
از شنبه 28تيرماه هر روز در همشهري

در خانه بمانيد

تصور محال پايان كرونا

درخواســت وزارت بهداشــت و ستاد ملي 
مقابله با كرونا از مردم

جمعه اين هفته آزمون سمپاد برگزار 
نمي شود

كارگردان »سه شنبه هاي لعنتي«: 
نمي توان اجــراي نمايش را به زمان 

ديگر موكول كرد

انتظار براي توقف يك حكم
كاربران شبكه هاي اجتماعي، فعاالن سياسي و مدني خواستار تجديد نظر در حكم اعدام 3متهم حوادث آبان ماه شدند

  مهدي نصيري: با درايت و تعهدی كه از آقای رئيسی و دوران جديد قوه قضاييه سراغ داريم حكم اعدام  اجرا نخواهد شد
  علي مطهري:  قوه قضاييه مردم را درباره صدور حكم اعدام 3جوانی كه در آشوب های آبان۹۸ شركت داشته اند قانع كند

2  عماد الدين باقي:  از ابتدا قوه قضاييه با رأی شعبه15مخالف بود. سخنگو هم گفت: باماده۴۷۷ نتيجه تغيير می كند

3

 HAMSHAHRI   ISSN 1735- 6386  Vol.28  No.7989 THU  JUL.16 12صفحه راهنما ويژه تهران  3000تومان 2020  20صفحه شماره 7989   سال بيست و هشتم 24  ذي القعده  1441  پنجشنبه  26 تير 1399  ابوالقاسم سرحدي زاده درگذشت

نقشه جنگي مجلس 
براي خانه هاي خالي

در صورت تصويــب و اجراي طرح 
مالياتــي مجلــس، خانه هاي خالي 
بايد حداقل معادل 2 برابر كل اجاره 

متعلقه ماليات بپردازند

يادداشت
علي بيت اللهي ؛ رئيس بخش زلزله مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

آنچه از ديرباز مسلم و مبرهن بوده، اين است كه گسل 
فشاري مشا، گسلي اســت كاري و لرزه زا و داده هاي 
موجود نشان مي دهد كه زمين لرزه هاي زير به سبب 

كاري شدن گسل مشا روي داده است:
-زمين لرزه 23فوريه ۹5۸ميالدي با بزرگي ۷/۷

 - زمين لرزه 10۷5 هجري )1665ميالدي( گستره دماوند، با بزرگي 6/5
- زمين لرزه 1665ميالدي با بزرگي 5/6

- زمين لرزه 1۸02ميالدي گستره دماوند و مازندران
- زمين لرزه خفيف 20ژوئن 1۸11ميالدي دماوند

- زمين لرزه خفيف ژوئن 1۸15ميالدي دماوند
- زمين لرزه 2۷مارس 1۸30ميالدي دماوند - شميرانات با بزرگي تخمين زده ۷/1

و تعدادي ديگــر از زمين لرزه هاي نوين كه آخرين زمين لــرزه تأثير گذار آن نيز با 
بزرگي 5/1 در 1۹ارديبهشت 13۹۹رخ داد و در تهران نيز احساس شد.

گسل مشــا به دليل قرارگيري مراكز جمعيتي در اطراف آن، اهميت خاصي دارد؛ 
به طوري كه در شعاع 10كيلومتري اين گسل لرزه زا، ۸شهر و 201آبادي از شرق تا 
غرب واقع شده است. 2605۸2نفر جمعيت شهري و ۹۴603نفر جمعيت روستايي 
)براساس آمار سال 13۹5( در امتداد گسل مشا  و تا فاصله 10كيلومتري از طرفين 

آن ساكن هستند.
كيفيت واحدهاي مســكوني واقع در امتداد گسل مشــا  نيز معرف توجه جدي به 
ارتقاي شاخص سازه اي در اين نوار لرزه زاست. در طول گسل مشا  از شرق تا غرب 
تهران، تعداد واحدهاي مسكوني شهري اسكلت دار ۷0۹2۴واحد و تعداد واحد هاي 
روستايي 15۹3۴واحد است. تعداد واحدهاي فاقد اسكلت شهري 110۴3واحد و 
تعداد واحدهاي فاقداسكلت روستايي 1363۹واحد است. اين وضعيت اهميت توجه 

جدي به فعاليت لرزه اي گسل مهم و فعال مشا  را دو چندان مي كند.
اما نكته اي كه انگيزه اصلي تهيه اين يادداشــت شــد، ســخني بود كــه در روز 
25تيرماه 13۹۹، بعد از برگزاري جلســه مديريت بحران شهر تهران، در رسانه ها 
انعكاس زيادي يافت و آن عبارتي به اين مضمون بود كه »گســل مشا فعال شده 

است.«
با هدف ارزيابي كمي اين سخن، همه زلزله هاي رخ داده از انتهاي سال 13۷5تا 
امروز )بازه زماني 2۴ســاله( كه توسط شــبكه لرزه نگاري مؤسسه ژئوفيزيك 
دانشگاه تهران  جمع آوري شده بود، در اطراف اين گسل، تفكيك شد. با هدف 
اينكه قضاوت عددي واقع بينانه اي از فعال شدن بيشتر آن نسبت به زمان به عمل 
بيايد، زلزله هاي واقع روي اين گسل و محدوده هاي اطراف آن، به ترتيب سال 
تفكيك شد و نمودار ستوني آن رسم شد. نتايج نشان مي دهد كه از نظر تعداد 
رخداد، زلزله هاي با بزرگي باالي 2/5 در سال 2015 سپس در سال 2010 و نيز 
در سال 200۸ به ترتيب با بيشترين تعداد رخداد ثبت شده   كه عمده آنها نيز در 

بخش شرقي اين گسل بوده است.
امســال و تا اين زمان، تعداد رخداد زمين لرزه ها نســبت به 15سال گذشته، 
افزايش قابل توجهي نشان نمي دهد )با احتساب تعداد زلزله ها در ماه( و لذا از نظر 
نگارنده، اين عبارت كه گسل مشا  فعال شده است، داراي ابهام است؛ زيرا گسل 
مشا  گسل فعالي به شمار مي رود كه در طول دهه هاي اخير از سمت فيروزكوه 
تا دماوند و شــرق تهران، موجب رخداد زمين لرزه هاي متعددي شده است. از 
عبارت »گسل مشا  فعال شده است« استنباط اين مفهوم  كه »زلزله اي بزرگ 
در راه است«، به نظر نگارنده، صحيح نيست و چنين برداشتي از نرخ رخدادهاي 
لرزه  اي، كارشناسانه نمي نمايد. آنچه مسلم است و در سطور باال به طور خالصه 
ذكر شد، محدوده شــرقي تهران، لرزه خيزي بااليي دارد و اين واقعيتي است 
ديرپا و نه مختص اين هفته ها و  ماه ها، كه حداقل بر پايه زلزله هاي 1۴تا 2۴ساله 

اخير مي توان آن را به وضوح مشاهده كرد.

آيا گسل مشا فعال شده است؟

نگاه
اميرمحمود گودرزي ؛  كارشناس مسائل سياسي

قدمت روابط ايران و چين به درازاي تاريخ برمي گردد. 
حدود 2هزار سال پيش 2 امپراتوري بزرگ آن زمان از 
طريق جاده ابريشم مراودات حسنه اي در حوزه تجارت 
و بازرگاني داشته اند. بايد توجه داشت كه چين و ايران 2 
امپراتور بزرگ آسيايي بودند و اگر امروز صحبت از همكاري استراتژيك ميان 2كشور 
است، بايد اين همكاري را با عطف به ســابقه تاريخي 2 ملت، تحليل و ارزيابي كرد؛ 
كما اينكه طي ۴1سال اخير، نوع نگاه و رفتار چيني ها در سطح بين الملل نسبت به 
ايران حمايتي بوده است. مقصود از بيان اين مسائل، اهميت و نقش كانوني چين در 
سياست خارجي جمهوري اسالمي ايران است و امروز برآيند همه اين مسائل تاريخي، 
حمايت هاي بين المللي چيــن در روزهاي تحريمي آمريكا، در همكاري 25ســاله 

استراتژيك ايران و چين نمود يافته است.
اوايل قرن بيستم يك جغرافيدان انگليسي گفته بود: »هر كشوري كه راه هاي آسيا، 
آفريقا، اروپا را يكپارچه در اختيار داشته باشد، قدرت مسلط و مطمئني در آينده به خود 
اختصاص داده است«. اين كشور )چين( كه زماني از جاده ابريشم برخوردار بوده است، 
اين استراتژي مهم را در دستور كار خود قرار داده كه آسيا، آفريقا، اروپا و حتي اياالت 

متحده آمريكا را از نظر دريايي يا راه هاي ديگر حمل ونقل به 
يكديگر متصل كند. در دنيا درباره ابتكار چيني ها »طرح بزرگ 

كمربند، يك جاده« كه يك شبكه وسيع حمل ونقل و صادرات كاال و تجارت را از چين 
به سراسر دنيا توسعه مي دهد، نگاه هاي مختلفي وجود دارد.

تأملي بر همكاري ايران و چين 

18

4صفحه2

اناهلل و انااليه راجعون
درگذشت آقاي ابوالقاسمسرحديزاده، وزير پيشين 
كار و امور اجتماعي و نماينده ادوار ســوم،  پنجم و ششــم 
مجلس شــوراي اسالمي،  موجب تأســف و تأثر شد. ايشان 
ازجمله مبارزان دوران ستم شــاهي بودند كه پس از پيروزي 
انقالب اسالمي خســتگي ناپذير و با پاكدستي مثال زدني در 
مســئوليت هاي متعدد،  خدماتي شايان به مردم و نظام ارائه 
كردند. بدون شك خدمات ارزنده  ايشان براي هميشه نزد مردم 

شريف ايران به يادگار خواهد ماند.
 از خداونــد رحمان براي آن عزيز از دســت رفته، آمرزش و 
رحمت واسعه الهي و براي بازماندگان سالمتي و صبر مسئلت 

پيروز حناچي ، شهردار تهراندارم.

گفت وگو با الله صديق؛ قهرمان اتومبيلراني 
ريس كشــور كه مدال هايش را بــه موزه ملي 

ورزش اهدا كرد

پاي صحبت هــاي عليرضا خمسه، بازيگري 
كه حاال براي بهتر شــدن روحيه مردم دست 

به كار شده است

گفت و گو با ســيامک گلشيری كه معتقد 
است نوشتن يك شغل است، به شرط اينكه هر 

روز بنويسيم

علی موذنی، نويســنده صاحب نــام ادبيات 
داســتانی كشــورمان، فيلم هــا و كتاب هاي 

دوست داشتني عمرش را معرفي مي كند

خاطره بازي با محمود نشاط، صاحب يكي از 
نخستين آبميوه فروشي هاي تهران كه 6۴ سال 

قدمت دارد 

شوماخر گفت به  راهت ادامه بده

خنداندن مردم اين روزها سخت است

كتاب های ايرانی در حد آثار جهانی

درخت زندگي را ببينيد

پاتوق قديمي گوش شكسته ها

ماره 
اين ش

انيد
مي خو

به همراه گزارشــي خواندني و ديدني از موزه تازه 
تأســيس دخانيات، نگاهي به نقشه معماري خانه 
جالل آل احمد و سيمين دانشــور كه توسط خود جالل 
طراحي شده بود و ماجراي اشغال ايران به دست متفقين 

در شهريور1320
صفحه هاي 5 تا 14 را بخوانيد

ادامه در 
صفحه17

مخابره سينگال های خطرناک ازگسل مشا
مسئوالن و مديران شهری در جلسه مديريت بحران شهر تهران هشدار دادند

  پيروز حناچي: يكی از نيازهای تهران در زمان بحرانی مانند زلزله
 پدهای هوايی برای جابه جايی سريع تر نيروهای امدادی است
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اعدام، تنها مجازات محاربه نيست

گو
ت و

گف

گزارش

عراقچي در كابل، ظريف در راه بغداد

رايزني  هاي ديپلماتيك ايران در ايام كرونا وارد فاز تازه اي شــده 
است. هفته آينده وزير خارجه ايران قرار است عازم بغداد شود و 
نخست وزير عراق هم به ايران ســفر مي كند، هيأتي هم از تهران 
ديروز روانه كابل شد. شبكه الميادين لبنان ديروز به نقل از منابع 
آگاه اعالم كرد كه مصطفي الكاظمي، نخســت وزير عراق هفته 
آينده به تهران و رياض ســفر خواهد كرد. اين نخســتين سفر 
الكاظمي به خارج از بعد از روي كار آمدن به عنوان نخســت وزير 

عراق است.
بحران سياسي در عراق سال گذشــته منجر به استعفاي دولت 
اين كشور شــد و در نهايت بعد از چند ماه خأل سياسي، مصطفي 
الكاظمي، رئيس سازمان اطالعاتي عراق مأمور شد دولت تشكيل 

دهد.
الكاظمي از نيروهاي عراقي اســت كه روابــط نزديكي با آمريكا 
دارد و از ســوي ديگر چندان با جريانات نزديك به ايران همراه 
نيست؛ هرچند ايران هنگام تشكيل دولت عراق اعالم كرده بود 
از هر گزينه اي كه براي تشــكيل كابينه ماموريت بيابد، حمايت 

خواهد كرد.
هنگامي كه الكاظمي در سمت رياست سازمان اطالعات آمريكا 
بود، سردار سليماني، فرمانده نيروي قدس سپاه و همراهان ايراني 
و عراقي اش در فرودگاه بغداد مورد حمله هوايي ارتش آمريكا قرار 
گرفتند و به شهادت رسيدند. از همان زمان بدگماني هايي نسبت 
به ارتباط سازمان اطالعات عراق با عمليات ترور سردار سليماني 

ايجاد شده بود.
به گزارش همشهري،عراق در 2سال قبل سعي داشت بين ايران 
و آمريكا و نيز ايران و عربستان ميانجيگري كند اما هر دو پروژه 
مسكوت ماند و حاال به نظر مي رسد با سفر همزمان الكاظمي به 
تهران و رياض، شايد يك بار ديگر پرونده ميانجيگري بغداد بين 

تهران و رياض به جريان بيفتد.
عراق بدهي هــاي زيادي به ايــران بابت خريد برق داشــت كه 
به تازگي و پس از سفر وزير نيرو به عراق حدود 500ميليون دالر 
از طلب ايران آزاد شد و احتماال در جريان سفر الكاظمي، رايزني 
درباره ادامه همكاري هاي تجاري و اقتصادي و نيز كنســولي و 

مرزي در دستور كار طرفين قرار داشته باشد.
براساس يك ســنت قديمي از بعد از ســرنگوني صدام معموال 
پس از تشــكيل دولت در عراق وزير خارجه ايران براي تبريك و 
اعالم همبستگي به بغداد سفر مي كرد اما پس از روي كار آمدن 
الكاظمي به دليل وقوع شرايط كرونايي، ظريف به بغداد نرفته بود 
تا اينكه هفته آينده و چند روز قبل از ســفر الكاظمي به تهران، 
ظريف براي ديدار با مقامات عراقي و مذاكرات مقدماتي ســفر 

الكاظمي به بغداد مي رود.
ظريف در ايام كرونا به برخي ديگر از كشــورهاي منطقه ازجمله 

روسيه، سوريه و تركيه هم سفر كرده بود.

 دور تازه رايزني هاي منطقه اي ايران با سفر
 عباس عراقچي به افغانستان و سفر قريب الوقوع 

ظريف به عراق كليد خورد

 كاربران شبكه هاي اجتماعي، فعاالن سياسي و مدني خواستار تجديد نظر
  در حكم اعدام 3متهم حوادث آبان ماه شدند

انتظار براي توقف يك حكم
درگذشت مبارز انقالبي ومدافع حقوق كارگران

ابوالقاســم ســرحدي زاده، وزير كار دولت 
ميرحسين موســوي و مبارز انقالبي عليه احزاب

رژيم شاهنشــاهي سه شنبه شــب به علت 
ايست قبلي درگذشت؛بنيانگذار 75ساله حزب اسالمي 
كار سابقه 3دور نمايندگي مجلس سوم، پنجم و ششم را 
در كارنامه سياســي خود داشــت. طيفي از مقامات در 
پيام هاي جداگانه  اي ضمن تقدير از سوابق او درگذشتش 
را تســليت گفتند. رئيس جمهور در پيامي از ابوالقاسم 
سرحدي زاده به عنوان كسي كه در ايفاي حقوق كارگري 
و رفع محروميت از طبقات آسيب پذير خدمات ارزنده اي 
برجاي گذاشت، ياد كرد. براساس گزارش ايرنا، اسحاق 
جهانگيري، معــاون اول رئيس جمهور هــم در پيامي با 
تسليت درگذشــت ابوالقاسم ســرحدي زاده از مبارزان 
پيشتاز عليه رژيم ستمشــاهي، نوشت: درگذشت چهره 
مقاوم و انقالبي مرحوم ابوالقاسم سرحدي زاده از مبارزان 
پيشــتاز با رژيم ستمشــاهي كه پس از پيروزي انقالب 
اسالمي نيز خدمات ارزشمندي به نظام و انقالب و مردم 
به ويژه در اهتمــام به امور كارگــران و محرومان جامعه 
داشت، موجب تأســف و تأثر فراوان شد.  پيروز حناچي 
شــهردار تهران نيــز در پيامــي ايشــان را از مبارزان 
خسســتگي ناپذير دوران ستمشــاهي دانســت كه با 
پاكدستي مثال زدني خدمات شاياني به مردم و نظام ارائه 

كرده است.
محسن هاشمي رفســنجاني، رئيس شوراي شهر تهران 
نيز با ارسال پيامي در اين باره نوشت: درگذشت مرحوم 
ابوالقاسم سرحدي زاده، از مبارزين پيشگام و زجركشيده 
نهضت امام خميني)ره( كــه پس از انقالب نيز منشــأ 
خدمات فراواني در مجالس شوراي اسالمي، وزارت كار و 

خانه كارگر گرديده بود، موجب تاثر شد. 
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس در پيامي با ابراز تأسف 
و تاثر از درگذشــت ابوالقاسم ســرحدي زاده نوشت: آن 

مرحوم از مبارزان دوران ستمشاهي بود كه به دليل همين 
فعاليت ها دســتگير و مدتي زنداني شد و پس از پيروزي 
انقالب نيز در مســئوليت هاي متعدد خدماتي به نظام 

عرضه داشت.
ســرحدي زاده، پس از پيروزي انقالب اســالمي با سپاه 
پاسداران انقالب اســالمي همكاري داشت. او همچنين 
سابقه عضويت در شوراي سرپرســتي و قائم مقام بنياد 
مستضعفان انقالب اسالمي را نيز در كارنامه خود داشت. 
رياست شوراي سرپرستي زندان ها نيز براي مدت كوتاهي 
برعهده او بود. او معتقد بود تا مسائل سياسي حل نشوند، 
موضوع اقتصاد حل نمي شــود. تا نظــم و عدالت وجود 
نداشته باشد، امكان ندارد موضوع اشــتغال و اقتصاد را 
سروسامان بدهيم. هرچه تالش مي كنيم كه نقش بخش 
خصوصي را زياد كنيم، هم باز اســتقبال نمي شود. مگر 
ممكن است اقتصاد چيز جدايي باشد و با عوامل مختلفي 
حتي بخش فرهنگي و ايدئولوژي ها نقش تنگاتنگ دارد.

دبيركل پيشــين حزب كار همچنين در سخناني درباره 
ديدگاه هاي خود نســبت به جايگاه كشــور در ســطح 
بين الملل گفته بود: »يك نگاه مختصري به اوضاع و احوال 
جهاني داشته باشيم و ببينيم كه در صحنه جهاني در كجا 
قرار داريم، چه اوضاع و احوالي بر جهان حاكم است و ما 
به عنوان يك ملت انقالبي و به عنوان انقالب اسالمي در چه 
جايگاهي هســتيم و چه راه و روشي را بايد اتخاذ بكنيم. 
به هر صورت اين شرايط فعلي ماست و اگر اين بخش را 
توسعه بدهيم و اين راه را دنبال كنيم، براي داشتن يك 
آينده خوب مطمئن خواهيم بود اما امروز در دنيا موضوع 
اشتغال و جمعيت، محيط زيست و انرژي مسئله اساسي 
اســت كه ذهن تمامي حكومت هاي جهان را به  خودش 
مشــغول كرده، يعني شما هيچ كشــور و هيچ دولتي را 
نمي توانيد پيدا بكنيد كه فــارغ از دغدغه خاطر در اين 

3مقوله باشد.« 

50روز بعد از روي كار آمــدن مجلس يازدهم، 
نماينــدگان انقالبي و دولت اميــد هرچند دل دولت

خوشي از مواضع سياسي يكديگر ندارند، اما در 
مســير تعامل و همراهي هم قرار گرفتند. اگرچه طي روزهاي 
گذشــته رودررويي بهارســتان و پاســتور با كليد زدن طرح 
اســتيضاح حســن روحاني در رأس دولت، نقد مستمر اوضاع 
اقتصادي كشور و زير ســؤال بردن عملكرد دولت در نطق هاي 
نمايندگان و در هجمه بي سابقه جمعي از نمايندگان به وزير امور 
خارجه به اوج خود رسيده بود اما 2 روزي مي شود كه نشانه هاي 
همراهي 2 قوه با هم ظاهر شــده  و گو اينكه 2 قوه قصد دارند 
مواضع سياسي و انتخاباتي شان را به همان كارزارهاي انتخاباتي 
محدود كنند و در عمــل مكمل هم باشــند.روندي كه بعد از 
توصيه هاي اخيــر مقام معظم رهبري در ديدار مجازيشــان با 
نماينــدگان مورد توجــه قرار گرفته اســت؛ چنانكــه ديروز 
مجلسي ها در بيانيه اي خطاب به ايشان اعالم كردند: از حسن 
توجه و لطف و محبت پدرانه حضرتعالي در حق مجلس يازدهم 
و نمايندگان مردم شــريف عزيز و سربلند ايران در اين مجلس 
صميمانه سپاسگزاريم و اميدواريم در ادامه اين مسير با تأسي به 
توصيه هاي حضرتعالي بتوانيم با استفاده از ظرفيت هاي مغفول 
مانده عظيمي كه در كشور وجود دارد در جهت بهبود زندگي 
مردم به ويژه محرومان و مستضعفان عمل نماييم.در كنار اين 
بيانيه كه تبعيت مجلس از توصيه هاي رهبري را هويدا مي كند 
ســخنان اخير محمدباقر قاليباف در رأس مجلس از يك سو و 
منتفي شــدن بحث استيضاح روحاني توســط منتقدانش در 
مجلس از سوي ديگر مويد بازسازي مسير بهارستان حركتي در 
قبال پاستور است.قاليباف در نخستين مصاحبه رسانه اي خود 
بعد از نشستن بر كرسي رياست مجلس در بحث تعامل قوا با هم 
با تأكيد بر اينكه مكلفيم دغدغه مقام معظم رهبري را برطرف 
كنيم، گفت: البته من معتقدم كه رضايــت حضرت آقا در اين 
شرايط اين است كه غمخوار مردم باشيم و مشكالت مردم را حل 

كنيم، رئيس مجلس در ادامه افزود: به دنبال مچ گيري نيستيم و 
نمي خواهيم چوب الي چرخ دولت بگذاريم بلكه مي خواهيم به 
دولت كمك كنيم، اما اگر ببينيم كاري روي زمين مانده و گره از 
مشكالت مردم باز نمي شــود، مماشــات نمي كنيم.در بحث 
استيضاح رئيس جمهور هم جواد نيك بين، نماينده كاشمر و از 
طراحان طــرح اســتيضاح رئيس جمهــور، با اعــالم اينكه 
10نماينده اي كه پيگير استيضاح روحاني بودند، از پيگيري طرح 
اعالم انصراف كردند به تسنيم خبر داده است: با توجه به بيانات 
اخير مقام معظــم رهبري مبني بر كمك بــه دولت براي رفع 
مشــكالت، تصميم گرفتيم به جاي طرح استيضاح، طرح هاي 
اقتصادي را دنبال كنيم.بهارستاني ها در حالي به سمت همراهي 
و تعامل با دولت تغيير مسير داده اند كه پيش تر و در روز افتتاحيه 
مجلس يازدهم حسن روحاني در نطقش اعالم كرد كه براي حل 
مشكالت كشور دست برادري و تعامل دراز مي كند و خواستار 
همراهي 2 قوه با هم براي حل مشكالت كشور شده؛ موضعي كه 

از سوي مجلس تا كنون ناديده گرفته شده بود.
تفكيك صمت نخستين گام تعامل

وراي انصــراف مجلــس از فراخواندن روحاني به بهارســتان، 
به نظر مي رسد نخســتين گام ها براي اثبات همكاري 2 قوه با 
بحث تفكيك وزارت صمت كليد بخورد و شكستن طلسم اين 
خواسته دولت كه قريب به 3 ســال است معطل مانده است، از 
سوي مجلس يازدهمي ها كليد بخورد.در همين راستا، ديروز 
حســينعلي اميري، معاون پارلمانــي رئيس جمهور در جمع 
خبرنگاران گفت: منتظر هستيم كه نمايندگان مجلس يازدهم، 
مصوبه مجلس قبلي مبني بر تشكيل وزارت بازرگاني را تعيين 
تكليف كنند و آقاي رئيس جمهور براســاس آن يك يا دو وزير 
به مجلس معرفي كند.او افــزود: نمايندگان مجلس دهم طرح 
تشكيل وزارت بازرگاني را تصويب كردند كه در شوراي نگهبان 
نســبت به تبصره يك اين طرح ايراد گرفته شد كه درصورت 
تبديل اين طرح به مصوبه و قانون، رئيس جمهور بايد يك يا دو 
وزير معرفي كند.اميري ادامــه داد: اين طرح اكنون در مجلس 
شوراي اسالمي است و مصوبات مجلس كه مورد ايراد شوراي 
نگهبان قرار مي گيرد، مادامي كه ايراد آن رفع نشود، در دستور 
كار مجلس خواهد ماند. معاون پارلماني رئيس جمهور خاطرنشان 
كرد: من در اين باره با آقاي قاليباف رئيس محترم مجلس شوراي 
اسالمي و با رئيس كميسيون اجتماعي كه كميسيون تخصصي 
ذيربط است صحبت داشتم و منتظر هستيم اين مصوبه در اسرع 
وقت تعيين تكليف شود كه آقاي رئيس جمهور براساس آن براي 
معرفي يك يا دو وزير تصميم بگيرد. بحث تعامل دو قوه به رغم 
جدايي و رودررويي مشــي سياسي شان در حالي در دستور كار 
قرار گرفته اســت كه همچنان جمعي درصدد بر هم زدن اين 
روند هستند و براي جدل و ايجاد مناقشه مجلس و دولت تالش 
مي كنند، چنانچه بعد از نشست سران قوا در پاستور شايعه بگو 
مگوي قاليباف و روحاني خبرســاز شد و چنان بازتاب يافت كه 
سخنگوي دولت را وادار به اظهارنظر و تكذيب شايعه كرد. علي 
ربيعي در رد اين شايعه در حساب شخصي اش در توييتر نوشت: 
باكمال ناباوري خبري جعلي از جلسه سران قوا ديدم. از ابتدا تا 
انتهاي جلسه حضور داشته و تمام مذاكرات را نوشته ام. 15نفر از 
3 قوه در آن جلسه بوديم، حتي يك كلمه از اين خبر كذب صحت 
ندارد. جلسه پر از همراهي و همدلي بود. ترديد ندارم جرياني در 

كمين هرگونه روزنه اميدآفرين در مردم نشسته است.

  علي مطهري: 
الزم است قوه قضاييه مردم را 

درباره صدور حكم اعدام 
3جواني كه در آشوب هاي
  آبان98 شركت داشته اند

 قانع كند

  مهدي نصيري: با درايت و 
تعهدي كه از آقاي رئيسي و 

دوران جديد قوه قضاييه سراغ 
داريم حكم اعدام 3 جوان آشوبگر 

كه مرتكب قتل نشده و مسلح 
نبوده اند، اجرا نخواهد شد

  عماد باقي: درخصوص 
3محكوم آبان درجريان هستم كه 
از ابتدا قوه قضاييه با رأي شعبه 
15مخالف و دنبال نقض حكم 

بود. سخنگو هم گفت: با ماده۴77 
نتيجه تغيير مي كند

از نخســتين لحظه اي كه خبر 
تأييد حكم اعدام 3نفر از متهمان قضايي

حــوادث آبان ماه98، توســط 
سخنگوي قوه قضاييه در روز سه شنبه اعالم شد، 
يك مطالبه عمومي گســترده در شبكه هاي 
اجتماعي در قالب هشتگ »اعدام نكنيد« به راه 
افتاد؛ عصر روز گذشــته خبري در شبكه هاي 
اجتماعي منتشــر شــد كه نشــان مي داد 
حجت االســالم ابراهيم رئيســي، رئيس قوه 
قضاييه مستند به ماده۴77 براي 3مجرم اعدامي 
)معروف به مجرمان آبان ماه( اعاده دادرســي 
صادر كرده و به اين ترتيب عمال اجراي حكم 
براي آنها متوقف شــده اســت، اما اين خبر 

بالفاصله تكذيب شد. 
غالمحسين اسماعيلي، ســخنگوي دستگاه 
قضا پيش تر درباره امكان اجــراي اين احكام 
گفته بود: »اينكه حكم اجرا شود يا نشود ممكن 
است در فرايند قانوني دادرسي هاي فوق العاده 
يا اعمــال مــاده۴77 قانون آيين دادرســي 
 كيفري يا هــر موجب قانوني تغييــر كند.« 
بابك پاك نيا يكي از وكالي اين متهمان عصر 
ديروز در توييتي نوشــت:  امــروز اجازه ورود 
به ما در پرونده اميرحســين مرادی و سعيد 
تمجيدی و محمد رجبی داده شد؛ پرونده به 
طور كامل در اختيارمان قرار گرفت تا مطالعه 
كنيم؛ درخواســت اوليه مبنی بر اعمال ماده 
۴77 را تقديم كرديم و بعــد از مطالعه كامل، 
اليحه ديگری خواهيم داد؛ منتظر خبر توقف 

اجرای حكم باشيد.

درخواست عمومي از قوه قضاييه
 افرادي كه خواســتار تجديدنظــر در احكام 
اميرحســين مرادي، محمد رجبي و ســعيد 
تمجيدي بودند طي 2روز گذشــته، هشتگ 
»اعدام نكنيد« را به نخستين ترند در توييتر 
تبديل كردند و تا عصر روز گذشته نزديك به 
5ميليون توييت با هشتگ مشخص و مطالبه 

توقف اعدام اين 3 نفر منتشر شد.
با اين حال پايگاه اطالع رســاني ستاد حقوق 
بشر قوه قضاييه در گزارشي اعالم كرد: با اعالم 
خبر صدور حكم اعدام براي 2 ســارق مسلح 

كه اقدام به ســرقت از يك خانم با سالح سرد 
كرده بودند، موجي با هشتگ »اعدام نكنيد« 
در برخي از شبكه هاي اجتماعي به راه افتاد تا 
ضمن ناعادالنه خواندن روند دادرســي درباره  
اين پرونده، زمينه براي »سياسي« ناميدن جرم 
اين افراد و پيوند زدن آن به حوادث آبان ماه سال 

گذشته در كشور فراهم شود.

سرقت يا تخريب اموال
 اسماعيلي درباره اتهامات اين افراد گفته است: 
»2نفر از آنها در يك صحنه ســرقت مسلحانه 
دستگير شــدند و به دنبال ربودن اموال يك 
خانم بودند. بعد از دستگيري در گوشي موبايل 
اين افراد صحنه هايي كه بانك، اماكن عمومي 
و اتوبوس ها را آتش مي زنند مشــخص شد. با 
جسارت از اعمال مجرمانه خود فيلمبرداري 
كردند و براي خبرگزاري هاي خارج از كشــور 
ارسال كردند. خودشان از اعمال مجرمانه خود 
بهترين مستندات را تهيه كرده بودند. در دادگاه 

هم اقرار داشتند و صحنه ها بازسازي شد.«

قوه قضاييه شفاف سازي  كند
خبر تأييــد حكم اعــدام 3متهــم حوادث 
 بنزيني آبان ماه، با وجود اتهاماتي كه از سوي

 مدعي العمــوم عليــه آنها مطرح اســت با 
مخالفت هايي از ســوي كاربران شــبكه هاي 
اجتماعي، فعاالن سياسي و مدني مواجه شده 
است؛ مخالفان به تناسب جرم با مجازات اشاره 
كرده و گاهي متهمان را به عنوان »معترضان« به 
افزايش قيمت بنزين معرفي مي كنند. مخالفان 
با اجراي حكم اعدام، به جناح سياسي خاصي 
تعلق ندارنــد و افراد از جريان هاي سياســي 
مختلف خواستار توقف اجراي حكم اعدام براي 
اين 3متهم هســتند. هرچند كه اين خواسته 
عمومي با فضاسازي رسانه هاي معاند خارج از 
كشور همراه شده است.علي مطهري، نماينده 
ســابق مجلس طي يادداشــتي در توييتر در 
اين باره نوشــت :»الزم است قوه قضاييه مردم 
را درباره صــدور حكم اعــدام 3 جواني كه در 
آشوب هاي آبان98 شركت داشته اند قانع كند. 
روشن شود كه آيا آنها اقدام مسلحانه كرده اند يا 

انساني را به قتل رسانده اند؟ اگر نه، توضيح داده 
شود.« عمادالدين باقي، فعال سياسي و فعال 
حقوق بشر نيز در توييتي نوشت: »درخصوص 
3محكوم آبان درجريان هستم كه از ابتدا قوه 
قضاييه با رأي شعبه 15مخالف ودنبال نقض 
حكم بود. سخنگو هم گفت: با ماده۴77 نتيجه 
تغيير مي كند.«مهدي نصيري سردبير سابق 
روزنامه كيهان و هفته نامه صبح هم نوشــت: 
»با درايت و تعهدي كه از آقاي رئيسي و دوران 
جديد قوه قضاييه ســراغ داريم حكم اعدام 3 
جوان آشــوبگر كه مرتكب قتل نشده و مسلح 
نبوده اند، اجرا نخواهد شــد.« وي همچنين 
نوشــت:»در نظامي كه با برخي مســئوالن 
سهل انگار، فاسدپرور و فاجعه آفرينش برخورد 
تاديبي بايسته نمي شــود، اعدام جوان مسلح 
فريب خورده اش هم توجيه عقلي و شــرعي 
ندارد. بايد به اصالح شيوه حكمراني بپردازيم.«

سابقه تغيير حكم 
پاســخ مســئوالن قضايي به در خواست ها و 
مطالبات عمومي بــراي تجديدنظر در احكام 
اعدام 3متهم حوادث آبان ماه، مي تواند با استناد 
به ماده۴77 قانون آيين دادرســي كيفري از 
سوي مســئوالن قضايي و ظرفيت هاي ديگر 
قوانين صورت بگيرد. اعمال اين ماده قانوني در 
صالحيت رئيس دستگاه قضايي است و مربوط 
به زماني است كه رئيس قوه قضاييه تشخيص 
دهد رأي قطعي صادر شده مخالف شرع است. 
سابقه نرمش و انعطاف رياست دستگاه قضايي 
در برابر مطالبات عمومــي، اميدواري ها براي 
تجديدنظر در احكام اعدام هــا را افزايش داده 
است؛ پيش از اين، دستور ويژه رئيس قوه قضاييه 
براي »تجديدنظر و رسيدگي منصفانه« درباره 
برخي احكام صادره در ارتباط با فعاالن كارگري 
و متهمان اعتراضات كارگــران هفت تپه در 
دوره اي از زمان مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. 
اين در حالي بود كه پيش از اين، احكام سنگيني 
براي اين دسته از متهمان صادر شده بود. پس از 
دستور رئيسي، احكام گروهي از محكومان مورد 
تعديل قرار گرفت و براي گروهي ديگر نيز قرار 

منع تعقيب صادر شد.

نعمــت احمدي،حقوقدان در تشــريح مــواد 474و 
477قانون آيين دادرســي كيفري كه توسط قانونگذار 
به منظور تجديدنظر در آراي قطعي دادگاه ها درنظر گرفته 
شده است، به همشهري گفت: براساس ماده 474نسبت 
به همه آراي قطعي در محاكم قضايي مي توان از ديوان 
عالي كشور درخواست اعاده دادرســي انجام داد. اگر 
ديوان عالي كشور ايراد و اعتراض را وارد بداند، اجراي 
حكم را متوقف كرده و پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع 
مي دهد. در شعبه هم عرض نيز رسيدگي مجدد به پرونده 

انجام خواهد شد.
اين حقوقدان درباره ظرفيت هاي حقوقي ماده 477قانون 
آيين دادرسي كه در ارتباط با پرونده اعدامي هاي آبان ماه 
مورد اشاره سخنگوي قوه قضاييه قرار گرفت، توضيح 
داد: از آنجا كه براساس قانون اساسي، رئيس قوه قضاييه، 
مسئول نظارت بر حســن اجراي قوانين است و با توجه 
به برخورداري وي از ويژگي هايي مانند اجتهاد، عادل، 
مدير و مدبر بودن و آگاهي اش به امور قضايي، توســط 
رهبر معظم انقالب منصوب مي شود، و از آنجا كه قوانين 
ما حسب اصل 4قانون اساســي بايد مطابق شرع باشد، 
بر حســب ماده 477قانون آيين دادرسي به رئيس قوه 
قضاييه اين اجازه داده شده است كه اگر در رسيدگي در 
احكامي تشخيص داد كه حكمي برخالف بين شرع صادر 
شده است، رأي را نقض كرده و به طور مستقيم به شعبي 
ويژه در ديوان عالي كشــور ارجاع دهد. در اين شعب، 

پرونده مورد رســيدگي 
مجدد قرار گرفته و رأي 

نهايي صادر مي شود.
احمدي درباره تناســب 
مجــازات اعــدام براي 
3متهم حــوادث آبان ماه 
با اتهام انتسابي به آنها با 
عنوان »سرقت مسلحانه« 

گفت: ســرقت مســلحانه زماني حكم محاربه دارد كه 
شرط اخافه محقق شده باشد؛ يعني عمل متهمان بايد 
موجب ايجاد خوف عمومي شده باشد. اما اگر بنابر آنچه 
ســخنگوي قوه قضاييه اشــاره مي كند، متهمان قصد 
سرقت از يك خانم را داشــته اند، اين اتهام را نمي توان 
محاربه تلقي كــرد. به گفته اين حقوقــدان، اطالعات 
و تصاوير گوشــي موبايل متهمان هم نمي تواند مورد 
استناد قرار بگيرد. احمدي توضيح داد: حتي درصورت 
احراز ارتــكاب عمل محاربه از ســوي متهمان، اعدام 
مجازات ناگزير متهمان نيست؛ قانونگذار 4نوع مجازات 
را براي عمل محاربه درنظر گرفته اســت؛ تبعيد، قطع 
دست چپ يا پاي راســت و اعدام. بر اين اساس اميدوار 
هســتيم كه بر مبناي ظرفيت هــاي قانوني و حقوقي 
كه وجود دارد، اعاده دادرســي در اين پرونده صورت 
 گرفته و مجــازات ديگري غيراز اعــدام براي متهمان

درنظر گرفته شود.

سفر عراقچي به افغانستان
ســيدعباس عراقچي، معاون سياسي وزير امور خارجه 
كشورمان همراه يك هيأت سياسي، امنيتي و اقتصادي 
به افغانستان رفت. مذاكره درباره سند جامع همكاري هاي 
راهبردي جمهوري اســالمي ايران و افغانستان ازجمله 
اهداف سفر عراقچي به كابل عنوان شده است. همچنين 
ديدار با مقامات دولت افغانســتان و شــركت در يك 
ميزگرد در دفتر مطالعات استراتژيك افغانستان از ديگر 
برنامه هاي ســفر عراقچي به كابل است. محمد حنيف 
اتمر، سرپرســت وزارت خارجه افغانستان يك ماه قبل 
براي ديدار با مقامات كشورمان در رأس هيأتي 45نفره 
به تهران ســفر كرده بود كه اتفاقات مرزي بين 2كشور 
ازجمله ادعاي غرق شــدن برخي اتباع افغانستاني در 
رودخانه هريرود و نيز هدف قرار گرفتن يك خودرو حامل 
پناهجويان افغانستاني در ايران از محورهاي رايزني ها 

طي اين سفر بود.

گو
ت و

گف

   قواي سه گانه يك هدف واحد دارند
رئيس جمهور در تشريح ضرورت هاي همكاري و هماهنگي ميان قوا 
يادآور شد: همه ما مي دانيم در كشور ما طبق قانون اساسي تفكيك 
قوا داريم و 3قوه به نوعي در فعاليت خودشــان در چارچوب قانون 
اساسي استقالل دارند اما اين تفكيك قوا و اين استقالل اوال به معناي 
تعارض قوا نيست و ثانيا به معناي اهداف مستقل نيست. بلكه، قواي 
سه گانه هركدام وظايفي دارند. وظايف خودشان را در قانونگذاري، 
در نظارت، قضاوت، عدالت، اجرا و بار اجرا را بر دوش گرفتن انجام 
مي دهند اما 3هدف ندارند بلكه يــك هدف واحد دارند و آن هدف 
خدمت به مردم است. روحاني با بيان اينكه همه قواي سه گانه بايد 
در نوكري براي مردم مسابقه بگذارند، نه چيز ديگري، تأكيد كرد: اگر 
از تريبون دولت صحبت مي كنم اين امانتي است كه مردم در اختيار 
ما گذاشتند و اگر تريبوني در اختيار مجلس شوراي اسالمي است، 
مردم به امانت در اختيار گذاشتند و اگر در اختيار قوه قضاييه است 
مردم اينها را به ما امانت دادند. اين تريبون ها براي اين است كه درد 
و مشكل مردم و راه حل آن مشكل را تبيين كنيم و در برابر دشمنان 
مردم بايستيم و مقاومت كنيم و اگر خدايي ناكرده از تريبون بخواهيم 
به عنوان فضاي مبارزات حزبي و جناحي و انتخاباتي استفاده كنيم، 
مردم چنين اجازه اي به ما نداده اند. او ابــراز اميدواري كرد »كامال 
اميدوارم در جلساتي كه با روساي 2قوه ديگر داريم، يك بيان داريم، 
همه يك هدف داريم و تبيين مي كنيم و ما باز هم به عنوان دولت به 
سمت قوه مقننه و قوه قضاييه دست دوستي را دراز مي كنيم و تا لحظه 

آخر افتخار ما اين است كه به مردم خدمت كنيم.«

انقالبي ها و اميدي ها در مسير تعامل 

امير حسين مرادی،  سعيد تمجيدی و  محمد رجبی  معروف به متهمان آبان ،حكم اعدام گرفته اند.

  رئيس مجلس: به دنبال مچ گيري نيستيم
  و نمي خواهيم چوب الي چرخ دولت بگذاريم 

بلكه مي خواهيم به دولت كمك كنيم

  رئيس جمهور: قواي سه گانه
 سه هدف ندارند، يك هدف واحد 
دارند و آن خدمت به مردم است
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»بيش از يك ماه اســت كه 
گسل مشا فعال شده؛ البته گزارش

اين گسل فعاليت داشت، اما 
فعاليت آن بيشتر شــده و نياز است كه ما 
بدانيم وضعيــت لرزه خيــزي آن چقدر 
است«؛ اين جمله اي بود كه ديروز رئيس 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 
تهران اعــام كرد. رضــا كرمي محمدي 
هشدار داد و با وجود اين گفت كه اقدامات 

الزم براي آمادگي در حال انجام است.
حدود 2 ماه پيش كه زلزله 5ريشــتري 
نيمه شب در دماوند، تهران را هم به لرزه 
درآورد، اســماعيل نجار، رئيس سازمان 
مديريت بحــران كشــور از خانه اش در 
نارمك تا ســازمان مديريت بحران شهر 
تهران در بزرگراه جــال  آل احمد بيش 
از 2ســاعت در راه مانده؛ مسيري كه در 
موقعيتي عادي و در نيمه شــب طي آن، 
حدود 20دقيقه زمــان مي برد. دليل اين 
اتفاق، هراس و نگراني تهراني ها از زلزله 
و حضور آنها در خيابان ها و بزرگراه هاي 
پايتخت بوده اســت. حال تصــور كنيد 
اگر زلزله اي شــديدتر تهران را بلرزاند و 
خسارت و آوار ساختمان ها، معابر شهري 
را مسدود كند، نيروهاي امدادي چطور در 
پايتخت قفل شــده عمليات انجام دهند 
و بحران را مديريت كننــد! در اين بين، 
فعاليت گســل مشــا در نزديكي دماوند 
نيز از يك ماه قبل افزايش يافته و همين 
موضوع نگراني هايي را ايجاد كرده است. 
به هر ترتيب آمادگي تهران در مقابل زلزله 
به عنــوان غافلگيركننده ترين و غيرقابل 
پيش بيني ترين بحــران طبيعي، هرچند 
نســبت به يكي، دو دهه قبــل افزايش 
چشــمگيري يافته، اما همچنان ناكافي 

و نيازمند اقدامات اساسي است.

توان اندك تهــران در مديريت زلزله 
6/5ريشتري

پيروز حناچي،  شهردار تهران با اباغ وزير 
كشــور به عنوان » فرمانده ســتاد محلي 
پيشــگيري، هماهنگي و عمليات پاسخ 

به بحران كانشــهر تهران« انتخاب شده 
است. در حكم اباغي وزير كشور اهدافي 
همچون كاهــش ريســك خطرپذيري، 
پيشگيري از ريسك هاي جديد و كاهش 
ريســك هاي موجود در سطح شهر تهران 
و تقويت تاب آوري و برگشت پذيري شهر 
در برابر حوادث و ســوانح مورد تأكيد قرار 
گرفته اســت. در همين راستا روز گذشته 
نخستين جلسه بعد از اباغيه وزير كشور با 
حضور اعضاي ستاد مديريت بحران تهران 
برگزار و ضروريات و اقدامات انجام شــده 
براي ارتقاي توان پايتخت در برابر بحران با 
حضور شهردار تهران،  رئيس شوراي شهر، 
رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران 
كشور و نمايندگاني از آبفا،  اداره گاز، برق، 

اورژانس و... مورد بررسي قرار گرفت.
قفل شــدن معابر و بزرگراه هاي تهران، 
به هم ريختگي و ايجاد هراس و اضطراب 
در ميان شــهروندان حتي اگر خسارت 
ســنگيني بر جاي نماند، بروز مشكل در 
توزيع آب شرب ســالم و پاسخگو نبودن 
بخش هاي درماني در زمان وقوع بحران 
قابل توجــه و... از موارد مطرح شــده در 
اين جلســه بــود. براســاس برآوردها و 
بررسي هاي ســتاد پيشگيري و مديريت 
بحران اگر زلزله اي 6.5ريشــتري تهران 
را بلرزاند، 238هزار ســاختمان در اين 
شــهر تخريب خواهد شــد و 55ميليون 
مترمكعــب حجــم آوارها خواهــد بود. 
ارگان هاي مربوطه نيز در 24ساعت اوليه 
امكان آواربرداري 4درصد از حجم آوارها 
را داشته و توان رســيدگي به 7.5درصد 
ساختمان ها را خواهند داشت. همچنين 
اين شــدت زلزله در پايتخــت 11هزار 
مجــروح برجــاي خواهد گذاشــت كه 
سيستم بهداشــت و درمان توان مداواي 
2.2درصد آنها را در اتــاق عمل خواهد 

داشت. از ســوي ديگر برآوردها و نتايج 
رياضي سيستم هاي هوشمند و شبيه ساز 
نشان مي دهد زلزله 6.5ريشتري تهران 
5ميليون پناهجو و نيازمند اسكان و تغذيه 
اضطراري برجــاي مي  گذارد. در مجموع 
اعام شد توانمندي سيســتم مديريت 
بحــران تهــران در زلزله 6.5ريشــتري 

18.3درصد خواهد بود.
گســل مشــا به عنوان يكي از مهم ترين 
گســل هاي تهران، فعاليتش در يك ماه 
اخير افزايش يافته است. اين گسل مجهز 
به سيســتم هشدار ســريع زلزله است و 
به گفتــه رضــا كرمي محمــدي، رئيس 
سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر 
تهران قرار است با اعتبارات درنظر گرفته 
شده، طي يك تا 2ماه آينده در ديگر نقاط 
و اطراف تهران نيز اين سيستم فعال شود. 
او با بيان آنكه گسل هاي تهران به خوبي 
شناسايي نشده، افزود: »سيستم هشدار 
ســريع كاربرد بســياري در جايي مانند 
شــركت گاز دارد كه چنــد ثانيه زودتر، 
جريان گاز را قطع كنــد. همچنين اين 
سامانه مجهز به 50 شتاب نگار است كه به 
محض وقوع زلزله، نقاط بسيار آسيب ديده 
را براي دريافت سريع تر نيروهاي امدادي 

نشان خواهد داد.« 

بارگذاري سنگين در پادگان ها،  فرصت 
مديريت بحران را مي گيرد

شــهردار تهران آمادگي فعلي تهران در 

برابر بحران را غيرقابــل قياس با 2دهه 
قبل اعام كرد، اما همچنان آن  را ناكافي 
دانست. پيروز حناچي در اين نشست به 
تاريخ تهران در مورد وقوع زلزله اشــاره 
كرد و گفــت: »زلزله هايي در گذشــته 
رخ داده  كــه هم اكنون بعد از گذشــت 
ســاليان متمادي هنوز نشــانه هايي از 
آنها يافت مي شــود و گاهــي اوقات در 
عمليات حفاري تونل هاي مترو و 12متر 
زيرزميــن، تجمع آجرهايي به چشــم 
مي خورد كه نشــان از كن فيكون شدن 
اين شهر در گذشــته دارد. اين اتفاق در 
مورد ري نيز بارهــا رخ داده و زير خاك 
ري 3اليه تمدن وجــود دارد.« به گفته 
حناچــي، اينها همگي نشــان مي دهد 
اصلي ترين بحران در مورد تهران،  زلزله 
اســت. او گفت: »حتي وقوع زلزله هاي 
شــديد كه تقريبا به فاصله 10سال در 
كشــور رخ مي دهد، نشــان دهنده اين 
اســت كه بايد زندگي كردن با زلزله را 
ياد گرفت.« شــهردار تهران افزود: »در 
مورد تهران دســتمان خالي نيســت و 
تاكنون اقدامات خوبي انجام شــده، اما 
دستگاه هاي زيربنايي همچون آب،  گاز 
و برق بايد ايمني تاسيسات خود را ارتقا 
دهند؛ در غيراين صورت در زمان وقوع 
زلزله، بــه اندازه قربانيــان زلزله در اين 

حوزه ها قرباني خواهيم داشت.« 
يكي از نيازهاي تهــران در زمان بحراني 
مانند زلزلــه، پدهاي هوايــي به منظور 

نشســتن و برخاســتن بالگرد است تا 
جابه جايي نيروهاي امداد و كمك رساني 
و... سريع تر انجام شــود. شهردار تهران 
نيز از شناســايي 100نقطــه پد هوايي 
خبر داد و گفت:  »در شــهري كه تراكم 
واحدهــاي مســكوني، تراكــم خانوار 
و تراكم نفــرات در هر هكتار باالســت، 
نيازمند عرصه هاي باز براي مواقع بحراني 
هستيم. پادگان06، پادگان قلعه مرغي، 
باند فرودگاه مهرآباد و پادگان دوشان تپه 
را به همين دليل مي خواهيم. اگر در اين 
مراكز بارگذاري سنگيني انجام شود، اين 
فرصت از شــهر گرفته خواهد شد.« اين 
همان مسئله اي اســت كه متخصصان 
طراحي شــهري و تــاب آوري نيز بر آن 
تأكيد كرده و معتقدنــد وجود فضاهاي 
باز شــهري، در مواقع بحراني به شــهر 
كمك زيــادي كرده و آمادگي شــهر را 
در تاب آوري ارتقا خواهد داد. هم اكنون 
نيز برخي شهرهاي دنيا اقدام به توسعه 
فضاهاي باز و بوستان ها كرده اند تا ضمن 
رعايت فاصله گــذاري در زمان كرونا، از 
چنيــن محيط هايي در مواقــع بحراني 
نيز بيشترين اســتفاده را ببرند. شهردار 
تهران بر اين موضــوع نيز تأكيد كرد كه 
بايد همانند ژاپن كه تجربه زلزله هايش 
هم اكنون به عنوان راهكار و دستورالعمل 
در ديگر كشــورها به كار مي رود، هزينه 
ســرپيچي از مقررات و اســتانداردها را 

افزايش داد تا آمادگي دائمي باال برود.

مسئوالن و مديران شهري در جلسه مديريت بحران شهر تهران هشدار دادند

 شهردار تهران: هدف اصلي از گرفتن پادگان06
 به عرصه همگاني ايجاد فرصت مديريت بحران 

در شهر است
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مخابره سينگال هاي 
خطرناك از گسل مشا 

الهام مصدقي راد
خبر نگار

سام شهردار

چرا شهرداري مانع كار دستفروشان مي شود؟
برنامه تصويري »سام آقاي شهردار« هر هفته از شبكه شهر پخش  و 
سؤال شهروندان مستقيم از شهردار پرسيده مي شود. در اين قسمت، 
يكي از شــهروندان، كه در يكي از ميدان هاي تهران دستفروشــي 

مي كند، از شهردار در مورد برخورد با دستفروشان مي پرسد.

شهروند: وجود دســتفروش ها در خيابان چه ضرري دارد؟ مردم 
خودشان هم اســتقبال مي كنند و از دستفروشان خريد مي كنند، 
پس چرا با دستفروشان برخورد مي شود؟ مأموران شهرداري گاهي 
با چند گوالخ كــه اجير كرده اند، به دستفروشــان حمله مي كنند. 
دستفروش نياز به اين كار دارد، خيابان براي كيست؟ براي مردمي 
است كه در اين شهر زندگي مي كنند. پس چرا شهرداري مانع كار 

دستفروشان مي شود؟
پيروز حناچي، شهردار تهران: هر چند اســتدالل ايشان قابل 
پذيرش نيســت، ولي االن در شرايط ســخت اقتصادي هستيم و 
اگر بخواهيم دستفروشــان را جمع آوري كنيم، مابــه ازاي آن بايد 
اشــتغال زايي هم صورت گيرد و راهي براي امرار معاش باز شود. با 
اين حال، در ايام عيد  و در نقاط كانوني مثــل چهار راه وليعصر اگر 
از دستفروشي تا حدي جلوگيري نشــود، ديگر كسي نمي تواند از 
پياده رو رد شود. طبق قانون ما در مقابل سدمعبر وظيفه داريم، اما 
يك مسئوليت انساني هم بر عهده ماســت. پيش از شيوع ويروس 
كرونا، هر وقت مانع كار دستفروشــان در يك محدوده مي شديم، 
مابه ازاي آن برايشان بازارچه هاي محلي تشكيل مي شد. دستفروشي 
ذي نفعان مختلفي دارد، پياده رو ها بايد باز باشد، وظيفه قانوني ما هم، 
باز كردن پياده رو هاست. از سوي ديگر صاحبان كسبه هستند، آنها 
ماليات مي دهند و مي گويند بايد از آنها حمايت كنيم. با اين حال، راه 

ميانه  اي وجود دارد و آن برگزاري بازارچه هاي محلي است.

 انتشار اوراق مشاركت جديد مترو
تا 3۱ تيرماه

مديرعامل شركت متروي تهران از بازشــدن روزنه اي جديد براي 
پرداخت مابقي پول اوراق مشاركت مترو از بانك آينده خبر داد.

علي امام در گفت وگو با ايسنا، در مورد سرانجام واريز بخش ديگر پول 
اوراق مشاركت به حســاب متروي تهران گفت: »همه شهرداري ها 
ازجمله شهرداري تهران هر ساله به استناد بند »د« تبصره 5 بودجه 

كشور مي توانند تا سقف مشخصي اوراق منتشر كنند.«
او با بيان اينكه در مورد اوراق مشــاركت قطارشــهري نيز براساس 
قانون مصوب سال 85 دولت مي بايست 50 درصد اوراق را با اصل و 
سود تضمين كند، گفت: »البته دولت در سنوات اخير در پرداخت 
بموقع سود اوراق به خريدارها تأخير داشــته به همين دليل بانك 
مركزي اعام كرده كه اوراق مشاركت با امضاي شهردار شهر مذكور، 
100درصد تضمين شــود كه اين رويه غلطي است چراكه براساس 
قانون، تضمين 50درصد اوراق به عهده شــهرداري و مابقي برعهده 

دولت است.«
امام در مورد ســرانجام پرداخت پول اوراق مشاركت مترو از سوي 
بانك آينده گفت: »از آنجايي كه تضميــن وثايق با ملك، به جايي 
نرسيد نسبت به صدور ضمانت نامه بين بانكي از بانك شهر به بانك 
آينده اقدام كرديم كه خوشــبختانه 50 درصد تضمين شده توسط 
شهرداري به حساب مترو واريز شــد اما مناقشه و بحث هنوز بر سر 
50درصد مابقي پول اوراق مشاركت مانده است. البته سازمان برنامه 
و بودجه طي نامه اي به بانك مركزي اعام كرده كه دولت 50 درصد 
باقي مانده را تضمين مي كند و بانك مركزي نيز در نامه به بانك آينده 
درخواست كرده كه اقدامات الزم انجام شود اما مسئوالن بانك آينده 
اعام كردند از آنجايي كه بانك مركزي به آنها دســتور آزادسازي 
نداده ماك عملشان يك نامه نيست، كه در حال پيگيري هستيم.«

براساس اين گزارش اين پول براي توسعه خطوط  6 و 7 مترو صرف 
مي شود. اينطور كه علي امام گفت تا آخر ماه اوراق مشاركت منتشر 
مي شود و  براساس برنامه ريزي حداقلي مي توانند با اين پول تا پايان 

سال 12 ايستگاه مترو افتتاح كنند.

موافقت كميسيون ماده5 با كليات ضوابط 
عام نماي ساختماني 

در آخرين جلسه كميسيون ماده 5 شهر تهران با كليات ضوابط عام 
نماي ساختماني موافقت شد. به گزارش همشهري، در اين جلسه كه 
با حضور محسن هاشمي رفسنجاني، رئيس شوراي شـــهر تهران، 
عبدالرضا گلپايگاني، معاون شهرســازي و معماري، علي اشراقي، 
رئيس دبيرخانه كميســيون ماده 5 و ســاير اعضا به رياست پيروز 
حناچي، شهردار تهران برگزار شد، پروژه »تدوين ضوابط هماهنگي، 
تداوم و انسجام بصري نماهاي ســاختمان در مناطق 22گانه شهر 

تهران« آراي الزم را دريافت كرد.
علي اشراقي، رئيس دبيرخانه كميســيون ماده 5 در همين ارتباط 
گفت: »با توجه به اهميت ارتقاي كيفي سيما و منظر شهري به عنوان 
يكي از تكاليف فرادســت، در هفتمين جلســه كميسيون ماده 5 

سال جاري با كليات ضوابط عام نماي ساختماني موافقت شد.«
به گفته او، اخذ تأييديه نماهاي ساختماني در فرآيند صدور پروانه 
امري الزامي است؛ بدين منظور براي جلوگيري از سردرگمي طراحان 
و سازندگان و آشــفتگي بصري نماهاي ساختماني، پروژه »تدوين 
ضوابط هماهنگي، تداوم و انســجام بصري نماهاي ســاختمان در 
مناطق 22گانه شهر تهران« در دســتور كار قرار گرفت كه پس از 
توضيحات معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران، مديركل 
معماري و ساختمان شهرداري تهران و مشــاور تهيه كننده طرح، 
موضوع مورد بحث و بررسي مبســوط اعضا قرار گرفت و با كليات 
پروژه موافقت شد. اشراقي گفت: »ضمن تأييد روال صورت گرفته 
قرار شد معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران با هماهنگي 
كميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسامي شهر تهران نسبت 
به تكميل و اباغ ضوابط عام نماســازي به همراه دفترچه راهنماي 

طراحي نماهاي ساختماني شهر تهران اقدام الزم را به عمل آورد.«

نمايندگان گروه هاي مختلفي از افراد داراي معلوليت 
حقوق 

در نشســت با الهام فخاري، رئيس شوراي استان شهروندي
تهران و رئيس كميته اجتماعي شوراي شهر، اجراي 
مفاد قانون جامع حمايت از معلوالن را خواستار شدند و از حقوقي 
كه افراد داراي معلوليت دارنــد گفتند؛ از حق حضور در جامعه و 

دسترسي به اماكن عمومي شهر.
به گزارش همشهري، دراين نشست كه به مناسبت گراميداشت 
هفته بهزيستي و تامين اجتماعي در محل شوراي استان تهران 
برگزار شــد، محبوبه ابراهيم خاني، رئيس انجمن كوتاه قامتان 
بلند همت، به وضعيت نامناســب خيابان هاي شهراشاره كرد و 
گفت: »در زمستان و تابســتان به دليل وجود موانع و چاله هايي 
كه در سطح شهر وجود دارد، آســيب مي بينيم.« شيما سليمي، 
مديرعامل انجمن ناشنوايان ايران، از خدماتي خبر داد كه ساليان 
گذشته وعده داده بودند كه در اختيار ناشنوايان قرار مي گيرد اما 
هيچ وقت خبري از اين خدمات نشد. به باور سليمي اصلي ترين 
مشكل ناشــنوايان برقراري ارتباط در اماكن عمومي است. او در 
اين باره گفت: »از مشــكات اصلي ناشــنوايان نبود زيرساخت 
مناســب در ادارات و اماكن دولتي اســت كه نمي توانند با افراد 
ارتباط برقرار كنند و هيچ آموزشي در مورد زبان اشاره به كاركنان 

داده نشده است.«
علي اكبر جمالي، رئيس هيأت مديره انجمن نابينايان اما از تغيير 
نگرش در شهرداري و شوراي شهر نسبت به افراد داراي معلوليت 
ابراز رضايت كرد.او با ابراز نگراني از اينكه ممكن اســت با تغيير 
مديريت شــهري، وضعيت به روال ســابق بازگردد، خاطرنشان 
كرد:»متأسفانه گاهي حس مي شود مســئوالن از روي عاقه و 
موردي به مسائل معلوالن اهميت مي دهند. اگر فصلي با عنوان 
نيازمندي ها و خدمات بــه افراد داراي معلوليت مصوب شــود، 
مي توان اميدوار بود كه كارهاي مربــوط به افراد داراي معلوليت 
پيگيري شود.« به باور جمالي، مناسب سازي شهري و اياب وذهاب 
همچنان از مسائل جدي نابينايان است. او همچنين درباه وضعيت 
حمل ونقل ويژه افراد داراي معلوليت هم گفت: »در اين ســال ها 
وسايل حمل ونقل تعويض نشده اند و تقريبا همه آنها در تعميرگاه 
هستند و نمي توانند ســرويس بدهند. پيشنهاد مي كنم از ميان 
وسايلي كه به خطوط حمل ونقل عمومي اختصاص داده مي شود، 
تعدادي به اين سامانه داده شــود و اعتبارات مشخصي براي آن 

درنظر گرفته شود.«
شــهرام مبصر، از فعاالن اجتماعي هم در اين جلسه حاضر بود. 
مبصر تأكيد كرد كه توقعي براي اجراي همه طرح ها نيست چراكه 

مشكات زيرســاختي وجود دارد. او با بيان اينكه اراده اي براي 
اجراي كامل طرح ها وجود ندارد، اظهار كرد:»شــايد بزرگ ترين 
مشــكل نبود عزم و اراده براي اجراي طرح هاست. به عنوان مثال 
سال گذشته بحث سرويس دهي يكي از تاكسي هاي اينترنتي به 
افراد داراي معلوليت مطرح شد اما متأسفانه با وجود تاش هايي 
كه صورت گرفت اين كار به مرحله اجرايي نرســيد. مسئوالن ما 
همواره در حال مقايسه هستند، درحالي كه بايد از خود بپرسند 
وظايفشان چيســت و چه كاري را مي توانند براي بهبود اوضاع 

انجام دهند.«
مجيد ســرايي، از نابينايان جامعه رســانه اي، مشــكل اصلي را 
نظارت عنوان كرد و افزود: »پروژه ها مجوز ساخت مي گيرند، اما 
در مرحله آخر به ياد مناسب ســازي پروژه مي افتند. شعار»شهر 
دسترس پذير، شهري براي همه« به تنهايي كافي نيست و تحقق 

آن نيازمند نظارت است.«

 حقوق شهروندي معلوالن بايد با ديگران برابر باشد
زهرا نعمتي، قهرمان بازي هاي پاراالمپيك لندن و ريودوژانيرو، 
با گايه از برابر نبودن حقوق شــهروندي افراد داراي معلوليت با 
ســايرين خاطرنشــان كرد: »افراد داراي معلوليت بايد در تمام 
حقوق شهروندي با ساير اقشار جامعه به برابري برسند و البته اين 
اتفاق بايد در نگاه شهروندان به معلوليت نيز تجلي پيدا كند كه در 

اين مورد نيازمند فرهنگسازي هستيم.«
نعمتي اضافه كرد:»در كانشــهرهاي ما زيرساخت هاي شهري 

دچار مشكات جدي است.متأسفانه شهرهاي ما براي افراد داراي 
معلوليت مناسب سازي نشده اســت و همين موضوع سبب شده 
تا اقشار داراي معلوليت نتوانند در سطح شهر حضور پيدا كنند و 
اين اتفاق باعث حذف آنها به لحاظ حضور در اجتماع شده است.«

او درباره دسترســي افراد داراي معلوليت به حمل ونقل عمومي 
گفت: »حمل ونقــل عمومي ماننــد مترو و اتوبــوس بايد براي 
معلوالن قابل دسترسي باشد اما متأسفانه استانداردهاي موجود 
براي استفاده افراد داراي معلوليت از اين امكانات در سطح بسيار 

پاييني قرار دارد.«
نعمتي زيرساخت هاي فضاي سبز عمومي مانند پارك ها را براي 
استفاده افراد داراي معلوليت مناسب دانست اما با اين حال اعتقاد 
دارد كه اين فضاها كمبودهايي هم دارند. او گفت: »خوشبختانه 
عملكردهاي مثبتي هم براي بهبود فضاهاي شــهري مشــاهده 
مي شود كه به خودي خود موجب دلگرمي است اما قطعا جاي كار 

بيشتري در اين زمينه احساس مي شود.«
قهرمان پاراالمپيك، مشــكل هميشــگي افراد داراي معلوليت 
را مشــكل دسترســي به اماكن شــهري عنوان كــرد و ادامه 
داد:»ساخت وســازهاي اماكن شــهري و طراحي نادرست آنها 
براي اســتفاده از افراد داراي معلوليت يكي از مشــكات جدي 
است. حتي رمپ هايي كه در برخي از ساختمان ها وجود دارد به 
لحاظ استاندارد طراحي براي افراد داراي معلوليت قابل استفاده 
نيست. اميدوارم شاهد بهبود خدمات شــهري براي افراد داراي 

معلوليت باشيم.«

دسترس پذيري، نياز فوري معلوالن در شهر
 نمايندگان افراد داراي معلوليت در ديدار با رئيس شوراي استان تهران برلزوم تحقق حقوق 

شهروندي  شان تأكيد كردند

افراد داراي معلوليت ناظر سياستگذاري ها باشند 
الهام فخاري، رئيس شــوراي استان تهران و رئيس كميته اجتماعي شــوراي شهر با تأييد صحبت هاي 
نمايندگان جامعه افراد داراي معلوليت گفت: »در محور اقدامات فيزيكي و كالبدي نمي توان به شهر نمره 
مناسب داد ولي پيشبرد كار از سوي همكاران پيگيري و نظارت شده اند. نه تنها در اقدامات فيزيكي بلكه 
در حوزه ســامانه هاي نرم افزاري كه نيازمند بودجه كالن نبوده هم دچار ضعف عملياتي هستيم. البته 
اميدواريم در زمان باقي مانده از دوره پنجم شوراي شهر تهران اقدامات مؤثري در اين رابطه انجام شود.« 
فخاري با اشاره به اينكه افراد داراي معلوليت بايد در سياستگذاري ها صاحب نظر باشند، تصريح كرد:»در 
كنار يكديگر حق شهري خود و مردم را طلب مي كنيم و به نتيجه مي رسانيم. معاونان و مشاوران بايد در 

همه بخش هاي سياستگذاري از تمام اقشار به ويژه افراد داراي معلوليت دعوت كنند تا در كنار آنها به پيشبرد هرچه صحيح تر اهداف و 
تصميم گيري ها مشاوره دهند.«  رئيس شوراي اسالمي استان تهران الزم مي داند كه در رونمايي ها و افتتاحيه ها از همه قشرهاي جامعه 
دعوت به عمل  آيد تا امكانات و ويژگي هاي دسترس پذيري برابر مورد بررسي قرار گيرد و اگر شرايط براي همگان مناسب نباشد افتتاح 
پروژه  يا ايستگاه متوقف شود. او ادامه داد: »بايد بر لزوم حضور افراد داراي معلوليت در نهادهاي سياستگذاري از ملي تا محلي تأكيد 
شود. پرداختن به زندگي روزمره يا كار از زاويه تجربه يك فرد داراي معلوليت كمك مي كند تا همه  مشكالت و معضالت به درستي ديده 
و شناخته  شود و مناسب سازي درست و اثربخش پيش برود و تبديل به تعدادي پروژه پيمانكاري بي حاصل نشود. اگر پيگيري منسجمي 
در هر موضوع شهري وجود داشته باشد و از جامعه داراي معلوليت در راســتاي بهبود سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت و عمليات 

ميداني شهري كمك گرفته شود، مي توان اميدوار بود كه روند كارها با سرعت بيشتري پيش رود.« 

ث
مك

فيلم گفت و گوي 
شهروندان با 

شهردار را با اسكن 
اين كد ببينيد

مشا و گسلش كجاست؟

دشت مشا يكي از بخش هاي شهرســتان دماوند است كه 
آب و هوايي  بي نظير دارد. اين دشــت در ميان رشته كوه ها 
و دره واقع شــده و در مجاورت جاده هــراز بعد از آبعلي و 
قبل از تونل امامزاده هاشم قرار دارد. فاصله تهران تا مشا 
تقريبا ۷۹كيلومتر است. گسل مشــا نيز حركت هايي در 
۱۰هزار سال گذشته داشــته و تحقيقات نشان مي دهد اين 
گسل هر ۱۱۰۰سال يك بار يك زلزله مهم را سبب مي شود. 

قطعه مسئله ساز تهران، قطعه مركزي گسل مشاست؛ يعني 
قطعه معروفي كه از روستاي كالن و روستاي لواسان بزرگ 
شروع مي شود و به سمت شمال فشم و ميگون مي رسد. اين 
قطعه از نزديكي شــمال تهران، يعني ۱5كيلومتري مناطق 
شمالي تهران عبور مي كند و فعاليت شديدش روي جمعيت 
قابل مالحظه اي، يعني حدود ۷ميليــون نفر تأثير خواهد 

گذاشت.

آمادگي مديريت بحران تهران بايد به 
بيش از 5۰درصد برسد 

 رئيس شوراي شهر تهران هم مهم ترين 
نكته را مســئله مالي دانســت و تأكيد 
كرد: »بودجه ها و هماهنگي ها بايد توان 
آمادگي مديريت بحران شــهر تهران را 
به بيش از 50درصد برســاند.« محسن 
هاشمي رفســنجاني با بيان اينكه بيش 
از 50درصد دستورالعمل ها براي ايمني 
شــهر مربوط به دســتگاه هاي دولتي 
اســت به اعام آمادگي شــوراي شهر 
براي همــكاري و هماهنگــي با ديگر 
دستگاه ها به منظور ارتقاي استانداردها 
اشــاره كرد و تجربه همكاري با شركت 
آب و فاضاب را تجربــه مثبتي خواند؛ 
همــكاري اي كه موجــب بهره برداري 
فاز اول تصفيه خانه شــمال غرب تهران 
در هفته آينده شــده و آب شمال غرب 
تــا يافت آبــاد را در شــرايط اضطرار 
تاميــن خواهد كرد تا تهــران در زمان 
وقوع بحــران با مشــكات كمتري در 
حوزه تامين آب مواجه شــود. هاشمي 
همچنين بر برگزاري جلســات مستمر 
و هماهنگي هاي مورد نياز با استان هاي 
معيــن تهــران در زمان وقــوع بحران 
تأكيد كرد تا وظايف استان ها به خوبي 
مشخص شده و آمادگي الزم ايجاد شود.

دعا كنيم زلزله نيايد
درصورت وقوع بحراني شديد در تهران، 
30استان كشــور به عنوان استان هاي 
معين و ياري رســان هركدام وظايف و 
مسئوليت هايي براي كمك به مديريت 
بحران در پايتخت دارند؛ تهراني كه به 
گفته اســماعيل نجار، رئيس سازمان 
مديريت بحــران كشــور مجموعه اي 
از بحران اســت و هرچه مي گذرد اين 
نگراني ها بيشتر مي شود. او در نشست 
ديروز با تأكيــد دوباره بــر اينكه واقعا 
در كنار تمــام تاش ها بــراي ارتقاي 
استانداردها بايد دعا كنيم تهران زلزله 
نيايد به تجهيز پدهاي بالگرد اشاره كرد 
و گفت: »از نيروي هوايي درخواســت 
كرديم باند پادگان دوشان تپه را حفظ 
كنند. 24سال قبل براي تعمير اين باند 
بودجه درخواست شده، اما هنوز اتفاقي 
نيفتاده اســت.« او اضافه كرد: »حدود 
470منبع آب اضطــراري براي تهران 
نياز اســت كه تا االن حدود 3 يا 4مورد 
از اين منابع آماده شــده اســت. طبق 
گزارش هايي كه به مــا داده اند با تمام 
اقدامات انجام شــده، تنها 18.8درصد 
آمادگي در تهران وجود دارد، اما نكات 
ديگري نيز وجود دارد؛ آيا مثا ظرفيت 
براي تــردد آمبوالنس ها وجود دارد كه 
حاال بخواهند اينهــا تردد كنند؟« نجار 
پيشــنهاد داد كه پيش نويس سازوكار 
الزم بــراي فرماندهي ميدان از ســوي 
شهرداري تهران نهايي شده و به تصويب 

برسد.

طبق بررســي هاي سازمان 
مديريت بحــران، توان تهران 
در مديريت زلزله 6.5ريشتري، 

كمتر از 20درصد است
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نبض بازار

در مبادالت روز گذشته شاخص كل بورس تهران 0.17درصد افت كرد 
و 34هزار ميليارد تومان از ارزش سهام شركت هاي حاضر در بورس و 

فرابورس كم شد.
به گزارش همشهري، شــاخص كل بورس تهران ديروز 3162واحد 
نزول كرد و به يك ميليون و 841هزارو696 واحد رسيد. با اين ميزان 
نزول بيش از 34هزار ميليارد تومان از ارزش كل شــركت هاي حاضر 
در بازار سهام كم شــد و ارزش كل بورس تهران و فرابورس جمعا به 
8021 ميليارد تومان رسيد. اگرچه تحليلگران براين باورند كه رشد 
شاخص هاي بورس تحت تأثير رشــد قيمت دالر ادامه خواهد داشت 
اما عوامل بنيادي نشان مي دهد كه احتماال رشد بازار سهام تحت تأثير 
برنامه هاي بانك مركزي براي افزايش نرخ سود تعديل خواهد شد. اين 
روز ها دولت به شدت در مورد افزايش تورم تحت فشار است و بسياري 
از كارشناسان پيشنهاد كرده اند كه نرخ سود بانكي افزايش يابد. به نظر 
مي رسد بانك مركزي هم به موازات اثرات تورمي نقدينگي، در تالش 
است سياست هاي تازه اي را براي مكش نقدينگي آغاز كند. بر همين 
اساس سه شنبه شب شوراي پول و اعتبار نرخ سود سپرده يكساله بانكي 
را كه قبال 15درصد بود به 16درصد رساند. همچنين نرخ سود سپرده 
سرمايه گذاري با سررسيد 2 سال براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار  
به 18درصد رسيد. به نظر مي رسد اين موضوع در روز هاي آينده آثارش 

را روي بازار سهام نمايان كند.

لغو عرضه اوليه
ديروز همچنين در اقدامي نادر عرضه اوليه ســهام يك شركت براي 
دومين بار به تعويق افتــاد. در جريان مبادالت روز گذشــته قرار بود 
12درصد از سهام زرماكارون براي نخستين بار در بورس عرضه شود كه 
اين عرضه انجام نشد. پيش از اين عرضه اوليه سهام اين شركت يك بار 
در 7خرداد ماه هم با تعويق مواجه شده بود و برخي گمانه زني ها حاكي 
از آن بود كه باال بودن قيمت سهام اين شركت دليل لغو عرضه سهام 
اين شركت بوده است. ديروز هم شايعاتي درباره گران بودن اين سهم 
مطرح شد و علت لغو عرضه سهام اين شركت به اين موضوع ارتباط داده 
شد اما بررسي ها نشان مي دهد، علت لغو عرضه سهام اين شركت در 
رهن بودن بخشي از دارايي هاي اين شركت بوده است. در همين رابطه 
محمود گودرزي، معاون بورس تهران نيز گفت: تأخير دوباره عرضه اوليه 
زرماكارون ارتباطي با موضوع قيمت گذاري سهام زرماكارون نداشته 
است و اين لغو عرضه به بررسي آخرين وضعيت ترهين دارايي هاي اين 
شركت مرتبط اســت. به گفته او، درخصوص آخرين وضعيت ترهين 
دارايي هاي شركت، استعالماتي دريافت شده است كه بايد درخصوص 

آن شفاف سازي  هاي مورد نياز انجام شود.

 كاهش 34هزار ميليارد توماني 
ارزش بازار سهام

در ششمين ســالگرد تصويب 
قانون براي گرفتــن ماليات از مسكن

خانه هاي خالي، اصالحيه اي در 
دستور مجلس قرار گرفته كه درصورت تصويب 
نهايي، ماليات خانه هاي خالي حداقل بيش از 
10برابر قانون قبلي افزايش مي يابد. اين قانون 
كه مشابه آن سال هاست در كشورهاي پيشرفته 
اجرايي شده، براي اقتصاد ايران بسيار رؤيايي 
به نظر مي رسد و احتماال موفقيت آن با اما و اگر 
مواجه خواهد شد؛ اما فعال روي كاغذ تمهيداتي 
انديشيده شده كه مسكن از كاالي سرمايه اي به 

يك كاالي مصرفي تبديل شود.
به گزارش همشهري، براي ايجاد بانك اطالعاتي 
موردنياز براي اجراي اين قانــون نيز، مالكان 
موظف هستند اطالعات واحدهاي مسكوني 
تحت مالكيت خود و وضعيت سكونت در آنها 
را در سامانه ملي امالك و اسكان ثبت كنند و 
اطالعات اين سامانه ضمن اينكه مرجع محاسبه 
و دريافت ماليات از خانه هاي خالي خواهد بود، 
براي ســاير خدمات نيازمند اطالعات محل 
سكونت مانند سياست هاي حمايتي، بانكي، 
انتظامي و توزيع يارانه انــرژي نيز مالك قرار 

مي گيرد.

ماهيت و اهداف طرح مجلس
ديروز نمايندگان مجلس به بررســي كليات 
طرح دوفوريتي اصالح مــاده54 مكرر قانون 
ماليات هاي مســتقيم مبني بر تعيين شيوه 
دريافــت و افزايش نرخ ماليــات از خانه هاي 
خالي پرداخته و در نهايــت كليات اين طرح 
را به تصويب رســاندند. براســاس اين طرح 
كه از ســوي كميســيون اقتصادي مجلس 
ارائه شــده و نگاهي به تجربيات كشورهاي 
پيشرفته در ســاماندهي بازار مسكن و اجاره 
دارد، سازوكار بسيار سختگيرانه اي در حوزه 
مسكن برقرار خواهد شــد كه عمال راه را بر 

سوداگري خواهد بست؛ البته مشروط به اينكه 
قانونگذار قادر باشد اين قانون را كامال برخالف 
مصالح مافيــاي انحصاري حوزه مســكن به 
تصويب برســاند و زمينه اجراي آن را بدون 
اضافه شــدن تبصره هاي بي اثر كننده فراهم 
آورد. اصلي تريــن هدف اين طــرح، افزايش 
بازدارندگي بــراي خالي مانــدن واحدهاي 
مسكوني است و تالش مي كند با ملزم كردن 
مالكان براي ثبت اطالعات در ســامانه ملي 
امالك و اســكان، كار نيمه  تمام وزارت راه و 
شهرسازي را تكميل كرده و بانك اطالعاتي 

كاملي براي اجراي اين قانون فراهم كند.

سازوكار پاتك به خانه هاي خالي
در صورت اجراي مصوبه مجلس، در گام نخست 
دارندگان واحدهاي مسكوني در شهرهاي باالي 
100هزار نفر و در گام بعدي مالكان مسكن در 
همه نقاط شهري بايد اطالعات امالك خود را 
به همراه اطالعات ساكنان )مستأجر يا شخص 
مالك( در ســامانه ملي امالك و اسكان ثبت 
كنند. در تبصره3 اين قانون اجازه داده شــده 
است سرپرست خانوار به ازاي همسر و هر فرد 
تحت تكفل باالي 18سال يك كدپستي ديگر 
نيز به عنوان سكونتگاه فرعي معرفي كند كه از 
ماليات موضوع اين ماده معاف خواهد بود. پس 

از تكميل سامانه و راســتي آزمايي اطالعات، 
امالكي كه به عنوان خانه خالي شناسايي شوند، 
چنانچه بيش از 12 ماه از پايان عمليات ساخت 
)براي واحدهاي نوساز( يا بيش از 6ماه از آخرين 
نقل  و انتقال يا آخرين زمان ســكونت )براي 
واحدهاي غيرنوساز( گذشــته باشد مشمول 
پرداخت ماليات مي شوند و در سال نخست بايد 
مالياتي به ازاي هرماه 2برابر ارزش اجاري ماهانه 
ملك كه از سوي سازمان امور مالياتي تعيين 
و به روزرساني مي شــود، بپردازند. اين ماليات 
در ســال هاي بعد 50درصد بيش از سال قبل 
خواهد بود و از سال دوم، مشمول تمام مناطق 

شهري خواهد شد.

اما و اگرها
پيش از اين در جريان مصوبه ستاد مقابله با كرونا 
براي ساماندهي بازار اجاره، همه معامالت بازار 
امالك مكلف به دريافت كد رهگيري شــدند. 
در آن زمان وزير راه و شهرســازي اعالم كرد؛ 
سازوكاري ايجاد خواهد شــد تا قراردادهايي 
كه قبال بدون كدرهگيري صادر شــده است 
نيز با هزينه اندك صاحب كد رهگيري شوند. 
فعال در طــرح مالياتي مجلــس الزامي براي 
دريافت كد رهگيــري قراردادها وجود ندارد و 

فقط برخود اظهاري شــهروندان بسنده شده 
است. پيگيري هاي همشــهري حاكي از اين 
است كه اگر در جريان بررســي جزئيات اين 
طرح، تصميم به الزام صدور كد رهگيري گرفته 
شود، مجموعه وزارت راه و كميسيون اقتصادي 
مجلس به دنبــال يافتن راهــكاري خواهند 
بود كه كــد رهگيري بدون نيــاز به پرداخت 
حق كميســيون مشــاور امالك و از مسيري 
ســهل الوصول تر حتي با اســتفاده از همين 
ســامانه ملي امالك و اسكان صادر شود. نكته 
ديگري كه از هم اكنون درمورد اين طرح مطرح 
مي شود، اين است كه مهلت 6ماهه به خانه هاي 
خالي و همچنين جريمه سنگين مالياتي براي 
اين خانه ها نيازمند حركتي دقيق و شفاف در 
ثبت اطالعات بازار مســكن كشور است كه از 
تيرماه94 تاكنون با وجود تالش هاي مجموعه 
وزارت راه و شهرسازي به انجام نرسيده است. 
پيچيده بودن مناسبات غيرشفاف و مبهم بازار 
مسكن در شــرايط فعلي، راه را براي ذينفعان 
انحصاري اين بازار يا همان قشري كه به عنوان 
مافياي مسكن مطرح مي شوند باز مي كند تا 
مسيرهايي براي دور زدن قانون با سوءاستفاده 
از كد ملي اقشــار ضعيف پيدا كنند يا حتي با 
رســوخ در مجموعه اثرگذار بر تصويب قانون 
جديد، راه هاي فراري بــراي رهايي از نظارت 
قانون پيدا كنند. اين مسئله تا حدي خطرناك 
است كه مي توان كليت طرح مجلس را عقيم 
كند. اما نكته ديگر، درنظر گرفتن شرايط خاص 
اقتصاد ايران براي اجراي اين قانون است؛ چراكه 
فعال تنور تورم انتظاري كامال داغ است و هرگونه 
افزايش هزينه براي صاحبان كاالي سرمايه اي 
مي تواند به جهش قيمت نهايي كاال منجر شود؛ 
همانگونه كه همه محدوديت هاي اعمال شده 
در حوزه خريد خودروي صفركيلومتر، تاكنون 
دستاوردي جز وحشي شدن قيمت ها در بازار 

آزاد نداشته است.

نقشه جنگي مجلس براي خانه هاي خالي
 در صورت تصويب نهايي و اجراي طرح مالياتي مجلس، صاحبان خانه هاي خالي بايد 

ماهانه حداقل معادل 2برابر مبلغ اجاره آن خانه را به عنوان ماليات بپردازند

در تبصره يك طرح اصالح ماده54 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، سازمان 
امور مالياتي مكلف شده حداكثر 3 ماه پس از تصويب اين قانون، هرسال، ارزش 
اجاري امالك را به عنوان مالك محاسبه ماليات خانه هاي خالي به روزرساني 
كند.همچنين در تبصره 2، وزارت راه و شهرســازي مكلف شده تا حداكثر 
يك ماه پس از الزم االجرا شدن اين قانون، امكان برقراري پيوند ميان كد ملي 
اشخاص )يا كد شناسايي اتباع غيرايراني( و كد پستي واحدهاي مسكوني 
را در سامانه ملي امالك و اســكان به صورت خود اظهاري براي كليه امالك 
)اعم از داراي سند رسمي، عادي و وكالتي( فراهم كند؛ طبق الزام اين قانون، 
همه اشخاص مكلف اند ظرف 2ماه، اطالعات كد ملي خود و كدپستي واحد 
مسكوني را به همراه بارگذاري اسناد مثبته ملكي و اجاري... در سامانه وارد 
كنند تا مشمول ماليات بر خانه خالي نشوند. آن واحد مسكوني كه سرپرست 
خانوار، كدملي افراد تحت تكلف خود را ذيل آن ابراز مي كند، سكونتگاه اصلي 

خانوار به شمار مي آيد.
در تبصره3، اجازه داده شده سرپرست خانوار به ازاي همسر و هر فرد تحت 
تكفل باالي 18سال خود بتواند يك كدپستي ديگر نيز به عنوان سكونتگاه 
فرعي معرفي كند كــه از ماليات موضوع اين ماده معــاف خواهد بود. البته 
برخورداري از ايــن معافيت منوط به ثبت اطالعات در ســامانه طي مهلت 

تبصره2 است.
براساس تبصره4، واحدهاي مسكوني كه به حكم مراجع قانوني امكان فروش 
يا اجاره ندارند يا قابل سكونت نيستند، تا زمان اعالم حل وفصل دعاوي يا قابل 

سكونت شدن، مشمول ماليات موضوع اين ماده نمي شوند.
همچنين براساس تبصره5، درخصوص امالك مسكوني مشاع حسب مورد 

ميزان سهم الشراكه، مالكان مشمول ماليات موضوع اين ماده خواهند شد.
در تبصره6 تأكيد شده است كه همه اشخاص مشمول اين قانون مكلف اند، 
تغيير محل ســكونت يا تغيير مالكيت واحد مسكوني خود را حداكثر ظرف 
15روز در سامانه ملي امالك و اسكان ثبت كنند و درصورت احراز تخلف در ثبت 

اطالعات در سامانه يا عدم  مراعات مفاد اين تبصره، اشخاص مشمول جريمه اي 
معادل 2برابر ماليات بر خانه خالي در سال اول خواهند بود.

براساس تبصره8، دستگاه هاي خدمت رســان مكلف اند، ظرف 3 ماه پس از 
الزم االجرا شــدن اين قانون، به  منظور ارائه خدمات زير به متقاضيان، محل 
سكونت ثبت شده آنها را صرفا از ســامانه امالك و اسكان، استعالم كرده و 
آن را مالك ارائه خدمات قرار دهند. بر اين اساس، با اجرايي شدن قانون تمام 
سياست هاي نيازمند به اطالعات محل سكونت اعم از ارزيابي براي بهره مندي 
از سياست هاي حمايتي، افتتاح حســاب و صدور دسته چك، تعويض پالك 
خودرو، صدور دفترچه بيمه و بيمه نامه، تخصيص خوابگاه دولتي به دانشجويان، 
تخصيص كد بورسي، تخصيص سهميه طرح هاي مديريت ترافيك و آلودگي 
هوا، ثبت نام مدارس، ارسال اســناد و مداركي نظير گواهينامه، دسته چك، 
اخطاريه، ابالغيه، صدور انواع پروانه، گواهي و مجوز، ارائه انواع تســهيالت 
بانكي حوزه مسكن، ارائه انشعاب جديد آب، برق و گاز، فقط با استعالم از سامانه 
ملي امالك و اسكان امكان پذير است و اين استعالم براي دستگاه هاي اجرايي، 

شركت هاي دولتي، بانك ها و مؤسسات اعتباري رايگان خواهد بود.
در تبصره9، وزارتخانه هاي نيرو و نفت مكلف شده اند تا3 ماه پس از الزم االجرا 
شدن اين قانون، حسب اعالم سامانه نسبت به تخصيص يارانه مصرف برق و گاز 
صرفا به سكونتگاه اصلي ثبت شده در سامانه ملي اقدام كنند و درخصوص ساير 
اشخاص يا سكونتگاه غيراصلي، باالترين پلكان قيمت اين حامل ها را مبنا قرار 
دهند. ضمنا با تغيير محل اقامت فرد مشمول، يارانه هاي مذكور به محل اقامت 

جديد افراد منتقل مي شود.
براساس تبصره10 نيز، وزارت راه و شهرسازي مكلف است اطالعات موردنياز 
سازمان امور مالياتي درخصوص واحدهاي مشمول ماليات اين ماده را به صورت 
برخط در اختيار اين ســازمان قرار دهد و سازمان امور مالياتي موظف است، 
ماليات متعلقه را به مالك واحد مذكور ابالغ كند. در اين شرايط، مالك واحد 
خالي مكلف است تا 3 ماه پس از ابالغ، ماليات متعلقه را به نحوي كه سازمان امور 
مالياتي تعيين مي كند، پرداخت كند در غيراين صورت با تأخير در پرداخت 

ماليات، ماهانه مشمول جريمه 4درصدي بر ماليات متعلقه خواهد بود.

علت لغو عرضه اوليه ديروز، دررهن بودن بخشي از 
دارايي هاي شركت بود

تغيير نرخ ســود سپرده هاي 
بانكي و پيشنهاد انتشار اوراق تورم

وديعه با سررسيد 2ساله تنها 
بخشي از پازل سياستي بانك مركزي براي 
حركت به سمت نرخ تورم هدف گذاري شده 

22درصدي تا پايان سال جاري است.
به گزارش همشهري، هرچند بانك مركزي 
به دليل آنچه جلوگيــري از اختالف نظر با 
مركز آمــار ايران اعــالم مي شــود از آبان 
سال97انتشــار نرخ تورم ماهانه را متوقف 
كرده اما سياستگذار پولي براساس چارچوب 
نرخ تورم هدف گذاري شده، تالش دارد تا نرخ 
تورم را تا آخر امســال به محدوده 22درصد 
با نوســان مثبت و منفي 2درصد برســاند. 
تصميم سه شنبه شب شوراي پول و اعتبار 
براساس پيشــنهاد بانك مركزي استفاده از 
ابزارهاي سنتي پولي جهت جذب نقدينگي 
در شبكه بانكي اســت. سياستي كه در كنار 
برنامه هاي چندماهه اخير مشترك دولت و 
بانك مركزي ازجملــه ايجاد كريدور جديد 
نرخ سود و افزايش پلكاني نرخ سود در بازار 
بين بانكي به عنوان شاخص نرخ سياستي از 
يك سو و همچنين تغيير مسير تامين كسري 
بودجه دولت با انتشــار و حراج اوراق بدهي 
دولت از سوي ديگر نشــان مي دهد كه عزم 
حاكميت براي كم كردن فشار اقتصادي بر 

مردم از طريق كاهش نرخ تورم جدي است.

ريل گذاري پولي ضد تورمي
هرچند افزايش بازده سرمايه گذاري در بازار 
سرمايه و حركت پول به سمت بورس باعث 
خرســندي و قوت قلب سياستگذاران مالي 
دولت شــد و با چندين باره رئيس جمهور از 
بورس به سبب مامني مطمئن و فاقد جنبه 
تورم زايي دفاع كرده اما تغيير مسير پول ها 
به ســمت بازارهايي چون ارز، ســكه و طال 

و مســكن، خاطر دولتمردان را آزرده كرد 
تا جايي كه ســرانجام در نتيجه توافق بين 
سران قوا، اختيارات ويژه اي به بانك مركزي 
داده شد تا نرخ بازده بازارها را از طريق اجراي 
سياســت هاي مدرن پولي متعادل ســازد. 
به اين ترتيب اقدام سه شــنبه شب شوراي 
پول و اعتبار را بايد در راستاي حركت دادن 
نرخ سود و بازه بازارها در مســير نرخ تورم 
هدف گذاري شده قلمداد كرد هرچند تصميم 
اين شورا ممكن است ديرهنگام و نرخ سود 
اعالم شــده فاقد جذابيت زياد براي جذب 
پول ها و نوســان آن در بازارها باشد. هدف 
تصميم شــوراي پول و اعتبار از سوي بانك 
مركزي، حفظ ارزش پول ملي اعالم شــده 
اســت، پول ملي كه در نتيجه نوسان شديد 
چند هفته اخير در بازار ارز روزبه روز در حال 

تحليل رفتن است.
انتقاد اصلــي به چرخــش در نرخ ســود 
ســپرده هاي بانكي به غيررقابتي بودن بازار 
پولي و بانكي برمي گــردد به نحوي كه فارغ 
از اينكه يك بانك ضعيف باشد يا قوي، نرخ 
سود سپرده ها در همه بانك ها يكسان ديده 
شده اســت. به اين ترتيب نرخ سود سپرده 
سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي 10درصد، 
ســپرده كوتاه مدت ويژه3 ماهه 12درصد، 
سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه6 ماهه 
14درصد، سپرده سرمايه گذاري با سررسيد 
يك سال 16درصد و سپرده سرمايه گذاري با 

سررسيد 2 سال 18درصد خواهد بود.
افزايش نرخ ســود ســپرده هاي بانكي 
در شــوراي پول و اعتبار يك روز قبل از 
انتخاب نماينــدگان ناظر مجلس جديد 
صــورت گرفته و حــاال بايد ديــد كه با 
پيوســتن محمد حســين زاده بحريني، 
از جدي ترين نماينــدگان پيگير اصالح 
قوانين بانكي كشــور و سيدشمس الدين 

حســيني، وزير ســابق اقتصاد در دولت 
محمــود احمدي نژاد به عنــوان ناظران 
مجلــس در شــوراي پــول و اعتبــار، 
سياســت هاي پولي و اعتباري در آينده 

چه مسيري را تجربه خواهد كرد؟

تور وديعه 2ساله
معاون اقتصــادي بانك مركــزي هم خبر 
جديدي داده و گفته اين بانك در راســتاي 
مديريت رشد نقدينگي و كنترل تورم درنظر 
دارد اوراق وديعه با سررسيد 2ساله منتشر 
كند و براين اســاس پيشــنهاد يادشده در 
شــوراي پول و اعتبار براي بررســي و اخذ 
مصوبه الزم طرح خواهد شد. به گفته پيمان 
قرباني، هر 10هزار ميليارد تومان انتشــار 
اوراق وديعه، رشــد پايه پولي و نقدينگي را 
به ميزان 2.8واحد درصــد كاهش خواهد 
داد. وي تصريح كرد: ابعاد فقهي انتشار اوراق 
يادشده، قباًل در شوراي فقهي بانك مركزي 
به تصويب رسيده و در مهر ماه سال 1397نيز 
مجوز قانوني الزم از شوراي عالي هماهنگي 

اقتصادي اخذ شده است.
اين مقام ارشد بانك مركزي در گفت وگو با 
خبرگزاري تصميم اعالم كرد: بانك مركزي 
درنظر دارد 50 هزار ميليــارد تومان اوراق 
وديعه منتشــر كند كه انتشار كل اين مبلغ 
مي تواند 14 واحد درصد رشــد نقدينگي را 
كاهش دهد. او با تأكيد بر برنامه بانك مركزي 
براي كنترل رشد نقدينگي و افزايش جذابيت 
سپرده هاي بانكي، افزود: البته ساير اقدامات 
سياست هاي پولي مانند عمليات بازار باز و 
افزايش كف نرخ سپرده گيري از بانك ها را نيز 

به موازات انجام مي دهد.

اوراق وديعه ديگر چيست؟
اوراق وديعه سندي است كه نشان مي دهد 
بانك مركزي مبلغ معينــي را از وديعه گذار 
به عنوان وديعه دريافت كرده و متعهد است 
آن مبلغ را تا سررســيد نگهداري كرده و در 
سررسيد، با رعايت حفظ قدرت خريد با نرخي 
حداكثر معادل نرخ تورم ساالنه به دارنده سند 
برگرداند. به اين ترتيب بانك مركزي اوراق 
وديعه را منتشر و از طريق بانك هاي عامل به 
متقاضيان عرضه مي كند. بانك ها با واگذاري 
اوراق وديعه، وجوه متقاضيــان را به عنوان 
وديعه جمع آوري و به بانك مركزي منتقل 
مي كنند و بانك مركزي متعهد است كه آن 
وجوه را در چارچوب سياست هاي پولي بلوكه 
كند و در سررســيد با رعايت حفظ قدرت 

خريد، به صاحبان اوراق برگرداند.

همشهري چرخش در سياست هاي پولي را بررسي مي كند

پيش به سوي تورم 22درصد

  تبصره هاي مهم قانون جديد

 300هزار روستايي در مناطق محروم كشور 
از امروز از آب شــرب برخوردار و به شبكه نيرو

آبرساني كشور متصل شدند.
آيين رونمايي از طرح تأمين آب شــرب هزار روســتاي 
محروم كشور، صبح ديروز در محل نمايشگاه دائمي ستاد 
اجرايي فرمان امام برگزار شد. در اين مراسم طرح آبرساني 
به 500روستا افتتاح و براي آبرســاني به 500روستاي 
محروم ديگر تفاهمنامه اي با اعتبار هزارميليارد تومان بين 

ستاد اجرايي فرمان امام و وزارت نيرو امضا شد.
محمد مخبر، رئيس ستاد اجرايي فرمان امام در اين مراسم 
با اشــاره به اقدامات گسترده ســتاد براي مقابله با كرونا 
گفت: با دستور رهبر معظم انقالب از نخستين روز شيوع 
كرونا، با تمام قوا وارد ميدان مبارزه با اين ويروس شديم 
و در هر زمينه اي كه كشور دچار خأل بود، ورود كرديم و 
كشور را از واردات اقالم بهداشتي نظير ماسك و محلول 

ضدعفوني كننده بي نياز كرديم.
مخبر با اشــاره به توزيع بســته هاي حمايتي اين ستاد 
براي حمايت از آســيب ديدگان كرونا خاطرنشان كرد: 
اين طرح شــامل يك ميليون بسته بهداشتي و 5ميليون 
بسته معيشــتي و پروتئيني بوده كه البته توزيع آنها در 
مناطق محروم ادامه هم خواهد داشــت. وي درخصوص 
اشتغال زايي براي آسيب ديدگان كرونا نيز گفت: هم اكنون 
روزانه 300طرح با ظرفيت ايجاد هزارشــغل مســتقيم 
و غيرمستقيم در كشــور اجرا مي كنيم كه اين مشاغل 
به طور روزانه در ســامانه هاي ما ثبت مي شــوند و قابل 
رهگيري هســتند. مخبر با اشاره به شــكل گيري يك 
جريان جهادي در اين زمينه، ادامه داد: ستاد اجرايي سال 
گذشته 165هزار شغل ايجاد كرده كه اين رقم امسال به 
300هزار شغل خواهد رسيد. وي افزود: ستاد اجرايي در 
كنار اين كارها از طرح هاي زيربنايي و آب و برق رســاني 
نيز غفلت نكرده است. وي با اشاره به احداث بيمارستان و 
خانه بهداشت در سراسر كشور از سوي اين ستاد تصريح 
كرد: همه اقدامات ما با توجه به درخواست دستگاه هاي 
اجرايي و وزارتخانه ها صورت مي گيرد و تالش مي كنيم 
در راستاي محروميت زدايي دركشور، خألهاي موجود را 

برطرف كنيم.
رئيس ستاد اجرايي فرمان امام با اشاره به رونمايي از طرح 
آبرساني به هزارروستا تأكيد كرد: مجري اصلي اين طرح 
خود وزارت نيرو بوده و ستاد اجرايي صرفا كمك دهنده 

به آنهــا در اين حوزه بــوده و با امضاي ايــن تفاهمنامه 
500روستاي ديگر تا پايان سال از آب شرب برخوردار و 

طرح هزارروستا تكميل خواهد شد.
محمد مخبر همچنين خبري خوش درخصوص درمان 
بيماران كرونايي داد و گفت: محققان دارويي ستاد موفق به 
توليد، ساخت و اخذ تأييديه يك داروي تحريمي مخصوص 
بيماران كرونايي شده اند. وي افزود: قيمت نسخه ايراني 
داروي Remdesivir كه در بازار سياه به 60ميليون تومان 
رسيده، با قيمتي بسيار پايين تر با قيمت مصوب وزارت 

بهداشت از هفته آينده وارد بازار خواهد شد.
وي افزود: محققان دارويي ستاد اجرايي از چندين روش 
علمي روز دنيا، در حال تحقيق و ساخت داروهاي مورد 
نياز بيماران كرونايي و برطرف كــردن خألهاي موجود 
دركشور و نيازهاي وزارت بهداشــت با توجه به مسائل 
تحريمي هستند. مخبر خاطرنشان كرد: جزئيات بيشتري 
از داروي جديد توليدشده را در روزهاي آينده اطالع رساني 

خواهيم كرد.
سيداميرحســين مدني، مديرعامل بنياد بركت ســتاد 
اجرايــي فرمان امام نيز در اين مراســم گفــت: تاكنون 
3500طرح عمراني و زيرساختي اعم از مدرسه، راه و پل و 
آبرساني داشته ايم و رسالت اصلي ما توانمندسازي مردم 
مناطق محروم و ايجاد اشتغال است و 75درصد منابع ما 
نيز براي همين مهم صرف مي شود. وي با اشاره به جزئيات 
طرح بهره برداري از آب شرب 500روستا و لوله گذاري و 
حفر چاه در اين مناطق، ابراز اميدواري كرد با كمك آبفا 

و وزارت نيرو گرد محروميت از اين مناطق از بين برود.
در ادامه اين مراسم حميدرضا جانباز، مدير آبفاي وزارت 
نيرو با اشــاره به كمبود ذاتي آب در برخي مناطق گفت: 
طبق اين طرح همه روســتاها تحت پوشش تأمين آب 
شرب قرار خواهند گرفت و از اين رو 500روستاي جديد 
در مناطق هدف مورد توجه خواهند بود. معاون وزير نيرو 
افزود: از ســتاد اجرايي فرمان امام بابــت توجه و تمركز 
ويژه روي طرح هاي آبرساني به مناطق محروم قدرداني 
مي كنيم و بابت ســعه صدر و تعريف 500پروژه جديد 
در روســتاهاي كم برخوردار هم سپاسگزاريم. وي افزود: 
عملكرد جهادي دكترمخبر و همكارانشان در بنياد بركت 

به ما هم در وزارت نيرو انگيزه مي دهد.
در ادامه اين مراسم، طرح آبرساني به 500روستاي محروم 

كشور به صورت ويدئوكنفرانس افتتاح شد.
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   چالش ابزارهاي مدرن و سنتي پولي
تصميم شوراي پول و اعتبار براي افزايش نرخ سود سپرده هاي بانكي البته چالش برانگيز 
است به ويژه اينكه مشخص نيست از نظر سياستگذار اين تصميم چه ميزان مي تواند جلوي 
ريزش ارزش ريال و نرخ تورم را بگيرد. آن هم در شرايطي كه انتظارات تورمي همچنان در 
جامعه باالست و فرار از ريال و پناه بردن به بازار دارايي ها ادامه دارد. به گزارش همشهري، 
اگر دولت و بانك مركزي در ادامه مسير به سمت تورم هدف گذاري شده دچار اختالف نظر 
شده و بخشي نگري حاكم شود، پازل مهار رشد نرخ نقدينگي به هم خواهد خورد و از اين 
منظر دل بستن به سياست ها و ابزارهاي مستقيم پولي چندان نمي تواند ضامن موفقيت در 
رسيدن به نرخ تورم 22درصدي باشد. از سوي ديگر احتمال اين وجود دارد كه بانك ها دوباره 
وارد چالش و جنگ نرخ ها شوند تا بتوانند سهم بيشتري از پس انداز مردم را با نرخ سود باالتر 
جذب كنند. هرچند به دليل منفي بودن نرخ سود سپرده هاي جديد با نرخ تورم اعالم نشده 
از سوي بانك مركزي، روشن است كه سرمايه گذاري در قالب سپرده هاي بانكي دست كم 

براي بخش زيادي از مردم فاقد جذابيت الزم است.

رونمايي از طرح تأمين آب شرب هزار روستاي محروم كشور
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كژو مژ مي رود اما ماسك دارد. 
شانزده هفده ســال دارد. اين 
يكي شكل غريبي از معلوليت 
است اما ماســك دارد و اون 
يكي به نظر همــه چيز دارد؛ 
حتي عصا هم دارد. با اين حال 
ماسك هم دارد. اينجا حوالي 
يك مجتمــع معلــوالن در 
خياباني نازك و كوتاه اســت 
كه آهسته اما مشــتاق به خيابان چاق تري در منطقه 
شهرك غرب مي رســد، من قرار اســت كمي بيشتر 
پيش بروم تا برسم به ســوپر محل و چيزهايي بخرم. 
از دور مي بينمش او مثل هميشــه مثل سكوت، كنار 
زندگي نشسته اســت در جايي به اندازه چند وجب و 
بيشــتر، جنب دري رو به حياط و حياط در تســخير 
سوپرماركت در محله اي كه برخي از خريداران دلواپس 
قيمت نيستند. بساط بانوي سكوت كه ماسك دست 
دوختي به دهان دارد چند شــانه، چند گل سر، چند 
ده دانه سنجاق قفلي، چند ليف و چيزهايي از همين 
قماش و همه اينها يعني اداره زندگي با چيزهايي كه 
اگر دست در دست خريدار دهند شايد كاري از پيش 
ببرند، مثاًل لقمه ناني با خاكستر پنيري براي دهان هاي 
انتظار. ايام دورتر هر بار كه ســوپر مي رفتم سربه زير 
مي شدم از شرم، چون دست خالي مي رفتم و دست پر 
برمي گشتم و او همچنان سكوت بود. بعدها ياد گرفتم 
پيش از رفتن ابتدا چيزكــي بخرم گرچه نيازي به آن 
نبود. اين اتفاق وقتي افتاد كه ديدم در نگاهش نسبت 
به آدم هاي دســت پر هيچ غبطه و حسرتي نيست، او 
غني تر از همه بود؛ از بس كه قانع بود. او قريب 60 سال 
دارد و سرپرست خانوار اســت.كمي آن سوتر، كمي 
اين ســوتر بانويي در پياده روهاي سرگرداني، بادبزن 

مي فروشد تا عابران تب كرده ازكرونا هوايي بخورند.
بانوان سكوت و سرپرســت خانوار همه جا هستند و 
برخي از آنان التماس در نگاه عابران مي ريزند. مثل اين 
يكي كه در ايستگاه مترو كرم ضدآفتاب مي فروشد اما 
خودش آفتاب سوز شده است در دربدري هاي كسب 

روزي حالل. او ماسك دارد.
دنياي واقعي پرواز نمي كند

آن طور كه رؤياها پرواز مي كنند
هيچ صدايي، هيچ زنگ دري

نمي تواند آن را بر هم بزند
آن سال هاي دور كه هنوز كرونا اختراع نشده بود يعني 
روزگاري كه كار كمياب نبود، نيازها معدود و قناعت 
بسيار بود. غيرت هم فراوان بود. كار، فقط مردانه بود. 
مرد خانه مي ســاخت و زن زندگي. پس خيابان جاي 
كار زنانه نبود. پياده روها مردانــه بود. زن كار، معلم يا 
پرستار بود. در آن هزار ســال پيش اگر زني، همسر از 
دســت مي داد به دليل بيماري يا حادثه اي بالفاصله 
پشت چرخ خياطي مي نشســت يا گردوغبار از خانه 
متمولي مي ســتاند و مزدكي مي گرفت و وصله اي به 

زندگي مي زد، روزگار طوري بودكــه نياز داد نمي زد. 
تفاخر، فرياد ســر نمي داد. اصاًل روزگار به گونه اي بود 
كه بهترين دوستان، فقط انگشتان نبودند. همسايه ها 
هم بودند. پس زن سرپرســت خانوار ســه فرزندش 
را با ســربلندي، به ســرمنزل زندگي مي رساند. يكي 
افسرشهرباني مي شد، يكي معلم و آن آخري تعميركار 
اتومبيل. هزار ســال پيش خبري ازكرونا نبود تا مردم 
در سرگيجه درماندگي، زندگي كردن از يادشان برود 
و به جاي خوردن بستني ناني در اين تابستان داغ چاي 

لب سوز و دهان سوز بخورند !
ما خوب و بد دنيا را شناختيم

آن قدر كوچك است كه در يك دست جا مي گيرد
آن قدر ســاده اســت كه مي تواند با لبخندي 

توصيف شود
واضح، مثل پژواك حقايقي قديمي در مناجات

حاال و امروز كه مجسمه فردوســي، حافظ و سعدي 
حتي تختي و پروين اعتصامي با آن همه استحكام و 
اســتواري با آن همه قدمت و شهرت و اعتبار، ماسك 
زده اند، وقتي 36درصد ازدواج ها به طالق مي رســد، 
وقتي 20ميليون نفر در حاشيه شهرها با حاشيه هاي 
زندگي، زندگي مي كنند معلوم اســت بيشــتر زنان 
سرپرست خانوار پژمرده تر از گلدان جامانده در اتاق 

تنهايي هستند!
اين زن، مسافركش است، او خوِد احترام و عزت است. 
آن هم در سني كه مادربزرگ است.و آن يكي جان نثار 
است درتب تند كرونا، در بيمارســتاني كم شناخته 
شده، جزو خدمه اورژانس اســت و در واقع در رقص 
باكروناست. پدرش خانه را ترك كرده و او سرپرست 
يك خانواده چهار نفري است. او نگران است مبادا در 
يكي از همين روزها همراه چند قلــم مواد خوراكي، 

كرونا را هم ندانسته با خود به خانه ببرد.
خانم خدمتــكار پيرتر از عمر اســت، چروكيده مثل 
پرتقال كتك خورده در آبميوه گيري است.درست مثل 
روزگار، مثل امروز مثل ديروز، تاخورده و محزون است 

مثل اغلب زنان سرپرست خانوار.
آمارها مي گويد تعداد زنان سرپرست خانوار در 10 سال 
اخير ٥٨ درصد نســبت به مردان افزايش داشــته و 
جمعيت آنان اكنون به بيش از 3 ميليون مي رسد يعني 
در روزگار كرونا زنان مردتر از مردان، سقف زندگي را 
بادستان نازك تر از نيلوفر خود نگه داشته اند. و به همين 
دليل حس احترام را نسبت به زندگي بانوان سرپرست 
خانوار در ما چنــد برابر مي كند، ايــن را همه گل ها 
مي دانند حتي موذي ترين بيمــاري اين روزگار يعني 

كرونا هم مي داند.
يك ارتباط يك طرفه بين من و شما

به خوبي در حال شكل گيري است
من مي دانم برگ، گلبرگ، دانه، ميوه و ســاقه 

چه هستند 
و مي دانم در بهار و پاييز چــه اتفاقي برايتان 

مي افتد.

اين دختر ماسك دارد
سرپرست خانوار است

فريدون صديقی
استاد روزنامه نگاری

همه شعرها از وسيوا واشيمبورسكا با ترجمه مليحه بهارلو

مي
ست

ر ر
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 علي  موذني  نسيم مرعشي  ســيد جواد هاشمي
 مريم  شــيرزاد  پيمان يوســفي  احمــد عرباني

براي اوقــات فراغــت  يك عالمــه كتــاب و فيلم 
خــوب و اثرگــذار بــه شــما پيشــنهاد داده انــد

 پاي صحبت هاي عليرضا خمسه؛ بازيگري كه حاال براي بهتر شدن روحيه مردم 
دست به كار شده است

خنداندن مردم اين روزها سخت است
در خانه بمانيد و با ديدن فيلم و خواندن 

گزارش هاي اين صفحه گشتي در موزه 
دخانيات بزنيد

در ميان سيگار
بدون...

06

 سيامك گلشيری معتقد است 
 كه نوشتن يك شغل است، به شرط اينكه 

هر روز بنويسيم

كتاب های  ایرانی 
می توانند...

07

گزارشي از نقشه خانه جالل آل احمد و 
سيمين دانشور  كه در خانه موزه اين زوج 

داستان نويس نگهداري مي شود

نقشه كشی 
جالل

10

 خاطره بازي 
با صاحب يكي از نخستين 
آبميوه فروشي هاي تهران

پاتوق  قديمی
گوش شكسته ها

08

 در جنگ جهاني دوم
چيزي نمانده بود كه چيزي از كشورمان 

باقي نماند

شهريور سياه 
ايران...

13

09

گفت وگو با الله صديق؛ قهرمان اتومبيلراني ريس كشوركه مدال هايش را به موزه ملي ورزش اهدا كرد

شوماخر گفت به راهت ادامه بده
يادداشت 

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

در ميان سيگار
بدون ترس از سرطان
موضوع گردشگري اين هفته ما »موزه دخانيات ايران« است اما اجازه بدهيد در همين ابتدا بگوييم كه اگر 
قرار است امروز در اين گزارش از سيگار و گذشته ساخت آن صحبت كنيم، منظورمان تعريف و تمجيد 
از اين عامل صدها بيماري نيست. حاال ديگر حتي كودكان هم به خوبي مي دانند كه سيگار براي سالمتي 
مضر است و بزرگ ترهاي سيگاري را به ترك آن تشويق مي كنند. گفته مي شود دود اين ماده نيم وجبي 
بيش از 4 هزار مواد شيميايي با خود به همراه دارد كه حداقل ۵۰ تاي آنها باعث سرطان مي شوند. حاال با 
وجود همه مضرات سيگار مي خواهيم اين بار از وجه ديگر به اين نيم وجبي مضر نگاه كنيم. از اين وجه كه 
توليد سيگار و صنعت آن يكي از قديمي ترين صنايع ايران معاصر بوده است. از اين رو براي ثبت تاريخ 
دودكردن ايرانيان در دوره معاصر، موزه دخانيات ايران افتتاح شده است. مكان هايي مانند موزه دخانيات 
كه پس از اجراي طرح خروج صنايع از شهر ايجاد مي شوند، فرصت هاي فرهنگي خوبي براي آشنايي و 
آگاهي بيشتر مردم با صنعت و توسعه شهرنشيني بوده و حس تعلق شهروندان را افزايش مي دهد. پس 
با ما همراه باشيد تا شــما را با ديدني هاي منحصربه فرد موزه دخانيات بيشتر آشنا كنيم. البته اگر اين 
روزها به علت شيوع موج دوم ويروس كرونا شرايط بازديد از اين موزه براي شما مهيا نشد نگران نباشيد 
ما براي شما پيشنهاد جالب تري داريم و آن هم بازديد مجازي از اين موزه جديد و متفاوت است. مي پرسيد 
چطور؟ خيلي راحت شما مي توانيد سري به سايت ما بزنيد و با يك كليك روي دكمه نمايش تصوير موزه 
و آثار جالب آن را تماشا كنيد و لذت ببريد. همچنين مي توانيد كيو آركد كنار صفحه را با تلفن همراه خود 

اسكن و اين بازديد مجازي را شروع كنيد. اين شما و اين موزه دودي دخانيات.

الناز عباسيان 
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  شماره 83

  كارآفريني به شيوه بهروز 
فروتن

مجموعه كتاب هايــي در ايران 
منتشر شــده و در حال انتشار 
است تحت عنوان »كارآفريني 
به شيوه...«، در اين كتاب ها، كه 
با نظارت دانشگاه شريف هم نشر 
مي يابند، ســروقت كارآفرينان 
ايراني رفته و زندگي آنها را قلمي 
مي كنند. يكي از خواندني ترين 
اين كتاب ها را هم بايد متعلق به 
بهروز فروتن بدانيم؛ كارآفرين 
بزرگ ايراني. اصال زندگي اين 
آدم خيلي عجيب و جالب است. 
مصداقي از كسي كه هيچ وقت 
خسته نمي شود و مدام در حال 
يك شروع مجدد اســت. او را با 
برند »بهروز« به يــاد بياوريد؛ 
كســي كه تا حاال ده هــا لوح و 
تنديس گرفته و تقدير شــده و 
قهرمان قهرمانان صنايع غذايي 
نيز شده و حتي تمبر يادبودي 
برايش چاپ كرده انــد. روزي 
كه او كتــاب زندگي نامه اش را 
نگاشــت، به نويسنده آن گفت 
كه حاال مي توانم بــه نوه هايم 
بگويم كه چه كارهايي كرده ام؛ 
كافي اســت كتاب را بــه آنها 
بدهم تا بخوانند؛ قبــل از اين 
واقعاً نمي دانســتم چطور اين 
مسير طوالني را توضيح بدهم. 
خوانــش اين كتاب بــراي هر 
ايراني عالقه مند به كسب و كار 
و توسعه فردي مي تواند جالب 
باشد. ضمن اينكه نقش همسر 
او را هم در اين موفقيت به خوبي 
درك خواهيم كرد. به واقع اين 
كتاب، يك كتاب خانوادگي در 

حوزه كارآفريني است.

  شعر زمان ما؛ اخوان ثالث
همــه  ايــن  ميــان  در 
كوتاه نويسي ها و بي حوصلگي ها 
و ســطحي نگري هاي دنياي 
امروزي كه در قالــب حضور و 
مشــاركت ما در شــبكه هاي 
اجتماعــي و جســت وجوهاي 
اينترنتي و... معنا پيدا مي كند، بد 
نيست گاهي به بازخواني اشعار و 
نوشته هاي عميق هم بپردازيم. 
مهدي اخوان ثالــث، متخلص 
به م.اميد، يكي از پنج نوسراي 
بــزرگ ايراني معاصر ماســت. 
البته اگــر حوصله بيشــتري 
داشته باشــيد قطعاً مي توانيد 
ديوان كامل او را مــرور كنيد. 
اما اگر مي خواهيد با صفحاتي 
كمتر، نفــع بيشــتري ببريد، 
مي توانيد بــه دومين مجموعه 
از كتاب هاي »شــعر زمان ما« 
مراجعه كنيد. ايــن مجموعه 
درباره نقد و بازخواني اشــعار 
برگزيده اين شــاعر بلندآوازه 
است. خوبي اين مجموعه، در آن 
است كه هم درباره نقد و درك 
درست شــعر نو مطالب خوبي 
دارد، هم مسير شكل گرفتن و 
افت و خيز شاعرانگي هر شاعري 
را بررسي مي كند، هم اينكه از هر 
مجموعه اشعار شاعر، شعرهاي 
برگزيــده و توضيحاتي درباره 
اينكه اين مجموعه در چه دوره 
از زندگي ادبي او شكل گرفته، 
ارائه مي كنــد. در نهايت اينكه، 
شما هم مي توانيد نقد و نگاهي 
كامل تر به اخوان  ثالث داشــته 
باشــيد، هم نمونه اشــعار او از 
اولين ها تا آخرين ها را در اختيار 
داشته باشيد. اشعار اخوان  ثالث 
از حيث قــوت ادبــي و زباني، 
تقريباً باالترين سطح در شعراي 

نوسرا را دارد.

2 پيشنهاد

خستگي ناپذير

شاعر زمستان

1 پيشنهاد

ژادباركد را اسكن كنيد و مجازی به موزه دخانيات برويد
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ساعت بازديد
شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱4 الي ۱6 

توضيح ضروري
بازديد از اين موزه رايگان است اما بهتر است 
قبل از مراجعه به موزه با بخش روابط عمومي 

شركت دخانيات تماس بگيريد تا احيانا به خاطر 
محدوديت هاي ناشي از كرونا، موزه تعطيل 

نباشد.

نشاني موزه
 محله سالمت يا همان دخانيات سابق، 

ميدان قزوين، خيابان قزوين 
شماره تماس: 5۱260

  قليان قلمكاري 
در ميانــه مــوزه يــك 
صنايع دســتي مرتبط با 
دود و دخانيات نظرمان را 
به خود جلب مي كند. البته 
اين وســيله براي آنهايي 
كه قليــان دود مي كنند 
جذاب تر اســت زيرا بعيد 

مي دانيم نمونه اي شبيه به اين قليان قديمي را ديده باشند؛ 
قليان بزرگ قلمكاري شــده با چهار شــيلنگ براي 4نفر كه 
سال ها پيش توسط هنرمندان اصفهاني ساخته شده و حاال در 
موزه قرار گرفته است. اگر تا اينجاي گزارش هوس سيگار يا 
قليان به سرتان زده، بايد دوباره يادآوري كنيم كه اين دودها 
واقعا براي سالمتي مضر هستند؛ مثل بمب به ظاهر بي خطري 
مي مانند كه هر لحظه ممكن است منفجر شود. اينجا هم براي 
تبليغ دود و دم راه نيفتاده، موزه اي براي نمايش رشد و نمو يك 
صنعت است. پس بهتر است ما هم به همين موضوع بپردازيم.

  يادي از فردين و تختي در موزه دخانيات
اينجــا مــوزه ای جالــب 
بــا تضادهايــی جالب تر 
اســت؛ از يك طرف موزه 
ديدني و جالب اســت و از 
طرفي محصولي كه توليد 
مي كند مضر و خطرناك. 
اين تضاد را در تصاوير موزه 
به راحتي مي تــوان ديد؛ 

جايي كه تصاويري از ورزشــكاران نامي زورخانه و باشــگاه 
دخانيات را مثل غالمرضا تختــي، عباس زندي و محمدعلي 
فردين مي بينيد كه نماد ســالمت و تندرستي هستند و در 
گوشه اي ديگر هم پاكت هاي خاطره انگيز سيگارهايي را كه 
قاتالن خاموش آدم اند. البته سيگار از اين تضادها بسيار ديده 
و با تمام هشدارها هنوز هم پرفروش و پرمصرف است. جالب 
اينكه حتي روی پاكت سيگار هم اين هشدار كه »سيگار براي 

سالمتي شما ضرر دارد« نوشته شده است.

  دستگاه هاي توليد سيگار 

در بخش هايــي از مــوزه 
چندين دســتگاه نظرمان 
را به خود جلــب مي كند. 
جلوتر كه مي رويم متوجه 
متن راهنماي دستگاه ها 
مي شويم. جالب اينجاست 
كه اين دستگاه ها روزگاري 

كار اصلي توليد سيگار را به عهده داشتند. در همين بخش موزه 
تا دل تان بخواهد اشــياي قديمي و جالب درباره ساخت اين 
سيگارها را مي بينيد؛ از دستگاه هاي رطوبت سنج و تبخيرنگار 
گرفته تا آب مقطرگيري و يك پنكه قديمي كه روزگاري در 
كارخانه مي چرخيده اســت. ناگفته نماند با توجه به روند رو  
 به رشد مصرف سيگار در كشور، شــركت دخانيات ايران در 
سال۱372 طرح ساخت و توســعه   مجتمع را به مرحله   اجرا 
گذاشــت و هم اكنون در 3 بخش عمــل آوري توتون، توليد 
سيگار، فيلترسازي و بســته بندي فعاليت دارد. در سال هاي 
اخير نيز فعاليت هاي مختلفي در زمينه اصالح خطوط  توليد، 
ايجاد ظرفيت هاي جديد و ارائه محصوالت تازه در اين مجتمع 
صورت گرفته است كه توليد سيگار هايي با سايزهاي كوتاه و 

بلند از اين جمله  هستند.

  از عكس ها تا مدارك قديمي 
عكس هاي قديمي هميشه 
ارزشمند هستند. در اين 
موزه هم تصاويــر، روايت  
بخشــی از تاريخ و هويت 
صنعــت دخانيــات را به 
دوش مي كشــند. روي 
ديوار هــاي مــوزه قــاب 
عكس هايــي از تصاويــر 

قديمي و تاريخي از شكل گيري شــركت و كارگراني كه در 
كار تهيه توتون و تنباكو هستند نصب شده است. آن سو هم 
برگ هاي زرين تنباكو را گذاشــته اند كه در اصفهان كاشته 
مي شوند و مي گويند بهترين تنباكوهاي جهان هستند. بخش 
ديگر اين موزه به نمايش اســناد و مدارك تاريخي شــركت 
دخانيات اختصاص يافته كه روي ميزهــا قرار گرفته اند. اين 
اســناد براي خودشــان تاريخي از مكتوبات اداري در ايران 
هستند. نگاهي به اين اســناد ما را به گذشته هاي دور و نحوه 
مكاتبات اداري در روزهاي بدون رايانه و اينترنت و تكنولوژي 

روز مي برد.

   پيشينه موزه
اگرچه نام موزه دخانيات ايران به تازگي سر زبان ها افتاده 
است اما جالب اســت بدانيد اين موزه بيش از ۸0 سال 
قدمت دارد و بيش از 300 اثر باارزش تاريخي و اســناد 
قديمي و تجهيــزات و ادوات قديمــي در آن نگهداري 
مي شود. شركت دخانيات كه از قديمي ترين كارخانه هاي 
كشور است و قدمت آن به پهلوي اول بازمي گردد، اين 
موزه را راه اندازي كرده است. براي اينكه با پيشينه موزه 
آشنا شويم بهتر است نخست به گذشته اين كارخانه كه 
يكي از مهم ترين كارخانه هاي صنعتي ايران محسوب 
مي شود نگاهي داشــته باشــيم. اين كارخانه يكي از 
قديمي ترين شركت هاي تهيه، توليد و توزيع تنباكو و 
دخانيات در ايران است. اينجا يادگاري از روزهايي است 
كه آلماني ها براي ساخت مراكز صنعتي به ايران آمدند. 
ماجرا به مهرماه ۱3۱6 برمي گردد؛ وقتي كه رضاشــاه 
براي افتتاح شــركت دخانيات تهران به اين محل آمد 
و از آن پس اين مجموعه صنعتي، به صورت مداوم كار 
خود را ادامه داد و سيگار را جزئي جدايي ناپذير از زندگي 
همه ما كرد. در اين ســال ها نخستين مجتمع صنعتي  
 توليد سيگار در زميني به مساحت ۱0هكتار در خيابان 
قزوين تهران به بهره برداري   رســيد كه هم اكنون موزه 
در همين مكان فعال است. 2ســال قبل از شروع به كار 
كارخانه های سيگار ســازي   تهران نيز مزرعه آزمايشي 
توتون در سال۱3۱5 به منظور پشتيباني از كشت اين 
گياه،  در منطقه تالش گيالن ايجاد شده بود. البته چند 
سال بعد، اين مزرعه كه  نخستين مركز تحقيقات توتون 
قلمداد مي شــود، به منطقه تيرتاش شهرستان بهشهر 
منتقل شــد.  پس از افتتاح كارخانه هاي توليد سيگار 
در سال۱3۱7، صنايع مركزي دخانيات به سرپرستي 

گروهي از كارشناسان آلماني، انگليسي و يوناني شروع 
به كار كرد. نخستين فراورده هايي كه با اقبال عامه مردم 
مواجه شدند شــامل سيگارهاي »اِشــنو«، »فومن«، 
»گرگان«، »افسر«، »تارج«، »ارديبهشت«، انواع سيگار 
»برگ« و »جيگاره« )نوعي سيگار دست پيچ با نيمكوب 
توتون چپق( و انواع تنباكــو، توتون چپق و توتون پيپ 
بودند. پس از آن، كارخانه های عمل آوري در   شهرهاي 
ساري، رشــت، گرگان، اروميه و خوي راه اندازي شد. 
به طور كلي، ســال هاي ۱3۱5 تا   ۱350 بستر پيدايش 
و تحوالت صنعت دخانيات ايران بوده اســت. برگرديم 
به تاريخچه خود موزه و نخســتين كارخانه دخانيات 
در خيابان قزويــن. همانطور كه مي دانيــد زماني در 
گذشته هاي نه چندان دور اينجا حاشيه شهر محسوب 
مي شد و فعاليت كارخانه كنار خانه هاي مسكوني چندان 
نامتعارف و غيرقانوني نبود. اما كم كم با رشد شهرنشيني 
و توسعه شهر تهران، وجود چنين كارخانه اي داخل شهر 
مشكل ساز و فعاليت آن به خارج از شهر منتقل شد. به 
واسطه خروج صنعت از شهر مكان هاي اينچنيني- كه 
بخشي از هويت شهر هستند- باقي مانده اند تا بتوان از 
اين فرصت ها براي توسعه فرهنگ و هويت شهري بهره 
جســت. كارخانه دخانيات در زمينه اقتصاد و توســعه 
صنعت، نقش زيادي داشته و حاال تالش كرده است كه 
هويت و عقبه  خود را با بازسازي و افتتاح موزه به نمايش 
بگذارد. اين موزه خرداد ســال گذشــته پس از امضای 
تفاهمنامه اي از سوي مديريت شهري منطقه۱۱ شهر 
تهران با مسئوالن شــركت دخانيات مرمت و بازسازي 
شد و پس از پايان يافتن بازسازي، درهاي موزه در هفته 

تهران و پاييز سال گذشته روي عموم باز شد.

   تماشاي رشد يك صنعت موفق
براي بازديد از اين موزه بايد به جنوب تهران و خيابان قزوين برويم. حاال وقتي به اين خيابان برســيم ديگر 
پيداكردن ساختمان قديمي شركت دخانيات كار چندان سختي نيست؛ كارخانه اي 20 هزارمترمربعي كه 
مساحت قابل توجهي از محله را گرفته است. موزه دخانيات هم در قلب همين مجموعه بزرگ شركت دخانيات 
قرار گرفته؛ جايي در محله قديمي دخانيات يا محله سالمت فعلي در كنار خيابان پر رفت وآمد و خانه هاي 
مسكوني. از همان در ورودي خيابان قزوين وارد ساختمان قديمي شركت دخانيات مي شويم. پله هاي عريض 
ما را به داخل موزه راهنمايي مي كند. از همان ابتداي ورود به اين موزه متوجه مي شويد كه به موزه اي كامال 
متفاوت از موزه هايي كه پيش تر رفته ايد وارد شده ايد. اينجا تا چشم كار مي كند سيگار و انواع دستگاه  ساخت 
سيگار و تنباكو مي بينيد. آن طرف تر تعدادي از دستگاه هاي توليد سيگار از گذشته هاي دور تاكنون قرار دارد 

و همچنين نمونه اي از اوراق اداري مربوط به توليد و پخش سيگار، به نمايش درآمده است.

   نيم وجبي پرضرر
خود سيگار چيز پيچيده اي نيست. برگ خردكرده توتون كه در كاغذ نازك پيچيده شده را سيگار مي گوييم. 
پيچيدگي اصلي و خطرناك زماني رخ مي دهد كه يك طرف آن را آتش مي زنند و از طرف ديگر كه معموالً 
فيلتر دارد دود را به درون ريه ها مي كشــند. همين پُك زدن ساده نه تنها خود فرد كه بلكه اطرافيان را هم 
در معرض مواد سمي و خطرناك قرار مي دهد. حاال اينكه چطور سيگار ســاخته شد و به ايران آمد خود 
حكايتي دارد. گفته مي شود استفاده از گياه توتون، نخستين بار در قرن ۱5 ميالدي و پس از سفر اكتشافي 
كريستف كلمب به قاره آمريكا در ميان بوميان منطقه ديده شد. بعد از آن  پرتغال، نخستين كشور اروپايي 
بود كه اين گياه را از قاره آمريكا به ديگر كشورهاي اروپايي روانه ساخت. در سال ۱560ميالدي ژان نيكوت، 
 سفير فرانسه در پرتغال ، مقداري بذر توتون به رسم هديه براي ملكه فرانســه فرستاد كه  آن را  به همين 
مناسبت، نيكوتيانا نامگذاري كردند. اين بذر پس از ورود به انگلستان و اسپانيا، توسط دريانوردان انگليسي 

به كشورهاي   شرقي نظيرتركيه، يونان، مصر، سوريه، چين و ژاپن راه يافت.

   سيگار؛ سوغات پرتغالي ها به ايران
جالب اســت بدانيد توتون و تنباكو نخستين بار 
به عنوان سوغات پرتغالي ها براي شاهان صفوي وارد 
ايران شده و حاال سابقه اي سيصدساله در كشورمان 
دارد. شواهد تاريخي نشــان مي دهد، بذر توتون 
به احتمال زياد از بنادر جنوبي كشور وارد و به تدريج 
در نواحي جنوبي، مركزي و شرقي كشت شده است. 
بذر توتون چپق نيز به احتمال زياد از تركيه به ايران 
راه پيدا كرده و كشت آن در قسمت غربي و مركزي 
رواج يافته است. بذر توتون سيگار در سال۱25۱ و 
به توصيه محمدخان ناصرالملك همداني فرمانفرما 
و توسط دكتر استپان هاراطونيانس كه در گيالن 
به نام »حكيم فانوس« مشــهور بود، به ايران وارد 
شده است. بذر اين توتون از نوع »سامسون« ابتدا 

در گيالن كشت شد و سپس توسط شخصي به نام 
كوسيس، به مازندران برده و در اطراف بابل كشت 
شد. كشت اين بذر به تدريج به گرگان ) استرآباد( و 
اروميه رسيد. هم اكنون توتون سيگار در استان هاي 
گلســتان، مازندران، گيــالن، آذربايجان غربي و 
كردستان و توتون چپق در استان هاي آذربايجان 
غربي، كردستان و كرمانشاه و تنباكو در استان هاي 
اصفهان، فارس، بوشهر، خراسان و شاهرود كشت 
مي شود. با وجود سابقه سيصدساله كشت توتون 
و تنباكو در ايران، صنعت توليد   ســيگار در كشور، 
قدمتي هشتادساله دارد، زيرا تا سال ۱300توليد 
اين محصول در   كارگاه هاي كوچك و به طور دستي 

انجام مي گرفت.

   ماجراي سيگار روشنفكران 
 »اشــنو ويــژه« كــه ســيگار محبــوب 
جالل آل احمد بود و مي گويند آيت اهلل كاشاني 
هم به كشيدن آن عالقه داشت، در دوره اي 
سيگار روشنفكري شــده بود. ماجراي زياد 
سيگاركشيدن دكتر شريعتي و توصيه هاي 
شهيد بهشــتي براي كنارگذاشتن سيگار و 
كبريت را شايد شــنيده باشيد؛ وقتي دكتر 
شريعتي به نيمي از توصيه رفيق خود عمل 
مي كند و فقط كبريت را كنار مي گذارد. آن 
سال ها شعار ايراني بايد كاالي ايراني بخرد، 

شامل سيگار هم می شده و سيگارهاي وطني 
به خصوص اشــنو يا هما هم يكي از پزهاي 
روشــنفكران بود؛ چيزي شــبيه دود كردن 
سيگارهاي »57« يا »بهمن كوچك« براي 
دانشجوهاي دهه70 و۸0. موزه دخانيات هم 
پر است از اين نام ها؛ از برندهاي معروفي مثل 
بهمن و تير و زر گرفته تا شــكوفه، فيروزه و 
ستاره. البته ناگفته نماند در آن سال ها خيلي 
كمتر از مضرات سيگار گفته مي شد و جامعه 

چندان به مصرف سيگار نگاه منفي نداشت.

   مديران 8دهه فعاليت 
شركت دخانيات، در اين هشت دهه، مديران زيادي به خود ديده؛ از نخستين مديرعاملش كه 
فقط 6ماه بر ســر كار ماند تا مديرعامل فعلي اش كه تصاوير همه آنها در ديوار موزه به نمايش 
گذاشته شده است. بخشي هم براي تصاوير و اسناد مربوط به »آتانوس زافيروپولوس« درست 
شــده كه فريدليپ آلماني، نخســتين مديرعامل دخانيات او را از يونان به ايران آورد تا رئيس 
مزرعه آزمايشي توتون تيرتاش شود كه حاال مركز تحقيقات و آموزش شركت دخانيات است. 
زافيروپولوس يكي دو ســالي هم بعد از انقالب به كار در اينجا ادامه داد و دســت آخر به خاطر 
بيماري از ايران رفت تا چند ماه بعدش در يونان از دنيا برود. او زبان فارسي را مي فهميد و به خوبي 
حرف مي زد اما خواندن و نوشتن خط فارسي را بلد نبود. براي همين نامه هايش را فينگيليش 
مي نوشت؛ يعني زبان فارسي با خط انگليسي. گفته مي شود اين نامه ها كه در موزه دخانيات قرار 

گرفته، احتماال نخستين سند ثبت شده نوشتار فينگيليشي در ايران باشند.



7 كتاب خانه

از عشق و مرگ تا نویسندگی
سیامک گلشیری در مردادماه 1347 در یک خانواده فرهنگی در اصفهان 
متولد شــد. دوران کودکی را در اصفهان سپری کرد و سپس در شش  
سالگی به همراه خانواده، به سبب تغییر شغل پدر، به تهران مهاجرت 
کرد. بعد از انقالب، در سال 13۵۹، بار دیگر به اصفهان بازگشت. در اواخر 
دوران دبیرستان به فعالیت های نمایشی روی آورد و چندین نمایشنامه 
را روی صحنه برد. با پایان این دوران تحصیلی، این فعالیت ها هم قطع 
شد. پس از آن به خدمت سربازی اعزام شد و از آنجا که تنها پسر خانواده 
بود، از رفتن به جبهه معاف شد. او در این دوران به فراگرفتن زبان آلمانی 
روی آورد. پس از پایان این دوران،  در ســال 13۶۹، تحصیالت خود را 
در رشته زبان آلمانی آغاز کرد. در این دوران به تدریج نه تنها به ادبیات 
آلمان، که به ادبیات تمامی جهان عالقه مند شد و در کنار خواندن آثار 
نویسندگان آلمانی،  به مطالعه آثار مشهور ادبیات جهان نیز پرداخت. در 
سال 137۵، پس از نوشتن رساله ای با عنوان داستان کوتاه در آلمان، پس 
از جنگ جهانی دوم، موفق به گرفتن درجه فوق لیسانس زبان و ادبیات 
آلمانی شد. گلشیری فعالیت ادبی اش را از سال 137۰ آغاز کرد. اولین 
داستان کوتاه او به نام »یک شــب، دیروقت« در سال 1373، در مجله 
آدینه به چاپ رسید و پس از آن داستان های زیادی در مجالت مختلف 
ادبی، نظیر آدینه، گردون، دوران، کارنامه، زنده رود، زنان، کلک و چندین 
و چند مقاله در روزنامه های مختلف به چاپ رساند و سرانجام در 1377 

اولین مجموعه داستانش با عنوان »از عشق و مرگ« منتشر شد.

نوجوانی؛ فصل ماجراجویی
آن وقت ها که موبایل، تبلت و اینترنت نبود، تلویزیون فقط ســاعت 
۵عصر برای بچه ها برنامه کودک پخش می کرد یا مثال پنجشنبه ها 
ظهر که از مدرسه می آمدیم یک ســریال بود که پخش می شد. به  
هر حال می خواهم بگویم سرگرمی های بچه ها در آن دوران خیلی 
محدود بود و برای همین هم ما همیشــه در کوچه بودیم. راستش 
به کتاب هــم زیاد عالقه نداشــتم. از بس که دوروبــرم کتاب بود، 
زده شده بودم؛ هر چند که خواه ناخواه پیش می آمد که کتاب هایی 
را بخوانم ولی بــه قصه تعریف کردن خیلی عالقه داشــتم و یکی از 
سرگرمی هایم این بود؛ قصه هایی که معموال یک بخشی از آن مربوط 
به کتاب هایی بود که خوانده بودم و بقیه اش را از خودم می ساختم و 
تعریف می کردم. یادم است کتاب ترسناکی خوانده بودم به نام »مرد 
دوچهره« و بعد وقتی برای دوستانم تعریف می کردم، خیلی جاهایش 
را تغییــر داده بودم. برای همین فکر می کنــم همه این تجربه های 
ماجراجویانه باعث شــد تا من نویسنده شــوم. اگر االن به نوجوانی 
برمی گشتم، دست از ماجراجویی برنمی داشتم. سعی می کردم مواد 
خام بیشتری برای آینده فراهم کنم؛ برای رمان ها و داستان هایی که 
قرار بود در آینده آنها را بنویسم .  سعی می کردم چیزهای بیشتری 
یاد بگیرم، مهارت هایی هست که می شود در نوجوانی یاد گرفت و تا 
آخر عمر با آدم هستند؛ به جای آنکه درس هایی را بخوانم که بعدها 

به هیچ دردم نمی خوردند.

باید با رمان زندگی كرد
وقتی می خواهم رمان بنویسم می دانم که قرار است 
با یک پروســه طوالنی روبه رو شوم. قبل از هرچیز 
به کسانی که عالقه دارند رمان بنویسند می گویم، 
یاد بگیرید که صبور باشــید. این کار یک پروسه 
طوالنی است که باید با شــخصیت هایتان زندگی 
کنید. یک روز بیدار می شوید، مثل حاال هوا بارانی 
اســت و هوای رمان تان بارانی می شــود؛ یک روز 
بلند می شوید و هوا آفتابی است و هوای رمان تان 
آفتابی می شــود. باید با رمان زندگــی کرد و این 

مهم ترین نکته است. من سعی می کنم هر فصلی 
در رمان تبدیل بشود به یک داستان کوتاه. اتفاقی 
در پایان داستان بیفتد که خواننده دلش بخواهد 
برود سراغ فصل بعد یا هر فصل با گرهی تمام شود. 
آدم می تواند ماهی یک داستان کوتاه بنویسد. این 
به معنی راحت بودن آن نیست. داستان کوتاه هم 
فکر و ساختار خودش را می خواهد و سختی های 
خودش را دارد. در مورد زندگی کردن با رمان، حین 
روزهای نوشــتن یکی از رمان هایم که خیلی هم 

درگیرش بودم، یک روز بلند شــدم و می خواستم 
فصل جدیدی از رمان را شروع کنم که به من خبر 
دادند پسرخاله ام در بیمارستان است و آپاندیس اش 
ترکیده و بعد از عمل به هوش آمده و دارد تو را صدا 
می زند. پا شدم رفتم بیمارستان و تا ظهر هم باالی 
سرش بودم و عصر مرخصش کردند. وقتی برگشتم 
مجبور شدم تمام فصل های قبلی را بازنویسی کنم. 
فکر کنم دو، سه هفته ای طول کشــید تا برگردم 

جایی که قبال بودم. 

نام خانوادگی سیامک گلشیری حتی پیش از آنکه اولین داستانش را بنویسد، 
با ادبیات و نوشتن گره خورده بود. پیش از آن هم عالقه مندان به ادبیات این نام 
خانوادگی را روی جلد کتاب ها دیده بودند، اما این فقط زندگی در خانواده ای 
اهل قلم نبود که سیامک گلشیری را به نویسندگی رساند؛ عالقه ای که از همان 
کودکی به خیال پردازی و قصه گویی داشت، مسیر زندگی حرفه ای او را به طرف نویسندگی هدایت کرد. 
گلشیری که تا کنون بیش از 20 رمان و چند مجموعه داستان منتشر کرده، 5 بار موفق به دریافت جایزه 
و بیش از 10 بار نامزد جوایز مختلف ادبی بوده اســت. رمان های پنج گانه »خون آشام« را که در فهرست 
کاتالوگ کالغ سفید کتابخانه بین المللی مونیخ ســال 201۴ جای گرفته، پرفروش ترین مجموعه رمان 
تاریخ ادبیات کودک و نوجوان ایران لقب داده اند. او دستی هم در ترجمه دارد و دومین رمان او از مجموعه 
گورشاه، تنها چند روز است که روی پیشخوان کتابفروشی ها قرار گرفته است. با این نویسنده پرکار درباره 

دنیای نویسندگی و نوشتن در این روزگار گفت وگو کرده ایم.

نیلوفر ذوالفقاری

  شــما فعالیت ادبي را با چاپ داستان در 
مجالت ادبي روز آغاز کردیــد. اتفاقي که حاال 
دیگر تنها در چند نشریه ادبي تخصصي شاهد 
آن هستیم. به نظر شما انتشار داستان در مجالت 
چه پیامدهاي مثبتي داشت و جاي خالي آن چه 

نتایجي به همراه دارد؟
انتشار یک داســتان در مجالت باعث شهرت برای نویسنده 
می شد و اهمیت بســیار زیادی داشــت. یادم هست اولین 
داستانم در دوره  دانشجویی در مجله  آدینه چاپ شده بود. روز 
بعد که رفتم دانشگاه، چند نفر گفتند داستانم را خوانده اند. 
مجله ها به خصــوص چندتایی تیراژ خیلی باالیی داشــتند 
و به نوعی اعتبار برای نویسنده محســوب می شدند. حتی 
مجله هایی هم که زیاد شهرت نداشتند، گاهی وقت ها با تیراژ 
نسبتاً خوبی چاپ می شدند. حتی بعد که روزنامه ها فضای 
آزاد پیدا کردند، چنین فضایــی در روزنامه ها هم به وجود 
آمد. یکی از ناشران به من می گفت وقتی یک کتاب را توی 
روزنامه آگهی می کنم، فردایش 3۰۰ تا ۵۰۰ نسخه از مجله 
را مي خرند. می خواهم بگویم انتشار داستان در مجله نقش 
خیلی زیادی در شهرت نویسنده داشت. طوری که کافی بود 
نویسنده ای ۶-۵ داستان در مجالت چاپ کند تا ناشر کتابش 

را بگیرد. االن خبری از آن مجله ها نیست و واقعاً حیف. 
  به نظر شما چرا داستان هاي به زبان فارسي 
به نســبت ادبیات خاورمیانه، کمتر به زبان هاي 

دیگر ترجمه مي شوند؟
برای اینکه کار راحتی نیســت. احتیاج به حمایت دارد، چه 
کسی از آثار ایرانی حمایت می کند؟ جز عده ای خاص از هیچ 
نویسنده ای حمایت نمی شــود. اینکه می گویند آثار ایرانی 
نمی توانند با آثار جهان رقابت کنند، مزخرف است. یک اثر 
برای اینکه ترجمه شود و بعد به بازار کتاب های خارجی راه  
پیدا  کند، احتیاج به حمایت دارد. اینجا تنها چیزی که کمک 
کرده بعضی از آثار ترجمه شــوند، فقط و فقط بخت و اقبال 
بوده  یا روابطی که خود نویســنده توانسته به ضرب و زور در 

خارج پیدا کند.  
  به عنوان نویســنده اي که نوشــتن براي 
نوجوانان را تجربه کرده، به نظرتان نوشتن براي 

این گروه از مخاطبان چه باید و نبایدهایي دارد؟
باید ویژگی های این ژانر را بررسی کرد. مهم تر از هر نکته اینکه 
خواننده سعی می کند حتما با یکی از شخصیت های داستان 
همذات پنداری کند. وقتی داریم برای نوجوانان می نویسیم،  
نوجوان عالقه دارد کسی را شــبیه خودش در داستان پیدا 
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  روانشناسي اهمالکاري
البد انتظار دارید کــه با کتابي 
بازاري در حــوزه اهمالکاري و 
رفع آن روبه رو باشید، نه؟ اشتباه 
مي کنید. این کتاب، یک کتاب 
سطح باال و جدي است که توسط 
یکي از روانشناســان ایراني هم 
ترجمه شده. در آن خبري هم از 
مداواي فوري اهمالکاري نیست. 
کتاب با این سؤال شروع مي شود 
که فکر مي کنید چقدر از مردم 
جهان درگیر اهمالکاري هستند 
و چقــدر از کارها بــه این دلیل 
خراب مي شود و چقدر خسارت 
به ما و جامعه ما وارد مي شــود؟ 
جالب اینکه نویســندگان این 
کتــاب، یعني آلبــرت آلیس و 
ویلیام جیمز نال اشاره مي کنند 
که طبق تحقیقاتي که داشتند، 
در این زمینه بررسي هاي چندان 
جدي صــورت نگرفته اســت. 
آن هم با وجود اینکه این ویژگي، 
به شدت همه گیر بوده و همه با 
آن درگیر هســتند. کتاب ابتدا، 
به چگونگي ایجــاد اهمالکاري 
مي پردازد و جنبه هاي مختلف 
بــروز آن را بررســي مي کند. 
وقتي کــه جنبه هــاي مختلف 
بررسي شــد، براي هر کدام نیز 
راهکارهایي ارائه مي شود. اما هر 
چیزي که هست، درمان سریع 
در این مســیر جایي نداشته و 
ندارد. همه  چیز باید آرام آرام به 
پیش برود تا بتوانید این نقص را 
رفع کرده یا به حداقل برسانید. 
پس اگر درگیــر چنین نقصي 
هســتید، کتاب خوبي مي تواند 

براي شما باشد.

غلبه بر تعلل
1 پيشنهاد

سیامك گلشیری معتقد است كه نوشتن یك شغل است، به شرط اینكه هر روز بنویسیم

كتابهایایرانیمیتوانند
باآثارجهانیرقابتکنند

کند. بنابراین حتما باید یک یا چندتا از شخصیت های اصلی 
نوجوان باشــند. نکته  دیگر اینکه این نوع داستان ها باید با 
اتفاقاتی همراه باشــد که برای نوجوان سرگرم کننده باشد. 
نمی خواهم بگویم فقط باید شــامل یک سری اتفاقات باشد 
که پشت سر هم وارد داستان می شوند، چون قطعا باید پشت 
این اتفاقات وارد عمق شــخصیت ها هم شد. اما ماجرا یکی 
از پایه های اساسی این نوع کتاب هاســت و اتفاقا اگر خوب 
ساخته شده باشد، می تواند نوجوان را به فکر فروببرد و خب 
البته ویژگی های دیگری هم هست که مختص این ژانراست. 
  نویسندگان ایراني کمتر سراغ ژانرنویسي 
مي روند. چه شد که تصمیم گرفتید سراغ این نوع 

داستان ها بروید؟
من تصمیم نگرفتم. فکر می کنم اگر تصمیم گرفته بودم سراغ 
این ژانر بروم، خیلی ســاختگی از کار  درمی آمد. این چیزی 
است که همیشه با من بوده؛ از کودکی تا همین امروز. عالقه  
من  به  کارهای ترسناک و پرماجرا چیزی است که به گمانم 
به همان کودکی من برمی گردد. همان طور که عالقه  من به 

کارهای مینیمالیستی از دوران دانشکده به وجود آمد.
  چرا مدت هاست که سراغ ترجمه نرفته اید؟

خوب، چون برایم کار بسیار سختی است. االن فکر می کنم 
اگر بخواهم یک صفحه ترجمه کنم، روزها طول می کشد و 
بعد تاثیری که روی کار خودم می گــذارد اهمیت دارد. من 
مدت هاست که هر روز صبح بی وقفه کار می کنم. روزی الاقل 
یک صفحه می نویسم. ترجمه  یک داستان کوتاه مدت ها وقتم 
را می گیرد و بعد هم باید روزها صبر کنم تا دوباره به روزگار 

قبل از ترجمه برگردم.
  اولین بــاري را کــه تصمیــم گرفتید 
نوشته هایتان را دیگران هم بخوانند، به یاد دارید؟

نه، چون به یاد ندارم چیزی را برای کسی نخوانده باشم. اولین 
نوشــته هایم را از همان اول برای دوستانم می خواندم؛ برای 
هر کسی که دم دستم بود. هر وقت دوتا گوش پیدا می کردم،  
شــروع می کردم به خواندن. و خب اینها کمکم هم می کرد. 
خیلی مهم است که آدم داســتانش را برای دیگران بخواند. 

چون کمک می کند ضعف هایتــان را پیدا کنید. به خصوص 
وقتی از نوشتن داستانی مدت ها گذشته باشد. چون خودتان 

هم دیگر مثل یک خواننده به آن نگاه می کنید.
  فکر مي کنید اگر در خانواده اهل ادبیات به 

دنیا نمي آمدید، باز هم نویسنده مي شدید؟
هم شما می دانید و هم من که خیلی از آدم ها در دنیا معموال 
کار پدرانشــان را دنبال کرده اند، چون مسلماً در معرضش 
بوده اند و با آن خو گرفته اند. البته به این مفهوم نیســت که 
دقیقا همان کار را من هم کرده ام؛ چون من به کلی ســبکم 

متفاوت بوده و هست. 
  به نظر شما نویسندگي چقدر قابل یادگیري 

و یاد دادن است؟
در درجه  اول هر حسی باید از درون بجوشد. اگر کسی چنین 
حسی داشته باشــد، در هر هنری، قطعا موفق خواهد شد. 
ولی در مراحل بعد باید حتما زیر نظر یک نفر کار کند. باید 
داستان هایش را برای کسانی که کاماًل به این عرصه تسلط 
دارند، بخواند. باید یاد بگیرد که کلمات چقدر در کارش نقش 
دارند و باید چطور از آنها استفاده کرد. به گمانم چنین چیزی 
باید تا آخر عمر با نویسنده باشد. ماهرترین نویسنده ها هم 

احتیاج دارند کسی کارشان را بخواند. 
  شما از معدود نویسندگان حرفه ای هستید 
که به نوشتن مثل یک شغل نگاه می کنند. چطور 

به چنین چیزی رسیده اید؟
با هر روز نوشتن. درست همان طور که شما گفتید، مثل یک 
شغل. وقتی دارم رمان می نویسم، حتی روز تعطیل هم برای 
من وجود ندارد و هر روز کار می کنم. بعضی ها تعجب می کنند 
که چطور من سالی یک رمان دارم و من به آنها می گویم کافی 
است روزی یک یا دو ساعت برای این کار در نظر بگیرید که 
البته این زمان برای من بیشــتر از این چیزهاست. آن وقت 
حداقل ســالی یک رمان دارید. و البته مهم تر از زمان،  بحث 

نظم است. نظم عنصری است که سال هاست با من است. 
  اگر نویسنده نمي شدید، چه کاري را دوست 

داشتید تجربه کنید؟

دوست داشتم موسیقیدان بشوم یا رهبر ارکستر. این کار را 
خیلی دوست دارم.

  خودتان هم ساز می زنید؟
بله. یکی دوتا.

  نوشتن براي شما پناه روزهاي سخت است 
یا خواندن؟

هر دو ایــن کار را می کنند.خواندن و نوشــتن، مرا از جهان 
وحشتناکی که در آن زندگی می کنیم با این حجم خبرهای 
بد که هر روز به گوشمان می رسد، دور می کند. باعث می شود 
چند ســاعتی وارد جهان هایی شــوم که به  کلــی از جهان 

ترسناک خودمان دور است.
  روزهاي خانه نشیني را چطور مي گذرانید؟

با همین چیزها که گفتم. البته فیلــم هم زیاد می بینم. این 
روزها فرصت خیلی خوبی است که آدم بعضی کتاب ها را که از 

قبل مانده، بخواند و فیلم هایی را که ندیده،  ببیند.
  این روزها مشغول چه کاري هستید؟

مشغول نوشتن جلد چهارم از مجموعه  گورشاه. جلد دومش 
را به تازگی انتشارات افق منتشر کرده و گمان می کنم اواخر 

سال یا اوایل سال بعد جلد سومش هم منتشر شود.
  کمــی درباره  مجموعه گورشــاه توضیح 

می دهید؟
داستان نویسنده ای است که یک شب دیر وقت نوجوانی به 
سراغش می آید و می گوید خواهرش گم  شده. نکته  عجیب 
اینجاست که اعتقاد دارد خواهرش توی خانه  خودشان گم  
شــده و چیزهایی می گوید که نویســنده باور نمی کند. اما 
رفته رفته پای کس دیگری به داستان باز می شود؛ پای نقاشی 
که سال ها پیش داشــته خانه را رنگ می زده و دخترش را با 
خودش به آنجا برده بوده که دختــرش را آنجا گم می کند. 
رفته رفته پای نویســنده به ماجرا کشیده می شود و اتفاقات 
عجیبی می افتد. این در واقع خالصه ای اســت که می توانم 
از داستان بگویم. اما خب داستان به جهان عجیبی کشیده 
می شود و نویســنده همواره همراه شــخصیت های اصلی 

داستان است.     

گورشاه، دختران گمشده
   نشر افق   210 صفحه

در پشت جلد کتاب آمده است: 
»خواهر نیما ناپدید شده. نیما 
به سراغ نویسنده ای می رود 
که ادعا می کند کتاب هایش 
را بر اســاس واقعیت محض 
نوشته و از نویسنده می خواهد 
کمکش کند. او که حرف نیما 
را باور نمی کند، از این کار سر 

باز می زند، اما انگار دختران دیگری هم هستند که 
به سرنوشت خواهر نیما گرفتار شده اند.«

آخرین رویای فروغ
   نشر چشمه    160 صفحه
کتاب، داستان زنی میانسال به 
نام فروغ است که از فرزندش 
می خواهــد او را بــه شــهر 
دیگری برای مسافرت ببرد. او 
حافظه اش را از دست می دهد 
و نمی توانــد اطرافیانــش را 
بشناسد و به همین دلیل همه  
فرزندانش به شمال می آیند تا 

دریابند چرا این اتفاق رخ داده است. این خبر برای 
همه  آنها سخت و شوکه کننده است. 

مهمانی تلخ
   نشر چشمه    1۴2 صفحه
تورج بعد از ســال ها یکی از 
اســتادان قدیمی اش استاد 
رامین ارژنــگ را در اتوبان 
می بیند. رامیــن ارژنگ که 
قباًل باعث اخراج شدن تورج 
از دانشگاه شده سوار ماشین 
تورج می شود و صحبت میان 
آنها شروع می شود. تورج به 

استاد می گوید که گذشته ها را فراموش کرده است 
و حاال ازدواج کرده و...
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خاطره بازي با صاحب يكي از نخستين آبميوه فروشي هاي تهران

پاتوققديمی
گوششكستهها

مغازه نبش خيابان قلمستان هيچ نسبتي با همه مغازه هايي كه در اين حوالي 
مي بينيم ندارد. اينجا از روزگار قديم راسته موتور و دوچرخه فروش ها بوده و 
حتي چند مغازه اي كه درست در ميانه هاي خيابان، صنايع چوبي مي فروشند 
بين آنها احساس غريبگي مي كنند. آبميوه فروشي نشاط در چنين فضاي 
عجيب و نامانوسي به 64سالگي رســيده و آبميوه هايش براي بسياري از مشتري هاي گذري و قديمي 
طعم نوستالژي دارد. شايد روزي كه حاج غالمحسين نشــاط، دكه جمع وجور و محقرش را در ابتداي 
خيابان قلمستان كه حاال به نام شهيد جواديان مزين شــده راه انداخت، تصور نمي كرد كه چند دهه 
بعد هم اين چنين مورد اقبال پايتخت نشين ها قراربگيرد و مردم در ساعات عصرگاهي براي نوشيدن 
آبميوه هاي سنتي اين مغازه در صف بايستند. محمود نشاط كه از كودكي در ركاب پدر بوده و اين حرفه 
را از او به ارث برده در اين سال هاي طوالني به اتفاق برادر و فرزندانش كسب وكار آبميوه فروشي را از آن 
دكه كوچك و پرخاطره به مغاره پرزرق و برق نبش خيابان قلمستان گسترش داده و خاطراتي شنيدني از 
حرفه آبميوه فروشي و آداب آبميوه خوري در تهران قديم دارد. خاطرات او به سال هايي مربوط مي شود كه 
نوشابه هاي به اصطالح تگري دل هر رهگذري را در گرماي جانكاه تابستان خنك مي كرد و بعد ها آب هويج 
و آب سيب جاي نوشابه هاي زرد و سياه را در دكه هاي آبميوه فروشي تهران گرفت. از اين رو گفت وگو با 

محمود نشاط دريچه اي است به تاريخ آبميوه فروشي در تهران قديم.

مهرداد رسولي

   پنجشنبه
  26  تير  1399

  شماره 83

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گزارش را 
ببينيد

  اكران آنالين و غيرآنالين
اين روزها در درگاه هاي پخش 
مجازي و آنالين فيلم، با 2گروه 
فيلم و آثار ســينمايي و انيمه 
و... روبه رو هســتيم. گروه اول 
آنها، اكران هاي آنالين را شامل 
مي شــوند. وقتي هم كه زمان 
اكران آنالين تمام مي شــود، 
نوبت را به گروه بعــدي داده 
و وارد شــبكه نمايش خانگي 
مي شــوند؛ يعنــي در نهايت، 
مي شود آنها را در فيليمو، نماوا 
و... به تماشــا نشست. ابتداي 
هفته بود كه اعالم شــد ســه 
فيلمي كه اكران آنالين داشتند 
و موعد يك ماهه شان تمام شده 
بــود، نزديك بــه يك ميليارد 
و350ميليــون تومان فروش 
داشتند. يعني در مجموع براي 
آنها 90هزار بليت فروخته شد. 
نام اين سه فيلم، »كشتارگاه« 
و »تيغ و ترمه« و»بهت« بود. 
حاال اين فيلم هــا را مي توانيد 
خارج از زمان اكــران آنالين، 
هر وقت خواســتيد تماشــا 
كنيد. پيــش از اين، فيلم هاي 
»خروج« ، »طال« ، »زيرنظر« 
و »مهمانخانه ماه نــو« اكران 
آنالين شده بودند. اعالم شد كه 
از اين ميان، 37/5 هزار بليت 
به كشتارگاه، نزديك 30هزار 
بليت به تيغ و ترمه و 22/5هزار 
بليــت بــه بهــت اختصاص 
داشــت. چنين فروشي براي 
ايــن روزهاي گوشه نشــيني 
سينماي ايران، البته مي تواند 

اميدواركننده باشد.

پرده هاي آنالين
1 پيشنهاد

سرب و خنده
2 پيشنهاد

  جنگ دوست داشتني
با يــك مســتندگونه تركيبي 
30قسمتي چگونه ايد؟ تازگي ها 
مجموعــه روايــت فتــح، يك 
مجموعه طنز تلويزيوني را آماده 
پخش كرده اســت كــه همين 
روزهاســت كه چشــم مان به 
جمالش روشن بشود. اما چطور؟ 
اين مجموعــه، درباره خاطرات 
شــنيدني و بامــزه و طنازانــه 
جنگ اســت. در خالصه اي كه 
به اين منظور منتشــر شــده، 
درباره اين مستندها آمده است: 
»هيچ جنگي دوست داشــتني 
نيست اما آدم هاي جنگ گاهي 
دوست داشتني هســتند، هيچ 
زخمي بدون درد نيست، اما جاي 
زخم ها گاهي دوست داشــتني 
اســت، هيچ ســربازي عاشق 
جنگيدن نيست، اما وقتي دفاع از 
خاك باشه جنگيدن هم گاهي 
دوست داشتنيه، هيچ مادري 
رضاش به مرگ فرزند نيست، 
اما وقتي شهادت باشه، مرگ 
هم گاهي دوستداشتنيه، هيچ 
دوراني سراسر دوست داشتني 
نيست، اما توي مرور خاطرات، 
گاهــي حتــي جنــگ هــم 
دوست داشتنيه«. پس در اين 
مجموعه، قصــد داريم نگاهي 
طنزگونه و شــاداب به جنگ 
داشته باشيم. اين 30 قسمت 
30دقيقه اي، قرار است كه در 
شبكه هاي ســيما و نيز شبكه 
نمايش خانگي پخش شــود. 
گروه مستند روايت فتح، اين 
مجموعــه را بــه كارگرداني 
حسين همايون فر سر و سامان 
داده است. پس اگر خواستيد 
دريچه اي ديگر به دفاع مقدس 
داشــته باشــيد، حتمــاً اين 
مجموعــه را دنبــال كنيــد؛ 
ارزش تماشا دارد؛ درست مثل 

كتاب هاي طنز جبهه.
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   از نوشابه تا آب هويج 
طعم آبميوه هاي خنك و خالص حاج غالمحســين 
نشاط كه بين قديمي ها به آقا نشاط معروف بود، هنوز 
زير زبان قديمي هاي خيابان قزوين است. قديمي ها 
مي گويند دكه كوچك آقا نشــاط در ابتداي خيابان 
قلمســتان، پاتوق همه جور آدمي بود؛ از مشتريان 
گذري گرفته تا ورزشــكاران سرشناسي كه قبل از 
ظهور دارو ها و مكمل ها، گاهي به آبميوه هاي خالص 
و صددرصد طبيعي و گاهي به كله و پاچه متوســل 
مي شدند تا مچ حريفان شان را بخوابانند. نخستين 
آبميوه ها در همان دكه اي كه تا سال 1370سرپا بود 
به مشتري عرضه شده اما راســته موتور فروش ها با 
گذشت زمان آن را بلعيد و حاال هيچ اثري از آن باقي 
نمانده است. دكه نشاط از ســال1335 جايي براي 
آبميوه خورها بود و حدود 30ســال بعد از تخريب 
هم نامش زنده مانده است. محدوده خيابان قزوين، 

ميدان وحــدت، خيابان فروزش تــا ميدان راه آهن 
مملو از كســب و كارها و مغازه هايي است كه بعد از 
دهه هاي طوالني هنوز سرپا مانده اند و آبميوه فروشي 
نشاط يكي از آنهاست. محمود نشــاط درباره سير 
تاريخي يكي از نخستين آبميوه فروشي هاي تهران 
مي گويد: »وقتي پدرم دكه اش را باز كرد شــغلي به 
نام آبميوه فروشــي در تهران رواج نداشــت. در اين 
دكه فقط نوشابه و ليموناد مي فروختيم و دوغ هاي 
دست ســاز پدر هم مشــتريان زيادي داشت. چند 
ســال بعد اتحاديه آبميوه فروش ها تاســيس شد و 
به دكه دارها اجــازه دادند در كنار نوشــابه، دوغ و 
ليموناد، آبميوه هم به مردم بفروشــند. فكر مي كنم 
از ســال1340 بود كه آب هويج هم به مشــتري ها 
مي فروختيم و خيلي زود مشــتري هاي زيادي را به 

سمت دكه ما كشاند«. 

   دكه اي كه مغازه شد 
قديمي هاي پايتخت در خاطرات شان از آب هويج به عنوان نخستين آبميوه اي كه در تهران به مردم 
فروخته شد ياد مي كنند. آب هويج معموال در ليوان هاي بزرگ شيشه اي و با يك تكه يخ به 4ريال 
فروخته مي شد و از همان سال ها آبميوه فروشي آرام آرام در تهران رونق گرفت. محمود نشاط كه 
گرد پيري روي چهره اش نشسته از 7سالگي عصاي دست پدرش در همان دكه جمع وجور بوده 
و حاال در 60سالگي خاطرات آن روزها را با جزئيات مرور مي كند؛»آبميوه ها را داخل شيشه هاي 
خالي نوشابه مي ريختيم و با يك تكه هويج در آن را مي بستيم و آماده تحويل به مشتري مي شد. 
آب هويج را شيشه اي 4ريال مي فروختيم اما انگار مردم به خوردن نوشابه عادت داشتند و خيلي ها 
بدون اعتنا به شيشه هاي آب هويج، سراغ نوشــابه هاي خنك را مي گرفتند. من و برادرم بعد از 
تعطيلي مدرسه به كمك پدرم مي آمديم و كمك حالش بوديم.« آفتاب عمر غالمحسين نشاط 
در خرداد ماه 1362غروب كرد اما شغل آبميوه فروشي در خانواده نشاط نسل به نسل منتقل شد. 
مرحوم نشاط نبود كه ببيند دكه پربركت و قديمي اش در سال1370 و با دستور شهردار وقت تهران 
مبني بر جمع آوري همه دكه هاي آبميوه فروشي به جاي نامعلومي منتقل شد و هيچ اثري از آن باقي 
نماند. تاريخچه يكي از نخستين آبميوه فروشي هاي تهران به قبل و بعد از اين اتفاق كه دست بر 
قضا موجب دگرگوني حرفه آبميوه فروشي هم شد تقسيم مي شود؛»بعد از جمع آوري دكه، خيلي 
از آبميوه فروش هاي تهران كسب و كارشان را از دست دادند. شايد از بين 1400دكه دار 100نفر مثل 
ما به كارشان ادامه دادند و مابقي به شكل غم انگيزي با اين شغل خداحافظي كردند. وقتي دكه را 
بردند 2هزار تومان هم بابت حمل آن از ما پول گرفتند.« عمر آبميوه فروشي نشاط به دنيا بود كه 
درست در همان روزها مذاكره برادران نشاط با صاحب مغازه روبه رويي به سرانجام رسيد؛ »وقتي 
از آن طرف خيابان قلمستان به اين طرف خيابان آمديم تا يك سال از جيب مي خورديم چون كسي 
نمي دانست آبميوه فروشي نشاط به چند قدم آن طرف تر و به مغازه روبه رويي منتقل شده است. 
خبر جا به جايي آبميوه فروشي نشاط دهان به دهان چرخيد تا مشتري هاي قديمي دوباره آمدند و 

سراغ همان آب سيب ها و آب هويج هاي خالص را گرفتند.«

   نخستين معجون فروشي تهران 
پيش از آنكه آبميوه فروشــي در تهران به يك شغل 
بدل شود، شربت فروشــي رايج بود. شربت فروش ها 
با چرخ هاي طوافــي در كوچه و خيابان ها شــربت 
خاكشير، آلبالو و كنگر مي فروختند و خيلي ها براي 
اينكه در گرماي طاقت فرســاي تابســتان گرمازده 
نشوند به آنها پناه مي بردند. محمود نشاط از دوره اي 
مي گويد كــه دوره گردهــا در تابســتان آب يخ به 
مردم مي فروختنــد؛»در گرماي تابســتان عده اي 
آب يخ مي فروختند. دوره گردها 2 تا ســطل لعابي 
داشــتند؛ يكي براي نگهداري آب در يخ و يكي هم 
براي شست وشــوي ليوان. مردم هم راضي بودند و 
براي خــوردن آب خنك در صف مي ايســتادند. هر 
ليوان آب خنك يك ريال بود و با اينكه آب فروش ها 
اصول بهداشــتي را رعايت نمي كردند كســي هم 
مريض نمي شــد.« اطالعات دقيقي دربــاره افتتاح 
نخستين آبميوه فروشــي تهران در دست نيست اما 
محمود نشاط كه از 7ســالگي در ركاب پدرش بوده 

معتقد است نشاط، نخستين آبميوه ها را در تهران به 
مشتري عرضه كرده است. او تاريخچه آبميوه فروشي 
در تهران را به قبل و بعد از روانه شــدن دستگاه هاي 
كوچك مخلوط كن به بازار تقسيم مي كند؛ »تا حوالي 
سال1340 مردم اصال با آبميوه بيگانه بودند. ما جزو 
نخستين مغازه هايي بوديم كه آبميوه فروختيم اما با 
ورود دستگاه مخلوط كن به ايران فراورده هاي ديگري 
مثل معجون توليد شــد كه مورد استقبال مردم هم 
قرار گرفت. مصطفي و محمد ابراهيمي كه ســر پل 
اميربهادر دكه داشتند، نخستين كساني بودند كه در 
تهران معجون توليد كردند. آنها با ميكس چند نوع 
ميوه و گردو و خامه و عســل به فرمول تهيه معجون 
رســيدند. بعد از جمع آوري دكه ها، معجون فروشي 
برادران ابراهيمي هم تعطيل شــد. بعد از آنها خيلي 
از آبميوه فروشــي هاي تهران، معجــون را به منوي 
مغازه هايشــان اضافه كردند اما طعــم معجون هاي 

برادران ابراهيمي چيز ديگري بود.« 

   آبميوه با طعم خاطره 
گاري ها و چرخ هاي طوافي با گذشت زمان، جاي خودشان 
را به دكه ها دادنــد و آبميوه هم جايگزين شــربت شــد. 
آبميوه فروشي نشــاط از همان روزها شروع به فعاليت كرده 
و چندين دهه پرفراز و نشيب را پشت سر گذاشته است. بعد 
از انتقال آبميوه فروشــي از دكه به مغازه جمع و جور ابتداي 
خيابان قلمستان، يك تابلوي زيبا با پس زمينه سفيد باالي آن 
نصب شد اما از اين تابلوي قديمي هم اثري باقي نمانده و حاال 
يك تابلوي امروزي با فونت درشت تر سردر مغازه را پوشانده 
است. آبميوه اما هنوز با شيوه هاي كامال سنتي تهيه مي شود و 
خيلي ها نشاط را جايي براي نوشيدن آبميوه و مرور خاطرات 
خوش سال هاي دور مي دانند. آب پرتغال ها معموال در همان 
ليوان هاي بزرگ شيشــه اي كه يادگار سال هاي دور است و 
همراه با تكه اي يخ به مشتري داده مي شود كه يك شيوه كامال 
سنتي است. محمود نشاط معتقد است در اين آبميوه فروشي 
خيلي از مشتري ها به رسم آبميوه خوردن وفادار مانده اند و 
آن را نشانه اصالت آبميوه فروشي 64ساله پايتخت مي داند؛ 
»در سال هاي قديم كمتر كسي آبميوه مي خورد. آبميوه را 
داخل همين ليوان هاي بزرگ مي ريختيم و يك تكه يخ هم 
به آن اضافه مي كرديم و دست مشتري مي داديم. مردم هم 

جلوي مغازه مي نشستند و با انگشت آبميوه را هم مي زدند تا 
خنك شود. آن موقع در حمام ها با همين ليوان ها به مردم آب 
زرشك و آب يخ مي فروختند.« آبميوه فروشي نشاط در اين 
سال هاي طوالني، بارها تغيير ماهيت داده و حاال از دو قشر 
سنتي و امروزي مشتري دارد. در اين آبميوه فروشي هنوز با 
ليوان هاي بزرگ شيشه اي و يك تكه يخ از مشتريان سنتي 
پذيرايي مي شود و مشتري هاي امروزي، نشاط را با شيرموز و 
شير انبه هاي معروفش كه داخل ليوان هاي يك بار مصرف سرو 
مي شود مي شناسند. محمود نشاط معتقد است مشتري هاي 
قديمي خاطرات خوشي با پدرش دارند و با گذشت بيش از 
نيم قرن به اين آبميوه فروشي وفادار مانده اند؛» راز ماندگاري 
نام نشاط را خوش اخالقي پدرم مي دانم. او پيرمرد شوخ طبع و 
خوش مشربي بود و بعد از آنكه ليوان آبميوه را دست مشتري ها 
مي داد با آنها شوخي مي كرد. تجربه من هم مي گويد اخالق 
حتي از كيفيت هم بهتر مشــتري را جذب مي كند. يادش 
به خير فايده هر نوشابه اي كه پدرم مي فروخت يك ريال بود و 
اگر به خواسته مشتري يك تكه يخ داخل نوشابه مي انداخت، 
يك ريال هم برايش فايده نمي كرد اما ته دلش راضي بود. و 

مي گفت خدا بده بركت.«

   از تختي تا چنگيز 
نخستين ها در هر صنفي با گذشت زمان به برند تبديل مي شوند و مشتريان خاص 
خودشان را پيدا مي كنند. اين روزها خيلي ها براي چشيدن طعم آبميوه هاي نخستين 
آبميوه فروشي تهران هرازگاهي به ابتداي خيابان قلمستان و آبميوه فروشي نشاط 
سر مي زنند. اگر تا نيم قرن پيش امثال مرحوم تختي براي چشيدن طعم آبميوه هاي 
خالص، مشتري دائم نشاط بودند حاال خيلي از ورزشكاران معروف پايتخت به اينجا 
مي آيند تا آبميوه هايي با طعم خاطره بنوشند. محمود نشاط از كشتي گيران قديمي 
مثل محسن كاوه، پژمان درســتكار و داوود رخش خورشيد، پهلوان سابق كشور و 
فوتباليست هايي مثل برادران فنوني زاده، جواد زرينچه و عبدالعلي چنگيز به عنوان 
مشتريان ثابت نشاط نام مي برد. او معتقد است آنچه بعد از 64سال اين آبميوه فروشي 
را سرپا نگه داشته، ثابت قدم بودن برادران نشاط در شغل و حرفه اي است كه در همه 
اين سال ها بارها تغييرماهيت داده؛ »محدوده ميدان گمرك و خيابان قزوين نسبت 
به چند دهه قبل به كلي تغيير چهره داده اما نشاط هنوز با همان آدم هاي قديمي و با 
شيوه هاي سنتي به مشتري ها خوشامد مي گويد؛ چون ما معتقديم راز ماندگاري در 
ماندن است.« صاحب نخستين آبميوه فروشي تهران برخي اتفاقات تاريخي كه حول 
ميدان گمرك رخ داده را هم به ياد دارد؛ مثل روزي كه خيابان جمشيد با لودر تخريب 
شد و سال ها بعد بوستان رازي را روي خرابه هاي اين خيابان ساختند يا روزگار سپري 
شــده ميدان قزوين كه دورتادورش در محاصره چرخ هاي طوافي و دستفروش ها 
بود. آبميوه فروشي نشاط بعد از 64ســال دوران تازه اي را شروع كرده و حاال آينده 
نخستين آبميوه فروشي تهران در دستان نوه هاي حاج غالمحسين نشاط است. اين 
نسل سومي است كه مي خواهد در اين شرايط سخت، چراغ نخستين آبميوه فروشي 

تهران را روشن نگه دارد.

   وقتي شير انبه آبميوه لوكس مي شود 
خيلي ها، شيوه هاي سنتي كسب و كار را ترجيح مي دهند 
و عده اي ديگر معتقدند تكنولوژي به مدد كسب و كارهاي 
قديمي آمده و آنها را احيا كرده اســت. در آبميوه فروشي 
نشاط عالوه بر احترام به ســنت ها، ذائقه ساير مشتري ها 
هم در نظر گرفته مي شود و مشتري ها در همه فصول سال 
مي توانند هر نوع آبميوه اي را كه هوس كرده اند سفارش 
بدهند. صاحب يكي از نخستين آبميوه فروشي هاي تهران 
مي گويد: »در سال هاي قديم، تابستان فصل هويج بود و 
به همين دليل آب هويج فقط در تابستان فروخته مي شد. 
هويج با انبوه علف و ســبزه هايي كه به آن چســبيده بود 
فروخته مي شد و پاك كردن آن براي آبميوه فروش ها آسان 
نبود. االن ميوه ها در چهار فصل سال و پاك شده به دست ما 
مي رسد. همين امروز بار پرتقال ما رسيد و آب پرتقال هم 
داريم. ميوه هايي مثل انبه را هم خودمان ذخيره مي كنيم. 
راز خوشمزگي آبميوه هاي نشاط اين است كه بهترين ميوه 
را از بهترين شــركت هاي پخش كننده مي خريم و به سود 
كم قانع هستيم«. دراوج شيوع كرونا، شلوغي جلوي مغازه 
آبميوه فروشي نشاط از فاصله دور هم پيداست و مشتري ها 
با رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي ليوان هاي آبميوه را 
سر مي كشند. شيرموز و شير انبه مشتريان بيشتري دارند اما 
محمود نشاط معتقد است گراني سرسام آور دالر، شير انبه 
را به آبميوه هاي الكچري بدل خواهد كرد؛ »قيمت انبه از 
30هزار تومان به 50هزار تومان رسيده است. براي حفظ 
مشتري ها هر ليوان شير انبه را 2هزار تومان گران كرده ايم 
اما اگر گراني دالر ادامه پيدا كند معلوم نيست انبه وارد كشور 

سال 1342شود و شير انبه به آبميوه اي لوكس تبديل خواهد شد.«

سال 1335سال 1357

سال 1362

آقاتختي هم مي آمد 
بين همه آبميوه فروشــي هاي قديمي پايتخت، آبميوه فروشــي نشاط با موقعيت 
جغرافيايي منحصر به فردي كه داشت شناخته مي شد و از همان روزها در محاصره 
باشگاه هاي ورزشي معروف تهران بود. وجود باشگاه معروف پوالد در خيابان شاپور 
و نزديكي به باشگاه سعديان در ميدان منيريه و باشگاه هاي فردوسي و دخانيات و 
يكي،دو باشگاه ديگر در چهارراه معزالسلطان، سيل ورزشكارها را روانه آبميوه فروشي 
نشاط مي كرد و رفت وآمد هاي مكرر ورزشكاران معروف، به خصوص كشتي گيران 
سرشناس، آرام آرام به اين مغازه هويت بخشيد. محمود نشاط مي گويد آقا تختي 
محترم ترين ورزشــكاري بود كه مدام به اين مغازه سر مي زد؛ »مرحوم تختي در 
باشگاه پوالد تمرين مي كرد كه تا اينجا 2ايستگاه فاصله داشته. كشتي گيرهاي 
ملي پوش ديگري هم از مشتريان ثابت ما بودند. مثل محسن فره وشي كه قهرمان 
جهان شد يا ابراهيم سيف پور كه او هم قهرمان جهان و بچه محل خودمان بود. اين 
چند نفر از مشتريان دائم نشاط بودند و هر بار بسياري از كشتي گيران ديگر را با 
خودشان مي آوردند. دم غروب كه مي شد يك جماعت گوش شكسته اينجا جمع 
مي شدند و آبميوه مي خوردند تا خستگي تمرين هاي سنگين حاج عبدالحسين 
فعلي، سرمربي وقت تيم ملي را از تن به در كنند.« ورزشــكارها در دوره اي به 
آبميوه هاي خالص نشاط متوسل مي شدند كه هنوز سر و كله مكمل سازها پيدا 
نشده بود و داروهاي نيروزا روانه بازار نشــده بودند. محمود نشاط مي گويد در 
همان سال ها، شروع زمستان موعد كسادي بسياري از آبميوه فروشي هاي تهران 
از جمله نشاط بود؛»در آن سال ها ورزشكارها به خصوص كشتي گيرها با آبميوه 
و كله پاچه بدنسازي مي كردند. طباخي مشهدي رمضان كه در همسايگي ما 
قرار داشت هم پاتوق ورزشكارها بود و ساعت 9صبح كله پاچه اش تمام مي شد. 
زمستان هم فصل كسادي ما بود. در زمستان كسي سراغ نوشابه و آب هويج 
و آب سيب را نمي گرفت. سه ماه زمستان مغازه تعطيل بود تا بهار از راه برسد. 
سه ماه اول سال، بهار كسب و كار ما بود و نشاط در ساعات عصرگاهي باز هم 

پاتوق مردم، به خصوص كشتي گيرها مي شد.«



9 تماشا خانه

پاي صحبت هاي عليرضا خمسه، بازيگري كه حاال براي بهتر شدن روحيه مردم 
دست به كار شده است

خنداندن مردم 
اين روزها سخت است

  موضوع را با طرح اين ســؤال آغاز مي كنم. 
به تازگي به دنبال مشــكالتي كه در ايام شيوع 
ويروس كرونا و نابساماني اوضاع اقتصادي براي 
بسياري از مردم به وجود آمده، در فضاي مجازي 
ويدئويي از خود منتشــر كرده و از صاحبخانه ها 
خواسته ايد نســبت به مستأجرانشان عطوفت 
بيشتري داشته باشند. كمي دراين باره برايمان 

بگويد.
انتظار نخست ما در وهله اول از دولت و مسئوالن است، زيرا در 
همه جاي دنيا رفع مشكالت معيشتي مردم وظيفه مسئوالن 
حكومتي آن كشور است و بايد در اين شرايط بحراني به داد 
مردم برسند. وقتي مسئوالن در اين شــرايط بحراني شيوع 
ويروس كرونا به مردم توصيه مي كننــد در خانه بمانند، اين 
خانه ماندن مستلزم اين است كه از اقشار كم درآمد حمايت 
مادي شوند. اين درحالي است كه اين مردم با تمام مشكالت و 
سختي ها، با باورها و ارزش هاي ملي و ديني در كنار مسئوالن 
بودند و در اين 4دهه نشــان دادند هرجايي الزم باشد حضور 
فعال خواهند داشت و از ميهن ما دفاع خواهند كرد. بنابراين 
درست نيســت كه در اين شرايط ســخت، دولت اين مردم 
را در گرانــي و تورم سرســام آور تنها بگذارد. شــنيدن خبر 
گراني اجناس براي بسياري از اقشار جامعه استرس آفرين و 
ناراحت كننده است. اينها فشارهاي مضاعفي است كه در اين 
شرايط شيوع ويروس كرونا كسب وكارهاي خرد و كوچك را 
با مشكل روبه رو كرده است. از يك طرف تعطيلي بسياري از 
مشاغل و از طرف ديگر گراني اجناس را در جامعه داريم و در 
همين شرايط به علت تورم بي ســابقه در كشور صاحبخانه ها 
مبلغ اجاره بهاي خانه را بيش از حد متعارف سال هاي گذشته، 
باال برده اند. البته صاحبخانه ها هم درگير مســائل معيشتي 

هستند و مجبور به افزايش اجاره بها شده اند.
در اين شرايط تنها كاري كه از دست من هنرمند ساخته است 
اين است كه از صاحبخانه ها بخواهيم تا هواي مستأجرانشان 
را داشته باشند. من نه ملك اضافه دارم كه بخواهم اجاره دهم 
و نه مستأجر هستم، ولي در اين جامعه و در ميان اين مردم 
زندگي مي كنم و خبر دارم كه مســتأجران امسال حتي در 
مواقعي با صددرصد افزايش اجاره بها روبه رو هســتند. البته 
ناگفته نماند بسياري از صاحبخانه ها هم منصف هستند. من 
دوستاني دارم كه صاحبخانه هستند و با شرايط سخت مالي 
مستأجرانشان كنار مي آيند. در كل اين پويش و درخواست، 
ريشه در اين داشــت كه حاال كه مســئوالن نتوانستند اين 
گراني ها و تورم را درســت مديريت كنند ما مردم خودمان 
به داد يكديگر برسيم. حتي به نظر من با مديريت درست در 
شرايط بحراني مي توانيم به خودكفايي برسيم و اجازه ندهيم 
محصولي كه در اينجا توسط كارگران ايراني توليد مي شود، 
از كشــور ديگري وارد و موجب بيكاري جوانان ايراني شود. 
اينها همه نيازمند مديريت درســت در مواقع بحراني است. 
ايران سرزمين 4فصل و پربركتي است. به عقيده من خداوند 
لطف و عنايتی كه به كشور ما داشته به كمتر كشوري داشته 
است. براي نمونه كشــور آمريكا تمام منابعي كه ما در يك 
كشــور داريم را در يك قاره دارد. براي ما اين منابع طبيعي 
نعمت بزرگي است و با مديريت درست مي توانيم اين كشور 
را به مرحله اي برسانيم كه كشــاورزي و صنايع خود را احيا 
كند. ما نيروي انساني ای داريم كه بسياري از كشورها دنبال 
آن هستند. خالصه اينكه ايران عزيزمان با اين منابع طبيعي 
و نيروي انساني فوق العاده اي كه دارد نيازمند يك مديريت 
درست و دور از سياست زدگي اســت. درباره اين پويش هم 
از همه هم وطنانم به عنوان يك دوســت درخواست مي كنم 
در اين روزهاي سخت لطف و محبت بيشتري نسبت به هم 

داشته باشيم.
  بازخورد مردم از اين درخواست شما چطور 

بوده؟
به نظرم خوب بوده و بازتاب هاي خوبي از سوي مردم به دستم 
رسيده و اميدوارم در حد توانم توانسته باشم كاري براي مردم 

عزيزم انجام داده باشم.
  در چند ماه اخير كه شــيوع ويروس كرونا 
محدوديت هاي اجتماعي بي سابقه اي ايجاد كرده 
و بسياري از فعاليت هاي فرهنگي و هنري تعطيل 
شــده اند، هنرمندان زيادي متضرر شده اند. از 

وضعيت هنرمندان در اين روزها برايمان بگوييد.

هم اكنون بيش از 80درصد بازيگران و اهالي تئاتر در مضيقه 
مالي قرار دارند. در اين شرايط محدوديت هاي ناشي از ويروس 
كرونا، عوامل سازنده فيلم هاي سينمايي و تلويزيوني جسته 
و گريخته كار مي كنند، اما اهالي تئاتر همگي بيكار هستند. 
براي مثال 5هزار نفر عضو خانه سينما هستند كه شايد حدود 
500نفر آنها مشغول به كار باشند و مابقي همگي بيكار هستند. 
اين گروه هم مشكالت معيشتي دارند و بايد با مديريت درست 

از اين هنرمندان حمايت كرد.
  به نظر شما راه برون رفت از اين بحران، حداقل 

براي هنرمندان چه مي تواند باشد؟
در گذشــته، تئاتر تقريبا براي بحران هايی همچون كرونا راه 
چاره اي به نام تله تئاتر داشت. در اين شرايط پيشنهاد من اين 
است كه سازمان صداوســيما از گروهاي تئاتر دعوت كند تا 
تله تئاتر در تلويزيون داشته باشند. به اين ترتيب كه اگر قرار 

بود درآمدي از اجراي زنده در سالن هاي نمايش داشته 
باشند از بودجه دولتي صداوسيما تأمين 

شود تا آنها با ضبط تله تئاترهاي 
خود هم درآمدي كســب 
كنند و بيكار نمانند و هم 

مخاطبان بيشتري هنر 
آنها را تماشا كنند. اگر 

االن تئاتر نمي تواند 

در سالن ها اجراي زنده داشته باشد نبايد 
هنرمند بيــكار در خانه بمانــد. بايد راه 
برون رفت برايش طراحي كرد و يكي از 
روش هاي مرســوم در كل دنيا ضبط و 

پخش تله تئاتر است.
  در بخــش ســينما 
چطور، آيــا اكران آنالين 
ســينمايي،  فيلم هاي 
سينما ماشين، پخش از 
شبكه نمايش خانگي و... 
مي تواند كمكي به صنعت 

سينماي ايران كند؟
در بخش سينما هم با حمايت مالي 
از سرمايه گذاران فيلم ها از سوي 
دولــت، مي توان بخشــي از ضرر 
مادي آنها را جبــران كرد و بعد با 
درآمد اكران آناليــن اين هزينه 
را به دولــت برگرداند. كار خيلي 
پيچيده و ســختي نيست و اگر 
مســئوالن بخواهند مي توانند با 

روش هاي درســت از هنرمندان 
و در مقياس بزرگ تــر از مردم جامعه 

در اين شرايط بحراني حمايت كنند. البته 
ناگفته نماند در زمينه اكران آنالين فيلم هاي 
سينمايي براي جا افتادن اين صنعت نياز به 
زمان داريم. ما بايد منتظر باشيم تا مردم به 
اين روش تماشــاي آنالين عادت كنند. اما 
اينجا، باز هم به مديريت درســت و به دور 

از سياست زدگي و جناح بندي نياز داريم.
  به نظــر شــما تله تئاترها 
نمي توانند مثل ســريال هاي 

نمايش خانگي عرصه شوند؟
البتــه كــه امكانپذير اســت، امــا نياز به 
سرمايه گذار داريم كه اين ريسك را بپذيرد. 

معموال در اغلب كشورها 
اين سرمايه گذاران در بخش 
امور فرهنگي و هنري، خود دولت ها 
هستند، زيرا معتقدند وقتي بخش صنعت 
و تجارت وارد عرصه هنري شــوند منافع و 
مقاصد آنها ممكن است مســير هنري را 
تحت تأثير قرار دهد. امــا همه جاي دنيا 
اهداف فرهنگي همســو با سياست هاي 
دولت، نيازمند حمايت هاي مالي است 
و بــه همين خاطر دولت هــا وارد كار 

مي شوند.
  صحبــت از تئاتر شــد، از 
تورهاي تئاتري تــان در خارج از 

كشور برايمان بگوييد.
ايرانيان خارج از كشــور حدود 5 
تا 7ميليون نفر هســتند كه اگر 
به اين گروه از هموطنان مان در 
اقصی نقاط جهان خوراك هاي 
درســت فرهنگي درست داده 
نشــود از منابع ناسالم تغديه 
مي كننــد. ممكن اســت به 
ســمت مســيري بروند كه 
درك درســتي از فرهنگ، 
ادبيات و هنر ايــران پيدا 
نكنند. البته اين كار را هم 
دولت بايد دنبال مي كرد. 
در گذشته سياست هاي 
دولت به اين شــكل بود 
كه براي ايرانيان خارج 
از كشــور برنامه ريزي 
فرهنگــي مي كرد. من 
خاطرم هســت تعدادي 
از ما هنرمنــدان را براي 
اجراي تئاتر و برنامه هاي نمايشي به خارج 
از كشور اعزام مي كردند. متأسفانه در چند 
ســال اخير اين مهم ديگر دغدغه دولت 
نيست. اين در حالي است كه اين چندين 
ميليون ايراني كه در خارج از كشور هستند 
بيشتر از گذشته به منابع فرهنگي و ادبي 
و هنري نياز دارند. حــاال چون من بازيگر 
تئاتر هستم، تئاتر برايشان اجرا مي كنم و 
محتواي نمايش هاي ما همين رسوم ملي 
و ميهني ماست. مراســم عيدنوروز و شب 
يلــدا ازجمله برنامه هايي هســتند كه در 
نمايش هاي ما گنجانده شده است. در كنار 
اينها نمايش هاي كمدي براي شاد كردن 
و روحيه دادن به ايرانيــان اجرا كرده ايم 
كه ضمن خنداندن تماشــاگر، مفاهيمي 
را هم به آنها آموزش داده ايم. تهيه كننده 

ســينما هم در زمينه اكران فيلم هاي ايراني اقدام مي كند؛ 
فيلم هايي كه مجوزهاي الزم براي نمايش در ايران را كسب 
كرده اند. خوشبختانه اين برنامه مورد استقبال ايرانيان مقيم 
كشــورهاي خارجي قرار گرفته است، اما نكته اينجاست كه 
گروه ها به تنهايي نمي توانند بار اين مســئوليت را به دوش 

بكشند و مستلزم حمايت هاي دولت است.
  از حال و هواي اين روزهايتان برايمان بگوييد. 

االن مشغول چه كاري هستيد؟
هم اكنون مشغول بازي در يك سريال هستم كه بهتر است 
تا قبل از اطالع رساني روابط عمومي اين سريال، من خيلي 
درباره آن صحبت نكنم. فقــط مختصر به زمان پخش آن 
اشاره مي كنم كه اين ســريال به اميد خدا در  ماه محرم از 
تلويزيون پخش خواهد شــد. در ايام عيد قربان و غدير كه 
پيش رو داريم به دفعات مهمان برنامه هاي شادي آور تلويزيون 
خواهم بود. ايام تابســتان تا پاييز در برنامه هاي مفرح و شاد 
حضور پررنگي خواهم داشت تا در حد توانم، لبخندي بر لبان 

هموطنانم بنشانم.
  در اين شرايط پراسترس و بحراني، شاد كردن 
مردم در روحيه آنها و خوب شدن حال روحي شان 

چقدر مؤثر است؟
نقش مهمي دارد، اما االن در اين شرايط، كار ما كه خنداندن 
مردم است خيلي سخت شده است. رساندن مردم به مرزي 
كه بخندند خيلي دشوار اســت و اين دشواري بيشتر متوجه 
كار ماســت. خيلي بايد تالش كنيم تا گل خنده بر لب مردم 

بنشانيم.
  شما هميشه چهره شاد و خنداني داريد. آيا 
پيش آمده در موقعيتي قــرار بگيريد كه نتوانيد 

لبخند بزنيد و خيلي ناراحت شده باشيد؟
اين لبخند باور من است و اگر باورت باشد كه يك اتفاق اثرگذار 
است، ديگر آن حركت ات اجباري و از سر زور نيست. اما اين 
روزها بي عدالتي ها و مشكالت مردم، به ويژه مشكالت معيشتي 
آنها ما كمدين ها را هم متأثر كرده است. اما باز هم معتقدم بايد 

شاد باشيم و با انرژي مثبت از مشكالت عبور كنيم.
  به نظر شما فضاي مجازي و استفاده هنرمندان 
از اين فضا چقدر مي تواند ارتبــاط بين مردم و 

هنرمندان را نزديك تر كند؟
ماها چــون آدم هاي واقعي هســتيم- دربــاره خودم عرض 
مي كنم- بيشتر دوســت داريم در حالت واقع فعاليت داشته 
باشيم تا فضاي مجازي، اما جوان ترها بيشتر به فضاي مجازي 
عالقه مند هستند. نسل جديد از دنياي واقع به دنياي مجاز 
پناه برده است. ما براي اينكه با اين نسل پيوند و ارتباط داشته 
باشيم كمي به اين فضاي مجازي ورود كرده و فعاليت كوچكي 
داريم، اما دنياي ما در اصل دنياي حقيقي است. اغلب مخاطبان 
اين فضاي مجازي نوجوان و جوانان هستند و افراد ميانسال 
و كهنســال عالقه چنداني به آن ندارند اما ســعي مي كنيم 

خودمان را به جوان ها نزديك كنيم.
  ماندگارترين و دوست داشتنی ترين نقشي كه 

بازي كرده ايد كدام است؟
تا قبل از ســريال هايي كه اين اواخر بازي كــرده بودم مردم 
بيشتر سريال هوشيار و بيدار را در خاطر داشتند و مرا به عنوان 
بيدار مي شناختند. با پخش ســريال پايتخت بيشتر با نقش 
باباپنجعلي معروف شــدم و مردم هم با ابراز محبتشــان مرا 

شرمنده مي كنند.
  اين روزها كه توصيه بيشتري به خانه ماندن 
مي شود شما چه توصيه ای براي پركردن اوقات 

فراغت خوانندگان اين روزنامه داريد؟
اين روزها فرصت خوبي است تا خانواده ها متناسب با سطح 
ســليقه و ذائقه فرهنگي خود تا حد ممكن بــه تقويت توان 
روحــي و روان خويش بپردازند. مطالعــه و كتابخواني يكي 
از بهترين روش هاي شناخته شــده در اين زمينه محسوب 
مي شود كه كتاب هاي بســياري در انتظار همه ماست. من 
خودم شخصاً كتاب »شازده حمام« نوشته دكتر حسينعلي 
پاپلي يزدي را به تازگي مطالعه كرد ه ام؛ كتاب بسيار شيرين 
و آموزنده اي از زندگي هم نسالن ما كه چگونه با انواع و اقسام 
بيماري هاي همه گير مبــارزه كردند. در ايــن كتاب قطور 
چندجلدي درس هاي بزرگي منتظر ماست. من مطالعه اين 
كتاب جالب را به همه پيشنهاد مي كنم زيرا چنان شيرين و 

سرگرم كننده است كه اصال متوجه اتمام آن نخواهيد شد.

اهميت تئاتردرماني براي كودكان
خمسه معتقد است نظام هاي آموزشي ما چندان توجهي به بازسازي شخصيت هاي نوجوانان نداشته و شايد حتي بدتر جلوي تخيل و 

رشد و پيشرفت شخصيت ها را گرفته است. او در اين زمينه بر تئاتردرماني و آن در شكل گيري شخصيت اجتماعي كودكان و نوجوانان 
تأكيد دارد و مي گويد: »نبايد هدف كارگاه هاي بازيگري ما رسيدن به پرده سينما باشد. جامعه بيشتر از اينكه به بازيگر نياز داشته باشد 

به شخصيت هاي سالم نياز دارد. به نظرم از اين مسئله خيلي غفلت شده است. بايد كاركردهاي آموزشي و پرورشي تئاتر هم مدنظر 
باشد. در واقع از تئاتر و نمايش بايد براي رسيدن به يك شخصيت مطلوب بهره گرفته  شود. به طور مثال بعضي از كودكان و نوجواناني كه 
به سمت تئاتر مي آيند شخصيت هاي فعال يا برعكس منفعلي دارند. همچنين اعتماد به نفس ندارند يا ممكن است اعتماد به نفس كاذب 
داشته باشند. بنابراين اينجا براساس روانشناسي نمايش با اين هنرجويان كار مي كنيم تا آنها را به اين تعادل اجتماعي برسانيم در عين 

حال ممكن است به فيلم و سريال هم دعوت شوند كه اين هدف ثانويه است.«

هنرنمايي در صد ها فيلم و نمايش
عليرضا خمسه در ۹ بهمن ماه سال۱۳۳۱ در تهران به دنيا آمد. وي فارغ التحصيل رشته روانشناسي از دانشگاه شهيدبهشتي است. خمسه در 
سال۱۳۵۷ به فرانسه رفت و يك سال و نيم در پاريس، دوره هاي مربوط به پانتوميم، حركات بدني و بازيگري را فراگرفت. در سال۱۳۵۹ به ايران 
بازگشت و در سال۱۳۶۰ براي نخستين بار مقابل دوربين سينما رفت و نوع خطوط چهره، تسلط او بر صورت )ميميك( و نرمي حركات بدنش، باعث 
شده تا در مرور خاطراتمان همواره او را دوست بداريم. بازي هاي خوبش در فيلم هاي »روز باشكوه«، »لنگرگاه«، »شكار خاموش«، »آپارتمان 
شماره۱۳«، »جيب برها به بهشت نمي روند«، »من زمين را دوست دارم« و »چشم شيطان« يا صداي پرنشاط او زماني كه »حاال بشين پاشو بخند« 
را مي خواند براي بسياري از ما فراموش نشدني است. خمسه با آنكه در بيش از ۱۰۰ فيلم سينمايي و تلويزيوني بازي كرده و شمار نمايش هاي روي 
صحنه او بسيار است اما هنوز معتقد است نقشي هست كه هنوز آرزو دارد در آن بازي كند؛ »من هميشه دوست داشتم آثار »شكسپير« مثالً »شاه 
لير« را كار كنم و نقش دلقك شاه لير را بازي كنم. يك شخصيت خاص است. من ايدئاليست هستم و احساس نمي كنم كه پير شده ام.«
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  انيمه گرگم و گله مي برم
بارها گفته ايم كه انيمه سازي در 
ايران رشد خوبي داشته و امروزه 
انيميشن هاي ســاخته شده در 
كشورمان، مي توانند جايزه هاي 
خوبي را به دســت بياورند و در 
اســتانداردهاي جهانــي ظاهر 
شوند. از جمله اين انيمه ها بايد 
به انيميشن هشــت دقيقه اي 
»گرگم و گله مي برم« اشاره كرد 
كه توســط اميرهوشنگ معين 
ساخته شده اســت. اين انيمه، 
تازگي ها موفق شده  جايزه ويژه 
جشنواره بين المللي انيميشن 
مونســتراي پرتغال را به دست 
آورد. با اين حســاب، مي توان 
جايزه هاي به دست آمده توسط 
ايــن انيمه را 13مــورد عنوان 
كرد. البته گفتني است كه اين 
جشنواره به واسطه شيوع كرونا، 
به صورت آنالين در اين كشــور 
برگزار شــد. فيلم هايــي كه به 
اين جشــنواره راه يافته بودند، 
قرار بود كه در بخــش بهترين 
فيلــم كوتاه از كشــور پرتغال، 
جايــزه ويــژه داوران، بهترين 
فيلم كوتاه تجربي، جايزه ويژه 
و جايزه از نــگاه مخاطب با هم 
رقابــت كنند. اين انيميشــن، 
برگرفته از داســتاني با همين 
نام اســت كه توســط افسانه 
شعبان نژاد نوشــته شده است. 
براي ساخت اين انيمه از تكنيك 
انيميشــن ديجيتال استفاده 
شده اســت. اين انيميشن در 
سال1396 ساخته شــده و تا 
به حال 30حضــور بين المللي 
را نيز تجربه كرده است. به اين 
واسطه مي توان اين انيمه را يكي 
از بهترين هاي توليد شده در ژانر 

خودش در ايران دانست.

  ئي تي
يكي از بهترين فيلم هاي تاريخ 
سينما را بايد »ئي تي« بناميم؛ 
فيلمي كه استيون اسپيلبرگ، 
كارگردان كاركشــته و معروف 
آمريكايي ساخته است. اين فيلم 
را خود اسپيلبرگ تهيه كنندگي 
كرده و نوشــتن آن نيز بر عهده 
مليسا متيسن بوده. فيلم توسط 
يونيورســال پيكچرز نيز توليد 
و توزيع شده اســت. اين اثر از 
حيث فروش نيــز يك موفقيت 
خيره كننده براي اســپيلبرگ 
و كمپاني توزيع و توليد كننده 
بود. چرا كه توانســت 79 برابر 
هزينه توليد خودش را در گيشه 
بازگرداند. اين فيلم و ايده ساخت 
آن، مدت هــا در ذهــن و قلب 
استيون بود. بعدها كه به رؤياي 
كارگرداني اش پرداخت و چند 
فيلم بسيار موفق را تجربه كرد، 
سروقت رؤياي دوران كودكي اش 
رفت؛ بازآفريني ئي تي. اين فيلم 
در واقــع اثــري در ژانر علمي- 
تخيلي محســوب مي شود كه 
در ســال1982ميالدي پخش 
شــد. جالب اينكه ايــن اثر را 
حتي جزو ده اثر برتر سينماي 
علمــي- تخيلي دانســته اند. 
ئي تــي در واقع يــك موجود 
فرازميني است كه ماجراهايي 
را از سر مي گذراند. جالب اينكه 
اين فيلم، حتــي ركورد جنگ 
ستارگان را هم شكست. گفته 
مي شــود كه تا قبل از ساخت 
پارك ژوراسيك يك، اين فيلم 
كماكان پرفروش ترين در جهان 
بود. براي اين روزهاي كرونايي، 
به نظر مي رســد گزينه خوبي 

براي سينما در خانه باشد.

2 پيشنهاد

انيميشن جهاني

روياي كودكي كارگردان

۱ پيشنهاد

اسمش كه مي آيد ناخواسته حس خوبي همراه با لبخند بر لبانمان جاري مي شود؛ كسي كه 4دهه كارش 
خنداندن مردم بوده و هست. هنرمندي كه لبخند را درمان دردها مي داند و از آن دسته كمدين هايي است 
كه براي همه نسل ها خاطره ساز بوده. عليرضا خمسه بازيگر باسابقه تئاتر، سينما و تلويزيون، از »مرگ 
يزدگرد« به »هوشيار و بيدار« رسيد تا در فيلم »آپارتمان شماره۱۳« با بيان خوب لهجه كرماني و بازي روان 
خود بتواند جايزه بهترين بازي را از جشنواره بين المللي فيلم پيونگ يانگ كره شمالي در سال۱۹۹2 از آن خود كند. اين هنرمند در 
نقش مردي فضايي با گريمي متفاوت در فيلم »من زمين را دوست دارم« بار ديگر استعدادهايش را به نمايش گذاشت و با بازي در فيلم 
»بيست« موفق به دريافت جايزه سيمرغ بلورين بهترين بازيگر مرد مكمل شد. اما محبوبيت خمسه، در سريال پرطرفدار »پايتخت« 
به اوج رسيد و بازي متفاوت او در نقش »بابا پنجعلي« مورد استقبال فراوان مخاطبان قرار گرفت. حاال اين هنرمند كه كارش نشاندن 
لبخند بر لبان مردم بوده، در اين روزهاي بحراني شيوع ويروس كرونا و نابساماني اوضاع اقتصادي، بي تفاوت به حال مردم نيست و 
تالش مي كند با برنامه هاي شاد، خنده بر لبان مردم بنشاند؛ كاري كه خودش مي گويد اين روزها خيلي سخت است، اما براي شادي 
مردم هر كاري مي كند. تا جايي كه براي طرفدارانش ويدئويي از خود منتشر كرده و آنها را دعوت به همدلي كرده است. به بهانه اين 

كار زيباي خمسه، سراغ او رفتيم و گپ و گفتي با او زديم كه در ادامه بخش هايي از آن را مي خوانيد.

الناز عباسيان

نگاهي به افتخارات خمسه
عليرضا خمســه ســيمرغ بلورين بهترين بازيگر مــرد مكمل از 
بيست وهفتمين دوره جشنواره فيلم فجر براي بازي در فيلم بيست را 
هم كسب كرده است. او همچنين كانديداي بهترين بازيگر نقش دوم 
مرد در بخش مسابقه ســينماي ايران، براي فيلم »دو نفر و نصفي« و 
بهترين بازيگر مرد از جشنواره بين المللي فيلم پيونگ يانگ، براي فيلم 
آپارتمان شماره ۱۳ شده است. كانديداي دريافت جايزه بهترين بازيگر 
مرد از دوازدهمين دوره جشنواره فيلم فجر براي بازي در فيلم سينمايي 
»چشم شيطان« هم در كارنامه كاري خمسه ديده مي شود. همچنين 
دريافت لوح تقدير از وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در سال ۱۳۸2، لوح 
تقدير از هفتمين جشنواره تئاتر تجربه كوتاه در سال۱۳۸۳ و تقدير در 
بيست وچهارمين جشنواره بين المللي فيلم هاي كودك و نوجوان در 

سال۱۳۸۹ از ديگر افتخارات اين هنرمند است.

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گفت وگو 
را ببينيد
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نامه هاي سيمين و جالل كتاب شده اند
شايد برايتان جالب باشد بدانيد كه نامه هاي سيمين و جالل به همت مسعود 
جعفري جزي از ســوي انتشــارات نيلوفر تبديل به كتاب شده است. اين 
مجموعه 3جلدي كه عنوانش »نامه هاي سيمين دانشور و جالل آل احمد« 
است، سال1382 منتشر شده و شامل سالشمار زندگي، نگاهي به زندگي و 
آثار اين زوج داســتان نويس، متن نامه ها و... مي شود. درواقع كتاب اول كه 
504صفحه دارد، شــامل نامه هاي ســيمين به جالل در سفر آمريكاست، 
كتاب دوم با 456صفحه شــامل نامه هاي جالل به سيمين در همين سفر 
است و كتاب سوم كه در 678صفحه نگاشته شده، شامل نامه هاي سيمين 
و جالل در چند سفر مختلف در سال هاي نيمه اول دهه40 است. اين نامه ها 
به دليل داشتن جزئيات و تصاوير بي كم و كاست از ماجراها، حكم سند مهمي 
از آن دوران را دارند كه از يك زوج نويســنده سرشناس به يادگار مانده اند. 
اگر عالقه مند به مطالعه اين مجموعه ارزشمند هستيد، مي توانيد اين 3جلد 
كتاب را عالوه بر خريد از كتابفروشي ها، از اپليكيشن هاي كتابخوان دانلود 

كنيد و بخوانيد.

نگاهي به آثار سيمين و جالل
جالل آل احمد و سيمين دانشــور زوج داستان نويســي هستند كه همه 
ما دســت كم به  اندازه يك اثر هم كه شــده، بــا آنها آشــناييم. جالل كه 
نويسنده، منتقد ادبي و مترجم ايراني اســت، كتاب هاي ماندگار بسياري 
را نگارش كرده كه از مهم ترين آنها مي توان به »ســنگي بر گوري«، »نون 
والقلم«، »مدير مدرســه«، »زن زيادي«، »پنج داستان«، »نفرين زمين«، 
 »سرگذشت كندوها«، »سه تار«، »ديد و بازديد« و »از رنجي كه مي بريم«

 اشاره كرد. ســيمين دانشــور هم نخســتين زن ايراني به  حساب مي آيد 
كه به  صورت حرفه اي در زبان فارســي داســتان نوشــت. او اگــر چه آثار 
بســياري از نويســندگان مطرح دنيا ازجمله برنارد شــاو، آنتوان چخوف 
و... را ترجمه كرده، اما بيشــترين دليل شــهرتش به دليــل نگارش رمان 
»سووشون« اســت. »آتش خاموش«، »شهري چون بهشــت«، »به كي 
سالم كنم؟«، »از پرنده هاي مهاجر بپرس«، »جزيره سرگرداني«، »ساربان 
 ســرگردان«، »غروب جالل« و... از ديگــر تاليفات اين بانوي نويســنده 

است.

همه به خانه زوج نويسنده دعوتيم
اگر چه اين روزها به دليل شــيوع بيماري كرونا امكان بازديد از موزه ها وجود 
ندارد، اما با گذر از اين روزهاي سخت بازديد از اين خانه پر از عشق امكانپذير 
خواهد شد؛ خانه اي كه به محض ورود به داخل حياط آن، مجسمه سيمين 
دانشور انتظارمان را مي كشد تا ما را به خانه پر مهرش دعوت كند. در اين خانه 
تمام وسايل شخصي اين زوج داســتان نويس از حلقه هاي ازدواج، عقدنامه، 
كارت ويزيت، كتاب ها، تابلوهاي نقاشــي و لباس هايشان به نمايش درآمده 
است. همچنين تابلوهاي نقاشي قدرالسلطنه حكمت مادر سيمين كه قدمت 
صد ساله دارد، 2تابلو نقاشي از ويكتوريا و خسرو، خواهر و برادر سيمين، آثاري از 
مرتضي مميز و آيدين آغداشلو و همچنين يك صندلي كه كار هنرمندانه بهمن 
محصص است، در معرض ديد عالقه مندان قرار گرفته است. عالوه بر اين در اين 
خانه موزه مي توانيد تمام نقشه هاي خانه را كه جالل پالن به پالن آنها را براي 
سيمين فرستاده، ببينيد. اگر بازديد از خانه موزه جالل آل احمد در روزهاي پس 
از كرونا در برنامه تان قرار گرفته، بايد بگوييم كه اين خانه در دزاشيب، خيابان 
شهيد رمضاني، كوچه رهبري، كوچه پسنديده، بن بست ارض واقع شده است.

   پنجشنبه
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  من و بارون
تا پيش از ايــن دونفرخواني ها 
رواج زيــادي در فضــاي پاپ 
ايرانــي داشــت. بخشــي از 
آهنگ هاي مانــدگار در تاريخ 
اين مدل موســيقي هم به اين 
دونفرخواني هــا بر مي گردد. 
دوخواني هــاي  جملــه  از 
بابك جهانبخش و رضا صادقي 
در »من و بارون.« اين قطعه، از 
آلبومي به همين نام بود و ترانه 
و آهنگســازي و تنظيمش را 
خود بابك جهانبخش عهده دار 
بود كه به سال 1391راهي بازار 
شد. در بخش هايي از ترانه اين 
قطعه آمده اســت: »بازم دلم 
گرفته تو اين نم نم بارون/ چشام 
خيره به نور چراغ تو خيابون/ 
خاطرات گذشته منو مي كشه 
آروم/ چه حالي دارم امشــب، 
به ياد تو زير بــارون...«. بابك 
جهانبخــش تا پيــش از اين 
آلبوم، »آلبوم هاي احســاس« 
و »زندگي مــن« را راهي بازار 
كرده بود. امــا هنوز اتفاقي كه 
بايــد، در زندگــي هنري اش 
نيفتاده بود. ايــن اتفاق مهم، 
همين آلبوم »مــن و بارون« و 
قطعه »من و بــارون« بود. اين 
قطعــه هم تك صدايــي و هم 
دو صدايي منتشر شد كه البته 
چيزي كه بيشتر عالقه مندان 
موســيقي به ياد دارند، قطعه 
دو صدايــي با همراهــي رضا 
صادقــي اســت. ايــن آلبوم 
موفق شــد در نظرسنجي ها 
نيز دســت باال را داشته باشد 
و جزو بهترين آلبوم هاي سال 

نيز بشود.

بازم دلم گرفته
1 پيشنهاد

ضد عشق
2 پيشنهاد

  خيال نكن
جريــان واســوخت، هم در 
ادبيــات و هــم در ترانه ها و 
موســيقي ما وجود داشــته 
است. منظور، نگاهي برعكس 
داشــتن و نفرين وار به عشق 
اســت. تا پيش از اين، عرف بر 
آن بود كه عاشــقان، معشوقه 
خــود را پاس مي داشــتند و 
درصدد رســيدن به او بودند. 
اصاًل عشق يعني سوز ناشي از 
فراق و تالش براي رسيدن. اما 
در دوره اي، گروهي پيدا شدند 
كه اعتماد به نفس بيشــتري 
يافته و معشوق را نفرين كرده 
و حتي او را سرزنش مي كردند. 
به اينهــا مي گوينــد جريان 
واســوخت. چنيــن جرياني 
زماني در موســيقي ايران در 
دهه80 نيز به شدت فراگير شد. 
يكي از معروف ترين ترانه هاي 
اين گروه را هم عليرضا عصار 
خوانده است؛ با عنوان »خيال 
نكن«. ترانه ســرايش شاهكار 
بينش پژوه و آهنگســازي اش 
با خود عصار بود. ضمن اينكه 
فؤاد حجازي هــم تنظيم آن 
را عهــده دار بود. ايــن قطعه 
به شدت شنيده شده در آلبوم 
عشــق الهي ارائه شد؛ به سال 
1383، با ايــن ترانه: »خيال 
نكن نباشي/ بدون تو مي ميرم/ 
گفته بودم عاشقم/ حرفمو پس 
مي گيرم/ خيــال نكن نموني/ 
كارم ديگه تمومه/ ليلي فقط 
تــو قصــه س/ جنــون ديگه 
كدومه؟...«. جالب اينكه اين 
ترانه با ديگــر ترانه هاي آلبوم 
عشق الهي سازگاري نداشت، 
اما به شــدت معروف تر از بقيه 

شد.

گزارشي از نقشه خانه جالل آل احمد و سيمين دانشور 
كه در خانه موزه اين زوج داستان نويس نگهداري مي شود

نقشه كشی جالل
»سيمين تو كم خنديده اي. اين خانه را بنا مي كنم تا صداي خنده هاي تو از آجرهاي اين خانه 
بلند شود.« اين بخشي از نامه جالل آل احمد به همسرش سيمين دانشور است؛ نامه اي كه 
حدود 70سال پيش نوشته شده و خالق »مدير مدرسه«، »زن زيادي« و »از رنجي كه مي بريم« 
در آن خبر از ساخت خانه اي مي دهد كه در نبود همسر نويسنده اش ساخته شده. ماجرا از اين 
قرار است كه وقتي سيمين دانشور در سال   1330 براي ادامه تحصيل به آمريكا رفت، جالل آل احمد تصميم گرفت در 
قطعه زمينش در شميران بناي خانه مشترك شان را بنا كند. همين هم شد و اين دو نويسنده در روزهاي دوري از يكديگر، 
از طريق نامه با هم خانه اميدشان را ساختند. خانه اي كه اين روزها تبديل به خانه موزه شده و پاتوق عالقه مندان به ادبيات 
فارسي است. در خانه  موزه سيمين و جالل هر آنچه مربوط به اين زوج نويسنده باشد، به نمايش درآمده؛ از حلقه هاي 
ازدواج شان بگيريد تا كتاب هايي كه پيش از ازدواج به هم هديه داده اند. اما در بين اشياي موجود در اين خانه، پالن اوليه 
خانه با دستخط جالل آل احمد هم به چشم مي خورد كه به  عنوان نخستين نماي خانه براي سيمين دانشور ارسال شده 
است. در اين گزارش با محوريت همين نقشه منحصر به فرد كه در خط به خط آن مي توان عشق و اميد را ديد، نگاهي به 

خانه سيمين و جالل مي اندازيم كه به واقع در البه الي نامه هاي اين زوج نويسنده ساخته شده!

پرنيان سلطاني

جالل آل احمد و سيمين دانشور كه هر دو از نويسندگان مطرح معاصر 
هستند، در سال 1327 با هم آشنا شدند. جالل در تهران و خانواده اي 
مذهبي متولد شده بود و سيمين در شيراز، از پدري پزشك و مادري 

نقاش كه مدير هنرستان دخترانه بود. هيچ كدام از اعضاي خانواده 
جالل با اين ازدواج موافق نبودند، اما به هر حال سيمين و جالل 2سال 

بعد از آشنايي شان در سال 1329 با هم ازدواج كردند تا به ادبيات 
داستاني كشورمان يك داستان عاشقانه ديگر هم اضافه شود. جالل 

درباره آشنايي اش با سيمين نوشته است: »راه افتادم سمت شيراز براي 
گرفتن قسط اول حق الزحمه »قمارباز« داستايوفسكي، از آقاي معرفت 
نامي كه به  واسطه ابراهيم گلستان با او آشنا شده بودم. توي ماشين كه 

از گاراژ اتو عدل راه افتاده بود، با سيمين آشنا شدم. آمدن سيمين به 
زندگي ام، تكانه اي بود كه تا مدت ها مرا و خانواده را لرزانيد. هيچ كس 

از اهل خانه تمايلي به ازدواج من با سيمين نداشت. به خصوص پدر كه 
تصور داشتن يك عروس مكشوفه، ديوانه اش مي كرد. خودم هم فكر 

نمي كردم روزي مي رسد من با خواهرزاده يك درباري، پيمان زناشويي 
ببندم. سيمين دختر خواهر سردار فاخر حكمت از نزديكان محمدرضا 

شاه بود كه تا آستانه نخست وزيري مملكت پيش رفته بود. بنابراين من با 
سيمين تفاوت هاي اساسي داشتيم. هم در رگ و ريشه، هم در خاستگاه 

و فرهنگ. اما چه مي شود كرد با دلي كه او را جداً مي خواست؟!«

آشنايي جالل و سيمين

آغاز نامه نگاري ها

 سيمين كه آن زمان دكتري ادبيات خود را از دانشگاه 
تهران دريافت كرده بود، يك سال بعد از ازدواجش 

از دانشگاه استنفورد آمريكا بورس تحصيلي گرفت و 
براي تحصيل در رشته زيبايي شناسي، راهي اين كشور 

شد. همين عزيمت سيمين دانشور به آمريكا و دوري 
از همسرش در ابتداي زندگي مشترك باعث خلق 

عاشقانه هاي نابي شد كه در نامه هاي رد و بدل شده 
بين ايران و آمريكا تبلور پيدا كرد! نامه هايي كه اين 

زوج نويسنده با آنها از حال يكديگر باخبر مي شدند، از 
دغدغه ها و روزمرگي هايشان مي گفتند و درنهايت از 

راه دور اما در كنار هم خانه اميدشان را ساختند.

زماني كه سيمين در آمريكا مشغول تحصيل بود، جالل تصميم گرفت در زميني كه از وزارت 
فرهنگ آن زمان در شميران گرفته بود، خانه اي بسازد؛ خانه اي كه بعد از بازگشت سيمين 
به ايران، تبديل به خانه مشترك شان شد. جالل خبر ساخت اين خانه را به زيبايي هر چه 

تمام تر و با قلم شيوايش به همسرش مي رساند. وقتي در نامه اش مي نويسد: »تو در زندگي با 
من كم خنديدي. اما از حاال اين فرمانبردار تو كاري مي كند كه روح خانه غش غش خنده هاي 
تو باشد.« سيمين هم با عشق در جواب همسرش مي نويسد: »وقتي فكر مي كنم كه تو داري 
براي استقرار خودمان تالش مي كني و خانه مي سازي، هم دلم مي گيرد و هم دلم از لذت آب 

مي شود. خانه اي كه تو مي سازي، هر خشتش با عشق روي خشت ديگر گذاشته مي شود و 
براي من از هر قصري مجلل تر است. و مي دانم كه اين عشق روح خانه خواهد بود و در خانه 

پراكنده خواهد شد.« سيمين از عشقي مي گويد كه حتي امروز در نبود هيچ كدامشان هنوز 
هم در خانه شان جاري است؛  خانه اي كه اين روزها به خانه موزه اين زوج نويسنده تبديل شده 

است.

خانه اي كه تو مي سازي...

جالل بعد از رفتن سيمين از ايران، به خانه دوست قديمي اش سيد عبداهلل انوار 
رفت؛ فرهنگ پژوه، مترجم و نسخه شناس نام آشنايي كه اهل فرهنگ او را به خوبي 

مي شناسند. همزمان با ساكن شدن جالل در خانه دوستش عبداهلل، كار ساخت خانه در 
زمين شميران آغاز شد. اين خانه كه 420مترمربع مساحت داشت، در 2طبقه با زيربناي 
250مترمربع ساخته شد و كال 5هزار تومان خرج روي دست جالل گذاشت كه در همان 

ابتدا 3هزار تومان آن را از عبداهلل انوار قرض گرفت. اين خانه 3اتاق و يك آشپزخانه داشت 
و چند سال بعد جالل يك حمام هم براي آن ساخت. جالب اينكه در ساخت اين خانه كه 
زيرنظر سرهنگ معيني از دوستان جالل ساخته شد، نيما يوشيج دوست و هم محله اي 

جالل و سيمين هم مشاركت داشت. جالل در يكي از نامه هايش براي سيمين نوشته 
است: »رفتم شميران سر زمين، آن يارو كه در خانه اش اطاق كرايه كرده بوديم براي 

عمله ها، عمله ها را بيرون كرده بود. من تا رسيدم و از مسئله خبردار شدم، رفتم خانه نيما. 
يعني براي جلوگيري از عصبانيت خودم پناه به خانه نيما بردم. و خالصه قرار شد دو سه 

شب آنها به عمله ها جا بدهند تا آلونكي برايشان علم كنم. خيلي محبت مي كنند. خدا 
خيرشان بدهد.«

اما بشنويد از نخستين مواجهه سيمين دانشور با خانه اي كه در غياب او ساخته شد. جالل به   محض اينكه 
پالن اوليه خانه را كشيد، آن را همراه نامه اي براي سيمين فرستاد؛ نقشه اي كه در آن آب انبار، آشپزخانه، 

اتاق خواب، ناهارخوري اتاق يدك، اتاق نشيمن، ايوان، كتابخانه ديواري و شكل نماي شرقي، شمالي و 
جنوبي خانه و سنگ چين هاي سبز و آجرچين هاي قرمز مشخص شده بود. جالل پشت پالن خانه نوشته 

است: »عزيزم در انتظار آمدن كاغذت روز يكشنبه از 8:30تا 9 اين كروكي دستي را كشيدم و برايت 
مي فرستم. به زودي يك نقشه حسابي برايت خواهم فرستاد. قربانت مي روم به  شرطي كه كاغذت دير نكند، 
مثل آمدنت. جالل تو«. چند وقت بعد نقشه حسابي اي كه جالل از آن براي سيمين گفته بود هم آماده شد 
و در يك نامه ديگر به  دست سيمين رسيد؛ »نقشه را هم امشب تا ساعت هفت بايد بروم و از معيني بگيرم و 

يك كپي از آن برايت خواهم فرستاد.«

در مدت 2سالي كه سيمين دانشور در آمريكا بود و 
كار ساخت خانه در محله دزاشيب طول كشيد، يعني 
در فاصله سال هاي 1330تا 1332، نامه هاي زيادي 
بين جالل و سيمين رد و بدل شد كه در اين نامه ها 
تمام مراحل ساخت خانه از ابتدا تا انتها شرح داده 
شده است؛ نامه هايي كه اميد در آنها موج مي زند. 
مانند »امروز صبح صاف اول وقت رفتم سر زمين كه 
كم كم بدل خواهد شد به سر ساختمان«. »مژده باد 
به تو عزيز دل كه فردا صبح زمين را كلنگ خواهند زد 
و پي ها را خواهند كند. بنا هم قرار است فردا خودش 
برود سر كوره يك ماشين آجر و آهك بردارد و برود 
سر زمين. و حقير هم فردا سه بعدازظهر مي رود كه هم 
سنگ بخرد و هم جا براي عمله ها تهيه كند و هم ببيند 
كه چه كرده اند«. »به نظرم چيز ملوس كوچولويي 
بشود. طاق ها كوتاه، ديوار بيرون آجر قرمز، بخاري 
ديواري با نماي آجري، كتابخانه ديواري و...«. »عزيز 
دلم سيمين، االن از سر ساختمان برگشته ام. مباركت 
باشد. درها را بردم باال و تا من آنجا بودم سه تايش را كار 
گذاشتند. جمعا پانزده تا چارچوب در و پنجره بردم 
باال... خودم هم يك پا بنا بودم و هم يك پا عمله. انواع 
مختلف كارهاي ساختمان را كردم؛ از سر جرز آجر 
گذاشتن و جرز را باال بردن گرفته تا آجر باال انداختن و 
كار گل و آجر سابيدن و الخ«. يا نامه هايي كه گاه خبر 
از خستگي و ناراحتي جالل در گيرودار ساخت خانه 
مي دهد: »عزيز دلم سيمين، باز كار بنايي لنگ شده 
است. آجر هنوز نرسيده و كار نيمه كاره مانده. چقدر 
اوقاتم تلخ است.« »همه ترسم از اين است كه سفر تو 
تمام شود و كار ساختمان تمام نشده باشد.« اما با همه 
اين سختي ها جالل گاهي به سيمين يا شايد خودش 
دلداري مي داد؛ »خيالت ناراحت نباشد. هميشه در 
بنايي از اين دردسرها هست. اگر اين دردسرها را 
نداشت كه ديگر عروسي بود، نه بنايي.«

هر چه بود، كار ساخت خانه جالل و سيمين با همه سختي ها 
و دوندگي هايش در سال1332 همزمان با بازگشت سيمين 
به ايران به پايان رسيد. سيمين و جالل در شهريور ماه همان 
سال در اين خانه ساكن شدند و جالل تا سال1348 كه در 
سن 45سالگي درگذشت، همراه با همسر نويسنده اش در اين 
خانه زندگي مي كرد. پس از او نيز سيمين تا سال1390 كه در 
سن 90سالگي از دنيا رفت، در آن روزگار مي گذراند. اما ويژگي 
اين خانه جدا از شرح آن در نامه هاي رد و بدل شده بين اين 
زوج داستان نويس و ساخته شدنش به  دست جالل آل احمد، 
تبديلش به پاتوقي براي نويسندگان و افراد سرشناس همان 
دوره بود. اينطور نقل مي كنند كه جلسات كانون نويسندگان 
مدت ها در اين خانه برگزار مي شد و افراد سرشناسي مانند 
موسي صدر، شاملو، آيت اهلل طالقاني و... به اين خانه رفت وآمد 
مي كردند.

مشاركت در ساخت خانه!

ساخت خانه در نامه ها

پس از درگذشت سيمين دانشور در سال 1390، ويكتوريا، خواهر سيمين حدودا 3ســال همراه با همسرش پرويز فرجام در اين خانه زندگي مي كرد 
تا اينكه شهرداري منطقه يك در ارديبهشت ماه سال1393 اين خانه را به ارزش 5ميليارد تومان خريداري كرد. اين خانه درنهايت در ارديبهشت ماه 

سال1397 تبديل به خانه موزه سيمين و جالل شد و از آن روز به پاتوقي براي دوستداران ادبيات فارسي تبديل شده است.

از تملك تا تبديل 
به خانه موزه

جايي براي بزرگان

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گزارش را 
ببينيد

نقشه خانه عشق
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  قطعه هاي انيو موريكونه
چندي پيش بــود كه خبري، 
مثــل بمــب دنياي ســينما 
و موســيقي را تكان داد؛ انيو 
موريكونــه درگذشــت. او را 
بزرگ ترين موزيســين فيلم 
و يكــي از بزرگ ترين هــاي 
حوزه موســيقي مي دانستند. 
با چهره هاي سرشناسي چون 
سرجو لئونه، كوئنتين تارانتينو، 
برايان دي پالما، داريو آرجنتو، 
آنري ورنوي، جوزپه تورناتوره، 
ســرجو كوربوچي، ســرجو 
ســوليما، برناردو برتولوچي، 
اليو پتري، پير پائولو پازوليني، 
آلبرتو دي مارتينو و جيلو پونته 
كوروو نيز همكاري داشته. اين 
موزيســين ايتاليايي به قدري 
مهم بود كه حتي در ليگ ايتاليا 
نيز به افتخارش، قبل از شروع 
مسابقات قطعه اي از او را پخش 
كردند. جالب اينكه تا به حال 
نيز بــراي بيــش از 500فيلم 
سينمايي و تلويزيوني موسيقي 
ساخته اســت. پنج باري هم 
نامزد كســب جايزه اسكار در 
حوزه خودش شد، اما سرانجام 
نيز جايره افتخاري اســكار را 
دريافت كرد. او براي فيلم هاي 
وســترن ايتاليايي معروف به 
وسترن اسپاگتي نيز آثار زيادي 
را ساخته است. اگر مي خواهيد 
به موزيك هــاي منتخب از او 
گوش بســپاريد، مي توانيد به 
موســيقي فيلم هاي »روزي 
روزگاري آمريكا«، »ســينما 
پاراديزو«، »بيــل را بكش« و 
»خوب، بد، زشت« فكر كنيد. 
مهم ترين موزيكــي كه از او به 
ياد داريم، همــان »خوب، بد، 
زشت« اســت. همنشيني اين 
موســيقي با صحنه هاي فيلم 

يك شاهكار است.

  ماه و ماهي
قطعه  ماه و ماهــي، از آلبومي 
به همين نام اســت كه توسط 
حجــت اشــرف زاده خوانده 
شده اســت. اين آلبوم، توسط 
امير و آرش بيات آهنگسازي 
شده و بيشــتر قطعات آن نيز 
سروده هاي عليرضا بديع است. 
اما از ميان آلبــوم  ماه و ماهي، 
قطعه اي به هميــن نام بود كه 
به شدت فراگير شد و هنوز كه 
وقتي كه پخش مي شود، همه 
سراپا گوش مي شــوند و آن را 
تكرار مي كنند. شعر زيباي اين 
قطعه چنين است: »تو ماهي و 
من ماهي اين بركه كاشــي.../ 
اندوه بزرگي ســت زماني كه 
نباشــي!/ آه از نفس پاك تو و 
صبح نشــابور/ از چشــم تو و 
حجره فيروزه تراشي.../ پلكي 
بزن  اي مخزن اسرار كه هر بار/ 
فيروزه و الماس به آفاق بپاشي!/ 
اي باد سبك ســار! مرا بگذر و 
بگذار!/ هشــدار! كه آرامش ما 
را نخراشي.../ هرگز به تو دستم 
نرسد ماه بلندم!/ اندوه بزرگي 
است چه باشي... چه نباشي...«. 
البتــه ايــن شــعر را حجت 
اشرف زاده بسيار خوب و دلنواز 
اجرا كرده و آهنگسازي خوبي 
هم روي آن صورت گرفته است. 
همين قطعه هم بوده كه تبديل 
به برند حجت اشرف زاده شده 
است. اما از غناي ذاتي خود اين 
شعر نبايد غافل شد؛ چيزي كه 
باعث شده تا همه آن را به خاطر 

بسپارند.

2 پيشنهاد

پادشاه موسيقي فيلم

داستان بركه كاشي

1 پيشنهاد

مهمان خانه

   از »اوليس« تا »چاقوكشي« و »زودياك«
»علي موذني« در ميان عالقه مندان به كتاب و كتابخواني آنقدر شناخته شــده است كه نياز به هيچ معرفي اي 
ندارد. اين نويســنده صاحب نام حوزه ادبيات داستاني كه شهرتش در دنياي نويســندگي را از داستان نويسي، 
نمايشنامه نويسي و فيلمنامه نويسي به دســت آورده، دانش آموخته ادبيات نمايشي از دانشكده هنرهاي زيباي 
دانشگاه تهران است. موذني كه تاكنون قريب به 20مجموعه داستان كوتاه، داستان بلند و رمان نوشته، از سال1369 
قدم به دنياي نمايشنامه نويســي گذاشــته و از ابتداي دهه80  نيز نگارش فيلمنامه را بــه كارنامه پرافتخار 
فرهنگي اش اضافه كرده است. خالق مجموعه داســتان هاي كوتاه »كالهي از گيسوي من«، »دالويزتر 
از سبز«، »حضور«، »قاصدك« و »شعر به انتظار تو«، نويسنده داستان هاي بلند »كشتي به روايت 
توفان«، »دوستي«، »سفر ششم« و »بشارت« و نگارنده رمان هاي »نوشدارو«، »نه آبي نه خاكي«، 
»مالقات در شب آفتابي«، »ظهور«، »ارتباط ايراني«، »مامور«، »خوش نشين«، »دوازدهم«، 
»آپارتمان روباز« و »احضاريه«، با ســاخت 6تله فيلم براي تلويزيون، در حوزه فيلمسازي نيز 

حضور فعالي داشته است. فهرست كتاب ها و فيلم هاي موردعالقه اش را از دست ندهيد.

   كتاب های دوست داشتنی
  تن پهلوان و روان خردمند

اثر: شاهرخ مسكوب، انتشارات: طرح نو
  يولسيز )اوليس(

اثر: جيمز جويس، مترجم: اكرم پدرام نيا، انتشارات: نوگام
  روز و شب يوسف

اثر: محمود دولت آبادي، انتشارات: نگاه

   فيلم های دوست داشتنی
   چاقوكشي

محصول سال2019، كارگردان: رايان جانسون
   زودياك

محصول سال2007، كارگردان: ديويد فينچر
  درخت زندگي

محصول سال2011، كارگردان: ترنس ماليك

   گذر از قرنطينه با گزيده غزليات موالنا
»اوشين« سال هاي دور از خانه را يادتان هست؟ »ســارا اســتنلي« قصه هاي جزيره را چطور؟ هر دو اين كاراكترهاي 
مجموعه هاي ماندگار سال هاي نه چندان دور، با صداي گرم و مهربان »مريم شيرزاد« گوينده و دوبلور نام آشنا، در ذهن مان 
نقش بسته اند. اما اين همه رد پاي خانم دوبلور در خاطرات روزهاي كودكي، نوجواني و جواني مان نيست. مريم شيرزاد 
با صحبت كردن به جاي شخصيت هاي »مسافر كوچولو« در كارتون مسافر كوچولو، »سرنديپيتي« جزيره ناشناخته، 
»نيكو« نيك و نيكو، »دني« بچه هاي كوه آلپ، »آن شرلي« و »آليس« اين كارتون هاي پرطرفدار، خودش را براي 
هميشه در ذهن مان ماندگار كرده است. او كه در كارنامه هنري اش، فعاليت به عنوان مدير دوبالژ، گويندگي در راديو 
و داوري مسابقه تلويزيوني »جادوي صدا« هم ديده مي شود، توصيه مي كند با مطالعه »چشم هايش« بزرگ علوي 
و »گزيده غزليات موالنا« كه توسط استاد شفيعي كدكني گردآوري شده، از اين قرنطينه خانگي گذر كنيم. 
فيلم هاي »ميان ستاره اي« و »دانكرك« از »كريستوفر نوالن« هم پيشنهادهاي سينمايي مريم شيرزاد است 
كه »مريم« مريم مقدس، »سارا آســتروك« مدار صفر درجه، »رباب« معصوميت از دست رفته، »راحله« 

مختارنامه، »روشنك« مسافر ري و »نرگس« پهلوانان نمي ميرند با صداي او در ذهن مان حك شده است.

   كتاب های دوست داشتنی
  ملت عشق

اثر: اليف شافاك، انتشارات: ققنوس
  زندگي، جنگ و ديگر هيچ

اثر: اوريانا فاالچي، انتشارات: اميركبير
  قدرت سكوت

اثر: كارلوس كاستاندا، انتشارات: نوين

   فيلم های دوست داشتنی
  پيام آور: داستان ژان دارك

محصول سال1999، كارگردان: لوك بسون
  تيمارستان استون هيرست

محصول2014، كارگردان: برد اندرسون
  ميان ستاره اي

محصول سال2014، كارگردان: كريستوفر نوالن

 پيمان 
يوسفي

   »پسري روي سكوها«ي حميدرضا صدر را بخوانيم
مگر مي شــود اهل فوتبال بود و »پيمان يوسفي« را نشــناخت؟ اين گزارشــگر فوتبال، مجري تلويزيون و 
تهيه كننده نام آشــنا قطعا يكي از بهترين و قديمي ترين گزارشگران فوتبال اســت كه ديدن فيلم و خواندن 
كتاب جزو سرگرمي هايش به حســاب مي آيد. او كه داراي مدرك كارشناسي ارشد زيست شناسي است، در 
سال1377 وارد سازمان صداوسيما شد و يك سال بعد نخستين گزارش اش را در جام جهاني جوانان 1999 بين 
تيم هاي آرژانتين و كلمبيا انجام داد. يوسفي از سال97 و پس از درگذشت »بهرام شفيع«، تهيه كنندگي 
و اجراي برنامه پرطرفدار »ورزش و مردم« را بر عهده گرفت تا عالوه بر گزارش بازي هاي عصرگاهي 
و شبانگاهي، صبح هاي جمعه هم از شبكه يك ســيما مهمان خانه عالقه مندان به ورزش شود. 
وقتي از اين گزارشگر و مجري برنامه هاي فوتبالي مي خواهيم تا فهرستي از كتاب ها و فيلم هاي 
موردعالقه اش را در اختيارمان قرار دهد، مي گويد: »3فيلم خوبي كه در چند ماه اخير ديده ام و 
3 تا از آخرين كتاب هايي كه خوانده ام و دوست شان داشتم را معرفي مي كنم و توصيه مي كنم 

عالقه مندان به فيلم و كتاب در اين ايام به ديدن و مطالعه اين فيلم ها و كتاب ها بپردازند«.

   كتاب های دوست داشتنی
  عامه پسند

اثر: چارلز بوكفسكي، انتشارات: چشمه
  پسري روي سكوها

اثر: حميدرضا صدر، انتشارات: چشمه
  جزء از كل

اثر: استيو تولتز، انتشارات: چشمه

   فيلم های دوست داشتنی
  جهان با من برقص

محصول سال1397، كارگردان: سروش صحت
  شناي پروانه

محصول سال1398، كارگردان: محمد كارت
  انتقام جويان: پايان بازي

محصول سال2019، كارگردان: برادران روسو

   »سالخ خانه شماره 5« بخوانيم و »زندگي زيباست« ببينيم
اگر فقط كمي هم اهل مطالعه باشــيد، حتما كتاب »پاييز فصل آخر سال اســت« را خوانده ايد يا دست كم 
درباره اش شنيده ايد. اين كتاب كه با ذهن خالق يك نويسنده جوان خلق شده، يكي از رمان هاي پرفروش چند 
سال اخير است كه در ســال1394، جايزه ادبي جالل آل احمد را هم براي نويسنده خوش فكرش به ارمغان 
آورد. نويسنده اين رمان پرفروش كه سال1393 توسط نشر چشمه منتشر شد، كسي جز »نسيم مرعشي« 
نيست؛ نويسنده و روزنامه نگار جواني كه نوشتن را از سال1386 با هفته نامه »همشهري جوان« آغاز كرد 
و كمي بعد به صورت جدي تر و تخصصي تر در »همشهري داستان« نوشت. خالق داستان هاي كوتاه 
و بلند مجالت تخصصي داستان، با نگارش نخستين رمانش با نام »پاييز فصل آخر سال است« در 
نويسندگي يك شبه ره صد ســاله را طي كرد و با همان نخستين اثرش هم توجه مخاطبان و هم 
توجه منتقدان و بزرگان ادبي را به خودش جلب كرد. نويسنده فيلمنامه »بهمن« كه جديدترين 
اثرش با عنوان »هرس« نيز در زمره رمان هــاي پرفروش قرار گرفته، براي گذران بهينه اين ايام 

پيشنهادهايي دارد كه در ادامه مي خوانيد.

   كتاب های دوست داشتنی
  روزگاري جنگي بود

اثر: جان اشتاين بك، مترجم: مرضيه خسروي، انتشارات: روزگار
  بي نهايت بلند و به غايت نزديك

اثر: جاناتان سفران فوئر، مترجم: ليال نصيري  ها، انتشارات: چشمه
  سالخ خانه شماره5

 اثر: كورت ونه گات جونير، انتشارات: روشنگران و مطالعات زنان

   فيلم های دوست داشتنی
  زندگي زيباست

محصول سال1997، كارگردان: روبرتو بنيني
  زيرزمين

محصول سال1995، كارگردان: امير كاستاريكا )كوستوريتسا(
  گيالنه

محصول سال1383، كارگردان: رخشان بني اعتماد و محسن عبدالوهاب

   عالقه مندان به فيلمنامه نويسي، كتاب »داستان« را بخوانند
»سيد جواد هاشمي« كه نيازي به معرفي ندارد؟ نه؟ مگر مي شــود اين مجري، نويسنده، كارگردان و بازيگر 
تئاتر، سينما و تلويزيون را دست كم به اندازه يكي از كارهايش نشناخت؟ واقعيت اين است كه اين اسم معروف 
را بارها و بارها شنيده ايم و اين چهره آشنا را در فيلم ها و سريال هاي »اخراجي ها«، »پيشوني سفيد«، »معماي 
شاه«، »معراجي ها«، »وضعيت سفيد«، »موج و صخره«، »مختارنامه« و... ديده ايم. در كارنامه هنري سيدجواد 
هاشمي كه فارغ التحصيل رشته كارگرداني از دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران است، بازي در 10نمايش، بيش 
از 30فيلم سينمايي و بيش از 60مجموعه تلويزيوني به چشم مي خورد. ضمن اينكه او نويسنده و كارگردان 
ده ها نمايش تئاتر، مجموعه تلويزيوني و فيلم سينمايي هم بوده است. نويسنده كتاب هاي »پرواز«، »يك 
صبح پرماجرا«، »بال هاي سپيد« و »پرواز روح« خودش اين روزهاي خانه نشيني را با ديدن سريال هاي 
»دل« و »هم گناه« سر كرده و در حوزه كتاب هم توصيه مي كند همه عالقه مندان به داستان نويسي و 
فيلمنامه نويسي، حتما كتاب »داستان« اثر »رابرت مك كي« را بخوانند. ساير فيلم ها و كتاب هاي 

پيشنهادي اين هنرپيشه، نويسنده و كارگردان توانمند را مي توانيد در ادامه ببينيد.

   كتاب های دوست داشتنی
  داستان

اثر: رابرت مك كي، انتشارات: هرمس
  قلب فرماندهي )زندگينامه شهيد محمدحسن قاسمي طوسي(

اثر: سيدحسين ولي پور زرومي، انتشارات: سرو سرخ
  عمليات نفوذ )روايت نفوذ شهيد توراني در تشكيالت منافقين(

 اثر: سيدحميد مشتاقي نيا، انتشارات: شهيد كاظمي

   فيلم های دوست داشتنی
  سريال كماندار

كارگردان: گرگ برالنتي، مارك گوگنهايم، اندرو كريزبرگ
  سريال فهرست سياه

محصول سال: 2013 تا امروز، كارگردان: جون بوكنكامپ
  سريال وايكينگ ها

محصول سال: 2013 تا امروز، كارگردان: مايكل هرست

   كارهاي بزرگ علوي و صادق چوبك؛ دواي درد اين روزها
اگر فقط كمي در دنياي كاريكاتور ايران قدم زده باشيد يا فقط به قدر تورق چند صفحه از مجله »گل آقا« و ديدن بخش 
مربوط به كاريكاتورهاي روزنامه هاي مختلف، اين هنر جذاب را دنبال كرده باشيد، حتما نام »احمد عرباني« را شنيده ايد. 
كسي كه بي شك يكي از ستون هاي اصلي كاريكاتور ايران به حساب مي آيد و حضور 50ساله اش در دنياي كاريكاتور 
و انيميشن از او نامي ماندگار ساخته است. عرباني كه سال1347 با مجله توفيق قدم به عرصه كاريكاتور گذاشت و 
حاال تبديل به استاد بي چون و چراي اين رشته شده، در اين روزها كه آموزش هايش به دليل شيوع ويروس 
كرونا تعطيل است، بيشتر كتاب مي خواند و مي گويد: »به نظر من خواندن مجموعه آثار نويسندگاني چون 
»بزرگ علوي«، »صادق چوبك« و »جالل آل احمد« دواي درد اين روزهاي خانه نشيني اجباري است. 
همچنين به عالقه مندان به فيلم هم ديدن مجموعه آثار »علي حاتمي« كارگردان شهير ايراني را توصيه 
مي كنم«. اگر مي خواهيد بدانيد اين كاريكاتوريست، پويانما و نويسنده و كارگردان انيميشن هاي 
»تبر«، »گنج«، »نقلي و گل هاي آفتابگردان« و »طرح هاي كوتاه« براي خوب نگه داشتن حالمان 
در اين روزها چه پيشنهادهاي ديگري دارد، نگاهي به فيلم ها و كتاب هاي پيشنهادي اش بيندازيد.

   كتاب های دوست داشتنی
  كليدر

اثر: محمود دولت آبادي، انتشارات: فرهنگ معاصر
  يادداشت هاي َعَلم

اثر: علينقي عاليخاني، انتشارات: معين، مازيار، ثالث و كتاب سرا

   فيلم های دوست داشتنی
  سريال هزار دستان

محصول سال1358 تا 1366، كارگردان: علي حاتمي
  سوته دالن

محصول سال1356، كارگردان: علي حاتمي
  دل شدگان

محصول سال1370، كارگردان: علي حاتمي

چهره هاي فرهنگي كشور براي روزهاي قرنطينه يك عالمه كتاب و فيلم خوب و 
اثرگذار پيشنهاد داده اند

دعوت به ضيافت
قرنطينه خانگي و لزوم در خانه ماندن خيلي طوالني تر از آن چيزي شــده كه فكرش را مي كرديم. شايد تحمل 
يكي دوهفته يا حتي يكي دو ماه خانه نشيني اجباري كار چندان سختي نباشد، اما وقتي تعداد اين روزها بيشتر و 
بيشتر مي شود، تحمل روزهاي در خانه ماندن هم سخت تر خواهد شد. به خصوص اگر برنامه اي هم براي اين روزها 
نداشته باشيم و بخواهيم با دست خالي به نبرد با اين موقعيت ناآشنا و منحصر به فرد برويم. اما شايد اگر براي خودمان 
يك برنامه پر و پيمان فرهنگي بچينيم، آن وقت اين ايام قرنطينه خانگي ديگر يك موقعيت حوصله سر بر نباشد. بلكه تبديل به فرصتي شود 
براي ديدن فيلم هاي روز دنيا و خواندن كتاب هاي تحسين شده اي كه هميشه منتظر زمان مناسبي براي مطالعه شان بوديم. اگر شما هم با اين 
موضوع موافقيد و مي خواهيد ادامه اين خانه نشيني اجباري را هدفمند پيش ببريد، توصيه مي كنيم حتما اين گزارش را تا انتها بخوانيد. در 
اين شماره چهره هاي فرهنگي كشور از جمله »علي موذني«، »نسيم مرعشي«، »سيد جواد هاشمي«، »مريم شيرزاد«، »پيمان يوسفي« و 
»احمد عرباني« كتاب ها و فيلم هاي مورد عالقه شان را معرفي كرده اند كه مي توانند چراغ راه ما در دنياي سرگرم كننده، آموزنده و لذتبخش 

هنر هفتم و سرزمين بي نظير نشر و چاپ باشند.

پرنيان سلطاني
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  نجات شهر
بازي از نيازهاي اساسي زندگي 
آدمي اســت. اينكــه همه اش 
مجبور باشيد كار كنيد و جدي 
باشيد و شبيه آن، مي تواند روح 
و روان شما را كمي به هم بريزد. 
بازي براي چنين مواقعي است 
كه طراحي شــده است. بازي ها 
با اينكه ســرگرمي هستند، اما 
جــزو جدي تريــن فعاليت ها 
برشــمرده مي شــوند. از سوي 
ديگر، اين گوشي هاي همراهي 
كه در دستان شماست، مي تواند 
منبع بي پايانــي براي بازي هاي 
دلپذير باشــد. به همين دليل 
اســت كه بازي هاي اندرويدي 
و مناسب با گوشــي هاي همراه 
به اين شدت زيادشــده و همه 
هــم از آن  اســتقبال مي كنند. 
ايراني ها هم ســعي كرده اند كه 
از اين ماجرا عقب نمانند. نتيجه 
آن انبوهي از بازي هاي اندرويدي 
بوده است. يكي از اين بازي هاي 
به شدت ســرگرم كننده را هم 
بايد نجات شهر بدانيم. اين بازي 
توســط معماران عصر دانش و 
 Unity3d روي موتــور بــازي
توليد شده اســت. در كافه بازار 
هم به راحتي مي توانيد دانلودش 
كنيد. اما موضوع اين بازي اكشن، 
نجات شهر به دست يك پليس 
فداكار اســت. اين پليس بايد با 
تمام نيروها، ابزارها و ادواتي كه 
در اختيار دارد، از شهر خودش 
دفاع كند. اين امكانات شــامل 
اســلحه هاي مختلف، ماشــين 
پليــس، تانــك، هلي كوپتر و... 
مي شــوند. او بايــد سردســته 
مهاجمان را از بين ببرد تا بتواند 

شهر خودش را نجات بدهد.

  بازي اندرويدي هشتمين 
حمله

با يك بازي اندرويدي اكشــن 
چطوريد؟ پس حتماً مي توانيد 
به گزينه »هشــتمين حمله« 
فكــر كنيد؛ بازي اكشــني كه 
توسط پاپاتا و روي موتور بازي 
Unity طراحي شده است. اين 
بازي كاماًل ايرانــي، در فضاي 
جنگ هشت ســاله عراق عليه 
ايران اتفاق مي افتــد. كاربر در 
اين بازي، نقش يك تكاور ايراني 
را بازي مي كنــد. او به جنگ با 
بعثي ها مي رود و بايد بتواند از 
پيشروي و تهاجم آنها جلوگيري 
كند. هرقدر كــه در اين كار و 
مأموريت محوله موفق تر باشد، 
مي تواند به موفقيت بيشــتري 
برســد و بــراي آماده شــدن 
نيروهاي خودي ، زمان بيشتري 
را اختصاص بدهد. در اين بازي 
شما سالح هاي مختلفي را در 
اختيار داريد. البته بايد متناسب 
با نوع حمله دشــمن، بتوانيد 
با ســالح خاصي به مقابله با او 
بپردازيد. در اين بازي، شما بايد 
سرعت عمل و دقت خوبي داشته 
باشيد. اما چرا دقت عمل؟ چون 
اگر همينطوري مهمات خودتان 
را هدر بدهيد، بــراي مقابله با 
موج بعدي حمله هــا ناتوان تر 
خواهيد بود. در اين بازي، شما 
عالوه بر كنترلر كالسيك تاچ، 
يك كنترلر جديد ژيروسكوپ 
را هم در اختيار خواهيد داشت. 
در كنترلر نوع دوم، اگر گوشي 
همراه شما سنسورهاي الزم را 
داشته باشد، مي توانيد بچرخيد 
و زاويه كاربــر را تعيين كنيد و 
هيجان بازي عمال زيادتر بشود.

2 پيشنهاد

در انديشه يك شهر

سريع و دقيق حمله كن

1 پيشنهاد

  شــما نخســتين زن در تاريخ 
كشور هستيد كه در يكي از رشته هاي 
ورزشي با مردان رقابت كرده ايد. اين 
يك تصميم شــخصي بود يا شرايط 
دست به دست هم داد و فرصت رقابت 

با ورزشكاران مرد براي شما مهيا شد؟
ســال1379 بود كه تصميم گرفتم در مسابقات 
قهرماني اتومبيلراني كشور در رشته سرعت شركت 
كنم. تصميم گرفتم فارغ از جنسيت و به عنوان يك 
انسان، فرصت رقابت با انسان هاي ديگر در ميدان 
ورزش را براي خودم ايجاد كنم و شرايط براي انجام 
اين كار هم مهيا شد. البته طبيعي بود كه در ابتدا 
اين مجوز از طرف فدراســيون اتومبيلراني به من 

داده نشد.
  پس مجوز حضور در مسابقات را از 

كجا گرفتيد؟
چند وقت بعد، يك فتوا يا مجوز شرعي از يكي از 
مراجع تقليد دريافت كردم و حضورم در مسابقات 
سرعت به  عنوان تنها بانوي شركت كننده اي كه با 

آقايان رقابت مي كند، بالمانع شد.
  اين مجوز از طــرف كدام مرجع 

تقليد صادر شد؟
ترجيح مي دهم اســم مرجع عاليقــدر را نگويم 
چون نمي خواهم حساسيت برانگيز شود. دوست 
ندارم در اين مسيري كه قرار گرفته ام مورد حمله 
آدم هاي بدخواه قرار بگيرم. من براي رســيدن به 
چنين جايگاهي زحمت كشيده ام و نمي خواهم 

دستاوردهايم از بين برود.
  كماكان با همين مجوز در مسابقات 

كشوري با آقايان رقابت مي كنيد؟
بله، هم اكنون در رده حرفه اي تنها زني هستم كه 
در مسابقات اتومبيلراني ســرعت با آقايان رقابت 

مي كنم.
  واكنش ها به اين اتفاق بي سابقه 
در ورزش ايران چگونه بود؟ تماشاگرها 
در نخستين رقابت شما با مردان چه 

واكنشي نشان دادند؟
اواخر دهه 70 بود كه به عنوان نخستين زن در دوره 
بعد از انقالب در مســابقات اتومبيلراني سرعت با 
آقايان مسابقه دادم. وقتي سخنگوي مسابقه اسم 
مرا به عنوان تنها زن شــركت كننده در مسابقات 
اعالم كرد، صداي تشــويق تماشــاگران زن كه 
تعدادشان اندك بود بلند شد و با شور عجيبي مرا 

تشويق كردند. تماشــاگران مرد دو دسته شدند؛ 
عده اي تشويق كردند اما عده اي ديگر مرا هو كردند. 
مسابقه دادن يك اتومبيلران زن با رقباي مرد در 
مسابقات سرعت عرف نبود اما آنقدر در كاري كه 
مي خواستم انجام بدهم مصمم بودم كه واكنش 
مسئوالن و رقبا و تماشاگران برايم اهميت چنداني 

نداشت. بيشتر داشتم به هدفم فكر مي كردم.
  به هــر حال فضاي مســابقات 
اتومبيلرانــي ســرعت از آن به بعد 
تحت تأثير حضور شــما قرار گرفت. 
حساسيت هايي كه ايجاد شد روي روند 

كار شما تأثير منفي نداشت؟
مقاومتي كه برخي مسئوالن و تماشاگران در برابر 
حضور من به خرج مي دادند نه تنها تأثير منفي روي 
كارم نداشت بلكه باعث شد بهترين نمايش را اجرا 
كنم. در آن مسابقه نهايت تالشم را كردم و خدا را 
شكر كه با ايستادن روي سكوي قهرماني مسابقات 
كشوري ســرعت، بهترين نتيجه هم حاصل شد. 
همين موفقيت انگيزه ام را براي حضور در مسابقات 
بعدي دوچندان كرد و اين روند تا امروز ادامه داشته 
است. اين اتفاق در 2 دهه قبل يك ساختارشكني 
محض بود. در آن موقع عده كمي مرا مورد تحسين 
قرار دادند اما مصمم تــر از آن بودم كه هر واكنش 
منفي ای بخواهد سد راهم شود. آن موقع، حضورم 
در مسابقات كشوري سرعت براي آقايان چندان 
جدي نبود اما با گذشت زمان، تعداد افرادي كه مرا 
به  عنوان يك اتومبيلران حرفه اي پذيرفتند بيشتر 
شد و هم اكنون مخالفان حضور زنان در مسابقات 

كشوري اتومبيلراني در اقليت هستند.
  اين ساختارشــكني كه به قول 
خودتان در اتومبيلراني انجام داديد 
براي ورزشــكاران ديگر هم راهگشا 
شد؟ مثال اينكه در يك رشته ورزشي 
ديگر، زنان امــكان رقابت با مردان را 

داشته باشند؟
بعد از آنكه مجوز رقابت با آقايان را دريافت كردم 
در رشته ســواركاري هم اين اتفاق رخ داد و زنان 
سواركار ايراني توانستند در يك مسابقه ورزشي با 
آقايان رقابت كنند. االن هم زنان سواركار حرفه اي 
با آقايان رقابت مي كنند كه خيلي خوشحال كننده 
اســت. اين يك اتفاق صرفا ورزشي نبود و من آن 
را يك تحــول فرهنگي و اجتماعــي مي دانم كه 
در جامعه ايران رخ داد. قبال زنان ورزشــكاري كه 
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گفت وگو با الله صديق؛ قهرمان اتومبيلراني ريس كشور
كه مدال هايش را به موزه ملي ورزش اهدا كرد

شوماخر گفت به 
راهت ادامه بده

همه زنان ايراني كه اين روزها مجال هنرنمايي در پيســت هاي 
اتومبيلراني و رقابت شانه به شانه با راننده هاي مرد را پيدا كرده اند، 
بخش قابل مالحظه اي از موفقيت هايشان را مديون الله صديق 
هستند؛ كسي كه نخستين مجوز شرعي و قانوني رقابت همزمان 
با مردان در يك رشته ورزشي را گرفت و دست بر قضا در نخستين رقابتش با راننده هاي مرد 
روي سكوي قهرماني هم ايستاد. او كه از سال1376 فعاليت حرفه اي در رشته اتومبيلراني 
را شروع كرده، نخستين زن ايراني در رالي خاورميانه است و يكي از ورزشكاران پيشرو و 
سدشكن در ورزش ايران. قهرمان اتومبيلراني ريس كشور، نه به واسطه قهرماني هاي گاه 
و بي گاه در مسابقات داخلي كه به دليل تقال براي باز كردن مسيری تازه براي زنان ورزشكار 
ايراني كه اعتبارش كمتر از يك رويداد مهم اجتماعي نيست، شناخته مي شود و از اين رو 
چهره ای بين المللي است. بازتاب تالش هاي او براي اثبات توانمندي زنان ورزشكار ايراني 
چنان گسترده شد كه ميشائيل شوماخر، اسطوره اتومبيلراني جهان را هم تحت تأثير قرار 
داد و راننده آلماني مسابقات فرمول يك را به تحسين وا داشت. كاري كه الله صديق در ورزش 

ايران انجام داده مثل تمرين در عمق كم و قهرماني در مسابقات شناست.

مهرداد رسولي

مادر الله صديق در اســفند ماه سال 
قبل به ويروس كرونا مبتال شد اما بعد 
از پشت سر گذاشــتن دوران نقاهت 
به آغوش خانواده برگشــته اســت. 
قهرمان اتومبيلراني كشور مي گويد 
بعد از دســت و پنجه نرم كــردن با 
كرونا به انســان مقاوم تري بدل شده 
است؛ »مادرم در هفته سوم اسفند ماه 
پارسال و بدون اينكه عالئم شديدي 
را بروز بدهد به كرونا مبتال شــد. در 
آن روزهــا مدام مي گفت احســاس 
خســتگي مي كنم اما نه تب داشت و 
نه سرفه مي كرد. چند روز بعد حس 
بويايي و چشــايي اش را از دست داد 
و بعد از مشــورت با دوستان پزشك 
بنــا شــد از ريــه اش تصويربرداري 
شــود. در تصوير هم معلوم شــد كه 
هــر دو ريه كامــال درگير اســت و 
بالفاصله ايشــان را به بيمارســتان 
منتقــل كرديــم. مادرم 5شــب در 
بخش icu بســتري بود و 3هفته هم 
در قرنطينه كامل تــا بهبودي كامل 
حاصل شــد. در اين مدت پرستاري 
مادرم را شــخصا برعهده داشــتم و 
روزهاي سختي را از ســر گذراندم. 
اين تجربه مرا به انسان ديگري بدل 
كرد و ياد گرفتم كه چگونه در روزهاي 
بحراني صبور باشم و اتفاقات غيرقابل 
پيش بيني را مديريت كنــم. از آنجا 
كه پدرم سالمند اســت و خطر ابتال 
به كرونا ايشان را هم تهديد مي كرد، 
فشــارهاي روحي مضاعفي را تحمل 
 كردم و به لطف خدا از اين شــرايط 

عبور كرديم«.

اگر تصــور مي كنيــد قهرمان 
اتومبيلراني كشــور هم از گزند 
دوربين هاي ثبت تخلفات رانندگي 
در امان مي مانــد يك خيال باطل 
اســت. قهرمــان اتومبيلراني 
ريس كشــور مي گويد اخيرا به 
 خاطــر  رعايت نكردن ســرعت 
 مجاز در بزرگراه جريمه شــده 

است.
  باالترين سرعتي كه در 
اتومبيلرانــي ثبت كرده ايد 
چند كيلومتر در ساعت بوده 

است؟
يــك بــار در مســابقات بحريــن 
285كيلومتر در ساعت سرعت داشتم 
 BMW و اين ســرعت با ماشين فرمول
به ثبت رســيد. اگر چنين ســرعتي 
داشــته باشــيد گذر زمان را احساس 
نخواهيد كــرد. در چنين مواقعي همه 
حواس راننده بايد به كاري باشــد كه 
انجام مي دهــد. اتومبيلراني در چنين 
شرايطي، عالوه بر هيجان به مديتيشن 
عميقي هم نياز دارد تا همه شــرايط 
را در يك محدوده زماني بســيار كوتاه 

تحت كنترل داشته باشيد.
  به اتومبيلراني با سرعت 
باال عادت داريد يا شــرايط 

مسابقه ايجاب مي كند؟
كمتر پيش مي آيد كه به خاطر سرعت 
باال حين رانندگي جريمه شوم. آخرين 
بار 4 ماه قبل بود كه توسط دوربين هاي 
ثبت تخلفات رانندگي جريمه شــدم، 
آن هم به خاطر 10كيلومتــر باالتر از 
حد مجاز. بيشتر جريمه ها شامل تردد 
در محدوده ترافيك يا صحبت كردن با 
موبايل اســت و به قول معروف خالف 

من در رانندگي سنگين نيست.

فيلم الله را حتما تماشا مي كنم 
الله صديق بيش از 2 دهه در مسابقات اتومبيلراني حضور داشته اما 
بخش قابل توجهي از شهرتش به دوره اي مربوط مي شود كه قرار بود 
در فيلم سينمايي الله، نقش خودش را بازي كند. حاشيه هاي حضور 
او در اين فيلم چنان پررنگ شد كه تا مدت ها سوژه داغ رسانه ها بود 
اما در نهايت عطاي حضور جلوي دوربين را به لقايش بخشيد و اين 

فيلم بدون حضور الله صديق به زودي اكران خواهد شد.
  چطور شد كه از بازي در فيلم سينمايي الله منصرف 

شديد؟
روحيات من با بازيگري همخواني ندارد. شايد آن فرمان پذيري ای 
كه يك بازيگر بايد از كارگردان داشته باشد را ندارم و بيشتر دوست 
دارم فرمان بدهــم. بازيگري با برنامه زندگــي ام در تضاد بود چون 
ساعت فيلمبرداري و انتخاب لوكيشــن با ساير برنامه هايم تداخل 
داشت. پيشنهاد بازي در فيلم الله را نپذيرفتم چون مطمئن بودم 

نمي توانستم به خوبي از پس آن بر بيايم.
  اما ورود به عالم بازيگري يك فرصت بود. اگر من 

بودم نقش اول فيلم زندگي نامه ام را بازي مي كردم.

شايد در اپيزود دوم اين فيلم نقش خودم را بازي كنم يا در فيلم هاي 
ديگري كه موضوع آنها با ورزش و اتومبيلراني مرتبط باشد. اين فيلم 
فراز و فرودهاي بسياري را تجربه كرد تا به اكران رسيد و شايد تقدير 

من بود كه در اين پروژه حضور نداشته باشم.
  تماشاگر اين فيلم خواهيد بود؟ 

 صد درصد تماشاگر آن خواهم بود. درست است كه زندگي نامه من به 
فيلم تبديل شده اما نويسنده و كارگردان براي اينكه آن را به يك اثر 
سينمايي بدل كنند، تغييراتي اعمال كرده اند. برايم جالب است كه 
حركات بازيگران اين فيلم و سكانس هايي كه در پيست اتومبيلراني 
و با حضور قهرمانان و پيشكســوتان اين رشته فيلمبرداري شده را 
ببينم. قرار بود فيلم سينمايي الله جزو اكران هاي نوروز1399 باشد 

اما به دليل شيوع كرونا و تعطيلي سينماها به تعويق افتاد.
  اكران اين فيلم براي شما نفع مالي هم دارد؟

بودجه فيلم دولتي بود و بازيگران ايراني و خارجي هم طبق قرارداد با 
تهيه كننده در اين فيلم ايفاي نقش كردند. بنا بر اين اكران فيلم الله 

براي من يك ريال هم نفع مالي ندارد.

با آقايان رقابت مي كردند چنــدان جدي گرفته 
نمي شدند اما حاال به راحتي مورد پذيرش مسئوالن 
و تماشــاگران قرار مي گيرند و حتي رسانه هاي 
داخلي بيشتر به آنها توجه مي كنند. االن شرايط 
براي حضور زنان در اتومبيلراني و ساير رشته هاي 

ورزشي مهياست.
  البته حضــور روزافزون زنان در 
عرصه ورزش هزينه هم داشته و بخشي 

از اين هزينه را شما داده ايد.
دقيقا همينطور اســت. هزينه هاي زيادي دادم تا 
دست كم حضور زنان در مســابقات اتومبيلراني 
را جا بيندازم. در اين ســال ها مدام با ورزشكاران 
زن رشــته هاي ديگر در تماس بوده ام تا آنها را از 
مشكالت و موانعي كه سر راه من قرار داشت آگاه 
كنم. هميشه به زنان ورزشــكار كشورم دلگرمي 
می دهم و بــه آنها مي گويم مصمم تــر از قبل به 
راهتان ادامه بدهيد تا به هدف تان برســيد. نغمه 
خانجاني يكي از ســواركاران خوب ايران اســت 

كه سال هاســت در مسابقات 
مختلف با سواركاران مرد رقابت 
مي كند. ما 2 نفر وقتي همديگر 
را مي بينيــم حرف هاي زيادي 
براي گفتن داريم و معموال با هم 

تبادل تجربه مي كنيم.
  اين حــس در 
وجود شما بود كه براي 
از بين بردن يا دست كم 
مبارزه با تبعيض هاي 
ورزش  در  جنسيتي 
ايران پا به مسابقات 
اتومبيلراني بگذاريد؟ 
ايســتادن در برابر 

چنين جرياني جزو آرمان هاي شما بود 
يا اينكه با گذشت زمان هدف تان شد؟

در ابتداي كار واقعا برايم اهميتي نداشت كه دارم 
پا به يك ميدان مردانه مي گذارم. اين حساسيت 
را برخي از رقباي مرد در مــن ايجاد كردند. نيت 
من اين بود كه اثبات كنم يك انســان صرف نظر 
از جنسيتش مي تواند در هر رقابتي شركت كند 
و توانمندي اش را نشــان بدهد. حــس مبارزه با 
جريان تبعيض آميــز در ورزش به مرور در وجود 

من تقويت شد.
  شما به عنوان نخستين زن ايراني 
در رالي خاورميانه هم شركت كرديد. 
اصال فرصت رقابت با اتومبيلرانان مرد 
در مسابقات رالي چگونه براي تان مهيا 

شد؟
من در زمينه حضور در مسابقات رالي داخل كشور 
سابقه نسبتا طوالني داشتم. بعد از واگذاري ميزباني 
مسابقات رالي خاورميانه به ايران در سال1394 
اين فرصت برايم مهيا شــد تا به  عنوان نخستين 

زن ايراني در اين مسابقات هم با مردان رقابت 
كنم. به  عنوان يك زن ايراني مسلمان احساس 
غرور مي كردم كه با نقشــه خوان زن به مصاف 
راننده هاي بين المللي و نقشه خوان هاي حرفه اي 

بروم. شرايط مسابقه در رالي خاورميانه به مراتب از 
رالي هاي داخلي سخت تر بود اما براي ما دستاورد 
فرهنگي داشت. خيلي از راننده هاي خارجي و حتي 
بازرس هايي كه از كشورهاي اروپايي آمده بودند، 

باور نمي كردند كه يك زن ايراني در مسابقات رالي 
بين المللي با مردان رقابــت كند. مي توانم بگويم 
تصور آنها از زن ايرانــي در همين رالي خاورميانه 

به كلي تغيير كرد.
  البته اين مسابقات براي شما پايان 
خوشي نداشت. چرا حضورتان در رالي 
خاورميانه نيمه كاره مانــد و از ادامه 

مسابقه انصراف داديد؟
در ســال اول برگزاري رالي خاورميانه همه  چيز 
خوب بود و از طــرف رئيس وقت فدراســيون 
اتومبيلراني لــوح تقدير هم دريافــت كرديم. 
درســال دوم هم به  عنوان تيــم برگزيده ايران 
به اتفاق يك راننده مرد و بــا 2 خودرو در رالي 
شــركت كرديم. در روز اول خيلي خوب پيش 
رفتيم اما حين مســابقه و با اشتباه نقشه  خوان 
در پمپ بنزيني ســوخت گيري كرديم كه مجاز 
نبود و به همين دليل بــا تصميم كميته داوران 
و بازرســان فدراســيون جهاني پنالتي زماني 
به ما تعلق گرفــت. به هر حال 
با تصميــم مدير تيــم، از ادامه 
مسابقه انصراف داديم. البته فكر 
مي كنم اين يك تصميم اشتباه 
بود و بايد به طور انفرادي رالي را 

ادامه مي دادم.
  بعد از رالي خاورميانه نام 
الله صديق كمتر در رسانه ها 
شنيده شــده. فكر مي كنيد 
ماجراجويي هــاي شــما در 
اتومبيلراني به پايان خودش 
نزديك شده است يا خودتان 
نمي خواهيد در بطن حواشي 

ورزش باشيد؟
تصورم اين است كه حضورم به  عنوان يك زن در 
مسابقات آقايان عادي شــده و جلوه خودش را از 
دست داده است. من يك ســال و آن هم به  دليل 
مهاجرت در ايران نبودم اما بالفاصله بعد از بازگشت 

در همه مسابقات شركت كردم.
  مي خواهيد بگوييد الله صديق 
ديگر سوژه داغي براي رسانه ها نيست؟

فكر مي كنم رسانه ها در مقايسه با سال هاي قبل، 
كمتر به اتومبيلراني توجه مي كنند و حواس شان 
به رشته هاي پرطرفدار تر معطوف شده است. من 
در اين سال هاي اخير به  طور جسته و گريخته در 
مسابقات اتومبيلراني سرعت شركت كرده ام اما 
فراموش نكنيد كه گاهي اوقات ماشــين مسابقه 
نياز به تعميرات اساســي پيدا مي كند و اين يك 
پروسه زمان بر است. تعمير ماشين مسابقه در اين 

اوضاع و احوال اقتصادي هم كار آســاني نيست. 
از تهيه بنزين هاي وارداتي مخصوص كه با گالن 
وارد كشور مي شود گرفته تا خريد قطعات كه به 
دغدغه اصلي ما بدل شده و اميدوارم با مساعدت 
فدراسيون اتومبيلراني و گمرك ايران، اتومبيلراني 

به حيات خودش در ايران ادامه بدهد.
  اين روزها مشــغول چه كاري 

هستيد؟
به عنوان يكي از اعضاي كميته آموزش فدراسيون 
اتومبيلراني فعاليت مي كنم اما به  دليل شــيوع 
كرونا هنوز هيچ دوره آموزشي حرفه اي را برگزار 
نكرده ايم. به موازات حضور در كميته آموزش در 
مسابقات سرعت هم شركت مي كنم. آخرين بار 
در بهمن ماه سال قبل و در سومين راند مسابقات 
قهرماني شركت كردم و با مقام سوم به كار خودم 
پايان دادم. قرار بود مســابقه بزرگ سال هم در 

اسفندماه برگزار شود اما با شيوع كرونا لغو شد.
  اتومبيلراني جــزو ورزش هاي 
مهيجي است كه آدرنالين خون را به اوج 
مي رساند و آرام آرام عادت مي شود. در 
روزهاي دوري از ورزش با چه كارهايي 

هيجانات دروني را تخليه مي كنيد؟
اين وقفه اي كــه در ورزش افتاد براي من فرصت 
خوبي است تا بدنســازي كنم. 3 روز در هفته از 
ســاعت6 صبح زير نظر مربي با وزنه كار مي كنم 
و تمرينات هوازي هم كمــك مي كند با قدرت 

بيشتري به مسابقات رالي برگردم.
  سراغ ورزش هاي هيجاني ديگر 

هم مي رويد؟
زندگي من با ورزش هاي هيجاني عجين اســت. 
قبل از اتومبيلراني سواركار بودم و قبل از آن هم در 
مسابقات دو شركت مي كردم. البته ترس از ارتفاع 
باعث شده سراغ ورزش هايي مثل بانجي جامپينگ 
نروم اما مرتفع ترين زيپ اليــن جهان در ونكوور 
كانادا را تجربه كرده ام. بين ورزش هايي كه تاكنون 
تجربه كرده ام، كمــاكان اتومبيلراني را به لحاظ 

توليد هيجان اول مي دانم.
  براي بانواني كه به ســمت رشته 
اتومبيلراني مي آينــد چه توصيه اي 
داريد؟ فكر مي كنم شما بهترين كسي 
هستيد كه مي توانيد درباره پيچ و خم ها 
و جذابيت هاي اين رشته ورزشي با زنان 

ايراني صحبت كنيد.
توصيه اصلي من به زنان عالقه مند به اتومبيلراني 
و موتورسواري اين است كه توانمندي خودشان 
را باور كنند. آنها بايــد بدانند كه چقدر مي توانند 
شجاع باشند. پيشنهاد مي كنم تحت تأثير واكنش 
اطرافيان قرار نگيرند و فقط به هدفشان فكر كنند.

  در اتومبيلراني از الگوي خاصي 
پيروي كرده ايد يا اصال ورزشكاري را 

براي خودتان الگو قرار داده ايد؟
مرحوم ســعيد اعرابيان در كنــار آموزش نكات 
فني برايم معلم اخالق هم بود. بين ورزشــكاران 
اسطوره اي هم ميشائيل شــوماخر را به واسطه 
استمرار در موفقيت ها و ســبك منحصر به فرد 
رانندگي اش الگو قرار داده ام. متأسفانه شوماخر 
بر اثر ســانحه از صحنه اتومبيلراني كنار رفت اما 
پسرش پا جاي پاي پدر گذاشــته و شايد جاي 

شوماخر بزرگ را در فرمول يك پر كند.
  در اتومبيلرانــي به شــما لقب 
شوماخر كوچك را داده اند. هيچ وقت 
شــوماخر واقعي را از نزديك مالقات 

كرده ايد؟
يك بار بعد از برگزاري يكي از راندهاي مسابقات 
فرمول يك در بحرين شوماخر را از نزديك ديدم. 
آن موقع در مسابقات بين المللي بحرين شركت 
كرده بودم و به واســطه برنامه اي كه فدراسيون 
اتومبيلراني بحرين تدارك ديــده بود به همراه 
تعداد ديگري از اتومبيلرانان خارجي با شوماخر 
ديدار كرديم. او همانگونه كه رانندگي مي كرد 

شخصيت قوي و محكمي داشت.
  صحبتي بين شما و شوماخر رد 

و بدل شد؟
وقتي به  عنوان راننده ايراني به شوماخر معرفي 
شدم در همان مالقات كوتاه به من گفت اين راه 
را ادامه بده و اجازه نده هيچ مانعي تو را متوقف 
كند. صحبت هاي شوماخر با توصيه هاي پدرم 
وجه اشتراك عجيبي داشت و بعد از اين مالقات، 
صحبت هايش آويزه گوش من شد. آن موقع مسير 
ناهمواري پيش رويم بود و حرف هاي شوماخر به 

من انرژي زيادي داد.

مادرم؛ كرونا را 
شكست داد 

 تازه 
جريمه شدم 

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گفت وگو 

را ببينيد
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وقتي كه ايران توسط متفقين اشغال شد، طبيعي بود كه بخش اعظمي از امكانات 
و منابع و زيرساخت هاي كشور در اختيار آنها قرار بگيرد؛ در نتيجه خيلي زود، 
كمبود مواد غذايي و گراني عجيب و غريب اتفاق افتاد. تهران و بيشتر شهرها 
به شدت با كمبود نان و ارزاق روبه رو شدند، طوري كه با كوپن بايد اين موارد در 
اختيار مردم قرار مي گرفت. بيماري و فقر گسترش زيادي يافت و همين موجب 
مرگ وميرهاي زيادي شــد. اينها در حالي اتفاق افتاد كه ايران از همان ابتدا، 
بي طرفي خودش را اعالم كرده بود. مســئله بعدي هم هرج و مرج پيش آمده در 
كشور بود. در نقاطي چون آذربايجان، درگيري هايي ميان مسلمانان و مسيحيان صورت گرفت. اين درگيري ها در 
شهرهايي چون مشهد و اهواز و كرمان و... هم به چشم مي خورد. اين موارد تا سال بعد از اشغال ايران توسط متفقين 
نيز پابرجا بود. البته احتماالً اين قحطي ها و گرفتاري ها به پاي قحطي هاي ناشي از جنگ جهاني اول در ايران نرسد 

اما برگي سياه از تاريخ معاصر ماست.

دكتر باقر عاقلي؛ پژوهشگر تاريخ: »وقتي قواي روس، انگليس و آمريكا وارد 
خاك ايران شدند در تهران و ساير شهرهاي ايران براي خود محل استقرار گرفتند؛ 
خيلي از ادارات و سربازخانه ها و بيمارستان ها در اختيار آنها قرار گرفت و قوت 
اليموت آنها از شهرهاي ايران تهيه شد و ۲ماه بيشتر طول نكشيد كه ايران دچار 
كمبود مواد غذايي شد. گراني، سرسام آور شد. نان و مواد غذايي را با كوپن در 
اختيار مردم قرار مي دادند. سال هاي 13۲1و 13۲۲عده زيادي از مردم بر اثر فقر 
مردند و همه روزه در خيابانهاي شهرها عده اي از بيماري جان مي دادند. تا پايان 

جنگ اين وضع در ايران استقرار داشت... هجوم متفقين به مرزهاي ايران ساعت 4بامداد روز سوم شهريور آغاز شد. 
ارتش 1۲0 هزار نفري ايران كه با ميلياردها ريال هزينه از ماليات بيوه زنان، دهقانان زحمتكش، كارگران و كارمندان 
تأمين شده بود، ظرف 6 روز چون گلوله برفي در مقابل اشعه خورشيد ناگهان ذوب شد و از بين رفت و به دنبال آن 

فرمانده كل قواي خود را به اسارت و تبعيد به جزيره موريس فرستاد...«.

قحطي هب وقت 

جنگ جهاني
آنها  هك 

رمدند

  عيسي محمدي
اينكه ايراني ها نســبت به روس ها ذهنيتي منفي دارنــد، كامالً علت دارد. 
از روزگار قجرها به اين ســوي، ايران بارها زهر حمله ها و بلندپروازي ها و 
خيانت هاي روس ها را چشــيده و پاره هاي تن خود را در اين وضعيت از دست 
داده است. در مورد بريتانيا نيز چنين بوده است و آخرين مورد حمله مستقيم 
روس ها و انگليسي ها به ايران را بايد در زمان جنگ جهاني دوم جست وجو كنيم؛ 
جايي كه متفقين درست مثل جنگ جهاني اول، ايران را به اشغال خود درآوردند. 
آنها شمال و جنوب را اشغال كرده و به سمت تهران در حركت بودند. فقط تهران 
و اطراف آن در يك خط مياني براي دولت ايران باقي مانده بود. اشغال ايران 
توسط متفقين، منجر به انحالل ارتش، صدمه ديدن غيرنظاميان و استعفا و تبعيد 
رضاشاه و... شــد. با هم، 16روايت از اين اشغال كه ســال هاي زيادي از آن 

نمي گذرد را مرور مي كنيم.

شماره 7 - جنگ جهاني دوم

تنها 3 روز براي عقب نشيني و آچمزشدن ارتش ايران كفايت مي كرد. حمالت هواپيماهاي روس و 
انگليس كار خودش را كرد. سرعت اين عقب نشيني به حدي بود كه حتي خود آنها هم پيش بيني 
نكرده بودند. آنها با حساب و كتاب نيروهاي ارتش ايران، چند ده هزار نيرو آورده بودند تا 
بتوانند با اين ارتش مقابله كنند. در نوشته هاي سفراي انگليس و آمريكا آمده است كه مردم چندان 
از حمله خارجي ها ناراحت نبودند و با خود مي گفتند چه فرقي مي كند كدام را تحمل كنيم! و اينكه 
شايد اين تهاجم خارجي مقدمه يك اصالح امور و گريختن از چنگال پادشاهي حريص و مستبد باشد.

البته رضاشاه نسبت به گزارش رزم آرا بي تفاوت نماند. كارهايي هم انجام داد اما چون اين 
فرض را داشت كه متفقين حمله نخواهند كرد، دستوري براي آمادگي ارتش صادر نكرد. 
او صرفاً جابه جايي ها و افزايش هايي انجام داد تا كاري كرده باشد. به همين دليل بود كه در 
هنگامه تهاجم خارجي ها، ارتشي كه دستوري براي افزايش آمادگي دفاعي خود دريافت 
نكرده بود، اين چنين مستأصل ماند.

روس ها از سه جهت و سه ستون راهي ايران شدند. ستون اول از جلفا به سمت تبريز سرازير شد. ستون دوم از 
مسير آستارا، به سمت بندر پهلوي يا بندر انزلي و رشت رفت. ستون سوم هم از شمال شرقي خراسان حمله 
را شروع كرد. تبريز و مشهد و شهرهاي مهم شمالي همان ابتدا اشغال شدند. ارتش بريتانيا هم از دو جهت 
خانقين راهي كرمانشاه و همدان و قزوين شد و از راه عراق، به جنوب غربي خوزستان رفت. نهم شهريورماه 
بود كه سربازان اين دولت هاي متخاصم در قزوين به همديگر رسيدند.

شوروي و 
انگلستان طي 

درخواست هايي، از 
ايران خواستند تا 
فعاليت نازي ها در 

ايران را محدود كنند. 
البته رضاشاه به اين 
درخواست ها توجه 

چنداني نكرد. متفقين 
هم كه  به دنبال 
بهانه بودند، 
مقدمات حمله را 

فراهم كردند.

۲5مرداد
رجبعلي منصور، 
نخست وزير وقت 

وقتي ديد كه 
اوضاع خيلي خراب 

است، سريع به 
فكر استعفا افتاد. 
رضاشاه هم دور 

تهران، نظامياني 
را به حالت دفاعي 
چيدمان كرد. اما 

وضعيت طوري نبود 
كه بتوانند دوام 

بياورند.

3شهريور
سرانجام محمدعلي 
فروغي، نخست وزير 

شده و در مجلس 
حاضر شد تا 

برنامه اش را اعالم 
كند. او درخواست 
كرد كه دولت سريع 

پاي مذاكره با 
مهاجمان بنشيند. 
مجلس هم به او 

رأي داد تا بتواند 
برنامه هايش را پيش 

ببرد.

6شهريور
ايران عمالً به 
۳ قسمت تحت 

اشغال روس ها و 
انگليسي ها و تحت 

حاكميت دولت 
وقت تقسيم شده 

بود. دستور مرخصي 
سربازان وظيفه هم 
توسط شوراي عالي 
نظام تصويب و اجرا 

شد؛ دستوري كه 
عمالً كمر ارتش را 

شكست.

8شهريور
وزارت امور خارجه 
ايران، تحت فشار 

مهاجمان، خواستار 
خروج آلماني ها 
از كشور و همچنين 
تعطيلي سفارت 

اين كشور شد. اين 
درخواست تحت 
عنوان نامه اي، به 

آلماني ها اعالم شد. 
بعدتر نيز اعالم جنگ 
به آلمان به اطالع 
نازي ها مي رسد.

۲۲شهريور

رضاشاه كه سلطنت 
خانوادگي خود را 
در خطر مي ديد، در 
چنين روزي به نفع 
وليعهد كناره گيري 
كرد. مجلس هم اين 
استعفا را پذيرفت.

۲5شهريور
رضاه شاه و 

خانواده اش، از 
اصفهان راهي يزد و 
كرمان و بندرعباس 
شدند تا سوار بر يك 
كشتي بريتانيايي، 
به جزيره موريس 
بروند. جزيره 

موريس تبعيدگاه 
شاه مستبد ايراني 

بود؛ جايي كه در آن 
درگذشت.

30شهريور
سحرگاه چنين روزي 
بود كه روس ها از 
شمال و انگليسي ها 

از جنوب ايران 
به كشورمان حمله 
كردند. بهانه شان 
حضور نازي ها در 
ايران بود. البته 

داليل ديگري براي 
اين كارشان داشتند. 

اين حمله توسط 
سفراي اين كشورها 

به سران ايران 
اعالم شد.

3شهريور

نقاط مختلف ايران 
مورد بمباران هاي 
هوايي قرار گرفتند. 
چند لشكر و پادگان 
نيز به واسطه اين 

حمله هاي هوايي از 
هم فرو پاشيد. مردم 
تهران و شهرهاي 
مورد حمله نيز به 
حومه شهرها پناه 

بردند.

4شهريور

بعد از مذاكرات 
فروغي با سفراي 

شوروي و بريتانيا، 
رضاشاه همه اعضاي 
خانواده خود غير 
از وليعهد را راهي 
اصفهان كرد تا كم كم 
مقدمات خروجش را 
فراهم آورد. اين 
در حالي بود كه 
شهرهاي شمالي 
به شدت تحت 
بمباران بودند.

7شهريور

رضاشاه به فروغي و 
اعضاي كابينه گفت 
كه قصد دارد استعفا 
كند. فروغي هم كه 
در جلسه با سفراي 
دولت هاي متخاصم 
متوجه منظور آنها 

دال بر اخراج 
رضاشاه شده بود، 
مقدمات اين امر را 

فراهم ساخت.

10شهريور

سفراي روس و 
انگليس به رضاشاه 
تا ۳ روز بعد مهلت 

استعفا دادند . 
اگر هم اين كار 
را نكند، تهران 
اشغال مي شود و 

عمالً سلطنت از بين 
مي رود و يك دولت 

اشغالي سر كار 
خواهد آمد.

۲3شهريور

تهران عمالً توسط 
متفقين اشغال شد، 
حتي با وجود اينكه 
رضاشاه استعفا كرده 
بود. آنها بعدتر 

به اطالع شاه جوان 
جديد رساندند كه 

عمالً قدرت در اختيار 
آنهاست.

۲6شهريور

در نهم آذرماه 
1۳22شمسي بود كه 
در كنفرانس تهران، 
روزولت، چرچيل و 
استالين قراردادي 

امضا كردند كه تضمين 
داده شد كه آنها 
پس از پايان جنگ 
جهاني، ايران را 
ترك خواهند كرد.

9آذر

متفقين قصد داشتند كه از طريق داالن پارسي، كمك هاي الزم را به روس ها 
برسانند. روس ها در جبهه نخست مقابله و نبرد با نازي ها قرار داشتند. آمريكا 
و بريتانيا به اين نتيجه رسيدند كه استفاده از اين داالن، بهترين راه ممكن است. 
شروع و شيوع نفوذ آمريكايي ها در ايران و حتي جهان، از همين تاريخ بود كه 

شدت گرفت.

همه  چيز در شهريور 13۲0اتفاق افتاد. البته قبل تر از آن متفقين بابت حضور نازي ها در ايران 
به اين كشور اولتيماتوم داده بودند كه ناديده گرفته شد. در نتيجه سوم شهريور ماه، نيروهاي 
شوروي از شمال و شرق و زمين و هوا به ايران حمله كردند. بعدتر هم كه نيروهاي بريتانيا از 

جنوب و غرب حمله شان را شروع كردند. شهرهاي سر راه به راحتي به تصرف متفقين در مي آمد.

  سه- همه علت هاي يك حمله
اما آيا همه علل حمله متفقين به ايران همين ها بود؟ در كل براي سبب يابي علل حمله 

متفقين، اين موارد ذكر شده است: كمك رساني به روس ها براي مقابله و ضدحمله به 
نازي ها، سيطره يافتن بر منابع نفتي جنوب ايران، تغيير شاه ايران، جلوگيري از 

قدرت گيري افسراني كه در انديشه كنار گذاشتن شاه و روي كارآمدن حكومتي هم سو با 
نازي ها بودند، حضور كارشناسان و مشاوران آلماني در ايران و... .

نيروهاي نظامي شوروي و بريتانيا راهي تهران 
بودند. سر راه هم شهرهاي مختلف را به تصرف 
خودشان در مي آوردند. اما از ارتشي كه رضاشاه 
آن همه برايش زحمت كشيده و آن همه تبليغش 
را مي كرد پس چه خبر بود؟ هيچ. ارتش رضاشاه 
سريع منحل شد، سران ارتش سربازان را مرخص 
كردند و پادگان ها خالي شدند. عمالً كسي نبود 
عليه مهاجمان بايستد، سربازان هم سرگردان و 

گرسنه در شهرها مي گشتند. همين وضعيت بود كه 
باعث نگراني بيشتر مردم هم مي شد. مي گويند كه 
رضاشاه متوليان ارتش را كه دستور چنين امري را 

داده بودند، سخت تنبيه كرد.

  نه- شگفت زدگي مهاجمان 

  ده- ارتشي كه ناتوان بود

  يك- اين جنگ تلخ

  شاعري كنيد
ايرانيان، طبع شعر خوبي دارند و 
بيشترشان، مي توانند اهل شعر 
و شاعري باشــند. البته وقتي 
كه از شعر و شــاعري صحبت 
مي كنيــم، طبيعي اســت كه 
منظورمــان اين نيســت كه 
ســعدي، حافظ و فردوســي 
شويد؛ يا شاملو و فروغ و شبيه 
آن. اصاًل بايد درك كنيد وقتي 
كــه مي خواهيــد فرايندي را 
شــروع كنيد، مهم نيست در 
پايــان اين فرايند چــه آدمي 
مي خواهيد بشــويد؛ مهم اين 
اســت كه درگير ايــن فرايند 
باشيد و انجامش بدهيد. همين 
انجام دادن، باعث ســرزندگي 
شما مي شــود. ماجراي شعر 
هم چنين اســت. مهم نيست 
كه شاعر معروفي بشويد، مهم 
اين است كه از اين فرايند لذت 
ببريد. اگر نيمچه قريحه اي در 
خودتان بابت شــعر و شاعري 
مشاهده مي كنيد، پس منتظر 
چه هســتيد؟ روزانه بايد وقت 
مشخصي را براي تمرين شعر 
و شــاعري كنار بگذاريد. اين 
تمرين ها شــامل شعرخواني، 
استنساخ ادبي، كار كردن روي 
شعرهاي خودتان و بازخواني 
ده ها باره شعرهايي است كه كار 
كرده ايد. ضمــن اينكه بايد در 
شب شعرها و كالس شعرها هم 
حضور مداومي داشته باشيد. 
اما چيزي به اندازه شعرخواني 
و تأمل در شــعرها و اينكه چرا 
خوب شده اند، شــما را تقويت 
نمي كند. يكي، دو ساعت تمرين 
روزانه در اين حــوزه، مي تواند 

شما را حسابي راه بيندازد.

  آرشيوسازي
بعضي  هــا دوســت دارنــد 
نسخه هاي فيلم هاي مختلف را 
داشته باشند. بعضي ها دوست 
دارنــد مجله هــاي مختلف را 
داشــته باشــند. بعضي ها هم 
به پوســتر و جمــع آوري آن 
عالقه دارند. جالب اينكه حتي 
ما  كســاني را ديده ايــم كه از 
روي عالقه فردي، مثال دنبال 
جمع كردن نقشه و تاريخ شهر 
و زادگاه خودشــان بوده انــد. 
طوري كه بعد از چند ســال، 
عمال تبديل به يك آرشــيودار 
بزرگ مي شــوند و مي توانند 
محــل مراجعه خيلي هــا و از 
جمله اصحاب رســانه باشند. 
اما اينكه آرشيوســازي از كجا 
شروع مي شــود، ديگر به خود 
فرد بستگي دارد؛ اينكه به چه 
چيزهايي عالقه مند است. اگر 
به چيزي عالقه نداشته باشيد، 
جمع كردن آرشيوهايي از آن 
نيز سخت خواهد بود. بعد از آن، 
مي توانيد مطالعاتي مقدماتي 
از حوزه مورد عالقه تان داشته 
باشــيد. اينكه مثاًل تاريخ يك 
شهر، در چه حوزه هايي تبلور 
پيــدا مي كند. ايــن حوزه ها، 
مي تواننــد نقشــه و عكس و 
خاطرات و... باشــند. ســعي 
كنيد در ابتداي امر به ســمت 
چيزهــاي حجيم تــر نرويد؛ 
با اين زندگي هــاي آپارتماني 
در آرشيوســازي دچار مشكل 
خواهيد شد. مواردي مشاهده 
شده كه جمع كنندگان مجالت 
مختلف، مثــاًل بابت نقل مكان 
به مشــكل خورده اند و ناچار 
شــده اند كه با قيمتي پايين، 

آرشيو خودشان را بفروشند.

2 پيشنهاد

به مهماني واژه ها

عالقه ها و تاريخ ها

1 پيشنهاد

رد جنگ جهاني دوم، چيزي نمانده بود 

هك چيزي از كشورمان باقي نماند

  دو- سالم به داالن پارسي

  چهار- آغاز فاجعه 

  پنج- ارتش به فنارفته 

ايران به اشغال متفقين درآمد. راه آهن 
سراسري ايران هم مسيري شد براي انتقال 

كمك هاي مورد نياز به روس ها. ايران هم 
كه بي تفاوتي پيشه كرده بود، در نهايت 

17شهريور به آلمان نازي اعالم جنگ كرد. 
البته اين اعالم جنگ هم به واسطه فشاري بود كه 
روس ها و انگليسي ها وارده كرده بودند. البته 
مشخص نبود كه اين اعالم جنگ يعني چه؛ شايد 
هم نگاهي به عضويت ايران در مجامع جهاني 

بعد از جنگ جهاني دوم بود.

  شش- اعالم جنگ اجباري

در كتاب »ايران بين دو انقالب«، درباره نامه هشدار سفير انگليس به 
وزارت خارجه چنين آمده است: »نارضايتي عمومي در ايران فرصت 

مناسبي براي دسيسه چيني آلماني ها فراهم كرده است. شاه تقريباً 
مورد تنفر عمومي است و نمي تواند بر حمايت كامل ارتش خود 

متكي باشد. لحظه مناسبي براي بركناري شاه يا حتي پايان دادن به 
پادشاهي پهلوي فراهم آمده است. بيشتر مردم ايران از هر انقالبي 

خشنود خواهند شد.« اين نامه خرداد ماه 13۲0نوشته شد.

  هفت- حتي انگليسي ها هم مي دانستند

همچنين در همين منبع، از قول وابسته مطبوعاتي 
انگليس در ايران چنين آمده است: »اكثريت وسيع 

مردم از شاه متنفرند و از هرگونه تغييري استقبال 
خواهند كرد... به نظر مي رسد كه اين مردم حتي 

گسترش جنگ در ايران را به بقاي رژيم حاضر ترجيح 
خواهند داد. بيشتر مردم معتقدند جدا از اين واقعيت 

كه ايران ضعيف تر از آن است كه بتواند در مقابل 
آلمان يا روسيه ايستادگي كند، دليلي براي جنگيدن 

آنها وجود ندارد. آنها از شاه متنفرند و بنابراين 
مي پرسند كه چرا بايد براي دوام حكومت وي بجنگند.«

  هشت- اكثريت متنفر از شاه

اما آيا كسي نبود كه اين ضعف ارتش ايران را گوشزد كند؟ چرا، كساني بودند، ولي گوش 
شنوايي وجود نداشت. سپهبد رزم آرا در ستاد ارتش، طي گزارشي به سرلشكر ضرغامي، 
فرمانده ارتش اشاره كرد كه به دليل عدم تواني كه براي مقابله با شوروي وجود دارد، بهتر 
است كه به فكر راه حل هاي سياسي باشند، نه جنگ. رضاشاه از اين گزارش به شدت خشمگين 
شد. دستور تحقيق بيشتر داد. ظاهراً مشكل كمبود نفرات و امكانات وجود داشت.

سحرگاه سوم شهريور 13۲0بود كه سفير شوروي و وزيرمختار بريتانيا، به منزل علي منصور، 
نخست وزير وقت رفتند. آنها در ساعت 4 صبح، يادداشت هايي را تسليم او كردند. در اين 
يادداشت ها اشاره شده بود چون ايران به اولتيماتوم هاي پيش از اين دال بر اينكه بايد آلماني ها 
را كمتر كنند، توجه نكرده، ارتش آنها وارد كشور شده اند. منصور هم وقتي چنين غافلگير شد، 
ابتدا راهي سعدآباد شده و به رضاه گفت كه چه شده است و سپس راهي مجلس شد.

وقتي كه سران مملكتي ديدند كه اوضاع چگونه است، يك به يك استعفا كردند. رضا شاه هم تلگرافي اعتراضي به روزولت نوشت. 
اما چه جواب گرفت؟ او اشاره كرد كه هدف بريتانيا همان هدف آمريكاست. او كه وضعيت را چنين ديد و خبرهايي از انحالل 
لشكرهاي تبريز، اروميه، گيالن، اردبيل، مشهد و كرمانشاه دريافت كرده بود، لشكرهاي دو پادگان مركزي را در اطراف تهران 
به حالت دفاعي مستقر كرد. البته در نهايت، استعفا كرده و امور را طبق خواست انگليسي ها به وليعهد خود سپرد.

  چهارده- پاسخ سرد يك رئيس جمهور

  سيزده- وقتي مهاجمان به هم رسيدند 

  دوازده- تقديم رسمي نامه حمله

  يازده- تغييرات بي حاصل 

اين باركد را اسكن كنيد و 
پادكست »جنگ جهانی 

دوم« را بشنويد.

داريوش همايون، در كتاب »گفت وگو با 
داريوش همايون« درباره سوم شهريور سال 

13۲0چنين نگاشته است: »روز سوم شهريور 
ما در منزل بوديم. مدارس هنوز باز نشده بود و 
صداي تيراندازي شنيديم. توپ هاي ضدهوايي 

تيراندازي مي كردند و ما به خيابان آمديم و 
آسمان را نگاه كرديم و هواپيماهايي را ديديم كه 
بر فراز تهران بودند... هواپيماها عالوه بر بمب 
اعالميه هايي مي ريختند  و آن اعالميه ها حمله به 

رضاشاه بود و اينكه براي آزادكردن مردم ايران از 
استبداد آمده ايم... كه بالفاصله البته ترس همه را 

فراگرفت و همه  چيز ناياب و همه جا بسته شد.«

در يكي از گزارش هاي مطبوعاتي روزگار شهريور   شانزده- يك روايت واقعي
13۲0نيز چنين آمده است: »مردم پايتخت از چند روز 
پيش در انتظار نتيجه اقدامات دولت راجع به حل قضاياي 
اخير بوده و در حقيقت، با كمال بي صبري انتظار جلسه 
ديروز مجلس شوراي ملي را مي بردند. ولي با اظهاراتي 
كه از طرف مقامات رسمي دولت ضمن نطق هايي كه ايراد 
كرده بودند، ابراز شده بود، هيچ كس انتظار نداشت قضايا به 
اين صورت درآمده و شرايطي به اين دشواري تحميل شده 
باشد. همانطور كه ديروز نمايندگان مجلس پس از شنيدن 
گزارش هاي دولت متأثر شدند و وضع مجلس حالت بهت 
و حيرت به خود گرفت، ديشب نيز مردم پس از آگاه شدن از 
جريان، بي نهايت افسرده و متالم شدند و تعجب و شگفتي 
آنها نيز حد و اندازه نداشت...«.

  پانزده- بهت بي پايان مردم

قايق توپدار ارتش ايران توسط  متفقين نابود شدهواپيماهاي آمريكايي در فرودگاه آبادان آماده تحويل به روس هاورود روس ها به خاك ايرانسربازان ارتش بريتانيا در حال ورود به پااليشگاه آبادان

جنگ جهاني دوم در سپتامبر 1939ميالدي شروع شد و در سال 1945به 
پايان رسيد. گفته مي شود كه تلفات انساني آن 50تا 60ميليون نفر بوده 

است. از اين تعداد، يك سوم نظاميان و دوسوم غيرنظاميان بوده اند. به نسبت 
اين حجم از تلفات، البته ايران تلفات به شدت پاييني داشت. اما اين براي 

كشوري كه بي طرفي خود را اعالم كرده بود، چندان جالب نبود.
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  بردگيم ميرا
بردگيم ها را كه مي شناســيد؟ 
بازي هاي روميــزي و كارتي كه 
از ســاده تا پيچيده نوسان دارد. 
»بردگيــم ميرا« يك بــازي در 
دنياي فرشته ها و شيطان هاست. 
اين بــازي ايرانــي و خانوادگي، 
در قالب بازي هاي تــاس بريز و 
حركت كن اســت. ميرا در واقع 
داستان سفر چند روح در دنياي 
فرشتگان و شــياطين است. اين 
روح ها قصــد دارند بــه دنياي 
ابدي شــان برســند و تنها چند 
قدم تا آخرين تصميم هاي مهم 
زندگي شان فاصله دارند. آنها طي 
مسير با پيشنهادهای مختلفي 
از فرشتگان و شــياطين روبه رو 
شده و در نهايت شخصيت هاي 
خودشان را انتخاب كرده و شكل 
مي دهند. جالب اينكه هر روحي 
بعد از اينكه به گروه فرشــتگان 
و شــياطين پيوســته، قــدرت 
اثرگذاري بر ديگران را داشــته و 
مي تواند سرنوشت خوب يا بدي 
را برايشــان رقم بزند. وقتي كه 
فرصت تمام شد، دروازه ميرا براي 
هميشه بسته شــده و در نتيجه 
بهترين فرشته يا شيطان انتخاب 
مي شــود. اين بردگيم به نوعي 
درونيات هر بازيكن را به خوبي به 
نمايش مي گذارد. اگر خودخواه 
باشــيد، مي خواهيد كه فقط به 
نفع خودتان بــازي كنيد. اما اگر 
ذات خوبي داشته باشيد، دوست 
داريد كه به ديگران كمك كنيد 
تا سرنوشت خوبي داشته باشند. 
پس با بردگيم ميرا، به سرنوشت 
ابــدي خودتان ســامي دوباره 

كنيد.

در آستانه ابديت
1 پيشنهاد

نگاهي انداخته ايم به شجره نامه بازي هاي رايانه اي

آتاری 
بابابزرگ شان 

است
در اين روزهاي گرم تابستان 

و خانه نشيني اجباري 
به خاطر كرونا، هيچ چيز به 

اندازه بازي هاي رايانه اي 
نمي تواند بچه ها و حتي 

بزرگ ترها را سرگرم كند. 
حاال مي توان گفت كه همه 

نسل ها با اين بازي هاي 
رايانه اي خاطره دارند و 

كنسول هاي مختلف اين 
بازي ها برايشان نوستالژيك 
است. اين بازي ها راه درازي 

را از آغاز تا به اكنون طي 
كرده اند. شايد برايتان 

جالب باشد كه بدانيد تا به 
امروز بيش از 70نوع كنسول 

بازي متفاوت به بازار ارائه 
شده است. آخرين نسل 

كنسول هاي بازي رونمايي 
شده مربوط به شركت سوني 

و به نام »پي اس فايو« است. 
اينجا سعي كرده ايم يك 
مرور خاطره انگيز داشته 

باشيم بر روزگار كنسول هاي 
بازي و تغييراتي كه كرده اند.

شروع با جعبه قهوه اي
در اين سال نخستين كنسول بازي 

ويدئويي به صورت جعبه هاي چوبي قهوه اي 
مستطيلي بزرگ با 2دسته بازي متصل آغاز 

به  كار كرد كه به اين ترتيب به نام »جعبه 
قهوه اي« نامگذاري شدند. اين بازي توسط 
رالف اچ بائر)Ralph H. Baer ( كه به عنوان 

»پدر بازي هاي ويدئويي« شناخته مي شود، 
باعث تكامل كنسول هاي بازي ويدئويي 

قهوه اي با توانايي اتصال آنها به هر نوع 
تلويزيون معمولي شد. در آن زمان تنها 

6بازي ساده براي كنسول ها وجود داشت، 
شامل پينگ پنگ، تنيس، هندبال، واليبال، 

بازي هاي سبك تعقيب و گريز و بازي با 
تفنگ نوري. اين كنسول در ايران زياد وجود 

نداشت، چرا كه در آن زمان خانواده هاي كمي 
بودند كه از تلويزيون بهره مند باشند، آنها كه 
داشتند به آن تي وي گيم مي گفتند. از آنجا 

كه نخستين فيلم ها داراي ويژگي ضبط صدا 
نبودند، بنابراين نخستين كنسول هاي بازي 

ويدئويي نيز صامت بودند.

۱۹۶۷
ميالدی

۱۹۷۵
ميالدی

 ۱۹۷۵
تا 

 ۱۹۸۵
ميالدی

 ۱۹۸۵
تا 

 ۱۹۹۸
۱۹۹۸ ميالدی

تا 
 ۲۰۰۴

ميالدی

 ۲۰۰۴
ميالدی 
وز تا   امر

آتاري پرخاطره براي ايراني ها
شركت آتاري در سال 1۹۷۵ بسيار مشهور شد، به طوري 
كه تصميم به حضور جدي در عرصه كنسول هاي خانگي 

گرفت. تا سال1۹۷۷ پيشرفت كنسول ها تنها در حد ارتقاي 
گرافيك، دسته ها و نمايشگر ها بود وگرنه بازي هايشان كامًا 
شبيه به هم بود. از اين سال به بعد بعضي از كنسول هاي ارائه 

شده به خاطر امكان اتصال به تلويزيون هاي رنگي و داشتن 
مراحل متنوع سخت توانستند موفقيت هايي كسب كنند. 
آتاري و بازي هايش براي ما ايراني ها جزو يكي از خاطرات 

جدا ناشدني است، البته ورود بازي هاي آتاري به ايران 
مصادف بود با نيمه دوم دهه6۰، از اين رو متولدين دهه ۵۰ 

و 6۰ بيشترين خاطرات را با بازي هاي آتاري دارند.

سگا، نينتندو و باقي رفقا
عصر طايي بازي هاي ويدئويي فرا رسيد. 2شركت سگا و نينتندو صحنه بازي هاي ويدئويي در آن 
دهه را تحت سلطه خود داشتند. بازي هاي جديد مانند بازي هاي مبارزه اي، پلت فرم، ماجراجويانه 
و آر.پي. جي سبك هاي رايج بازي در آن زمان بودند. همچنين در اين دوره است كه ما شاهد انتشار 

تمام وقت بازي هاي كاسيك پك من )1۹۸۰(، ماريو باروس )1۹۸۳(، فاينال فانتزي )1۹۸۷(، تبر طايي 
)1۹۸۸( و... هستيم. گرچه اين بازي ها با تأخير بسيار وارد ايران شد، اما بازي ماريو و تبر طايي از معروف ترين 

بازي هاي اين گروه در بين ايراني ها بود. درواقع در ايران با ورود به دهه۷۰ بازي كنسول سگا، بازار داغي داشت. اين 
كنسول به 2فرم حافظه دار، كه در حافظه خود بازي هاي سبك فكري را داشت، و بدون حافظه در ايران رايج بود. در 

آن سال ها رد وبدل فيلم هاي بازي سگا يكي از دغدغه هاي بچه ها بود. البته مشكل اين دستگاه اين بود كه با وجود 
ارائه بازي هاي مرحله اي براي نخستين بار، هيچ امكاني براي ذخيره مراحل طي شده نداشت.

بازي در كامپيوتر و ورود پلي استيشن
در اين سال ها با حضور دستگاه هاي 
كامپيو تر در خانه ها بازي هاي 
ديجيتال به سبك كامپيوتري نيز 
رونق پيدا كرد. حتي بعضي 
از شركت هاي بازي سازي 
نسخه هاي كامپيوتري 
بازي هاي خود را نيز ارائه 
مي دادند. در سال1۹۹4، در    
نهايت سوني با كنسول پلي استيشن 
وارد عرصه شد. كنسول هاي ديگر 
در مقايسه با تكنولوژي ارائه شده 
در پلي استيشن، سيستم هايي از 
رده خارج شده بودند. ايران هم در 
اين سال  ها شاهد ورود جديد ترين 
بازي هاي موجود در بازار بود؛ چرا كه 
ديگر با پيشرفت تكنولوژي صدور آن 
به ديگر كشور هاي دنيا نيز سرعت 
مي يافت. ورود كنسول پلي استيشن 
به ايران انقابي را در بين طرفداران 
بازي هاي خانگي ايجاد كرد كه البته 
با شروع تب گيم نت ها، اين كنسول ها 
يكي از پرطرفدار ترين بازي هاي 
دسته جمعي بود.

ايكس باكس هم از راه رسيد
شركت سوني، پلي استيشن 
پيشرفته تر خود را به نام 
پلي استيشن 2 ارائه كرد. در 
همين زمان بود كه شاهد حضور 
شركت مايكروسافت در عرصه صنعت 
كنسول هاي بازي ويدئويي بوديم. در 
سال2۰۰1 با سيستم ايكس باكس كه به 
خوبي مورد پذيرش قرار گرفت و شامل 
سرويس هاي بازي آناين با عنوان ايكس 
باكس زنده بود، تحولي ديگر در صنعت 
بازي ها اتفاق افتاد.

 در    نهايت، نسل فعلي كنسول بازي ويدئويي 
تنها به۳ رقيب عمده تعلق دارد. ايكس باكس 

۳6۰، سوني پلي استيشن ۳ و نينتندو و 
Nintendo Wii . ورود اين كنسول ها به ايران 

مصادف بود با هجوم بازي هاي خارجي كه 
اين بازي ها حامل هر نوع فرهنگي مي شدند؛ 

از خشونت و فساد گرفته تا مواضع سياسي 
كشور هاي سازنده. از اين رو ايران نيز به 

صرافت افتاد تا حدودي براي ورود و انتشار 
اين بازي ها در كشور اقدام كند. تعيين 

سن مخاطب بازي، جمع آوري بازي هاي 
غير اخاقي و سازماندهي كردن آنها از جمله 
اين اقدامات بود. بعد هم كه پلي استيشن فور 
و حاال هم فايو از راه رسيدند. خوشبختانه اين 
روز ها شاهديم كه ايران هم در زمينه ساخت 

بازي قدم هايي برداشته است. گرچه اين 
بازي ها تنها قابليت اجرا در كامپيو تر را دارند، 
اما اميدواريم همانطور كه بازي هاي آتاري و 
سگا براي ما خاطره انگيز شده اند، در آينده 
بازي هاي ايراني باشند كه براي كودكان ما 

خاطره انگيز شوند.
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عصر ديروز 2خبرگــزاري در اخباري جداگانــه از محروميت 
اســتقالل و احتمال محروميت پرســپوليس توسط فيفا خبر 

دادند.
ميــزان مدعي شــد كه فيفــا باشــگاه اســتقالل را به دليل 
بدهكاري اش به بويان نايدنوف، بازيكن اهل مقدونيه از 3پنجره 
نقل وانتقاالتي محروم كرده است. او 3سال پيش در 4بازي براي 

استقالل به ميدان رفت. گفته مي شــود اين باشگاه نزديك به 
300هزار دالر به او بدهكار است.

در خبري ديگر ايسنا نوشــت كه فيفا به زودي پرسپوليس را 
به دليل پرداخت نكردن مطالبات برانكو ايوانكوويچ، از 3پنجره 
نقل و انتقاالتي محروم خواهد كرد. در متن خبر ايســنا آمده 
بــود: »3هفته قبل دارو بوشــيچ، وكيل برانكــو ايوانكوويچ با 

ارسال نامه اي به فيفا خواســتار تعيين وضعيت حكم صادره 
اين نهاد درباره مطالبات موكلش شــد. فيفا نيز هفته گذشته 
با ارسال نامه اي به باشگاه پرســپوليس رسما 6 روز مهلت داد 
تا اين باشگاه مطالبات سرمربي پيشــين اش را پرداخت كند. 
در اين نامه ذكر شــده بــود كه اگر 
پرسپوليســي ها در مهلت تعيين 

شــده مطالبات برانكو را پرداخــت نكنند از 3پنجــره نقل و 
انتقاالتي محروم مي شوند.«

با وجــود اين 2خبــر، به نظر نمي رســد مديران اســتقالل و 
پرسپوليس چندان نگران باشــند. طبق مقررات جديد فيفا، 
آنها هر زمــان كه بتواننــد بدهي هايشــان را پرداخت كنند، 

محروميت شان برداشته خواهد شد.

ديروز برخي منابع خبري مدعي شدند كه 2باشگاه بزرگ تهراني 3پنجره بسته در كمين استقالل و پرسپوليس 
به زودي توسط فيفا، نقره داغ خواهند شد

هفتــه بيســت وپنجم از رقابت هــاي 
ليگ برتر ايران امشــب بــا برگزاري يك 
بازي در اصفهان آغاز مي شــود تا فردا با 
انجام 6بازي ديگر پيگيري شــود. بعد از 
لغو 3بازي در هفته هاي گذشــته، در اين 
هفته نيز بازي 2تيم پرســپوليس و فوالد 
لغو شــد تا ســازمان ليگ باز هم براي به 
پايان رساندن اين رقابت ها در موعد مقرر 
با مشكالت بيشــتري مواجه شود. بازي 
حساس پرســپوليس و فوالد مي توانست 
تكليف قهرماني را تا حدود زيادي مشخص 
كند كــه احتماال با 48ســاعت تاخير در 
روز شنبه برگزار خواهد شــد. نكته مهم 
بازي هــاي اين هفته، جدال همســايه ها 
در باال و پايين جدول است كه باعث شده 
اغلب بازي هاي اين هفته حكم دوئل هاي 
6امتيازي را داشته باشــند. چه در باالي 
جدول كه سپاهان و تراكتور به مصاف هم 
مي روند و چه در قعر جدول كه 2تيم آخر 

روبه روي هم قرار مي گيرند.

   ذوب آهن - ماشين سازي؛ پنجشنبه 
ساعت 20:45

ذوب آهن بعد از برد پرگل در بوشــهر، اين 
هفته ميزبان تيمي اســت كــه در 5بازي 
اخير فقط و فقط شكســت خورده اســت. 
ماشين ســازي آخرين بار روز 18بهمن98 
در خانه خودش يك امتياز از پيكان گرفته 
و بعد از آن ديگر رنگ امتياز را نديده است. 
اين تيم 20روز قبل مهاجري را جانشــين 

شيخ الري كرد ولي حاال او هم تبريز را ترك 
كرده تا هومن افاضلي روي نيمكت بنشيند. 
ماشين ســازي به عنوان ركــورددار تغيير 
ســرمربي در اين فصل، امشــب به مصاف 
بوناچيچ مــي رود كه ســابقه مربيگري در 

تبريز و هدايت گسترش فوالد را هم دارد.

   تراكتور - ســپاهان؛ جمعه ساعت 
20:15

جدال مدعيان سهميه و صاحبان رتبه دوم 
و چهارم كه نقش زيادي در سرنوشت اين 
فصل آنها خواهد داشــت. بازي رفت 2تيم 
در اصفهان با برد 2 بر صفر سپاهان همراه 
بود اما فردا شب در تبريز شانس تراكتور را 
بايد بيشتر از حريف اصفهاني اش دانست. 
تراكتــور همچنــان صدرنشــين ليگ در 
بازي هاي خانگي است و با بردن صنعت نفت 
در ميزباني قبلي اش شكست از نساجي را 
به فراموشي سپرده است. سپاهان در 8بازي 
اخير خارج از خانه اش 7بار مســاوي كرده 
و در 4ميهماني اخيرش فقط يك گل زده 
است. اين آمار ضعيف در بازي هاي خارج از 
خانه سپاهان، شايد تراكتور و تراكتوري ها 
را به پيروزي اميدوارتر كند. هرچند سپاهان 
همچنان شكست ناپذيرترين تيم ليگ است 
و در جدول فقط 2باخت دارد كه يكي از آنها 
همان باخت 3 بر صفر مقابل پرســپوليس 
است. در واقع در فصل جاري فقط يك تيم  
حين بازي سپاهان را شكست داده كه اين 

تيم نفت آبادان بوده است.

   پارس جنوبي - شهرخودرو؛ جمعه 
ساعت 20:30

تنها بازي اين هفته كه بين تيم هاي همسايه 
نيســت و طرفيــن از باال و پاييــن جدول 
مي آيند. پارس جنوبي و شهرخودرو هر دو 
در هفته گذشته سرمربيان خود را از دست 
دادند. شهرخودرو ســهراب بختياري زاده 
را به عنوان ســرمربي جديدش برگزيده اما 
پارس جنوبي تا لحظــه تنظيم اين گزارش 
هنوز سرمربي ندارد! پارس در خانه خودش 
به ســختي مي بــازد و در ايــن فصل فقط 
پرسپوليس در جم پيروز شده است. اما اگر 
اين تيم خيال فرار از منطقه سقوط را دارد، 
بايد روند تساوي هاي خانگي را بشكند و به 

پيروز شدن فكر كند.

   گل گهر - شــاهين بوشهر؛ جمعه 
ساعت 20:30

جــدال ســوته دالن تــه جدولــي براي 
جست وجوي آخرين شانس هاي فرار از قعر 
جدول. هر دو تيم قبل از تعطيالت 4ماهه 
ليگ، جان گرفته بودند و با امتيازات متوالي 
در حال فــرار از قعر جدول بودنــد، اما در 

تعطيالتي كه به دليل كرونا رخ داد، شاهين 
سرمربي  خارجي اش را از دست داد و گل گهر 
نيز از فرم مطلوبي كه به 6بازي بدون باخت 
منجر شده بود، خارج شد و در 3بازي متوالي 
شكست خورد. شاهين هفته گذشته براي 
چهارمين بار در اين فصل ســرمربي اش را 
تغيير داد و نيمكت خود را به مهدي پاشازاده 
سپرد. اما روي نيمكت گل گهر مجيد جاللي 
بعد از اســتعفاي اخيرش، دوباره برگشت و 

كار را به دست گرفت.

   نفت آبادان - استقالل؛ جمعه ساعت 21
جدال تيم هاي ششم و هفتم جدول كه اگر 
برنده اي نداشته باشــد، تقريبا هر دو تيم را 
از كورس رقابت براي كســب سهميه خارج 
خواهد كرد. اگر اين بــازي با برتري ميزبان 
تمام شود، جاي 2تيم در جدول عوض خواهد 
شد و اســتقالل تا رتبه هفتم نزول مي كند. 
آبي ها براي فرار از روند ضعيف نتيجه گيري 
در هفته هاي اخيــر نياز به يــك پيروزي 
روحيه بخش دارند اما بردن صنعت نفت در 
آبادان اصال كار ساده اي نيست. به خصوص كه 
خوزستان براي فرهاد مجيدي هميشه يادآور 

خاطرات تلخي بوده است. فصل گذشته در 
آبادان گل سالم استقالل مردود شد و فرهاد 
مجيدي هــم از داور كارت قرمز گرفت. اين 
فصــل در زمين فوالد هم دوبــاره مجيدي 
اخراج شد و اســتقالل شكست خورد. بازي 
رفت 2تيم در تهران با نمايش عالي استقالل 
و برتري 5 بر صفر اين تيم تمام شــد. در آن 
بازي استقالل 15شــوت در چارچوب زد و 
بهترين ركورد فصل جاري را به جا گذاشت. 
اين بازي جدال بهترين گلزنان و گل سازان 
فصل هم هســت. آل كثير، قائدي و دياباته 
در جدول گلزنان و ميــالد جهاني و قائدي 
در جدول گل سازان ليگ رقابت نزديكي با 
يكديگر دارند. ميالد جهاني )نفت آبادان( با 
7پاس گل در اين فصل حاال باالتر از قائدي 

صدرنشين جدول پاسورهاي ليگ است.

   سايپا - پيكان؛ جمعه ساعت 21
جدال 2تيم درجه2 تهراني يك داربي است 
كه هيچ شباهتي به داربي ندارد. اين بازي 
درســت در نقطه مقابل داربي بزرگ تهران 
قرار دارد و تعداد كساني كه نتيجه اين بازي 
برايشــان اهميــت دارد، از 100نفر تجاوز 

نمي كند. اما نتيجه بازي فردا شب اين 2تيم 
از لحاظ جدولي و در معادالت سقوط تيم ها 
اهميت زيادي خواهد داشت. 2تيم رتبه 12 
و 14 را دارند و بازنــده احتمالي اين بازي 
خطر سقوط را احساس خواهد كرد. جالب 
اينكه هــر 2تيم در هفته هــاي اخير نتايج 
خوبي گرفته اند. پيكان بعد از 2برد متوالي 
به اين بازي مي آيد و سايپا بعد از 3تساوي 

مقابل 3تيم مدعي باالي جدول.

   نساجي - نفت مسجدسليمان؛ جمعه 
ساعت 21

محمود فكري از زماني كه به نساجي آمده، 
3بازي انجــام داده كه هر 3بــازي خارج از 
خانه بوده است. او فردا شب باالخره فرصت 
پيدا مي كند تا در قائمشــهر و جلوي چشم 
تماشاگراني كه از پشــت بام ها و ديوارهاي 
اطراف بــازي را نگاه مي كنند، نســاجي را 
هدايت كند. نتايج گذشــته نساجي همه را 
به تماشاي يك بازي جذاب و پرگل اميدوار 
مي كند اما نتايــج نفت مسجدســليمان 
و ســبك دفاعي اين تيــم پيام هاي كامال 

متفاوتي دارد.

هفته بازي هاي 
6 امتيازي
با لغو بازي پرسپوليس- فوالد، حساس ترين 
بازي هاي هفته بيست وپنجم ليگ برتر، 
 رويارويي تراكتور با سپاهان
 و نفت آبادان با استقالل خواهد بود

استقالل تهران در هفته بيســت وپنجم ليگ برتر فردا در آبادان مقابل صنعت نفت 
قرار مي گيرد. 

آبي پوشان در حالي دوباره راهي جنوب شده اند كه در سفر قبلي به اهواز تعدادي از 
بازيكنان اين تيم به بيماري كرونا مبتال شدند. استقاللي ها اما اين بار قرار است سفر 
متفاوتي داشته باشند. آنها با پرواز چارتر در ساعت15:15امروز به آبادان مي روند 
و بالفاصله بعد از بازي با نفت با همان پرواز چارتر برمي گردند. در اين سفر احتماال 
اســتقالل عارف غالمي را به همراه نخواهد داشــت. 
غالمي به كرونا مبتالست و بايد مراحل درمان را 
پشت سر بگذارد.  سياوش يزداني هم يكي ديگر 

از غايبان استقالل است. با اين وضعيت دست مجيدي در خط دفاع تا حدودي بسته 
است، به خصوص اينكه مسعود ريگي هم محروم است. مجيدي اميدوار است روزبه 
چشمي و محمد دانشگر بتوانند جاي خالي بقيه را پر كنند. اما تعدادي از بازيكنان 
استقالل كه هفته گذشته تست كروناي آنها مثبت بود اين هفته به آبادان مي روند. 
كاوه ستوده، پزشك تيم ديروز به ســايت باشگاه استقالل گفته بود: »سازمان ليگ 
روزهاي دوشنبه و سه شنبه 2 تست جداگانه از اين بازيكنان گرفت و با منفي شدن 
نتايج تســت ها، اين بازيكنان در تمرينات حضور پيدا كردند.« وريا غفوري، ميليچ، 
فرشيد باقري، اميرحسين كارگر و داريوش شجاعيان بازيكناني هستند كه هفته هاي 
گذشته به ويروس كرونا مبتال شدند ولي حاال مشكلي براي همراهي استقالل ندارند. 
البته بعيد اســت شــجاعيان مقابل صنعت نفت بازي كند چون هنوز به طور كامل 
آماده نيست. ارسالن مطهري هم به تمرينات استقالل برگشته است. او كه به دليل 
مصدوميت چند هفته از تمرينات به دور بود، از روز دوشنبه اختصاصي تمرين كرد. 
او همراه تيم به آبادان مي رود اما هنوز مشخص نيست در تركيب تيم قرار مي گيرد يا 
نه. شيخ دياباته و مهدي قائدي ديگر بازيكنان استقالل در خط حمله هستند و خط 

حمله استقالل به احتمال زياد با اين 2 بازيكن چيده مي شود.

با نتايجي كه استقالل هفته هاي گذشته به دست آورده، صبحت از كنار گذاشتن 
فرهاد مجيدي از ســرمربيگري اين تيم اســت اما ســعيد رمضاني، سرپرســت 
استقالل به همشهري مي گويد كه مجيدي ماندني است: »مجيدي بعد از جدايي 
استراماچوني و درحالي كه استقالل مشكالت زيادي داشت بزرگ ترين ريسك را 
براي قبول هدايت استقالل انجام داد. بايد به فرهاد فرصت داد و مجيدي فصل بعد 

هم بايد سرمربي استقالل باشد.«
 رمضاني درباره ادامه ليگ هــم مي گويد: »ما ديگر به اين نتيجه رســيده ايم كه 
بازي هاي ليگ برتر تحت هر شــرايطي بايد برگزار شــود، ما حتي اگر 10بازيكن 
هم داشــته باشــيم بايد با تيم نصفه و نيمه بازي ها را برگزار كنيم و چاره ديگري 
هم نداريم. استقالل در اين فصل و در خيلي از بازي ها بازيكن غايب زياد داشته و 
بيماري كرونا هم معضلي بود كه مشكالت تيم ما را در اين وضعيت حساس بيشتر 

كرد.« 

رمضاني: مجيدي بايد فصل بعد هم بماندنگراني  آبي پوشان در خط دفاعي
مجيدي از بازگشت كرونايي ها خوشحال است اما هنوز در خط 

دفاعي كمبود بازيكن دارد

مهدي پاشازاده فصل را با هدايت شهرداري ماهشهر در ليگ 
دســته دوم آغاز كرد و حتي اگر يادتان باشد در يك چهارم 
نهايي جام حذفي به پرسپوليس كالدرون باخت. بعد از وقفه 
ناشي از شــيوع كرونا اما مهدي پاشا يك دسته باالتر آمد و 
سرمربي سپيدرود در دسته اول شد. اين تجربه براي او فقط 
2بازي طول كشيد تا اين مربي در كمال شگفتي براي ادامه 
فصل سرمربي شاهين بوشهر در ليگ برتر شود. اين يعني 
پاشازاده در طول يك فصل از دسته 2 به دسته يك آمده و از 
آنجا هم راهي ليگ برتر شده است. همه جاي دنيا تيم هاي 
مربيان دسته به دسته باال مي آيند، اما در ايران خود مربيان 
در جدول صعود مي كنند. با اين دســت فرماني كه پاشا در 
پيش گرفته، احتماال براي 2 هفته آخر ليگ برتر انگلستان 

خودش را به جزيره خواهد رساند.

هدف بعدي؛ ليگ برتر انگليس

صدور همزمان 2حكم كميته انضباطي مبني بر تكرار بازي 
استقالل و پارس جنوبي جم و نيز محروميت يك جلسه اي 
فرهاد مجيدي، طوري است كه كمي تا قسمتي بوي معامله 
مي دهد. يعني انگار كميته انضباطي مي خواسته يك چيزي 
به استقالل بدهد و يك چيزي از اين تيم بگيرد. در نتيجه 
شايد اگر داستان تكرار بازي پارس جم نبود، مجيدي را هم 
اصال محروم نمي كردند. اين البته فقط حدس ماســت، اما 
براي اين حدس يك دليل هم داريم. توجه كنيد كه بين 2 
اتفاق رخ داده، 11روز فاصله وجود داشته است. استقالل 
روز چهارم تير با فوالد بازي كرده و فرهاد مجيدي مرتكب 
آن تخلفات شده اســت، اما داستان بازي لغو شده با پارس 
جم مربوط به 15تير اســت. حاال چطور ممكن است حكم 
2 اتفاق با فاصلــه زماني 11روزه، دقيقــا به طور همزمان 

صادر شود؟

معامله انضباطي؟

عليرضا بيرانوند تصورات فوق العاده اي از آينده اش در آنتورپ 
دارد و حتي به شوخي گفته بود براي سفر به بلژيك منتظر 
جت شخصي مالك باشگاه اســت. در عين حال اما ممكن 
اســت تصوير ذهني او از جايگاهش در تيم جديد چندان 
دقيق از آب در نيايد. ظاهرا بيرانوند براي فيكس شــدن در 
آنتورپ يك رقيب جدي دارد و نظرســنجي يك سايت از 
هواداران اين تيم نشان داده 45درصد از آنها حدس مي زنند 
بيرو نيمكت نشين شــود. كاش اگر هم اين اتفاق رخ داد، 
عليرضا زود خودش را نبازد، بايستد، مبارزه كند و حقش را 
بگيرد. براي بازگشت به ايران هميشه وقت هست. او اگر در 
اين 4سال 4بار به رفتار رادوشوويچ فكر كرده باشد، خوب 
مي فهمد بايد تا هموار شدن مســير با ناماليمات كنار آمد. 
به عالوه اميدواريم بيرانوند اگر آنجا نيمكت نشين شد، ديگر 

خميازه نكشد. بد است واقعا!

آنجا خميازه نكشي!

نكته بازي

پشت پرده عصبانيت يحيي
اوضاع پرسپوليس در آستانه چهارمين قهرماني پياپي، به ظاهر آرام است اما گفته مي شود سرمربي 

اين تيم 2دليل براي ناراحتي از مديريت باشگاه دارد

ســرمربي پرســپوليس با وجود اينكه تيمش در آســتانه 
قهرماني اســت، اما اين روزها اصال خوشــحال نيست و به 
مديران باشگاه گفته كه با اين شرايط ادامه همكاري بسيار 
سخت اســت. يحيي گل محمدي ديروز در نشست خبري 
پيش از بازي با فوالد، گفت به دنبال اســتعفا نيســت اما 
حسابي از مديران پرسپوليس دلخور است. جدا از دلخوري 
بابت پرداخت ها و همچنين مشكالت مالي بازيكنان كه به 
ادعاي او از سرمربي و سرپرست تيم پول دستي مي گيرند، 
به نظر مي رسد نارضايتي او ريشه در مسائل فني هم داشته 

باشد.
شــنيده ها حاكي از آن اســت كه كارگزار جديد باشــگاه 
پرسپوليس بعد از عقد قرارداد متعهد شده بود براي فصل 
آينده و به خصوص تقويت تيم براي ليگ قهرمانان آســيا 

هزينه كند تا پرسپوليس با بنيه اي قوي  تر از لحاظ بازيكن 
در رقابت هاي آسيايي شركت كند، اما انگار وعده و وعيدها 
كاركرد مقطعي و موقت داشته و قرار نيست در فصل آينده 
تيمي قدرتمند در اختيار يحيي قرار داده شــود. از گوشه 
و كنار هم خبر مي رسد تعدادي از بازيكنان كليدي تيم نظير 
بشار رسن، ترابي، عليپور،خليل زاده، نادري و نورالهي هم 

بعد از بيرانوند به تيم هاي خارجي خواهند رفت.
رفتن هر يك از آنها چالش بزرگي براي يحيي خواهد بود. او 
نمي خواهد فصل آينده را در شرايطي آغاز كند كه تيمش از 
ستاره  خالي شده و روي كاغذ جايي در ميان مدعيان ندارد.

 گفته مي شــد كه يحيي ليســت مورد نظر خود را هم به 
باشگاه داده  و قرار بود مذاكرات اين باشــگاه خيلي زود با 
بازيكنان مدنظر او انجام شود اما بعد از 2پرداخت ابتدايي 

اين كارگزار گفته؛ بيشــتر از قرارداد پول پرداخت كرده  و 
فعال واريزي نخواهد داشت.

از طرفي با وجود پرداخت پاداش بازيكنان تيم، هنوز درصد 
قرارداد آنها پرداخت نشــده و اين اتفــاق بازيكنان تيم را 
شاكي كرده اســت. كار به جايي رسيده كه جالل حسيني 
شخصا به باشگاه رفته و مشكالت مالي بازيكنان را پيگيري 

كرده است.

شايعه پيشنهاد دوباره روس ها به عليپور
علي عليپور در سال هاي گذشــته توانست با گلزني هايش 
نقش مهمي در موفقيت پرسپوليس داشته باشد. با وجود 
جدايي طارمــي، گلزني اين بازيكن تا اندازه اي نگذاشــت 
جاي خالي طارمي حس شــود. عليپور كه در اين فصل با 
شديدترين انتقادات از ســوي هواداران هم روبه رو شده، 
چندبار در آســتانه جدايي از تيــم قرار گرفــت. يكي از 
مهم ترين پيشــنهادهاي اين بازيكن گفته مي  شــد از تيم 
روسي اوفاي بوده. حاال شايعه شــده اين باشگاه بار ديگر 

به دنبال جذب مهاجم پرسپوليس است. 
برخي اما معتقدند اين پيشــنهادها چندان قابل اســتناد 
نيســتند و ممكن است بخشــي از بازارگرمي بازيكنان در 

آستانه فصل نقل وانتقاالت باشد.

استقالل و حسرت سه »ويچ«
فتح اهلل زاده اين بار از توافق عملي نشده با اسكوچيچ پرده برداري 

كرده است

علي فتح اهلل زاده ظاهرا مأمور است كه هرازگاهي در رسانه ها حاضر 
شود و از »نشدن«هاي اسرارآميز استقالل حرف بزند؛ اينكه قرار 
بود علي كريمي و مهدي مهدوي كيا را به استقالل بياوريم و نشد و 
خالصه از اينطور حرف ها. حاال هم مديرعامل پيشين استقالل در 
يك مصاحبه تلويزيوني گفته؛ زماني كه جدايي آندرا استراماچوني 
از استقالل قطعي شد، او با دراگان اسكوچيچ براي هدايت تيم به 
توافق نهايي رسيده بود، اما لحظات آخر اتفاقاتي افتاد كه اين انتقال 
عملي نشد. خوبي فتح اهلل زاده اين است كه هيچ وقت هم نمي گويد 
چه اتفاقاتي افتاد. مهم ظاهرا فقط همين است كه او قصد داشته 
بهترين ها را به استقالل بياورد، اما به داليل خارج از اختيار، جور 

نشده است.
همين جناب شواليه اما قبال مدعي شــده بود با برانكو ايوانكوويچ 
هم قبل از حضور اين مربي در پرسپوليس به توافق نهايي رسيد، 
اما باز به داليل مجهول امكان حضور پروفسور روي نيمكت آبي ها 
فراهم نشد. ارزش بازگويي اين خاطرات در برهه زماني فعلي اين 
است كه برانكو در پرســپوليس عالي عمل كرد و اسكوچيچ هم به 
هر حال االن سرمربي تيم ملي شده است. وگرنه يك »ويچ« ديگر 
هم هست كه استقاللي ها تا مرز جذب او پيش رفتند، اما مقدمات 
حضورش فراهم نشــد. اين ويچ ســوم چون بعد از عدم حضور در 
استقالل توفيق خاصي كسب نكرد، االن هيچ كس در موردش حرف 
نمي زند. او ايگور استيماچ است؛ كسي كه ابتداي ليگ پانزدهم در 
آستانه توافق با استقالل بود، اما وزارت ورزش به خاطر مبلغ باالي 
پيشــنهادي اين مربي با حضورش مخالفت كرد و پرويز مظلومي 
براي هدايت آبي ها انتخاب شد. اســتيماچ پس از آن به سپاهان 
رفت و موفق نبود و البته آخرين خبري هم كه در موردش داشتيم، 
به فعاليتش در هندوســتان به عنوان سرمربي تيم ملي اين كشور 
مربوط مي شد. در حقيقت استيماچ در اين سال ها آنقدر بد نتيجه 
گرفته كه به صالح كسي نيست بگويد: »من مي خواستم اين مربي 

را بياورم، اما نگذاشتند!« 

خبر
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فوتبال جهان

   در انتظار
 جشن غريبانه مادريد
  اگر اتفاق خاصي نيفتد، امشب رئال با يك پيروزي 
قهرمان الليگا مي شود

افشين ماليي برنده انتخابات فدراسيون ورزش هاي همگاني شد. 
مجمع انتخاباتي فدراسيون ديروز برگزار شد و از 41عضو مجمع 

26نفر به ماليي رأي دادند.
روزهاي قبل از انتخابات پيش بيني ها اين بود كه ماليي و فرهاد 
نيكوخصال 2 رقيب اصلي اين انتخابات هستند اما ديروز رقيب 
ماليي فاطمه ابوالقاسمي بود كه 14رأي آورد. ماليي و نيكوخصال 
هردو از نامزدهايي بودند كه گفته مي شد به وزارت ورزش نزديك 
هســتند. نيكوخصال از كاركنان وزارت ورزش است كه درحال 
حاضر سرپرستي فدراســيون شــطرنج را به عهده دارد، مدتي 
مدير كل اداره كل ورزش لرســتان بود و چند ماهي هم مديريت 
مجموعه ورزشي آزادي را به عهده داشت. ماليي هم فروردين سال 
پيش كه علي مجدآرا، به دليل بازنشستگي از رياست فدراسيون 

ورزش همگاني كنار رفت، سرپرست فدراسيون شد و تا 21مهر هم 
اين سمت را برعهده داشت. او مديركل دفتر توسعه ورزش همگاني 
است و بعد از گرفتن حكم رياست فدراسيون بايد از اين سمت كنار 
برود. پيش از انتخابات گفته مي شد ممكن است رابطه نزديك او با 
عبدالحميد احمدي، معاون فرهنگي و توسعه ورزش همگاني به 

موفقيتش در انتخابات كمك كند.
در انتخابات ديروز، نيكوخصال بازنده اصلي بود، او فقط يك رأي 
داشت. رضا شجيع، يكي ديگر از دوســتان نزديك عبدالحميد 
احمدي و ولي اهلل شــجاع پوريان از حضــور در انتخابات انصراف 
داده بودند. مهدي حيدري، عباســعلي اكبري و شــهرام علم در 
مجمع حاضر نشدند. مجتبي اصالني مقدم، محمد بابايي و شهرام 

ميرزماني هم رأي نداشتند.

يك كارمند ديگر وزارت ورزش، رئيس فدراسيون شد
  ماليي و نيكوخصال 2 رقيب اصلي انتخابات فدراسيون ورزش هاي همگاني بودند

   ماليي 26رأي آورد و نيكوخصال تنها يك رأي 

فرشته هاي ديوانه
 با آتاالنتا، عجيب ترين تيم اين روزهاي اروپا

 بيشتر آشنا شويد
آتاالنتا بدشانس بود كه نتوانســت در بازي قبلي مقابل يوونتوس 
2بار برتري خود را حفظ كند و 2پنالتي اتفاقي داد. فرشته ها )لقب 
آتاالنتا( 12بازي قبلي را برده بودند و در بازي پريشــب هم بعد از 
توقف مقابل يوونتوس، 6 بر 2برشــا را در هم كوبيدند. آتاالنتا تنها 
تيم اين فصل 5ليگ معتبر اروپايي است كه در 4بازي موفق به ثبت 
6+گل مي شود. تيم هايي كه اين فصل به آتاالنتا با تعداد گل دريافتي 
 باال شكســت خورده اند عبارتند از: آتاالنتا 7-1 اودينزه، ساســولو 
1-4 آتاالنتا، آتاالنتا 5-صفر پارمــا، آتاالنتا 5-صفر ميالن، تورينو 
صفر- 7آتاالنتا، آتاالنتا 4-1 والنســيا، لچــه 2-7 آتاالنتا، آتاالنتا 
4-1 ساسولو و آتاالنتا 6-2 برشــا. حتي منچسترسيتي و بارسلونا 
و بايرن مونيــخ هم چنين ركــوردي ندارند. آتاالنتــا هم اكنون در 
فاصله 5بازي مانده تا پايان فصــل با 93گل زده بهترين خط حمله 
ســريA را در اختيار دارد؛ باالتر از اينتر و التزيــو )68گل و يك 
بازي كمتر(، يوونتوس )67گل با يك بازي كمتر( و رم و ساســولو 
)59گل(. هم اكنون شاگردان گاســپريني براي ثبت بهترين خط 
حمله فصل اروپا به يك برد 7گله ديگــر در بازي بعدي مقابل تيم 
رده نهمي هالس ورونا  نيــاز دارند تا با بازي برابر بــا بايرن مونيخ 
كه در 34بازي بوندس ليگا 100گل به ثبت رســانده، با اين ركورد 
مساوي كنند. منچسترسيتي پيش از بازي ديشب مقابل بورنموث 
91گل در 35بازي زده بود و باالتر از دورتموند 84گله )در 34بازي( 
در رده ســوم گلزن ترين تيم هاي 5ليگ معتبر اروپايي قرار داشت. 
بارسلونا در 36بازي 80گل و يكي كمتر از اليپزيش )34بازي( زده 
است. شايد اگر ليگ يك فرانســه هم به خاطر كرونا نيمه تمام رها 
نمي شد و ادامه مي يافت، پاري ســن ژرمن با خط حمله قوي خود 
شــامل نيمار، امباپه، ايكاردي و كاواني و با توجه به ساده تر بودن 
حريفانش مي توانست ركورد 75گل زده اش در 27بازي را بهتر و به 
صدر گلزن ترين تيم هاي قاره صعود كند. آتاالنتا )33بازي( در كنار 
ناپولي 17-2016 تنها تيم هاي 60سال اخير سريA هستند كه به 
مرز 93گل در يك فصل اين ليگ مي رســند با اين تفاوت كه هنوز 
5بازي ديگر مانده و ناپولي در آن فصل 94تا در 38بازي زده بود. البته 
ركورد گلزني تا هفته33 در ليگ ايتاليا در اختيار 2تيم ديگر است: 
تورينو در فصل48-1947 با 125گل، ميالن در فصل 1949-50 
با 103گل و ميالن در فصل51-1950 بــا 101گل. آتاالنتا براي 
رسيدن به ركورد عجيب تورينو در فصل48-1947 كه با 125گل 
قهرمان شــده بود، بايد پنج شــش گل در هر 5بازي آينده بزند. از 
ابتداي فصل19-2018 از مجموع 13هت تريك به ثبت رسيده در 
سريA، 7تا يعني بيش از نيمي از آنها سهم آتاالنتا بوده؛ يعني حدود 
54درصد كل هت تريك ها. همه تيم هاي ديگر در مجموع كمتر از 
فرشــته ها هت تريك كرده اند. آتاالنتا در تاريخ 112ساله خود تنها 

58فصل در سريA حضور داشته؛ كمتر از نصف تاريخ خود.

عليرضا دبير، رئيس فدراسيون كشتي حدود يك سال 
پيش سكان هدايت فدراسيون كشتي را بر عهده گرفت 
و همان موقع مدعي شد پرداخت بدهي ها بزرگ ترين 
چالش فدراســيون جديد اســت. در مجمع ساالنه 
فدراسيون كشتي كه روز گذشته آنالين برگزار شد، 
حسابرس فدراسيون گزارش داد كه حدود 31ميليارد 
و 500ميليون تومان از حدود 60ميليارد تومان بدهي 
فدراســيون پرداخت شده اســت.در اين گزارش به 

جزئيات اين بدهي هم اشاره شده است.
  تســويه بدهي 7ميلياردي شركت هاي 

هواپيمايي
يكي از مهم ترين بدهي هاي فدراســيون كشتي كه 

چالش زيادي هم به وجود آورده بود، بدهي 7ميليارد 
و 100ميليون توماني به چند شركت هواپيمايي بود 
كه البته بخش كمي از اين بدهي در نخستين روزهاي 
حضور عليرضا دبير در فدراسيون كشتي به وجود آمد. 
بدهي كه در چند سال روي هم انباشته شده و امكان 
تهيه بليت براي فدراســيون كشتي براي انجام اعزام 

تيم هاي ملي را دشوار كرده بود.
  2ميليارد و 400ميليون تومان در حساب 

اتحاديه جهاني
انباشته شدن برخي از بدهي ها در سال هاي گذشته 
مشكالت زيادي در اين يك سال اخير به وجود آورد. 
به خصوص بدهي بــه اتحاديه جهاني كشــتي كه با 

3ميليــارد و 700ميليون تومان يكــي از طلبكاران 
سنگين فدراسيون كشتي بود. كار به جايي رسيده بود 
كه اتحاديه جهاني با نامه نگاري خود كشتي ايران را 
تهديد كرده بود كه اجازه حضور در مسابقات قهرماني 
آســيا در ســال2018 را نمي دهد. تاكنون از بدهي 
3ميليارد و 600ميليون تومانــي به اتحاديه جهاني، 

2ميليارد و 400ميليون تومان پرداخت شده است.
 پرداخت بدهي داوران بعد از 10سال

به جهت برگزاري مسابقات متعدد داخلي، فدراسيون 
كشــتي از حدود 10سال گذشــته مبلغي در حدود 
959ميليون تومان به داوران، جدول نويسان و عوامل 
اجرايي بدهكار بود. طبق اين گزارش بدهي با داوران 
كشتي به صورت كامل تسويه شده و فدراسيون كشتي 
در حال پرداخــت بدهي ها به صــورت مرحله اي به 
جدول نويســان و عوامل اجرايي است. تاكنون از كل 
مبلغ بدهي ها در حدود 549ميليون تومان پرداخت 

شده است.

 پرداخت 2ميليارد و 100ميليون تومان به 
اشخاص حقيقي و حقوقي

در حــدود 3ميليــارد و 386ميليــون تومان بدهي 
فدراسيون كشــتي به اشــخاص حقيقي و حقوقي 
در زمينه هاي مختلف بود كــه از اين مبلغ در حدود 

2ميليارد و 101ميليون تومان پرداخت شد.
 تسويه 850ميليون توماني با يك مؤسسه 

هنري
يكي از مؤسسه هاي هنري طي قراردادي با فدراسيون 
پيشين، مجري جلوه هاي ويژه صوت و تصوير در مسابقات 
بود. بدهي در حدود 850ميليون توماني فدراسيون كشتي 

در اين زمينه با اين مؤسسه تسويه شد.
  311ميليون تومان بدهي به سازمان تأمين 

اجتماعي پرداخت شد
فدراسيون كشتي به ســازمان بيمه تأمين اجتماعي 
براي حق بيمه پرســنل خود در حدود 311ميليون 

تومان بدهي به جا مانده داشت كه پرداخت شد.

 تسويه نيمي از  بدهي 60ميلياردي كشتي
جزئيات گزارش مالي فدراسيون كشتي در مجمع ساالنه
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افقي:
 1- محدوده اي كــه رفت وآمد 
وسايل نقليه شــخصي در آن 
محدوديت زماني دارد- بي شرم

2- صــداي كلفــت- پايتخت 
كانادا- قسمت هاي مياني

3- نيوشــيدن- بارقه- پليس 
سايبري

4- پايتخــت نيجــر- معامله- 
محل هنرنمايي دلقك

5- غرامت- شيپور بزرگ جنگي
6- مــادر عرب- مرطــوب- از 

نوشت افزار
7- پيرو مذهب شــيعه- دوام و 

پايداري- جناح لشكر
8- چين و چروك پوســت- از 
باشگاه هاي فوتبال اسپانيا- ذلت

9- قدر زر مي داند- اهل نفاق- 
كوچك ترين كشور شمال آفريقا 
10- جايــي داراي امكانــات 
كامپيوتــري بــراي اســتفاده 
از اينترنت- نجــس- ويتامين 

انعقاد خون
11- روستاي زادگاه هوشنگ 
مــرادي كرمانــي- ده هــزار 

مترمربع
12- گل خيــري- كند زبان- 

ورزشگاه انگلستان
13- معشــوق - ونيــز برزيل- 

حماقت
14- محبوب- شهري در ايتاليا- 

گنج

15- فرزنداني كــه از يك پدر 
و مــادر نيســتند- موجودات 
زيان آور كه به گياهان خسارت 

مي رسانند

  
عمودي:

1- علم پزشكي- لقب پادشاهان 
حبشه بود- تالش كردن

2- رشــوه دهنــده- مجموعه 
داستاني نوشــته بزرگ علوي- 

فوق
3- كارهاي خوب- خداشناس- 

حواله
4- منسوب به يمن- موي بلند- 

رنج بي پايان!
5- كشــف مــاري كــوري- 

جال دهنده كفش- عقيده
6- پايتخــت يونــان- جنس 

ماده- ايوان
7- نت چهارم- نام قديم مشهد- 
از رايج ترين قالب هاي ارائه آثار 

در خوشنويسي
8- اتحاديه جهاني پست- رود 

خوزستان- بسنده
9- وســيله اي بــراي پهــن 
كردن بتونــه روي ديــوار- در 
ساختمان سازي  به كار مي رود- 

رام نشده!
10- نام پــدر ابراهيم نبي)ع(- 
سازمان كشور هاي صادر كننده 

نفت- پيروان يك پيامبر

11- حيوان پيشاني سفيد!- عيد 
كريسمس- بزرگراه

12- جهت- ششــم- به كمال 
رسيدن

13- نوعي شــكالت- ســبزي 
ســاالد- رمان مشــهور دافنه 

دوموريه
14- قاطر- كومه- نرمي و رواني

15- مجرم- بافندگي- شــكل 
ظاهري

 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 | 3698
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

375289641
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862341975
987123456
543968712
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738615294
659432187

متوسط

 2    4    
  8  1    9
 3 6    7   
4    6    5
   4  2    
3    9    1
  1    3 6  
9    7  8   
   2    9  618953742

954287631
237641598
892365417
461872953
573194826
189526374
345718269
726439185

ساده

متوسط

729684153
548713629
136925748
497168235
815432976
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683241597

سخت

  5 2      
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  7     5 6
    6     
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     2 1   

ساده

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

امشب ساعت22:30 احتماال تكليف قهرمان 
اين فصل الليگا مشخص مي شود مگر آنكه 
هزار اتفاق غيرمترقبه بيفتد. رئال با 2تساوي 
در 2 ديدار باقيمانده )مقابل ويارئال و لگانس( 
تحت هر شــرايطي قهرمان مي شود. برد در 
بازي امشــب مي توانــد در فاصله يك هفته 
مانده به پايان قهرماني را قطعي كند. الليگا 
برخالف ســال2017 كه در بازي منجر به 
قهرماني رئال مادريد جامي به ورزشگاه نبرده 
بود، قرار است امشــب جام قهرماني را براي 
احتياط به ورزشــگاه آلفردو دي اســتفانو - 
ورزشــگاه تيم دوم رئال مادريــد - ببرد و به 

اعضاي تيم اهدا كند.
در بازي همزمان بارســلونا با اوساسونا بازي 
دارد. خــود بارســايي ها ازجمله ســوارس 
سرنوشت قهرماني را غيرقابل تغيير مي دانند 
و معتقدند در 2بــازي باقيمانده براي اعتبار 
باشــگاه بايد بازي كننــد و روي تنها جام 
باقيمانده يعني ليگ قهرمانان متمركز شوند. 
موضوع نااميدكننده براي بارســايي ها اين 
اســت كه ويارئال به خود اين تيم اخيرا 4-1 
باخته و تيم قدرتمند پيش از كرونا نيست و 
چيزي هم براي به دست آوردن ندارد چون در 
هيچ حالتي رتبه اش كمتر يا بيشتر از پنجمي 

نمي شود.
شهرداري پايتخت اسپانيا و همينطور باشگاه 
مادريدي به هواداران رئال هشدار داده اند كه 
درصورت مسجل شدن قهرماني تيم شان از 
هرگونه جشــن خياباني و تجمع خودداري 
كننــد. تجمع هــواداران ليورپــول پس از 
قهرماني تيم شان در ليگ و جشن ديوانه وار 
و از لحاظ بهداشــتي خطرناكي كه ترتيب 
داده بودند، نگراني هايي براي اســپانيايي ها 
ايجاد كرده است. آلميدا، شــهردار مادريد 
گفته:»بيانيــه رئال مادريد و درخواســت از 
هواداران براي حضــور نيافتن در مكان هاي 
عمومي را تحسين مي كنم. ماهم براي تبريك 
قهرماني به رئال مادريد به والدبباس - كمپ 
تمريني رئال - خواهيم رفت تا بازيكنان اين 
تيم مجبور نشوند به ســاختمان شهرداري 

بيايند.« 
بيانيه باشــگاه پس از آن صادر شــد كه از 

شهرداري پيغامي در اين باره به همه تيم هاي 
الليگا و دسته دوم ارسال شــد تا آنهايي كه 
صعودشان يا ســقوط نكردن شان يا كسب 
ســهميه و قهرماني شــان قطعي مي شود، 

جوگير نشوند و به خيابان ها بروند.
تنها چيزي كه باشــگاه مادريــدي را نگران 
كرده، انتخاب ارنانــدس ارناندس به عنوان 
داور بازي امشــب اســت. ماركا با توجه به 
ســابقه ضدرئالي اين داور جنجالي سؤالي 
مطرح كرده كه آيــا او قهرماني را يك هفته 
ديگر به تعويق خواهد انداخــت؟ ارناندس 
ارناندس قبال توسط رســانه ها حين شادي 
براي گلزني بارسا شكار شده بود. بعد از بازي 
با لوانته هم راموس در مصاحبه اي گفته بود 
مي خواهد اين داور را ببيند و از او بپرسد آيا 
با وي مشكل شــخصي دارد يا خير. اين داور 
بالفاصله پس از معرفي به عنوان قاضي ديدار 
امشب به ترند پنجم توييتر در اسپانيا تبديل 

شد و كاربران با نام او هشتگ زدند.
در 10 بــازي آخري كه ارنانــدس ارناندس 
بازي رئال را ســوت زده، اين تيــم 2 بار به 
ســويا باختــه، يك بار بــه لوانتــه، يك بار 
به بارســلونا، يك بار به خيرونا، 2 تســاوي 
در ال كالســيكو و يكــي مقابــل لوانتــه 
 و تنها 2 برد بــراي اين تيم به دســت آمده

 است.
او در آخرين نظرســنجي بدتريــن داوران 
الليگا با اختالف يك ســوم رأي بيشــتر از 
بنگوئچا به عنوان بدترين داور انتخاب شــده 
بود. رئالي هــا حتي متئو الهوس، دشــمن 
ديرين شــان را به ارناندس ارناندس ترجيح 
مي دهند. رافا گريرو، كارشناس الچرينگيتو 
هم يك بار گفته بود: »چند بــار با ارناندس 
ارناندس كه نشســته بوديم بازي هاي بارسا 
را نــگاه مي كرديم او بعد از گل هاي بارســا 
خوشــحالي مي كرد. او طرفدار بارساست.« 
او بارهــا به خاطر قضاوت ضعيف از ليســت 
داوران به طور موقت خط خــورده كه يكي 
از نمونه هــاي اعالم شــده آن، خط خوردن 
از ليســت داوران ســوپرجام اخير بود پس 
 از قضاوت پراشــتباهي كه در ال كالســيكو

 داشت.
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  ورودي 30هزارتوماني براي عبور از آزادراه تهران - شمال
روزهــاي اول افتتاح قطعه يــك بزرگراه تهــران - چالوس 20هزار 
تومان براي تردد در اين بزرگراه اخذ مي شــد كــه آن هم به  صورت 
الكترونيك بود. بعد اعالم كردند كه عوارض تردد بايد توسط دستگاه 
پرداخت شود. به  تازگي در انتهاي بزرگراه چالوس - تهران يك صف 
2 كيلومتري پشــت 6گيتي موقتي كه ساخته اند تشكيل مي شود و 
متصديان اين گيت ها 30هزارتومان از هر خودرو مي گيرند؛ درحالي كه 
قيمت مصوب 20هزار تومان اعالم شده است. توقع اين است كه بنياد 

مستضفعان كه سرمايه گذار راه است در حق مردم اجحاف نكند.
فخيمي از تهران 

  كانون بوي بد شناسايي شد، اما مشكل حل نشد
حدود 4سال از نخستين  باري كه استشمام بوي نامطبوعي در مسير 
فرودگاه امام خميني گزارش شد، مي گذرد و با وجود شناسايي حدود 
28كانون آلودگي، اين معضل هنوز برطرف و دليل مشخصي براي علت 
اين بو اعالم نشده است. اينكه مسئوالن مدام از آمار كانون هاي آلودگي 
مي گويند مطمئنا مشكلي را حل نمي كند؛ بلكه برنامه ريزي براي حل 
اين معضل مي تواند كانون هاي بوي بد را از بين ببرد. لطفا مسئوالن 

دست از آمار و وعده وعيد بردارند كه از بوي بد خفه شديم.
محمدي از رباط كريم

   راننده تاكسي بدون بيمه و مزايا
از رانندگان تاكسيراني منطقه 5 خط تهران - كرج هستم كه 4سال 
است در اين خط مشغولم و تاكنون تحت پوشش هيچ بيمه اي نبوده ام. 
مسئوالن اقداماتي براي بيمه برخي افراد مانند من انجام داده اند، ولي 
تاكنون نتيجه اي حاصل نشده است. تكليف امثال من با هزينه هاي 

گزافي كه دارم چيست؟
منوچهر محزون از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

 آتش سوزي شبانه 
در آرايشگاه زنانه

حضور به موقع آتش نشانان در آرايشگاه زنانه اي 
در شمال شهر از يك آتش ســوزي گسترده 
جلوگيري كرد. به گزارش همشهري، شامگاه 
سه شنبه به مركز فرماندهي آتش نشاني تهران 
خبر رسيد كه ســاختماني در بلوار ميرداماد 
طعمه آتش شده است. دقايقي بعد از اين تماس 
نخستين گروه از آتش نشــانان در كوتاه ترين 
زمان ممكن خود را به محل حادثه در انتهاي 
بلوار ميردامــاد، بين ميدان مــادر و خيابان 
شريعتي رســاندند و عمليات اطفاي حريق 
آغاز شد. حســين محمدي، رئيس ايستگاه 
116در اين باره گفت: دود زيادي ساختمان را 
در برگرفته بود. با بررسي هاي اوليه معلوم شد 
كانون آتش سوزي در طبقه منفي  ساختمان 
و متعلق به يك آرايشــگاه زنانه است. در اين 
شــرايط آتش نشــانان با رعايت كامل موارد 
ايمني به 2 گروه اطفــاي حريق و نجات افراد 
گرفتار شده احتمالي تقسيم شدند. تيم اول با 
استفاده از دستگاه هاي تنفسي و ابزار مخصوص 
وارد شــدند و با اســتفاده از لوله هاي آبرسان 
آتش نشــاني اقدام به مهــار و خاموش كردن 
آتش كردند. محمدي ادامه داد: همزمان، تيم 
دوم شروع به جســت وجو در طبقات كردند 
تا درصورت وجود افــراد گرفتار  آنان را نجات 
دهند كه خوشبختانه هيچ كس در آنجا نبود. 
اين فرمانده آتش نشاني در ادامه گفت: با توجه 
به اينكه دود اين آتش ســوزي ســاختمان و 
آرايشگاه را فراگرفته بود، آتش نشانان با استفاده 
از فن هاي فشار مثبت اقدام به خارج كردن دود 

كردند و اين عمليات به پايان رسيد.

عامل درگيري مرگبار در شــرق تهران 
كه پس از قتل فراري شــده است، تحت 

تعقيب كارآگاهان جنايي قرار گرفت.
به گزارش همشهري، ســاعت 12ظهر 
سه شنبه بيست و چهارم تير ماه به قاضي 

عباس بخشوده بازپرس كشيك جنايي 
تهران خبر رســيد كه پســري جوان در 
درگيري با ضربات چاقو به قتل رســيده 
است. با دســتور بازپرس جنايي تهران 
تحقيقات در اين خصوص آغاز و مشخص 

شــد كه شــامگاه روز دوشــنبه مقتول 
درحالي كه با ضربات متعدد چاقو زخمي 
شــده بود به بيمارســتان انتقال يافت و 

تحت درمان قرار گرفت.
اما تالش براي نجات او بي فايده بود و روز 
بعد پســر جوان به دليل شدت جراحت 
جانش را دســت داد. در ادامه گروهي از 
كارآگاهان پليس آگاهــي تهران راهي 

محل حادثه كه پاركي حوالي شرق تهران 
بود، شدند.

تحقيقات حكايت از اين داشت كه شب 
حادثه مقتول با پسري جوان درگير شده 
و ناگهان عامل جنايت با چاقو به ســمت 
مقتول هجوم برده و بــه او ضرباتي زده 
اســت. به گفته شــاهدان مقتول و قاتل 
اختالف قديمي داشته اند، اما هنوز علت 

اصلي درگيري مشخص نيست. شاهدان 
نــزاع خونين وقتي مقتــول نقش زمين 
شــد و قاتل فرار كرد به اورژانس و پليس 

زنگ زدند. 
اكنون گروهــي از مأمــوران اداره دهم 
پليس آگاهي تهران جست و جوي خود 
را براي شناسايي مخفيگاه متهم فراري 
آغازكرده اند تا حقايق پرونده آشكار شود.

دزدان خشــن نقشــه ســرقت و 
اگــر داخلي و  كشــيدند  كيف قاپــي 

طعمه هايشان مقاومت مي كردند آنها 
را روي زمين مي كشيدند و يا با چاقو زخمي شان 
مي كردند. اگرچه دزدان براي اينكه شناسايي نشوند 
در تمام سرقت هايشان كاله كاسكت به سر داشتند 
اما در آخرين ســرقت هوس سيگار كردند غافل از 

اينكه چهره شان در دوربين ثبت خواهد شد.
به گزارش همشهري، چند وقت قبل رهگذراني كه 
از خياباني خلوت در مركــز تهران عبور مي كردند 
چشمشان به صحنه اي هولناك افتاد. زني جوان در 
حال جدال با دو سرنشين موتور بود. موتورسواران 
كاله كاسكت به سر داشتند و قصدشان سرقت كيف 
زن جوان بود اما چون او مقاومت مي كرد، دزدان او را 
روي زمين كشيده تا كيف را از دست او در بياورند. 
رهگذران با ديدن اين صحنــه به كمك زن جوان 
شتافتند اما دزدان خشن پيش از اينكه شهروندان 
اقدامي انجام بدهند كيف زن را قاپيده و فرار كردند. 
مالباخته دســت و پايش زخمي و لباسهايش پاره 
شده بود كه شــاهدان به كمك او شــتافتند و به 
پليس زنگ زدند. طولي نكشــيد كه مأموران در 
محل حاضر شدند و زن جوان با گريه تعريف كرد 
كه دزدان در خياباني خلوت به سمت او هجوم برده 
و كيفش را كه داخل آن پول، مــدارك، موبايل و 
زنجير طاليش بوده سرقت كردند.اين درحالي بود 
كه زن جوان پس از توضيح ماجرا به پليس راهي 

مركز درماني شد.

سرقت هاي سريالي 
با اين شكايت، پرونده اي تشــكيل شد و مأموران 
تالش خود را براي شناسايي متهمان خشن شروع 
كردند امــا در كمتر از يك هفته با چند شــكايت 
مشابه ديگر روبه رو شدند كه نشان مي داد دزدان 
خشــن به صورت ســريالي طعمه هاي خود را به 
دام مي اندازند. آنهــا در مناطــق مختلف تهران 
به ويژه مركز، غرب و شــمال تهــران درحالي كه 
كاله كاسكت داشتند به ســمت طعمه هاي خود 
هجوم برده و دست به قاپيدن كيف، گوشي موبايل 

و حتي گردنبند مي زدند. دزدان خشــن چنانچه 
با مقاومت مالباخته ها روبه رو مي شــدند يا با چاقو 
زخمي شــان مي كردند يا آنها را با بي رحمي روي 
زمين مي كشيدند تا به هر نحوي شده نقشه دزدي 
را اجرا كنند غافل از اينكه اقدام آنها ممكن بود خطر 

مرگ براي طعمه ها داشته باشد.

مجرم سابقه دار
كارآگاهــان براي شناســايي متهمــان در محل 
سرقت ها حاضر مي شدند و به بررسي دوربين هاي 
مداربســته مي پرداختند اما دزدان در تمام دزدي 
هايشان كاله كاسكت داشــتند و پالك موتور را 
پوشانده بودند تا اينكه در آخرين سرقت زماني كه 
پشت چراغ قرمز بودند كاله هايشان را برداشتند تا 
سيگاري روشن كنند اما فكرش را نمي كردند كه 
تصاويرشان توســط دوربين هاي مداربسته شكار 
خواهد شد. همين سرنخي شــد براي شناسايي 
متهمان. چراكه مأموران به ســراغ بانك اطالعات 
مجرمان سابقه دار رفتند و مشخص شد كه يكي از 
آنها، سارق سابقه داري بوده كه چندين بار زندان را 
تجربه كرده است.با اين سرنخ مأموران پاتوق هاي 
احتمالي اين مجرم ســابقه دار را كه احســان نام 
داشت زيرنظر گرفتند تا اينكه موفق شدند وي را 
دستگير كنند. او در بازجويي ها مدعي شد كه فقط 
در 2 يا 3سرقت حضور داشته است و مابقي دزدي ها 
را همدستش احمد انجام داده است. با اطالعاتي كه 
وي در اختيار پليس قرار داد احمد بازداشت شد و 
در بازجويي هاي اوليه اعتراف كرد كه سرقت ها را 
به تنهايي انجام مي داده اســت. او كه تازه كار است 
و ســابقه اي در پرونده اش ندارد وقتي روز گذشته 
براي تحقيق به شعبه سوم دادسراي ويژه سرقت 
منتقل شد ادعا كرد كه تمام سرقت ها را با همدستي 
احسان مجرم سابقه دار انجام داده است اما از ترس 
احسان دروغ گفته است. با انجام بازجويي از 2متهم 
خشن، بازپرس پرونده براي آنها قرار قانوني صادر 
كرده و هر دو براي انجام تحقيقات بيشتر و شناسايي 
مالباختگان در اختيار مأموران اداره آگاهي تهران 

قرار گرفتند.

دزدانخشنبهطعمههايخودرحمنميكردند

پاسخ مسئوالن

روند ابتال به كوويد-19 در تهران سرعتي 
نگران كننده به خود گرفته است آنچنان داخلي

كه تعدادي از اعضاي ستاد ملي مقابله با 
كرونا خواســتار افزايش محدوديت های اجتماعي در 

تهران و تمديد آن براي 2هفته متوالي شده اند.
به گزارش همشهري، حسن روحاني، رئيس جمهوري 
هم صبح ديروز در جلسه هيأت دولت گفته كه يك ماه 
است در شدت بيماري قرار گرفته ايم: »اميدوارم اين 
موج هم بيش از 2 ماه نشود و بتوانيم با همكاري يكديگر 

از اين موج عبور كنيم.«
شــهرداري تهران با همكاري ســازمان پيشگيري و 
مديريت بحران تهران، محدوديت هاي اجتماعي را در 
پايتخت از 2روز قبل به اجرا گذشته؛ اين در حالي است 
كه بيمارستان ها زير بار سنگيني هستند و روند بستري 

بيماران جديد همچنان افزايشي است.
حميدرضا زالي، فرمانده ستاد مبارزه با كرونا در تهران 
ديروز از افزايش شتابان آمار مبتاليان به كرونا در تهران 

خبر داد و وضعيت را نگران كننده توصيف كرد. به گفته 
او؛ »آمار ابتالي موارد جديد به كرونا به شدت افزايش 
يافته و تعداد بيماران بستري شــده در تهران در روز 
24تير 890نفر بوده است؛ يعني تنها در تهران به اندازه 
يك استاني با وضعيت قرمز بيمار مبتال به كوويد-19 

بستري شده است.«
در ماه هاي گذشته وزارت بهداشت آمار ابتال، بستري 
و مرگ ومير كرونا را به تفكيك استان ها اعالم نكرده و 
عدد 890بســتري تنها در تهران كه زالي آن را اعالم 
كرده، آمار مهم و نگران كننده اي است كه شيوع سريع 
و پرشتاب بيماري را در پايتخت نشان مي دهد. به همين 
دليل مسئوالن وزارت بهداشت از مردم خواسته اند در 
هفته پيش رو محدوديت هاي اجتماعي را سختگيرانه 
رعايت كنند و كمترين ميزان رفت وآمد در سطح شهر 
را داشته باشند و درصورت نياز به خروج از خانه، حتما 

ماسك بزنند.

جزئيات محدوديت هاي هفته پيش رو
براســاس محدوديت هايي كه براي كنترل شــدت 
شيوع كرونا در تهران پيش بيني شده، اجتماع  باالي 

درخواست وزارت بهداشت و ستاد ملي مقابله با كرونا از مردم

  پيشروي كرونا شديد و نگران كننده است 
  جمعه اين هفته آزمون سمپاد برگزار نمي شود

در خانه بمانيد
10نفر ممنوع اســت، هيچ آزموني برگزار نمي شود و 
مساجد اگرچه 3نوبت در روز فعالند، اما نماز جماعت 
در آنها برپا نمي شــود. همزمان فاطمــه مهاجراني، 
رئيس مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان اعالم 
كرده كه آزمــون پايه ورودي هفتــم و دهم مدارس 
ســمپاد كه قرار بود جمعه همين هفته يعني 27تير 
برگزار شــود هم لغو شده اســت. عالوه بر اين، همه 
دانشــگاه ها، مدارس، مدارس شبانه روزي، حوزه هاي 
علميه، آموزشــگاه هاي فني و حرفه اي، زبان سراها و 
كتابخانه ها دست كم براي يك هفته )از 24تير( تعطيل 
هستند. همچنين برگزاري هرگونه مراسم اجتماعي، 
فرهنگي، مذهبي، همايش، مراسم ازدواج و ترحيم و نيز 
فعاليت كافه ها، قهوه خانه ها، چايخانه ها، مراكز تفريحي 
آبي و باشــگاه هاي بدنسازي، ســينماها، سالن هاي 
تئاتر، آرايشگاه هاي زنانه، سالن هاي زيبايي، موزه ها و 
باغ موزه ها، تاالرهاي پذيرايي و باغ وحش در اين هفته 
ممنوع است. همچنين مطابق مصوبه ستاد ملي ضروري 
است اســتفاده از فضاي مجازي براي خريد مايحتاج 
عمومي و خدمات شهرداري، جدي در دستور كار قرار 

گيرد و مردم به جز موارد ضروري از خانه خارج نشوند.

محدوديت ها خوب اما ناكافي
به نظر مي رسد مسئوالن ســتاد مقابله با كرونا به اين 
محدوديت هــا راضي نبــوده و خواهــان افزايش آن 
هستند. فرمانده ستاد مقابله با كروناي تهران در اين باره 
مي گويد: »شرايط تهران بسيار پيچيده و غامض است 
و به هيچ وجه نمي توانيم فرصــت را در مقابله با كرونا 
از دست بدهيم. اگر دســتورالعمل ها رعايت نشود در 

بازگشــايي مشــاغل ديگرهم تجديد نظر مي كنيم. 
پيشــنهاد جدي تعطيلي غربالگري پيش دبســتاني 
و دبســتاني ها را داده ايم. دربــاره دوركاري كاركنان 
دستگاه ها هم به زودي تصميم نهايي گرفته مي شود.«

زالي ادامه داد: »با توجه به نظــرات فني و بحث هاي 
ميداني و درخواســت اعضاي ستاد تهران، تمديد اين 
محدوديت ها به مدت يك هفته ديگر اســت؛ چراكه 
محدوديت هاي يك هفته اي كفايت نمي كند و دامنه 
محدوديت ها بايــد در هفته هاي آتــي افزايش يابد. 
خواست اعضاي ســتاد تهران، گسترش و تعميق اين 
محدوديت هاست؛ البته به گونه اي كه به شرايط فعلي و 

كسب و كار فعلي آسيب وارد نشود.«
مينو محــرز، فوق تخصص بيماري هــاي عفوني هم 
گفته مراجعه بيماران مبتال به كرونا به بيمارستان ها 
افزايش يافته و در شرايط اوج قرار داريم؛ به همين دليل 
رفت وآمدها بايد به حداقل برسد و مردم در خانه بمانند.

از ســوي ديگــر وزيــر بهداشــت مي گويــد اگــر 
محدوديت هايي كه از ســوي ستاد اســتاني مقابله با 
كروناي تهران پيش بيني شده، اثر گذاري كافي نداشته 
باشــد، آن وقت مي توان محدوديت ها را تشديد كرد. 
ســعيد نمكي مي گويد: »يك هفته بــا همين آهنگ 
خواهيم رفت. اگر اثرات كمتر از آن چيزي كه انتظار 
داريم باشــد قطعا محدوديت هاي بيشــتري اعمال 

مي كنيم.«
او وضعيت تهران را  از نظر شــيوع بيمــاري به همراه 
چند اســتان ديگر نگران كننده مي داند و پيش بيني 
مي كند در صورت تداوم ايــن وضعيت، بتوان به زمان 
محدوديت ها اضافه كرد: »در دو ســه هفته گذشــته 

روزهاي سختي بر ما و همكاران مان گذشت. همچنين 
مردم عزيزمان  به ويژه در استان هاي غرب، شمال غرب، 
جنوب و جنوب غرب و استان سيستان و بلوچستان در 

جنوب شرق كشور روزهاي سختي داشتند.«
وزير بهداشــت در ادامه ســخنانش اعالم كرد كه در 
استان هاي مازندران، خراســان رضوي، تهران و البرز 

اوضاع نگران كننده است.
او گفت: »تصميماتي در ســتاد استاني مقابله با كرونا 
براي اعمال محدوديت هاي جديد گرفته شــده و اگر 
بتوانيم اين رونــد را تا 2هفته آينــده دنبال كنيم در 

كاهش موارد ابتال موفق تر از قبل خواهيم بود.« 

آخرين آمار فوتي ها و بهبوديافتگان 
بحث ها درباره تعطيلي يك هفته اي يا دوهفته اي برخي 
اصناف در تهران در حالي ادامه دارد كه ســخنگوي 
وزارت بهداشــت از فوت 199بيمار ديگــر بر اثر ابتال 
به كرونا در كشــور خبر داده است. سيماسادات الري 
گفته 2388مورد جديد كرونا هم شناسايي شده اند. 
او مي گويد: »تاكنون 13هزار و 410نفر از هموطنان 
بر اثر ابتال به اين بيماري جان خود را از دست داده اند 
و 227هزار و 561 نفر از مبتاليان بهبود پيدا كرده اند. 
3411نفر از بيماران مبتال به كوويد-19 در وضعيت 
شديد اين بيماري تحت مراقبت قرار دارند. درمجموع 
در ايــران از آغاز همه گيري تاكنــون تعداد مبتاليان 
قطعي و شناسايي شــده به اين بيماري به 227هزار و 
561نفر رسيده است. تعداد كساني كه در ايران جان 
خود را در اثــر ابتال به كوويد-19 از دســت داده اند از 

13هزار نفر فراتر رفته است.

حميدرضا بوجاريان
خبرنگار

تعداد اتوبوس هاي ميدان آرژانتين مناسب است
روابط عمومي شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه پيرو چاپ پيام 
مردمي با موضوع كمبود اتوبوس هاي ميدان آرژانتين در ســتون با 
مردم روز 11تيرماه پاســخ داده است: ضمن تشكر از شهروند گرامي 
به اطالع مي رساند، طي بررســي هاي به عمل آمده از طريق سيستم 
مديريت هوشــمند ناوگان، تعداد اتوبوس خط358 )پايانه بيهقي - 
ابتداي فردوسي( متناسب با ميزان تقاضاي سفر برنامه ريزي شده و 
سرويس رساني به مسافران گرامي با كمترين انحراف صورت گرفته 
است. گفتني است به عوامل خط مذكور درخصوص نظارت بيشتر بر 
اجراي دقيق برنامه زمانبندي و سرويس رساني مطلوب تر توجه الزم 

داده شده است.

تأملي بر همكاري ايران و چين 
پكن در كنار آماده كردن طرح »يك كمربند، يك  ادامه از 

جاده« بالفاصله ســازمان اجرايي آن را آماده و صفحه اول
حتي يك دانشگاه را مأمور تدوين اين موضوع كرده است. اين طرح بر 
تمدن آتي بشر اثر مهمي خواهد گذاشت و اين سؤال به ذهن ما ايرانيان 
متبادر مي شود كه جايگاه كشورمان به عنوان بازيگر مهم در خاورميانه 

در اين ابتكار و طرح بزرگ، كجا و به چه اندازه است؟ 
ايــران از اول بايد تكليفــش را درباره اين موضوع روشــن مي كرد و 
بايد جايگاه مناسب و در  شــأن خود در اين تجارت براي خود درنظر 
مي گرفت.  اراده ايــران و چين براي همكاري و راهبردي 25ســاله 
نخستين بار در سوم بهمن94 و همزمان با حضور رئيس جمهور چين 
)آقاي شي جين پينگ( در ايران به طور علني، آن هم در قالب بيانيه 
مشترك رسمي ميان ايران و چين اعالم شد. بند6 از بيانيه مشترك 
مي گويد نظر به اراده راسخ طرفين )ايران و چين( براي توسعه روابط 2 
كشور و با توجه به مكمل بودن ظرفيت هاي اقتصادي و همچنين وجود 
همكاري هاي مختلف در زمينه هاي صنعتي، فناوري، زيرســاختي، 
انرژي و ساير زمينه هاي مشترك 2 طرف همكاري مي كنند. اين سند 
و قرارداد يك چارچوب كالن درباره يك همكاري در حوزه هاي مختلف 
است؛ لذا در شــرايطي كه فعال هيچ پروژه اي نيست، بنابراين اعداد و 

ارقام نيز نمي تواند مشخص و قطعي باشد. 
موافقان اين طرح )همكاري 25ساله(، آن  را راهي براي كمك به رشد 
اقتصادي و رونق تجارت بين المللي مخصوصــا ايران مي دانند، ولي 

مخالفان آن را طرحي استعماري و غيرشفاف مي پندارند. 
اصل77 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران صراحتا بيان مي كند 
كه عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه هاي بين المللي 
بايد به تصويب مجلس شوراي اسالمي برسد. ادعاي محرمانه بودن 
قرارداد همكاري 25ســاله ايران و چين كه بعضي آقايان، مســئله 
را به نحوي مطرح كردند و از نوعي سياســي بازي و ســاخت و پاخت 
محرمانه ميان تهران و پكن و به دور از چشــم مردم سخن گفتند كه 
احتماال برخي تصور مي كنند آن آقايان يك سند فوق سري كه همه 
نظام به دنبال پوشاندن آن از مردم هستند را فداكارانه و شجاعانه براي 
مردم افشا كرده اند، اما مسئله به نحو ديگري است و ساده لوحانه نبايد 
اينچنين بينديشــيم. همزمان با تحريم ايران، اياالت متحده آمريكا 
به طور يكپارچه به چين و ايران فشار مي آورد و آمريكا جنگ تجاري 
با چين را آغاز كرده و شركت هاي چيني را تحت فشار گذاشته و آنان 
را نيز تحريم مي كند و به طور فزاينده اي رابطه چين و آمريكا درحال 
تيره شدن است؛ بنابراين تحريم ها و فشارهاي اياالت متحده آمريكا 
به ايران و چين در عين حال كه رابطه را در حوزه اقتصادي و تجارت 
محدود كرده اســت، ولي فرصت هاي جديدي هم براي گســترش 
ارتباطات مختلف ايجاد كرده است و تمايل تهران و پكن براي همكاري 
در جهت موازنه سازي  در مقابل آمريكا از گذشته بيشتر شده و ايران و 
چين آمادگي بيشتري براي مقابله مشترك و همه جانبه با فشارهاي 
اياالت متحده آمريــكا پيدا كرده اند. البته جمهوري اســالمي ايران 
هيچ گاه همكاري هاي چين در دوران تحريم هاي ظالمانه اياالت متحده 
آمريكا و اروپاييان را فراموش نخواهد كرد. سياست هاي سلطه گرانه 
اين كشورها موجب شده است كه كشورهاي مستقل ازجمله ايران 
به دنبال همكاري هاي بيشــتر با يكديگر باشند كه مي توان قرارداد 
همكاري راهبردي 25ساله تهران و پكن را براي روابط استراتژيك 
در همين راستا و چارچوب دانســت، ولي بايد از قراردادهاي قبلي 
ازجمله برجام درس عبرت گرفته شود. مسئوالن و مديران اجرايي 
كشور الزم است  منافع ملي را بر جوسازي ها و منافع حزبي خودشان 

ترجيح داده و از اين هجمه ها نهراسند.

تهديد به قتل
احمد نخستين باري است كه دست به خالف مي زند. او مي گويد باز شدن پايش در دنياي مجرمان 
از شكست عشقي و درددل با احسان مجرم سابقه دار شروع شــد. پس از آن با او همدست شد تا 
با بي رحمي دست به سرقت از طعمه هايشان بزنند بي آنكه فكر جان آنها باشند. او مي گويد پس از 
دستگيري خانواده مجرم سابقه دار تهديدش كردند كه اگر حرفي از حضور احسان در سرقت ها بزند 

اعضاي خانواده اش را به قتل مي رسانند. در ادامه گفت وگو با متهم تازه كار را مي خوانيد.

چرا تبديل شدي به يك سارق حرفه اي و خشن؟
ماجرايش مفصل است. چند وقت قبل در فضاي مجازي با دختري به نام نسترن آشنا شدم. اوايل به او دروغ گفتم 
و برايش تعريف كردم كه پولدارم اما نسترن وقتي متوجه شد كه من بي پولم رهايم كرد. اين روزها دخترها فقط 
به فكر پول هستند. شكست عشقي و بي پولي باعث ناراحتي ام شده بود تا اينكه يك روز به پارك رفتم و با احسان 
مجرم سابقه دار آشنا شدم. براي او از شكستم تعريف كردم وسفره دلم را برايش باز كردم. احسان گفت بايد هر طور 
شده پولدار شويم تا بتوانيم با دختري كه عاشقش مي شويم زندگي كنيم. او مي گفت دخترها عاشق پسرهاي پولدار 
مي شوند كه ماشين مدل باال زير پايشان است تا جلوي دوستانشــان كالس بگذارند.احسان گفت تنها راهي كه 

يكشبه به پول مي رسيم دزدي است. وسوسه هاي او باعث شد تا قبول كنم و وارد دنياي دزدان شوم.
از شگرد سرقت هايتان بگو؟

سوار بر موتور مي شديم و در خيابان هاي خلوت به محض شناسايي طعمه كه البته زن يا مرد بودن آن برايمان فرقي 
نداشت به سمتش هجوم برده و دست به سرقت كيف، گوشي و گاهي گردنبندهايشان مي زديم.

برخي از آنها را با چاقو زخمي كرديد و به آنها آسيب رسانديد؟
چاقو را احسان مي زد. اگر مقاومت مي كرد دست به چاقو مي شد يا آنها را روي زمين مي كشيد.

فكر نمي كردي اگر فردي جانش را از دست بدهد اتهام قتل به گردنتان مي افتد؟
احسان اين كارهاي خشن را انجام مي داد و من به شدت از او مي ترسيدم. جرات نمي كردم حرفي بزنم، حتي وقتي 
دستگير شدم خانواده ام را تهديد به قتل كردند و گفتند بايد دروغ بگويي و جوري وانمود كني كه احسان فقط در 
يكي دو سرقت بوده است. اما با شناسايي مالباخته ها ناچار شدم دلم را به دريا بزنم و حقيقت را بگويم درحالي كه 

خانواده ام در خطر هستند.
با پول هاي سرقتي چه كردي؟

احسان هر بار به من پول مي داد اما آنقدر بي بركت بود كه خيلي زود تمام مي شد اصال نمي دانم چطور خرج می شد. 
فقط بي آبرويي برايم مانده و اينكه بايد در اوج جواني پشت ميله هاي زندان آب خنك بخورم.

گو
ت و

گف

درگيري مرگبار در پارك

12سال را پشــت ميله هاي زندان و در 
كابوس چوبه دار گذرانــده بود اما ناگهان 
ورق برگشت و اولياي دم اعالم كردند او را 
بخشيده اند. اين سرنوشت مردي است كه 
به اتهام قتل زني در انتظار مجازات بود اما 
اولياي دم از خون او گذشتند تا به زندگي 

لبخند بزند.
به گزارش همشهري، اواســط سال87 به 
مأموران پليس شهرستان مهريز در استان 
يزد خبر رســيد زني در جريــان جنايتي 
هولناك بــه قتل رســيده اســت. وقتي 
مأموران به محل كشــف جســد رسيدند 
به نظر مي رسيد كه دقايقي از اين جنايت 
گذشته باشد. شواهد نشــان مي داد اين 

زن در جريان يك درگيري به قتل رسيده و آثار 
متعدد ضرب و جــرح روي بدنش هويدا بود. در 
اين شرايط با دســتور قضايي جسد به پزشكي 
قانوني منتقل و تحقيقات براي شناسايي قاتل 

آغاز شد.

دستگيري قاتل
هنوز به درستي معلوم نبود كه چه كسي عامل 
اين جنايت است اما آنطور كه مشخص بود قاتل 
با انگيزه سرقت دســت به اين جنايت زده بود. 
كارآگاهان با دنبال كردن سرنخ هايي كه در محل 
وقوع حادثه وجود داشــت به نخستين سرنخ ها 
از قاتل دست يافتند. شــواهد نشان مي داد وي 
جواني به نام منصور اســت. بــه اين ترتيب وي 

در عملياتي ضربتي دســتگير شــد و در همان 
بازجويي هاي مقدماتي بــه جنايتي كه مرتكب 

شده بود اعتراف كرد.
منصور به مأموران گفت: چــون وضعيت مالي 
چندان خوبي نداشــتم فكر سرقت به سرم زد و 
اين زن را به عنوان طعمه انتخاب كردم اما چون 
او مقاومت كرد با يكديگر درگير شديم و وقتي 
به خودم آمدم او جانش را از دست داده بود. باور 

كنيد من ناخواسته مرتكب قتل شدم.

كابوس طناب دار
به دنبال اعترافات متهم وي در دادگاه كيفري يك 
استان يزد محاكمه شد. اولياي دم كه فرزندان 
مقتول بودند در جلســه دادگاه اعــالم كردند 
خواسته شــان قصاص قاتل مادرشان است. آنها 
گفتند مادرشــان ناجوانمردانه به قتل رسيده و 
بايد مجازات شود. با وجود اينكه متهم به دفاع از 
خود پرداخت و اعالم كرد ناخواسته مرتكب قتل 
شده اما دفاعياتش فايده اي نداشت و او با حكم 

قضات دادگاه به قصاص محكوم شد.
متهم و وكيل مدافعش به اين رأي اعتراض كردند 
و پرونده به ديوانعالي كشــور فرســتاده شد اما 
قضات ديوان رأي دادگاه را تأييد كردند تا متهم 

بيش از پيش به چوبه دار نزديك شود.
 مراحل پرونده يك به يك طي مي شد و منصور 
اميد چنداني به جلب رضايت اولياي دم نداشت. 
در اين شرايط بود كه اعضاي شوراي حل اختالف 
يزد وارد ماجرا شــدند و تالش هاي شان را براي 
جلب رضايت فرزندان مقتــول آغاز كردند. آنها 
همچنان بر خواسته خود پافشاري مي كردند و 
مي گفتند فقط قصاص قاتل مي تواند آنها را آرام 
كند. با وجود اين رايزني ها ادامه پيدا كرد تا اينكه 
سرانجام چند روز قبل با گذشت 12سال از اين 
جنايت اولياي دم ســرانجام راضي به بخشيدن 

قاتل مادرشان شدند.

قاتل چگونه بخشيده شد
محمدرضا حداد، رئيس شــورا ي حل اختالف 

اســتان در اين باره مي گويد: منصور در سال87 
با انگيزه ســرقت مرتكب قتل شد و بعد از انجام 
مراحل تحقيق و دادرسي به قصاص نفس محكوم 
شد اما با ارجاع موضوع به شوراي حل اختالف، 
اولياي دم اين پرونده كه فرزندان مقتول بودند 
شناســايي و مذاكرات اصالحي در دستور كار 

شورا قرار گرفت.
وي ادامه مي دهد: با تالش هاي صورت گرفته و 
با حضور مديركل زندان هاي استان يزد، رئيس 
زندان مركزي شهرستان يزد، اعضاي شعبه20 
شوراي حل اختالف و ستاد ديه استان با مذاكرات 
نهايي و گذشت قطعي اولياي دم، قاتل از مجازات 
قصاص نفس رهايي يافت و پرونده براي ســير 
مراحل قانوني بعــدي به واحد اجــراي احكام 

كيفري ارسال شد.
اين گذشت بعد از 12ســال و پس از برگزاري 
نشســت هاي متعــدد با حضــور اوليــاي دم 
 حاصل شــد و اين پرونــده با صلح و ســازش 

خاتمه يافت.

تالش هاي شوراي حل اختالف براي بخشش يك قاتل پس از 12سال به نتيجه رسيد

بازگشت قاتل يزدي به زندگي
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 مجموعه تئاترشــهر تا 
27تير مــاه تنها نمايش  تئاتر

»يه گاز كوچولو« را روي 
صحنه دارد، اما بــه زودي ميزبان چند 
نمايش جديد مي شود. عالوه بر نمايش 
»كوكاكوال«ي نصيــر ملكي جو كه قرار 
است در قشقايي اجرا شود، محمدمهدي 
خاتمي »سه شنبه هاي لعنتي« را از هفته 
آينده )چهارشــنبه( به ســالن ســايه 
مــي آورد. »سه شــنبه هاي لعنتــي« 
27بهمن سال گذشته اجراي خود را با 
زنگ افتتاح مسعود كيميايي آغاز كرد، اما 
اوايل اسفند ماه با شــيوع ويروس كرونا 
تعطيل شد. اين نمايش تازه ترين توليد 
گروه تئاتر خرداد است كه فروپاشي يك 
خانواده را روايت مي كند. خاتمي عالوه 
بر كارگرداني نمايش، نگارش نمايشنامه 
را برعهده داشته و در اين نمايش محسن 
افشار، مانلي حسين پور، سروش طاهري، 
شهرام مسعودي، اتابك نادري و نسرين 

نكيسا بازي مي كنند.

ديگر نمي توانيم صبر كنيم
خاتمي دربــاره تصميمش بــر اجراي 
اين نمايش در اين روزها به همشــهري 
مي گويد: »از زمــان توقف اجــرا تا به 
امروز بيش از 4 ماه گذشــته است. يكي 
از ويژگي هاي اجراي نمايش تازگي آن 
است؛ نمايشنامه اي كه ماه ها توسط يك 
گروه تمرين و بالفاصله روي صحنه برود، 
مي تواند با مخاطــب خود ارتباط برقرار 
كند. به نظرم ديگر نمي توان بيشــتر از 
اين فرصت را از دست داد و براي اجراي 
مجدد صبر كرد. به همين دليل تصميم 
گرفتيم،  نمايش را در اين شرايط خاص 

اجرا كنيم.« 

هيچ پيش بيني اي از اجرايمان نداريم
وي به گروه بازيگــري و عوامل نمايش 
اشــاره مي كند و اينكه نگه داشتن يك 
گروه در كنــار هم، يــك فاصله زماني 
طوالني با توجه به پيشنهادهاي كاري 
كه مي شود، سخت است. خاتمي توضيح 
مي دهد: »شرايط و وضعيت جامعه براي 
همه يكسان است. اين روزها مردم سعي 
مي كنند براي انجــام كارهاي ضروري 
از خانه خارج شــوند و سعي مي كنند با 
دور شــدن از فضاهاي شــلوغ از خود و 
خانواده شان محافظت كنند. اما يك بحث 
اقتصادي وجود دارد و يك بحث استمرار 
فعاليت هاي فرهنگي و هنري و ضرورتي 

كه جامعه امروز احساس مي كند.
 تمام تالشــمان اين است كه با حداكثر 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي اجرايمان را 

بار ديگر شروع كنيم و هيچ پيش بيني  اي 
از وضعيتي كه قرار اســت ايجاد شود، 

نداريم.« 

تمرينات چند روزه و اميدواري براي 
اجرا

خاتمي بــه همراه گروهــش تمرينات 
چند روزه خود را از 28مرداد آغاز كرده 
و نمايش »سه شــنبه هاي لعنتي« اول 
مرداد آغاز شده و تا 3هفته ادامه خواهد 
داشــت. اين كارگــردان از اجرايش در 
تئاترشــهر مي گويد: »تئاترشهر تمام 
پروتكل ها را رعايت مي كند و اميدواريم 
مشكلي براي اجرا ايجاد نشود. نمي توان 
تمام فعاليت ها را تعطيــل كرد، بايد به 
حيات خود ادامه دهيم و محافظ خود، 
عوامل گروه و تماشاگران باشيم. انتظار 
نداريم سالن هر شب پر از تماشاگر باشد؛ 
چراكه به تماشــاگران و دل نگراني هاي 
آنها در اين روزها آگاه هستيم، اما واقعيت 
اين است كه ديگر نمي توانيم صبر كنيم 

و تصوري براي پايان كرونا نيست.«

اجرايي بدون تغيير
اين كارگردان در پاسخ به اين سؤال كه 

آيا تغييراتي در اجرا هم داريد، پاســخ 
مي دهد: »قرار اســت بار ديگر نمايش 
را بعد از 5 ماه روي صحنــه ببريم. تنها 
فرصــت تمريــن چنــد روزه داريم و 
نمي توانســتيم دخل و تصــرف جديد 
روي آن داشته باشــيم. اجراي ما ادامه 
همان اجراي اســفند ماه خواهد بود، اما 
همان زمــان هم در تــالش بوديم يك 
اجراي موجز داشته باشيم كه در حوصله 

تماشاگر باشد.«

گزارش به كميسيون فرهنگي
اما با توجه به فعاليت گروه هاي نمايش 
و تعطيلي بيشتر ســالن هاي نمايشي 
همچنان وضعيت بد اقتصادي گريبان 
تئاتــر را گرفته اســت. در چنــد روز 
گذشــته نشست هم انديشــي مديران 
تماشــاخانه هاي خصوصــي به منظور 
تشريح مشــكالت اين تماشــاخانه ها 
بــا غالمرضــا منتظــري، نايب رئيس 
كميســيون فرهنگي مجلــس برگزار 
شده و در اين جلسه برخي از مشكالت 
تماشاخانه ها عنوان شده است. در اين 
جلســه از بدهكاري ســالن دارها گفته 
شــد و اينكــه تماشــاخانه ها نيازمند 
حمايت هاي مادي و معنوي هســتند. 

شاهين چگيني، از اعضاي هيأت مديره 
انجمن صنفي تماشــاخانه هاي ايران 
درباره اين نشســت به همشهري گفت: 
»با توجه بــه اينكه هنــوز كميته هاي 
تخصصي كميســيون فرهنگي مجلس 
تشكيل نشــده ما موضوعات كلي را در 
جلسه مطرح كرديم. قول مساعد براي 
پيگيري مشكالت دادند. در اين جلسات 
مشــكالت عنوان شده است و قرار است 
در قالب يك گــزارش و نامــه تمامي 
موضوعات به كميسيون فرهنگي نوشته 
شود تا از اين طريق در كميسيون مطرح 
شود تا بتوانند تصميم گيري ها را درباره 

موضوعات عنوان شده، داشته باشند.«

كارگردان »سه شنبه هاي لعنتي«: نمي توان اجراي نمايش را به زمان ديگر موكول كرد
تصور محال پايان كرونا

فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار

»تئاترشــهر تمام پروتكل ها را 
رعايت مي كنــد و اميدواريم 
مشكلي براي اجرا ايجاد نشود. 
نمي تــوان تمــام فعاليت ها را 
تعطيل كرد، بايد به حيات خود 
ادامــه دهيــم و محافظ خود، 
عوامل گروه و تماشاگران باشيم

برگــزاري چهل وهفتميــن دوره 
جشنواره فيلم »تلورايد« نيز به دليل جشنواره

شــيوع ويروس كرونا لغو شــد. اين 
جشــنواره فيلم قرار بود از 3 تا 7ســپتامبر 2020 

)13تا 17شهريور 1399( برگزار شود. 
به گزارش اســكرين ديلي، فيلمخانــه ملي آمريكا 
كه مسئول برگزاري جشــنواره تلورايد است، طي 
نامه اي اعالم كرده است كه پس از يك ماه بررسي و 
ارزيابي و تامل درباره برگزاري فيزيكي اين رويداد، 
تمام مسئوالن برگزاري اين جشنواره به اين نتيجه 
مشترك رسيده اند كه جشنواره فيلم تلورايد امسال 
برگزار نشــود. جشــنواره فيلم تلورايد هر ساله در 
تعطيالت روز كارگر برگزار مي شــود. در ادامه اين 
نامه آمده است كه در آينده فهرست فيلم هاي برتر 
سال از نظر اين جشنواره و در نهايت بهترين فيلم 
سال نيز از نظر هيأت داوران اين جشنواره معرفي 
خواهد شــد. در اين نامه هيچ اشاره اي به برگزاري 
رويدادهاي آنالين و برخط به جاي اين جشــنواره 

نشده است. 
در ادامه اين نامه همچنين به اين مسئله اشاره شده 
كه تا هفته گذشته طرح هاي خوبي براي برگزاري 
ايمن جشــنواره تلورايد داشــتيم اما با بروز موارد 
جديدي از ابتال بــه كرونا و افزايــش دوباره موارد 
ابتال به اين ويروس در سراســر آمريــكا كه به يك 
بحران ملي انجاميده، به اين نتيجه رســيده ايم كه 

حتي بهترين طرح هاي بهداشــتي هــم نمي تواند 
حاضران در اين جشنواره را در برابر تهديدهاي اين 
محيط غيرقابل كنترل حفظ كند. مهم نيست كه 
چند نفر از ما ماســك مي زنيم و فاصله اجتماعي را 
رعايت مي كنيم، شيوع اين ويروس دوباره به ميزان 

خطرناكي اوج گرفته اســت؛ بنابرايــن اكنون در 
وضعيتي قرار داريم كه به سختي مي توان سالمت و 
ايمني فيلمسازان، بازيگران و ساير عوامل فيلم ها را 

در اين جشنواره تامين كرد.
 در حقيقت مســئوالن اين جشــنواره نمي توانند 
هيچ تعهدي در قبال حفظ ســالمت حاضران در 
جشــنواره تلورايد بدهند. پيش از لغو جشــنواره 
تلورايد، جشــنواره هاي كــن و لوكارنو از ســري 
جشــنواره هاي مهم نيمه اول ســال ميالدي نيز 
به دليل شيوع ويروس كرونا لغو شده بودند. مديران 
اين جشــنواره ها نيز اعالم كــرده بودند كه درنظر 
ندارند برنامه هاي آنالين را جايگزين حضور فيزيكي 
ســينماگران و عوامل فيلم هاي اين جشــنواره ها 

كنند. 
بنابر آخرين اخبار انتشــار يافته مشــخص نبودن 
زمان كاهش شــيوع ويروس كرونا و كشف و ارائه 
واكسن اين ويروس به بازار، سبب شده كه مديران 
جشنواره هاي مهم نيمه دوم ســال به جاي رقابت 
تصميم بــه همكاري با يكديگــر بگيرند؛ بر همين 
اســاس مديران جشــنواره هاي بين المللي ونيز، 
تورنتو، نيويورك و تلورايد براي همكاري با يكديگر 
اعالم آمادگي كرده اند. جشنواره تلورايد هر سال در 
 ماه سپتامبر و در تعطيالت روز كار و كارگر برگزار 
مي شود. اين جشنواره نخستين بار در سال1974 

ميالدي برگزار شد.

برد پيت، ناتالي پورتمن و مريل استريپ، در ابتدا كانديداهاي اصلي بازي در 
فيلم »تقريبا مشهور« بوده  اند. فيلم نيوز گزارش داد: به تازگي افشا شده كه فيلم

»كامرون كرو« كارگردان فيلم »تقريبا مشــهور«)2000( قصد داشته از 
بازيگراني نظير برد پيت، مريل استريپ و ناتالي پورتمن استفاده كند، كه در نهايت كيت 
هودسون در اين فيلم در نقش پني لين، بيلي گراداپ در نقش راسل هاموند ستاره راك و 
فرانسيس مك دورمند نيز در نقش الن ميلر مادر ويليام بازي كردند. پس از گذشت 2دهه 
كرو فاش كرده كه 3ستاره هاليوودي ديگر قرار بوده نقش هاي اصلي اين فيلم را بازي كنند. 
او گفته كه درنظر داشته از برد پيت در نقش راسل هاموند و ناتالي پورتمن در نقش پني 
بازي بگيرد. او در اين باره توضيح مي دهد كه برد پيــت در ذهنم بود چراكه با او در زمان 
ساخت فيلم »تقريبا مشهور« ديدار كرده بودم. برد پيت در آن زمان در حال اوج گيري بود 
و استعدادهايش كامال بروز پيداكرده بود، بنابراين من با او تماس گرفتم و در مالقات با وي 
به اين مسئله اشاره كردم كه او را براي نقش راسل در نظر دارم. ما حدود 4 ماه با هم روي 
اين نقش كار كرديم. برد پيت ديالوگ هاي خود را بــا ناتالي پورتمن تمرين مي كرد. اما 
درنهايت برد پيت بازي در نقش راسل هاموند را نپذيرفت. به گفته كامرون كرو، او از مسئله 
اختالف سني زياد ميان شخصيت راسل هاموند كه نقشش را ايفا مي كرد و شخصيت پني 
كه يك دختر جوان بود، ناراضي بود. برد پيت به احتمال زياد به طور كامل از شخصيت راسل 

هاموند خوشش نمي آمد، او در نهايت به من گفت كه پول در اين ميان مطرح نيست.
مريل استريپ نيز از بازي در نقش الين، زن مقتدر و مادرساالر داستان فيلم خشنود بود، 

اما در نهايت ايفاي اين نقش به فرانسيس مك دورماند بازيگر برنده جايزه اسكار رسيد.
فيلم »تقريبا مشهور« درباره پسر نوجواني است كه اين فرصت به وي داده شده تا براي 
مجله رولينگ استون درباره يك گروه راك، گزارشي تهيه كند. او قرار است به همين منظور 
براي اجراي كنسرت، اين گروه راك را همراهي كند. »تقريبا مشهور« در رشته بهترين 
فيلمنامه غيراقتباسي برنده جايزه اسكار شد. كيت هادسون و فرانسيس مك دورمند نيز در 
بخش بهترين بازيگر نقش مكمل زن به خاطر ايفاي نقش در اين فيلم نامزد دريافت جايزه 
اسكار شده بودند. فرانسيس مك دورمند در نهايت به خاطر ايفاي نقش در فيلم فارگو به 

كارگرداني برادران كوئن برنده جايزه اسكار شد.

فيلم هاي در حال اكران همچنان فروش بليــت خود را دارند و از امروز 
اكران فيلم »زن ها فرشــته اند2« آرش معيريان نيز اكران خود را آغاز سينما

مي كند. به گزارش همشهري، سالن هاي سينمايي همچنان اكران 2 فيلم 
»شناي پروانه« محمد كارت و »خوب، بد، جلف2« پيمان قاسم خاني را دارد و از امروز 
فيلم »زن ها فرشــته اند2« آرش معيريان نيز به آنها اضافه مي شود. باتوجه به تعداد 
فيلم هايي كه راضي به اكران شده اند در جلسه اي كه با حضور رئيس سازمان سينمايي 
برگزار شد، فيلم هايي كه تا قبل از آغاز  ماه محرم اكران مي شوند با تشخيص شوراي 
صنفي نمايش مبلغ 600ميليون ريال به عنوان كمك هزينه تبليغات دريافت مي كنند. 
در اين جلسه كه اعضاي شوراي صنفي نمايش نيز حضور داشتند بر تعيين سازوكاري 
مشــخص و مدون براي اكران آنالين فيلم ها و بازنگري در شيوه هاي حمايتي از آثار 

عرضه شده در سامانه هاي وي او دي تأكيد شد.

60ميليون براي تبليغات فيلم ها 

فيلمخانه ملي آمريكا پس از يك ماه بررسي: برگزاري حضوري و فيزيكي اين رويداد امكان پذير نيست 

اكران ادامه دارد

سالي بدون جشنواره تلورايد 

هالووين مغلوب كرونا
جيمي لي كورتيس و عوامل فيلم 

»هالووين مي كشد« از به تعويق سينما
افتادن يك ساله تاريخ اكران اين 
فيلم به دليل شيوع ويروس كرونا انتقاد كرده  اند.
كورتيس در حســاب كاربري توييتر خود در 
اين باره نوشــته اســت: من هم مانند شما 
عالقه مندان به سري فيلم هاي هالووين از اينكه 
تاريخ اكران اين فيلم به تعويق افتاده ناخرسند 
و نااميد هستم. نااميدي و ناخرسندي من بيشتر 
از آنجا ناشي مي شود كه اين فيلم، فيلم جديد 
ديويد كوردون گرين كه شــخصيت هاي آن 
را جان كارپنتر و دبــرا هيل خلق كرده اند، در 
ژانر فيلم هاي ترسناك يك شاهكار محسوب 
مي شود. اين فيلم خوش ساخت و موضوع آن از 
استحكام داستاني برخوردار است. من به شما 

قول مي دهم كه انتظار كشيدن براي ديدن اين 
فيلم ارزشش را دارد.

جيمي لي كورتيس در اين فيلم در نقش »لوري 
استرود« تنها بازمانده داستان فيلم »هالووين« 
)1978(، ايفاي نقش مي كند. او از افســردگي 
و اختالل رواني ناشي از حوادث داستان فيلم 
»هالووين« رنج مي برد. او مادر كارن و مادربزرگ 

آليسون است.
فيلم هالووين )2018( در ميان برجسته ترين 
آثار ساخته شده در ژانر فيلم هاي ترسناك در 
سال هاي اخير قرار گرفته است. اين فيلم توسط 
ديويد گوردون گرين كارگرداني شده. در اين 
فيلم تا حد زيادي داستان فيلم  قديمي هالووين 
)1978( ساخته استاد سينماي ترسناك جان 
كارپنتر ناديده گرفته شــده. شخصيت اصلي 

فيلــم »هالووين« 2018، از شــخصيت هاي 
بازمانده داستان فيلم كارپنتر است. اين فيلم 
از نظر داستاني با 10 فيلم ديگر ساخته شده از 
سري فيلم هاي »هالووين«، پيوستگي ندارد. 
فيلم اخير »هالووين« پس از اكران، ركوردهاي 
زيادي را در باكس آفيس شكست. اين فيلم با 
بودجه اي حدود 15ميليون دالر ساخته شد و در 

گيشه 255.5ميليون دالر فروش كرد.
اين فيلم چنــان موفقيت آميز بود كه تصميم 
به ســاخت فيلمي ديگر در دنباله آن گرفته 
شد. اين فيلم »هالووين مي كشد« نام دارد كه 
اخيرا اعالم شــده كه تاريخ اكران آن به دليل 
شيوع كرونا يك سال به تعويق خواهد افتاد. 
هالووين مي كشد قرار بود 15 اكتبر سال2020 

اكران شود.
فيلم »هالووين به پايان مي رسد« نيز آخرين 
فيلم از سه گانه فيلم هاي اخير هالووين است كه 

قرار است در 14 اكتبر 2022 اكران شود.

رازهاي »تقريبا مشهور« 

اجراها برقرارند
تصميم گيري ها مبني بر فعاليت يا عدم فعاليت سالن هاي نمايشي بسياري از 
گروه هاي تئاتري را در چند روز اخير سردرگم كرده بود؛ تصميمي كه مشخص 
نبود شامل استان تهران است يا كل پايتخت را در برمي گيرد، اما با توجه به 
تصميم گيري نهايي توسط ستاد ملي مبارزه با كرونا، به نظر سالن هاي نمايشي 
فعاليت خود را ادامه مي دهند. مركز هنرهاي نمايشــي در پاسخ به تعطيلي 
مجدد سالن ها عنوان كرد: »ستاد ملي مبارزه با كرونا حرف اول و آخر را مي زند، 
اگر بخشنامه اي از سوي اين ستاد از طريق وزارتخانه به ما برسد، سالن ها را 

تعطيل مي كنيم.« 

محمد مهدي خاتمي، كارگردان نمايش سه شنبه هاي لعنتي

سحر قريشي در نمايي از فيلم »زن ها فرشته اند2«

پوستر چهل وششمين دوره جشنواره فيلم »تلورايد«
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كيوسك

 به دنبــال بحران اقتصادي ناشــي از 
كرونــا، دولت عربســتان ســعودي گزارش

2ميليون نفر را از فهرست كمك هاي 
مالي و يارانه اي حذف كرده است. به گزارش شبكه 
خبري بلومبرگ، اين دومين مرحله از كاهش شمار 

يارانه بگيران در عربستان در 3ماه اخير است.
برنامه موسوم به » حساب شهروندي« بزرگ ترين 
برنامه پرداخت يارانه در عربستان است كه از 2سال 
پيش به عنوان بخشي از تغييرات اقتصادي اين كشور 
آغاز شد. براســاس اين برنامه، بيش از 12ميليون 
شهروند ســعودي، يعني بيش از نيمي از جمعيت 
اين كشور، ماهانه رقمي معادل 930ريال سعودي 
)248دالر آمريكا( بــه ازاي هر خانــواده دريافت 
مي كنند. اكنون اما دولت عربستان اعالم كرده است 
كه بايد شــمار افراد بهره مند از يارانه كاهش يابد تا 
بودجه كمكي به افراد واقعا نيازمند برسد. در مرحله 
قبلي 1/3ميليون نفر از شمار يارانه بگيران عربستاني 
كم شــد و اكنون 2ميليون نفر از اين تعداد كاهش 
مي يابد. البته همزمان با كاهش شمار يارانه بگيران، 
رقم اين يارانــه هم در 3 ماه گذشــته از 725ريال 

سعودي به 930ريال افزايش يافته است.
اين كاهش شمار يارانه بگيران در عربستان با بسته 
ويژه تدابير رياضتي همراه شده كه افزايش ماليات 
بخشــي از آن اســت. بلومبرگ نوشته اســت، اين 
تدابير عالوه بــر آنكه موقعيت محمد بن ســلمان 
وليعهد سعودي را از نظر سياسي و اجتماعي به خطر 
مي اندازد، شاخص هاي اقتصادي عربستان را به دليل 
كاهش مصرف و تضعيــف قدرت مصرف كنندگان، 
تهديد مي كند. اكنون بســياري از ســعودي ها با 

افزايش هزينه ها و كاهش درآمدها روبه رو شده اند.
صندوق بين المللي پول پيش بيني كرده اســت كه 
توليد ناخالص داخلي عربســتان در ســال جاري 
ميالدي 6/8درصد كاهش يابد. اين بيشترين رقم 
كاهش طي 30سال گذشته است. دولت عربستان 
اين ماه و به دنبال كاهش درآمدهاي نفتي، ماليات 
برارزش افزوده را ســه برابر كــرد، تعرفه واردات را 
افزايــش داد و كمك هزينه معيشــتي كارمندان 
دولتي را حذف كرد. برخي تحليلگران و كارشناسان 
اقتصــادي منطقه ازجمله رئيس مؤسســه تحليل 
اقتصاد كالن هرمس در قاهــره مي گويند، با توجه 
به پيامدهاي پيش بيني نشــده اجتماعي سياسي، 
ممكن است دولت عربستان مجبور شود از برخي از 
اين تصميماتش برگردد. اين تحليلگران مي گويند 
باتوجه به شــرايط ويژه اقتصادي ناشــي از بحران 
كرونا، اين تصميمات سخت ممكن است پيامدهاي 

جدي داشته باشد.
البته يارانه حساب شهروندي، بخشي از يارانه هايي 
است كه شــهروندان ســعودي دريافت مي كنند. 
مثال برخي زنان بعد از جدا شــدن از همسرانشان، 
يارانه اي معــادل هزار ريال ســعودي به عنوان زن 
مطلقه دريافــت مي كنند. اما باتوجــه به افزايش 
هزينه ها و مثال ســه برابر شــدن ماليات بر ارزش 
افزوده، اين يارانه ها اكنون كفــاف ادامه زندگي را 

نمي دهد.
بعــد از اعالم حــذف 2 ميليــون نفر از فهرســت 
يارانه بگيــران، حســاب كاربري برنامه حســاب 
شــهروندي در توييتر، آماج حمــالت و انتقادات 

شهروندان سعودي قرار گرفت.

 حذف2 ميليون نفر
از فهرست يارانه بگيران عربستان

 افزايش فشارها 
بر اسالمگرايان تونس

جهان نما

   تغيير مسير؛ آمريكا به 
دانشجوياني كه تحصيالت آنالين 

دارند هم ويزا مي دهد

   چطور ويروس كرونا يك انقالب 
را شكست داد؛ معترضان تا پيش از 

شروع همه گيري، هر هفته در الجزاير 
به خيابان ها مي آمدند

   تست هاي 5دقيقه اي كرونا، 
مسافرت در امارات را آسان مي كند

   بريتانيا، همزمان با افزايش 
درگيري ها با چين، در يك عقبگرد، 
استفاده از 5G هواوي را ممنوع كرد

   تصميم دولت براي واكنش به 
درخواست ها براي تغيير؛ مبارزه با 

آزار جنسي تقويت مي شود

   ايران، هند را از پروژه كليدي 
چابهار كنار گذاشت؛ تهران و پكن 

توافق شراكت 400ميليارد دالري را 
نهايي كردند

توفان دروغ در باغ رز
هيچ كس در آمريكا يا خارج از آن،  از دروغگويي دونالد ترامپ تعجب 
نمي كند؛ با اين حال گاهي ميزان دروغ ها و ادعاهاي گمراه كننده 
رئيس جمهور اياالت متحده آمريكا چنان متحيركننده اســت كه 
حتي در روند دروغگويي هاي خود او هم يك اتفاق ويژه به شــمار 

مي رود.
ديگر عــادت ناپســند ترامپ، اســتفاده از ظرفيــت رويدادهاي 
رياست جمهوري براي پيشبرد اهداف تبليغاتي خود است. جلسه 
سه شنبه او با خبرنگاران در باغ رز كاخ سفيد، حتي با استانداردهاي 

خود ترامپ هم از هر دو نظر بسيار افراطي بود.
به گزارش ســي ان ان، ترامپ قرار بــود در »كنفرانس خبري« در 
جمع خبرنگاران درباره شــرايط چين و اقدامات آمريكا در اين باره 
صحبت كند اما به جاي سؤال و جواب هاي مرسوم، يك تك گويي 
54دقيقه اي به خبرنــگاران تحويل داد كه سرشــار از حمالت و 
نســبت هاي نادرســت و دروغ به جو بايدن، رقيب دمكراتش در 

انتخابات رياست جمهوري در پاييز و اقدامات خودش بود.
اين دروغ ها و صحبت هاي نادرســت و گمراه كننــده كه با هدف 
تخريب رقيب انتخاباتي اظهار شــده اند، از آن روز در آمريكا مورد 
توجه زيادي قرار گرفته و رسانه ها به تحليل جمله به جمله سخنان 
ترامپ پرداخته اند و دروغ هاي او را فاش كرده اند. برخي از اظهارات 

نادرست و روايت درست آنها اينها هستند: 

ساختمان هاي بايدن 
ترامپ در صحبت هايش به طرحي كه توسط كارگروه اتحاد بايدن 
و برني سندرز ارائه شده و براساس آن انتشار كربن تا سال2030 در 
آمريكا به صفر مي رسد اشاره كرده و گفته است كه اين طرح به اين 
معناست كه ساختمان ها در آمريكا ديگر »پنجره« نخواهند داشت.

واقعيت: اين ادعا مشخصا نادرست اســت. حذف كربن ربطي به 
تعداد پنجره ها در ساختمان ندارد و مسئله اصلي در اينجا نه پنجره 

كه استفاده از انرژي هاي تجديد پذير است.

مهاجرت
ترامپ مدعي شده است كه طرح پيشــنهادي اين كارگروه درباره 

مهاجرت، لغو بازداشت هاي مربوط به مسئله مهاجرت است.
واقعيت: پيشــنهاد اين كارگروه، برخالف ادعــاي ترامپ، درباره 
كمپ هاي بازداشت جمعي مهاجران بوده است و نه مسئله بازداشت 
آنها. كارگروه بايدن توصيه كرده كه استفاده از بازداشت مهاجران 

غيرقانوني كم شود نه اينكه متوقف شود.

H1N1 ،اوباما، بايدن
ترامپ در جمع خبرنگاران مدعي شد كه باراك اوباما، رئيس جمهور 
ســابق آمريكا و بايدن معاون او، درنظرســنجي ها درباره مديريت 
همه گيري آنفلوآنزاي خوكي )كه در زمان دولت پيشين آمريكا را به 

چالش كشيد( نمرات پاييني از سوي مردم گرفته اند.
واقعيت: نظرســنجي هاي دولت اوباما درباره مديريت همه گيري

H1N1 اصال از سؤال  شوندگان درباره بايدن چيزي نپرسيده بود. 
در ضمن، ميزان رضايت مردم از اوباما در مسئله مديريت همه گيري 
H1N1 به مراتب بيشتر از ميزان رضايت آنها در دوران همه گيري 

كرونا از ترامپ بوده است.

فساد در راي گيري 
ترامپ كه يكي از مخالفان بزرگ راي گيري پســتي در آمريكاست 
در صحبت هايش مدعي شــد كه در روند راي گيري پستي، فساد 

زيادي وجود دارد.
واقعيت: تمامي شواهد نشان دهنده اين است كه به صورت كلي، 
فساد و خراب كاري در پروســه راي گيري در آمريكا،  به جز موارد 

اندكي، بسيار نادر است.

ديوار مرزي
ترامپ مدعي شده اســت كه پروژه ديوار مرزي با مكزيك با اصرار 
شــخص او و به عنوان يكي از وعده هاي انتخاباتي اش ساخته شده، 

»تقريبا كامل« شده است.
واقعيت: ترامپ مشخصا اغراق كرده اســت. حتي با روايت خود 
ترامپ،  كار ساخت ديوار تقريبا به نيمه رسيده است. او يكشنبه در 
توييتر نوشت كه 240مايل ديوار ساخته شده است اما طول نهايي 
ديوار مــرزي 450مايل خواهد بود. او حتــي پيش تر گفته بود كه 

تمايل دارد طول ديوار بيشتر و نزديك به 500مايل باشد.

منع ورود اروپايي ها 
ترامپ مدعي شده است كه در همه گيري كرونا، ورود افرادي كه از 

اروپا به آمريكا مسافرت مي كردند را ممنوع كرده است.
واقعيت: اين ادعا هم بزرگ نمايي اســت. محدوديت هاي سفر به 
آمريكا استثناهاي زيادي داشــت ازجمله براي شهروندان آمريكا، 
افرادي كه كارت ســبز دارند، خانواده هاي هــردو گروه و برخي از 
كشورهاي اروپايي ازجمله روماني، بلغارستان، كرواسي و صربستان.

نانسي پلوسي و چين
ترامپ در صحبت هايش ادعا كرد بعد از آنكه او سفر از چين به آمريكا 
را ممنوع كرد، نانسي پلوسي رئيس دمكرات مجلس نمايندگان »در 

خيابان هاي محله چيني ها در سن فرانسيسكو« مي رقصد.
واقعيت: چيزي كه ترامپ از ممنوعيت ســفر يــاد مي كند اصال 
ممنوعيت سفر نبوده است. همچون قانون مربوط به اروپا، اين مورد 
هم استثناهاي زيادي داشت. مسئله ديگر اينكه پلوسي، آنطور كه 
ترامپ مدعي شده، اصال نرقصيده است. او فوريه به محله چيني ها 
رفت تا مردم را دعوت كند كه از ايــن منطقه ديدن كنند. هدف او 
هم مقابله با نژادپرستي بوده است چون بعد از انتشار ويروس كرونا، 
احساسات ضدآسيايي در آمريكا باال گرفت و برخي آسيايي تبارها در 

اين كشور از رفتارهاي تبعيض آميز گله كرده بودند.

چين و تعرفه ها
ترامپ، مثل هميشــه در صحبت هايش ادعا كرد كه تصميم هاي 
تجاري او در رابطه با چين، پكن را مجبور كرده است كه پول زيادي 

بابت تعرفه به آمريكا بپردازد.
واقعيت: برخالف ادعــاي ترامپ، اين واردكننــدگان آمريكايي 
هستند كه پول تعرفه واردات از چين را به دولت آمريكا مي پردازند. 
تحقيق هاي متعدد هم نشــان داده كه هزينه اصلي تعرفه ها، نه بر 

دوش مردم و شركت هاي چيني،  كه بر دوش آمريكايي هاست.

انتخابات آمريكا

حزب النهضــه، اصلي ترين نماينده 
جريانات اسالمگراي تونس در صحنه رويداد

سياسي اين كشور روز گذشته اعالم 
كرد؛ رأي اعتماد خود به دولت را ملغي خواهد كرد. 
رفيق عبدالســالم، از ســران حزب النهضه و وزير 
خارجه پيشــين تونس بــا اعالم ايــن خبر گفت: 
متأسفانه با وجود گذشــت 5 ماه از آغاز رايزني هاي 
حزبي و پارلماني، هيچ كدام از مطالبات ما براي اعمال 
اصالحات سياســي و دولتي محقق نشده است و بر 
اين اساس، با حمايت اكثريت اعضاي حزب تصميم 
گرفتيم رأي اعتماد خود به دولــت الياس فخفاخ، 

نخست وزير كنوني تونس را ملغي كنيم.
با توجه به اينكه حزب النهضه، بيشــترين سهم را 
در مجموعــه نمايندگان حامي ائتــالف حاكم در 
اختيار دارد مي توان گفت؛ تصميم اخير اين حزب، 
مقدمه اي براي سقوط دولت است. اكنون براساس 
رأي شوراي مركزي حزب النهضه، راشد الغنوشي 
)رهبر اين حزب( مأمور شده تا رايزني هاي سياسي 

براي انتخاب نخست وزير جديد را آغاز كند.
تمام اين ها در حالي است كه تنش هاي سياسي در 
تونس، ميان جريانات نزديك به عربستان و امارات 
از يك سو و حزب  النهضه از سوي ديگر به بيشترين 
حد خود طي سال هاي گذشته رسيده است. شبكه 
الجزيره در اين باره مي نويســد: عدم همراهي دولت 
و پارلمان تونس با سياســت هاي عربستان، امارات 
و مصر در پرونده ليبي باعث شــده تا موج تازه اي از 
فشارها عليه اسالمگرايان اين كشور آغاز شود. اشاره 
اين شبكه به حمالت رسانه اي اخير و اظهارنظرهاي 
تند برخي مقامات سياسي تونس، عليه مباني فكري 
حزب النهضه و ارتباط آن با »گروه هاي تروريستي« 

در سطح منطقه است!
از جمله اين حمالت مي توان به نطق مشهور عبير 
موسي، نماينده جنجالي پارلمان تونس اشاره كرد. 
او هفته گذشته، پس از آنكه اكثريت اعضاي پارلمان 
اين كشور با افزودن نام سازمان »اخوان المسلمين« 
به ليست گروه هاي تروريستي مخالفت كردند، گفت: 
قانوني ترين نهاد تونس توســط يك جريان وابسته 
به تروريســت ها در منطقه اداره مي شود. حمايت 
نمايندگان حزب النهضه از سياســت هاي اردوغان 
در ليبي، مصداق حمايت از تروريسم است. ما اجازه 
نمي دهيم انقالب مردم تونس توسط سازمان هاي 

تروريستي مصادره شود.
در مقابل، سياســت حزب النهضــه طي هفته هاي 
گذشته نشان مي دهد از ورود به چنين درگيري هايي 
اجتناب داشته و صرفا بر تبليغات خود مبني بر فساد 
اقتصادي نخســت وزير و ضرورت كناره گيري او از 
دولت تمركز مي كند. تمام اين ها در حالي است كه 
قيس سعيد، رئيس جمهور تونس از رويكردهاي اخير 
حزب النهضه انتقاد كرده و تــالش براي بركناري 
نخست وزير در شــرايط بحران اقتصادي و انتشار 

ويروس كرونا را نادرست خوانده است.

ليبي در انتظار نبرد بزرگ
به گفته شــبكه الجزيره، دولت وفــاق ملي ليبي 
)مورد حمايت تركيه( براي حمله به شــهر سرت و 
آزادسازي اين شهر از سيطره نيروهاي ژنرال حفتر 
آماده مي شود. شهر ســرت به دليل وجود بيشترين 
ذخاير نفت و گاز ليبي از موقعيت اســتراتژيكي در 
اين كشور برخوردار است تا جايي كه ژنرال سيسي، 
رئيس جمهور مصر و از حاميان منطقه اي حفتر، ورود 
درگيري هاي نظامي به اين شــهر را خط قرمز خود 

اعالم كرده است.
همزمان با اين تحوالت، شبكه بي بي سي به نقل از 
منابع ميداني در ليبي مدعي شــده شبه  نظاميان 
روســي »واگنر« از روز گذشــته در حال خروج از 
شهر ســرت و عقب نشــيني در جبهه هاي شرقي 
ليبي هســتند. نيروهاي واگنر از سال 2017براي 
حمايت از ژنرال حفتر وارد نبرد ليبي شــده و نقش 
مؤثري در پيروزي هاي اين جريان عليه دولت وفاق 
تا سال2019داشــتند. اين اما دومين  بار طي 5 ماه 
گذشته است كه نيروهاي واگنر در مقابل حمالت 

دولت وفاق از مواضع خود عقب نشيني مي كنند.
معادالت نظامي بحران ليبي از اواسط سال گذشته 
با ورود مستقيم تركيه براي حمايت از دولت وفاق 
به طور چشمگيري تغيير كرده اســت تا جايي كه 
اين دولت از دفاع براي حفظ آخريــن پايگاه خود 
در طرابلس و جلوگيري از ســقوط اين شــهر، به 
حمله براي آزادسازي شــهرهاي استراتژيكي نظير 
سرت تغيير موضع داده اســت. با اين حال بسياري 
از تحليلگران نسبت به ورود مستقيم مصر به ليبي 
براي تغيير معادالت به ســود شــبه نظاميان حفتر 

هشدار داده اند.
دولت مصر در پي پيشروي هاي اخير نيروهاي وفاق، 
نســبت به حفظ امنيت مرزهاي غربي اين كشور با 
ليبي هشدار داده و شهر سرت را به عنوان خط قرمز 
امنيت ملي خود اعالم كرده است. عبدالباري عطوان، 
سردبير روزنامه راي اليوم در اين باره مي نويسد: ورود 
نيروهاي مورد حمايت تركيه به ســرت مقدمه اي 
براي آغاز حمالت هوايي مصر به ليبي خواهد بود. 
هم اكنون بخش اعظم مياديــن نفتي ليبي، تحت 
سيطره نيروهاي حفتر و زيرنظر شركت هاي نفتي 
فرانسوي و اماراتي قرار دارد. به اين ترتيب مي توان 
انتظار داشــت ورود نيروهاي دولت وفاق به شــهر 
سرت، عالوه بر احتمال درگيري نظامي با مصر، موج 
تازه اي از فشارهاي عربي و اروپايي عليه دولت تركيه 

را به دنبال داشته باشد.
اگرچه وزارت خارجه مصــر پس از تحوالت نظامي 
اخيــر در ليبي، طرحــي را براي آتش بــس و آغاز 
مذاكرات سياســي تقديم دولت وفاق كرده بود، اما 
مولود چاووش اوغلو، وزير خارجه تركيه گفته است: 
خروج كامل نيروهاي ژنرال حفتر از شــهر سرت، 
پيش شــرط هرگونه مذاكره و آتش بس در بحران 

ليبي است! 

آسيبي كه ويروس كرونا به جهان وارد كرده، 
بي سابقه بوده است؛ بيش از نيم ميليون انسان 
جان خود را از دست داده اند. صدها ميليون نفر 
بيكار شده اند و هزاران ميليارد دالر پول و سرمايه از دست رفته است. هنوز 
بيماري مهار نشده و ممكن است طي ماه هاي آينده صدها هزار نفر ديگر هم 

در اثر ابتال به آن قرباني شوند.
طبيعي است كه تالش زيادي براي توليد واكسن در جهان در جريان باشد. 
بيش از 100تيم در نقاط مختلف جهان در حال كار روي واكســن كرونا 
هستند. برخي از اين پروژه ها بسيار اميدواركننده بوده اند و چند مورد آنها 
ممكن است خيلي زودتر از آنچه تصور مي شد به نتيجه برسند. اما حتي اگر 
تعدادي از اين واكسن ها به نتيجه برســند و مردم را در برابر ويروس كرونا 
مصون كنند، باز هم موضوع ســالمت عمومي موضوعي حل نشده باقي 
خواهد ماند. همانطور كه اغلب متخصصان حوزه بهداشت عمومي معتقدند، 
هيچ واكســني نمي تواند همه مردم يك جامعه را در برابر بيماري ها براي 
هميشه ايمن كند. در اين ميان، برخي هم هستند كه به تزريق واكسن براي 
رهايي از بيماري ها اعتقادي ندارند. مشكل بزرگ تر اما آن است كه حدود 
8ميليارد زن، مرد و كودك در جهان زندگي مي كنند و به همين دليل توليد 
8ميليارد دوز از واكسن يا واكسن هاي كرونا و توزيع آن در جهان، سال ها - و 

نه ماه ها - زمان خواهد برد.

اين ها البته بحث هاي تخصصي مربوط به حوزه هاي علم، توليد و لجستيك 
است. اما مسئله سرنوشت واكســن كرونا با سياست هم گره خورده است. 
براي شروع مي توان پرسيد، چه كسي هزينه توليد واكسن ها را خواهد داد؟ 
شركت هاي درگير توليد واكســن كرونا انتظار دارند سرمايه اي كه صرف 
بخش تحقيق و توســعه و بخش هاي توليد و توزيع مي كنند، بازگشــت 
داشته باشد. موضوع سود آنها خود موضوع مهم ديگري است. مسئله ديگر 
اين است كه شــركت هاي توليد كننده واكســن، طبق چه سازوكار مالي 
بايد فرمول توليد آن را در اختيار ديگران قرار دهند؟ اما مهم ترين ســؤال 
سياسي كه درمورد واكسن مطرح مي شود اين است كه چه كساني و در چه 
زماني به واكسن دسترسي خواهند داشت؟ چه كسي بايد قبل از ديگران 
واكسن را بگيرد؟ اساسا چه كســي تعيين مي كند كه اولويت با كيست؟ 
كشور توليدكننده چه منفعتي از توليد آن خواهد برد؟ كشورهاي غني آيا 
اجازه خواهند داد واكسني به كشورهاي فقير برسد؟ آيا كشورها محاسبات 
ژئوپلتيك را در اين مســئله دخيل مي كنند؟ آيا واكسن را به كشورهاي 
دوســت خود مي دهند و آن را از مردم كشــورهاي دشمن يا حتي رقيب 

دريغ مي كنند؟ 
در سطح ملي نيز دولت ها با اين ســؤال روبه رو مي شوند كه واكسن هاي 
توليدي يا دريافتــي را چطور بين مردم توزيع كنند. يك ايده اين اســت 
كه كاركنان حوزه درمان، نيروهاي پليس، آتش نشان ها، نيروهاي ارتش، 
معلمان و ديگر افراد كليدي جامعه بايد قبل از ديگران واكســينه شوند. 
موضوع بعدي اين است كه سالمندان بر جوانان اولويت دارند يا بالعكس؟ 

آيا واكسن بايد براي برخي گروه ها رايگان باشد يا براي همه مردم؟ 
در سطح بين المللي، سؤال ها پيچيده تر مي شود. بايد اين اطمينان حاصل 
شــود كه توليد واكســن خيلي زود به توليد انبوه برســد. بايد پول كافي 
جمع آوري شود تا هزينه توليد واكسن براي كشورهاي فقير هم تامين شود. 
سازمان اتحاد جهاني واكسن و ايمني ســازي  )GAVI( سازمان بهداشت 
جهان، برخي كشورها و بنياد بيل و مليندا گيتس، سازمان دسترسي جهاني 
به واكسن كوويد-COVAX( 19( را تاســيس كرده اند و تالش مي كنند 

واكسن كرونا پس از توليد به طور مســاوي در اختيار مردم سراسر جهان 
قرار گيرد. سازمان بهداشت جهاني يك چارچوب پيشنهادي ارائه كرده كه 
براساس آن گروه هاي مختلف جمعيتي براي واكسيناسيون اولويت بندي 
شده اند. كاركنان حوزه درمان در صدر اين فهرســت قرار دارند. اما آيا اين 
تالش ها به نتيجه خواهد رســيد؟ COVAX هم پول كافي ندارد و هم از 
حضور آمريكا و چين بي بهره است. اصوال چرا كشورها بايد از برنامه ارائه شده 
از سوي اين سازمان پيروي كنند؟ مگر نه آنكه كشورها ابتدا بايد به فكر مردم 
خود باشند؟ به نظر مي رسد در نهايت واكسن كرونا به موضوعي ملي تبديل 
خواهد شد تا يك موضوع بين المللي. نگاهي به تجربه چند ماه اخير، مويد اين   
است. كرونا از چين آغاز و به سرعت به يك بحران جهاني تبديل شد. پاسخ 
دولت ها اما اغلب به مرزهاي كشــورها محدود شد. برخي كشورها به دليل 
بهره مندي از ساختار مناسب نظام بهداشت و درمان و رهبران كاردان، از 
پس ويروس برآمده اند اما براي برخي ديگر، شرايط بسيار بحراني پيش رفته 
است. اگر كشورها همان رويكردي كه در زمينه درمان بيماري داشته اند را در 
زمينه واكسن هم ادامه دهند، دنيا با يك فاجعه بزرگ تر روبه رو خواهد شد. 
تنها تعدادي از كشورهاي جهان هستند كه توانايي توليد واكسن را دارند. 
بنابراين مسئله توليد واكسن كرونا بايد به يك مسئله جهاني تبديل شود. 
بحث تنها بر سر مسائل انساني نيست. اگر از منظر اقتصادي و استراتژيك هم 
به قضايا نگاه كنيم، دنيا بايد به طور دسته جمعي در برابر كرونا واكسينه شود.

تجربه آمريكا در عراق مي تواند راهگشا باشد. در عراق پيروزي هاي نظامي 
از سيستم برنامه ريزي براي دوران بعد از جنگ پيش افتاده بود و به همين 
دليل نتيجه چيــزي جز فاجعه نبود؛ چيزي كه مي تــوان آن را »پيروزي 
فاجعه بار« ناميد. نمي توان به ســرعت در آزمايشــگاه و در زمينه توليد 
واكسن پيشرفت كرد، اما براي فرداي آن فكري نكرد. دولت ها، شركت ها 
و ســازمان هاي غيردولتي بايد به سرعت گرد هم جمع شــوند و در اين 
زمينه تصميم گيري كنند؛ حال مي خواهد زير چتر COVAX باشد، يا در 
چارچوب نهادهاي سازمان ملل يا هر سازمان ديگري. زندگي و سرنوشت 

ميلياردها انسان در گرو چنين تصميمي است.

واكسن كرونا، واكسن سياسي

ريچارد هاس
رئيس شوراي روابط خارجي آمريكا
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فلجپسازافراطدرگيم
نانينگ: پســر 15ســاله اي در چين پس از 2 ماه بازي 
كامپيوتري و خواب كم ســرانجام فلج شــد. به گزارش 
آديتي ســنترال، به گفته والدين اين پســر، او طي 2 ماه 
شــب ها فقط 2 ســاعت خوابيده و باقي وقت خود را به 
بازي بي وقفه مشغول بوده است. سرانجام پس از بيهوش 
شدن اين پسر، او را به بيمارستان منتقل كردند و در آنجا 
مشخص شد او پس از سكته دســتش براي هميشه فلج 

شده است.

ابتالي71نفربهكرونادريكآسانسور
هيلونگجيانگ: يك زن چيني آلوده به ويروس كرونا، 
به دليل استفاده از آسانســور ساختمان محل سكونتش، 
به طور ناخواســته دســت كم 71 نفر را به ويروس آلوده 
كرده  است. به گزارش اينديپندنت، او كه هيچ نوع عالئمي 
نداشت حتي خود را در خانه قرنطينه كرده بود، اما پس از 
يك بار استفاده از آسانســور همسايه ها را هم مبتال كرده 
است. يكي از همسايه هاي مبتال شده نيز پس از مهماني 

گرفتن باعث انتقال ويروس به 71نفر شد.

بازهمقتلبهدليلماسكنزدن
ميشيگان: يك افســر پليس در ايالــت ميشيگان آمريكا 
مردي را كه يك مشتري را در نزاعي بر سر استفاده از ماسك 
با چاقو زخمي كرده بود، با شليك گلوله  كشت. به گزارش 
يورونيوز و به گفته پليس، اين نزاع در نزديكي شهر لنسينگ، 
مركز ايالت ميشيگان رخ داده است و مظنون اين حمله كه 
»شان رويس« نام داشته به يك مرد 77 ساله حمله مي كند، 
چراكه اين مرد از او خواسته بود ماسك بزند. افسر پليس او 
را درحالي كه با چاقو به سمتش مي آمد هدف گلوله قرار داد.

طوالنيترينكابلكشيدنيا
لندن: ســاخت بزرگ ترين اتصال دهنده برق دنيا براي 
انتقال انرژي پاك ميان بريتانيا و دانمارك آغاز شــد. به 
گزارش ديلي ميل، اين اتصال 1. 8 ميليارد پوندي كه به 
آن »اتصال وايكينگ« گفته مي شود، جريان مستقيم با 
ولتاژ باال را ميان 2 كشــور منتقل مي كند. اين پروژه قرار 
است سال 2013 با ساخت 765 كيلومتركابل زير دريا در 
فاصله ميان »بيكر فن« و »لينكلنشــاير« در انگلستان و 
»روزينگ« در »ساوت جوت لند« دانمارك به پايان برسد.

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: 
اليجتمع الورع و الّطمع؛  پرهيزگاري و طمع جمع نمي شوند.
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نظاميخوانيدرايران
نظامي خواني يا ليلي و مجنون خواني 
به غير از شوشتر در كدام منطقه ايران 

وجود دارد؟ 
دوســت عزيز موســيقيدان 
شوشتري پرســش باال را از 
من كرد. او خاطرنشان كرد 
كه ما در مناطق مختلف ايران 

شاهنامه خواني، خيام خواني، فائز خواني و... داريم و به غير 
از شوشتر در كدام منطقه ايران نظامي خواني وجود دارد؟ 

در پاسخ چنين نوشتم: 
سالم 

دوست عزيز و استاد محترم
در مورد نظامي خواني بايد بگويم تقريبا در ايران نداريم؛ 
فقط در لرستان ژانر موسيقي به نام خسرو و شيرين خواني 
داريم و ملــودي آن هم مخصوص همين ژانر اســت. در 
فلك خواني كه در جنوب تاجيكســتان رايج اســت، به 
غير از ترانه هــاي فولك، از نظامي، بيدل، ناصرخســرو، 
خيام، ســعدي، حافظ و... خوانده مي شود. كال در فضاي 
فلك خواني است كه ترانه ها با دوتار در جنوب تاجيكستان 

خوانده مي شود.
من هم كتابي را به  نام »فلك خواني« برگردان و منتشــر 

كرده ام كه مي توانيد به آن مراجعه كنيد.
بيدل خواني در فارســي زبانان تاجيكستان و ازبكستان، 
افغانستان، پاكستان و شمال هند بسيار رواج داشته است؛ 
به ويژه در ميان طريقت اســالمي چشتيه در پاكستان و 
شمال هند، البته از موالنا، سعدي و شــاعران ديگر نيز 
وجود دارد. اشعار نظامي قاعدتا نبايد باشد، چون بيشتر به 

عشق زميني و رمانتيك و نه آسماني مي پردازد.
خيام خواني در بوشهر در مراسم عروسي و هر بزم شادماني 
رواج دارد كه قدمت آن كمتر از صد سال است. رباعيات 
خيام را تكرار مي كنند يا هر رباعي ديگر را كه طرب انگيز 
است و با مذاق و مشرب خيامي ســازگاري دارد، همراه 
اشــعار خيام توســط يكي از خراباتيان خوانده مي شود. 
به دنبال اشعار خيام، معموال از يزله يا خرده آهنگ هاي 

بوشهري نيز استفاده مي شود.
در مناطق ديگر ايران در مناطق غير شهري و به  احتمال 
زياد شهري تقريبا وجود ندارد. شروه خواني در بوشهر آواز 
غمگنانه اي ا ست به تنهايي يا با  ساز ني خوانده مي شود. 
ممكن است چند شروه خوان كنار هم بنشينند و جواب 
يكديگر را بدهند. در واقع شروه خواني از زمان فائز به اوج 

خود مي رسد.
فائز خواني هم در استان هاي جنوب ايران؛ مانند فارس، 
بوشــهر، هرمزگان و خوزســتان خوانده مي شود كه در 

بوشهر به آن دشتستاني يا دشتي هم مي گويند.
شــاهنامه خواني در ايران رواج بيشتري داشته است؛ در 
لرستان، بختياري، خراسان، قشقايي ها كه در اين مورد 
تحت تأثير بختياري ها بوده اند، فارسي زبانان ديگر مناطق 

ايران و همچنين تاجيكستان و ازبكستان و افغانستان.
 ليلي و مجنون خواني هم كه ويژه شوشتر است. همچنين 
در جمهوري آذربايجان اپراي ليلي و مجنون ساخته شده 

و اركستر سمفونيك و بازيگران آن را اجرا كرده اند.

كيوانپهلواننگاه
 مدرس، نويسنده و پژوهشگر موسيقي

عليمالئكهپزشكيروايت
 روزنامه نگار و پزشك

سعيدعباسپور
ويترينداستان نويس و پزشك

ويروسكروناميتواندبهقلب
آسيببزند

ويــروس كرونا مي تواند باعث آســيب 
بسياري از اندام هاي حياتي بدن شود و 
قلب هم ازجمله اين اندام هاست. آسيب 

قلبي در عفونت با ويروس كرونا ممكن 
است ناشي از علل متفاوتي باشد، 

ازجمله حمله مستقيم ويروس 
به سلول هاي قلب، واكنش شديد 
التهابي دستگاه ايمني در پاسخ 

به ويروس و لخته شدن خون در رگ ها كه خون رساني 
به ماهيچه قلب را مختل مي كند. همچنين در افرادي كه 
دچار عفونت شديد ريوي ناشي از ويروس كرونا هستند، 
قلب مجبور مي شود كار شديدتري را انجام دهد تا خون 
را به درون ريه هايي كه ملتهب و پر از مايع هستند، پمپ 
كند. اين كار شديدتر ممكن اســت به نارسايي قلب يا 

آسيب به عضله قلب منتهي شود.
قبــاًل گزارش هايی از ووهان چين ـ كانون اوليه شــيوع 
كرونا ـ درباره آسيب قلبي بيماران كوويد ـ 19 منتشر شده 
بود. اما اخيراً يك بررســي بزرگ كه بر مبناي داده هاي 
به دست آمده 901 بيمار از 69 كشور است، نشان داده كه 
بيش از نيمي از بيماران كرونای بستري شده كه اسكن 
قلب )اكوكارديوگرافي( شــده  بودنــد، ناهنجاري هايي 
در كاركرد قلبشان داشــتند. ناهنجاري كاركرد قلب در 
يك هفتم اين بيماران اسكن  شده در حدي بود كه احتماالً 
مي توانست اثر مهمي بر بخت زنده ماندن و بهبودي آنها 
بگذارد. اكثر اين بيماران ســابقه بيماري قلبي نداشتند 
و پژوهشــگران نتيجه گرفتند كه ويــروس كرونا عامل 

مشكالت قلبي آنها بوده است.
نتايج اين بررسي همچنين مي تواند توضيح دهد كه چرا 
افراد دچار بيماري زمينه اي قلبي بيشتر در معرض خطر 
مرگ ناشي از كرونا هســتند. البته اين بررسي محدود 
به بيماراني مي شد كه پزشــكان در مرحله اول به وجود 
مشكالت قلبي در آنها شك كرده بودند. بنابراين ممكن 
است موارد بيشتري از آسيب هاي قلبي در بيماران كرونا 
از نظر دور مانده باشد. اين پژوهشگران توصيه مي كنند 
با توجه به اينكه كوويد ـ 19 ناشي از ويروس جديد كرونا 
يك بيماري پيچيده چند سيستمي است و بر بخش هاي 
گوناگون بدن ازجمله قلب اثر مي گذارد، درصورت شك 
به وجود مشكالت قلبي بايد اسكن قلبي انجام شود. موارد 
آسيب قلبي در موارد آنفلوآنزاي شديد هم گزارش شده 
است اما شــمار باالي بيماران كوويد ـ 19 دچار آسيب 
قلبي در اين بررسي كه بسياري شان ناهنجاري شديد در 
كاركرد قلب داشتند، باعث تعجب پژوهشگران شده بود.

تهران،شريعتي؛درمانگاه
سينااطهر

زن ليوان پــر از دوغ را به 
طرف مرد دراز مي كند.

مرد دست زن را مي گيرد. 
ليوان دوغ در دســت زن 

لب پر مي زند.
زن به دو طرف سفره نگاه 
مي كند. به 2 كودك 6 ، 7 
ساله كه پشــت به سفره 

به خواب رفته اند. نوزادي كه نبايد بيش از 5 ، 6 ماه 
داشته باشد در آغوش زن تكان مي خورد.

مرد ليوان را از دســت زن مي گيرد، مي گذارد كنار 
بشقاب.

زن كنترل را برمي دارد و صــداي تلويزيون را زياد 
مي كند.

»با تأكيد بــر اجراي مــر قانون افزود: براســاس 
گزارشات واصله 3 متهم اصلي اين اختالس بزرگ 
متواري بوده و در يك كشــور بيگانه ساكن هستند 

كه به گفته ... .«
مرد تكه بزرگي از نان سنگگ مي كند. رويش سبزي 
مي گذارد. بعد نيم سيخ كباب كوبيده و 2تكه پياز. 
لقمه را كه چندان راحت در دســتش جا نمي گيرد 

به دهان مي برد.
همه جور آدمي پيدا مي شــود. »براســاس گزارش 
خبرنگار ما هنگامي كه انفجار هولناك درمانگاه سينا 
رخ مي دهد هموطن دستفروش زحمتكشي كه در 
مقابل بيمارستان بساط پهن كرده بوده، بساطش را 
رها مي كند و دالورانه به كمك همنوعان خود كه در 
آتش مي سوخته اند، مي شتابد. اين دستفروش فداكار 
وقتي برمي گردد بــا تعجب فــراوان مي بيند تمام 
داروندارش به تاراج رفته. خوشبختانه پليس آگاهي 
با بررسي دوربين هاي بانك و مغازه هاي مجاور موفق 

به شناسايي اين سارق متواري شده است.«
 مرد به ســرفه مي افتد. لقمه را پرت مي كند توي 

سفره. ليوان دوغ را برمي دارد و سر مي كشد.
زن بهت زده به مرد نگاه مي كند.

مرد پچ  پچ وارمي گويد. زنگ بــزن جواد تان همين 
حاال وسايل اصالحش را بردارد بيايد اينجا.

مي خواهم مو، ريش، سبيل همه را از ته بزنم. چند 
روزي بايد بــروم جايي. يك چيز ديگــر، ببين اگر 

كاله گيس هم دارد، يكي، دو تا با خودش بياورد.
بيســت و چهارم تير ماه هزار و ســيصد و نود و نه 

خورشيدي.

»ايگرنشجاع«و»ماهبرفرازمانيفست«
شــايد با تــرس هميشــگي اش، 
عنكبوت هــا، نمي توانســت كنار 
بيايد ولي مجبور بــود به خاطر پدر 
و مــادرش و نجات آنهــا، با حمله 
دشــمنان به قلعــه »بيبرنل« كه 
متعلق به پدربزرگ ايگرن و جدشان 
بود، مواجه شــود. اين دفعه ايگرن 
بود كه بايد دســت به كار مي شد. 
برخالف ميلش شايد بايد با جادو 
جنبل آنها را راهــي بركه نزديك 

دروازه قصر مي كــرد؛ بركه اي كه با 
آب جادويي اش مي توانســت آنها را 
به ماهي تبديل كند يا شايد هم بايد 
از شواليه كوه و موي غول مهربون، 
بيســكوييت هاي خشــك البرت، 
مارهاي زير نيلوفر آبي، سيزيفوس، 
شيرهاي سنگي غران يا محلول اسب 
تك شاخ استفاده مي كرد؛ ولي قطعاً 
همه اينها بــا كارگروهي قابل اجرا 
بود. همه  چيز داشــت خوب پيش 
مي رفت تا اينكه يــك روز دراتاق 

جادو...
رمان»ايگرن شجاع« نوشته كورنليا فونكه كه شرح مختصري از 
داستان آن را نوشــتم، ترجمه كتايون سلطاني است. اين كتاب، 
ماجراجويي هاي دختري به نام ايگرن را تعريف مي كند كه هميشه 
دلش مي خواسته شواليه معروفي شود. اين رمان خواندني را نشر 

افق با تيراژ 2200نسخه منتشر كرده است.
 »ماه برفراز مانيفست« هم كتاب پركشش ديگري است از همين 
انتشارات كه براي نوجوانان نوشــته و ترجمه شده است. موضوع 
كلي كتاب، ماجراجويي هاي پي درپي يك دختر به نام »ابلين« 
است. اين دختر سيزده ساله مدام و دائم درحال سفر است. حس 
كارآگاهي در او آشكار است و دوست دارد درباره گذشته شهري كه 
پدرش در دوران كودكي و نوجواني در آن به سر مي برده اطالعات 
جمع آوري كند. شغل پدر او در گذشته روزنامه نگار بوده و شغلش 
سبب اين مي شود كه دخترش به مانيفست، يعني شهر كودكي 
خود ســفر كند. ابلين از فرصت استفاده مي كند و درباره گذشته 
آنجا و مردمانش به كمك دوشيزه سادي، پيشگوي قديمي شهر، 
اطالعاتي كســب مي كند، اما پدر ابلين در هيچ يك از داستان ها 
نيست و اين ابلين را نگران مي كند كه آيا پدرش به او دروغ گفته 
است؟ اين رمان را »كلر وندرپول« نويســنده انگليسي نوشته و 
كيوان عبيدي آشتياني آن را به فارسي برگردانده است. كتاب سال 
2011برنده جايزه نيوبري شده كه يكي از معتبرترين جايزه هاي 

رمان ادبيات نوجوان دنياست.

كمك4ميليونيوروييبهنمايشگاهكتابفرانكفورت
بعد از اعالم كمك 4ميليون يورويي وزارت 
فرهنگ آلمــان براي احيــاي فرهنگ و 
ادبيات اين كشور، مســئوالن نمايشگاه 
كتاب فرانكفورت كه بخــش اعظمي از 
كمك ها به آنها اختصاص يافته اســت، 
برنامه هاي خود را براي برگزاري نســخه 

ديجيتال نمايشگاه امسال اعالم كردند.
 به گزارش پابليشينگ پرســپكتيو، »مونيكا گراترز«، وزير فرهنگ آلمان اعالم كرد 
از بسته كمكي »نوتار كالتر« استفاده كرده و 4 ميليون يورو به نمايشگاه بين المللي 
كتاب فرانكفورت كمك خواهد كرد. هدف از پرداخت اين كمك مالي قادر ســاختن 
ناشران آلماني و خارجي براي حضور در نمايشگاه بين المللي كتاب فرانكفورت در سال 
2020است. عالوه بر اين، برنامه هاي ديجيتال در دســترس ناشران قرار مي گيرد تا 

بتوانند محصوالتشان را ارائه و در نمايشگاه امسال شركت كنند.
 مسئوالن نمايشگاه كتاب فرانكفورت مي گويند امسال كمك دولت آلمان زمينه اي 
فراهم كرده تا خدمات نمايشگاه براي حضور ديجيتال ناشران رايگان شود. همچنين 
امسال نسخه ديجيتال نمايشگاه با عنوان »حاالهمه باهم« از چهاردهم تا هجدهم اكتبر 
برگزار خواهد شد. »حقوق مؤلفان فرانكفورت« پلتفرمي ديجيتال است كه امسال در 
نمايشگاه مجازي كتاب فرانكفورت زمينه ارتباط ناشران و نويسندگان را براي خريد و 
فروش كتاب ها و ترجمه آنها فراهم خواهد كرد. به گفته مسئوالن اين پلتفرم به ناشران 
اجازه خواهد داد كاتالوگ كتاب هاي خود را با جزئيات كامل در اختيار عالقه مندان قرار 
دهند كه قرار است از اواسط  ماه سپتامبر در دسترس ناشران شركت كننده در نمايشگاه 
ديجيتال امسال قرار داده شود. تمام هزينه هاي مربوط به اين داد و ستدهاي ديجيتال 
از طريق كمك 4ميليوني دولت آلمان تأمين خواهد شــد.  پيش از اين چنين تجربه 
دادوستد كتاب ها به صورت آنالين در نمايشگاه كتاب هاي كودك بولونيا در ايتاليا اتفاق 
افتاده بود. نمايشگاه كتاب فرانكفورت با استفاده از تجربه موفق ايتاليايي ها تصميم 
گرفته از شركت هاي حقوقي بين المللي براي ناشران استفاده كند. »جني كوهن« مدير 
بخش حقوقي كتاب ها در نمايشگاه  فرانكفورت مي گويد نمايشگاه كتاب فرانكفورت 
يك پلتفرم بين المللي براي تجارت كتاب محسوب مي شود و به همين دليل اين مسئله 
حائز اهميت است كه خدمات ديجيتال نيز براي مشتري ها در باالترين كيفيت باشد. 
وي گفت: پلتفرم نمايشگاه ديجيتال در كنار نمايشگاه اصلي زمينه الزم را براي ناشران 
سراسر جهان فراهم مي كند كه در اوضاع بحراني كنوني بتوانند به راحتي با يكديگر 
ارتباط برقرار كنند. همچنين امسال سايت اينترنتي نمايشگاه فرانكفورت امكانات الزم 
را براي راه اندازي و ميزباني پلتفرم ديجيتال 2020فراهم خواهد كرد.  نسخه آنالين 
كنفرانس نمايشگاه فرانكفورت نيز در 4 روز تقسيم شده است كه از 12اكتبر تا 15اكتبر 
هر روز به برنامه اي خاص اختصاص داده شده است. برنامه اين كنفرانس در 12اكتبر 
به ناشران آكادميك، 13اكتبر حقوقي و مجوزها، 14اكتبر چشم اندازهاي نشر و برنامه 
و روز 15اكتبر به كتاب هاي صوتي اختصاص داده شده است. كمك 4ميليون يورويي 
به نمايشگاه كتاب فرانكفورت بخشي از يك ميليارد يوروي كميته »نوتار كالتر« است 
كه مجلس آلمان هفته گذشــته تصويب كرد. اين بســته مالي شامل 4 بخش است: 
سرمايه گذاري مربوط به كرونا؛ بيش از 250ميليون يورو، حمايت از صنعت فرهنگ؛ 
بيش از 480ميليون يورو، حمايت از پيشــنهادهاي ديجيتــال و فرهنگي؛ بيش از 
150ميليون يورو، و بقيه براي كمك به مراكز و آموزشگاه هايي كه تحت حمايت دولت 

فدرال قرار دارند؛ بيش از 100ميليون يورو.

دريچه

ساختروباتيشبيهپرندهها

شركت آلماني فستو روباتي ســاخته است كه ظاهرش و 
سيستم پروازش بســيار به يك پرنده واقعي شبيه است. 
به گزارش آديتي ســنترال، روبات يادشده فقط 42گرم 
وزن دارد و حركتش به وسيله موتورهايي كه در بال هايش 
تعبيه شده انجام مي شود. اين نخستين روباتي است كه 
پروازش درست با مكانيسم پرواز پرنده ها هماهنگ است.

دانستني ها

موفقيتدرفازاولآزمايشانسانيواكسنكرونا
Mod� 19افزايش يافت. شركت آمريكايي -اميدها براي توليد واكسن مؤثر عليه كوويد

erna كه يكي از اولين ها در كورس رقابت جهاني براي ساخت واكسن كرونا ست، اعالم 
كرد فاز اول آزمايش انساني آنها با تحريك پاسخ ايمني روي 45داوطلب با موفقيت 

پشت سر گذاشته شده است.
به گــزارش دي ميل، محققان عــالوه بر ايــن از بي خطر بودن واكســن و عدم  بروز 
عوارض جانبــي روي داوطلبان خبر دادنــد. تيم تحقيقاتــي Moderna مي گويد 
واكســن تســت شــده روي داوطلباني كه 2دوز از آن را دريافت كرده اند، به توليد 
ســطح بااليي از آنتي بادي خنثي ســاز ويروس كش منجر شده اســت كه ميانگين 
 آن از حد متوســط  افرادي كــه از كوويد-19بهبــود يافته بودند، تجــاوز مي كند.

درد ناحيه تزريق و واكنش هاي خفيف يا متوسط مانند احساس ضعف، سردرد، لرز، 
درد عضالني از مواردي بود كه پس از ترزيق از سوي داوطلبان گزارش شده است. البته 
بيشتر احتمال داده مي شد اين عوارض در فاز دوم تزريق يا در افرادي كه باالترين دوز 

را دريافت كرده اند، بروز كند.
شركت آمريكايي Moderna نخستين شركت آمريكايي است كه فاز آزمايش انساني 
واكسن ويروس كرونا را در 16مارس، يعني 66روز پس از اعالم جهاني توالي ژنتيك 

اين ويروس آغاز كرد.
دانشمنداني ديگر در سراسر جهان همچنان با نااميدي به دنبال يافتن يك واكسن مؤثر 
عليه اين ويروس مرموز هســتند كه تنها كليد بازگشايي كامل و بي دغدغه اقتصاد و 
پايان دادن به پاندمي هولناكي است كه از ژانويه 2020 تاكنون حدود 600هزار نفر را در 
سراسر جهان به كام مرگ كشانده است. اين در حالي است كه يك دانشمند انگليسي 
كه در كالج امپريال لندن در حال آزمايش واكسني ديگر است، ادعا مي كند كه واكسن 
كوويد-19درصورتي كه كارآزمايي هاي باليني را با موفقيت پشــت سر بگذارد، طي 

يك سال آينده آماده خواهد شد.
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