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مديريت شهري فعلي با متروي تهران چه كرد؟ تقريبا هرآنچه 
كه مي شــد و بايد انجام مي شــد؛ اعم از تكميل نواقص، رفع 
اشكاالت، غلبه بر مشــكالت، اصالح اولويت بندي ها، رعايت 
الزامات، تثبيت رويكرد جديد، نگاه واقعي و غيرشعاري به توليد 

داخل و نهايتا ترجيح كيفيت به كميت.
درباره متروي تهران تا به حال عمده چيزي كه در رســانه ها 
مطرح شــده، گاليه هاي بحق رئيس و اعضاي شــورا از دولت 
بوده كه چرا هيچ كمكي به مترو نكرده اند و نمي كنند. استدالل 
اصلي هم اين بوده كه توسعه حمل ونقل عمومي در پايتخت، 
يك وظيفه حاكميتي است و فراتر از  توان و امكانات شهرداري 
تهران است كه بخواهد و بتواند به شــكل سالم، منابع اين كار 

را تأمين كند.
با اين حال كمتر به اين پرسش ها پرداخته شده كه در اين دوره 
مديريت شهري چه اقداماتي انجام شده كه هم سرعت افتتاح 
ايستگاه ها و شيوه بهره برداري از خطوط به مراتب بهتر از گذشته 
شده، هم استانداردهاي افتتاح ايستگاه و نگهداشت شبكه مترو 
ارتقا پيدا كرده، هم زمانبندي و سر فاصله حركت قطارها بهبود 
يافته، هم روند تكميل خطوط پيشين ادامه داشته، هم براي 

ادامه مسير توسعه مترو تا دست كم 20 سال آينده برنامه ريزي و 
طراحي صورت گرفته و هم با وجود شرايط خاص دوره تحريم و 
كرونا، شهرداري و متروي تهران توانسته رويكرد به توليد داخلي 

را از شعارهاي سنواتي فراتر ببرد و به مرحله تحقق برساند.
تغييرات را بايد در نشانه ها فهميد: وقتي مي بينيم اكثر كساني 
كه از توســعه مترو صحبت مي كنند، به جاي كيلومتراژ شبكه 
مترو از تعداد و كيفيت ايســتگاه ها ســخن مي گويند؛ وقتي 
مي بينيم به جاي اضافه كردن به طول تونل هاي بدون  استفاده، 
ورودي هاي جديد احداث شده  تا تردد مردم به ايستگاه ها آسان 
شود؛ وقتي مي بينيم نصب پله برقي و آسانسور و مناسب سازي 
در اولويت قرار مي گيرد تا جايي كه ايستگاه بدون اين الزامات 
افتتاح نمي شــود؛ وقتي مي بينيم با كمترين افزايش در تعداد 
واگن ها، شــاهد بيشــترين بهره وري و برنامه ريزي در حركت 
قطارها هستيم و شاهد مثال آن كاهش سرفاصله حركت قطارها 
به 3دقيقه در خطوط اصلي است؛ اينها همه يعني چيزهايي در 

رويكردها و اولويت هاي اصلي  تغيير كرده است.
تحول اصلي در اين دوگانه هاســت كه شــما وقتي به توسعه 
مترو فكر مي كنيد، ابتدا ياد پيمانكار مي افتيد يا متروسوار، به 
سخت افزار فكر مي كنيد يا نرم افزار و دغدغه مند آمار و نمودار 
هستيد يا اشخاص بهره بردار. توسعه مترو را صرفا در زيرساخت 
و تونل و سازه مي بينيد يا آنكه همه اينها را در خدمت شهروند 

مســافر مي خواهيد و اولويت را به اين 
مي دهيد كه حجم گــزارش عملكرد را 

بزرگ تر و مصور كنيد يا آنكه جمعيت، كيفيت، سهولت، سالمت 
و امنيت سفر و مسافران را بيشتر كنيد.

يادداشت

يكــي از كاركردهــاي ورزش 
به عنوان بخشــي از ديپلماســي 
عمومي، گسترش صلح و دوستي 
ميــان ملت هاســت. برخــالف 
ديپلماســي سياســي كه بر پايه 
قدرت، رقابــت و منافع دولت ها 
شــكل مي گيرد، در ديپلماســي عمومي و فرهنگي، ملت ها 
هســتند كه اهميت پيدا مي كنند. بازيگران اين ديپلماسي، 
نه سياســتمداران و دولتمــردان كه نخبه ها، ورزشــكاران و 

هنرمندان هستند.
سفر به عربســتان و بازي در شــهر رياض، انتخاب تيم فوالد 
خوزســتان نبود و در ماجراي ميزباني ليگ قهرمانان آســيا، 
حق اين تيم و ديگر باشــگاه هاي ايراني ناديده گرفته شد. با 
وجود اين، اتفاقات بعدي، ازجمله اســتقبالي كه مســئوالن 
 فوتبال عربســتان از كاروان فوالد كردنــد را  بايد به فال نيك

 گرفت.
اينكه مديران فوتبال عربستان، در فرودگاه رياض، از اعضاي 
يك تيم ايراني استقبالي شايســته كرده اند، اميدواري ايجاد 
مي كند كه پس از نزديك به 5سال، تنش ميان 2ملت فروكش 

كند و جايش را به دوستي و صلح بدهد.
دولت ها در گذر زمان تغيير مي كنند، سياستمداران جابه جا 
مي شــوند و اين جابه جايي ها بر سياســت ها اثر مي گذارد اما 

ديپلماسي فرهنگي پايدار است.
2ملت ايران و عربســتان نمي توانند تا ابــد در فضاي تنش و 
منازعه زيست كنند. ما امروز با عربستان افتراق سياسي داريم. 
در سال هاي اخير تنش ها گاهي به باالترين سطح رسيده است 
اما نمي توانيم اين واقعيت را نايده بگيريم كه 2ملت اشتراكات 
فرهنگي زيادي دارند. در عين حال نبايــد از ياد ببريم كه در 
زمان مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني و امير عبداهلل، 2كشور 
روابط دوستانه و سازنده اي داشتند. تكرار آن تجربه، مي تواند به 

برقراري صلح و آرامش در منطقه كمك كند.
شايد سؤال شود كه آيا از سرگيري روابط ورزشي ميان ايران و 
عربستان مي تواند بر روابط سياسي هم تأثيرگذار باشد؟ جواب 
من به اين ســؤال قطعا بله اســت. به عكس هايي كه از ديروز 
توســط كاربران ايراني و عربستاني در شــبكه هاي اجتماعي 
منتشر شــده، دقت كنيد. تصاوير به ما مي گويند خصومت و 
عصبيت جايش را به دســته گل و لبخند داده است. فراموش 
نكنيم كه در 5سال گذشته كه روابطمان با عربستان تيره شده، 
هيچ گاه به دنبال دخالت دادن سياســت در ورزش نبوده ايم. 
هيچ گاه دنبــال برگــزاري بازي هاي رودررو با ورزشــكاران 

عربستاني در زمين بي طرف نبوده ايم. 
بارها تأكيد كرده ايم كه در امنيت كامل، 

به دور از هيجانات سياسي و در فضايي جوانمردانه، از رقبايمان 
ميزباني خواهيم كرد.

hamshahrinews@ورزش عرصه نفرت نيست

hamshahrinewspaper1

t e l e g r a m

i n s t a g r a m

ادامه در 
ادامه در صفحه15

صفحه18

رضا صالحي  اميري ؛  رئيس كميته ملي المپيك ايران

صفحه23

صفحه4
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به مهمانی 
الله ها دعوتیم

 حمله 6 نفره 
به  بليت   توكيو

 در این روزهای بهاری
لذت گشت و گذار در الله زارها 

را  از دست ندهید

3كشتی گير آزاد و 3كشتی گير 
فرنگی ايران از فردا برای كسب 

سهميه المپيك با رقبای 
آسيايی مبارزه می كنند

 شيب صعودی بيماری كرونا
در ايران، همه مراكز استان ها 

را قرمز كرد اما مسئوالن 
علوم پزشكی استان ها معتقدند 
موج اصلی بيماری از هفته های 

آينده رقم خواهد خورد 

در شرايطي كه كشــور سال گذشته 
را با ۷شهرستان قرمز، 31شهرستان 
نارنجــي، 252شهرســتان زرد و 
154شهرستان آبي به پايان رساند، با 
گذشــت يك هفته از پايان تعطيالت 
نوروزي1400، همه مراكز اســتان ها 
و كالنشــهرها در وضع قرمز و بحراني 
كرونا قــرار گرفته انــد و كادر درمان 
نســبت به افزايش قابل توجه مرگ و 
ميرهاي كرونايــي در روزهاي آينده 
هشدار مي دهند.صفحه15 را بخوانيد.

رقابت هاي گزينشي المپيك در قاره 
آسيا روزهاي 20 تا 22فروردين ماه در 
شهر آلماتي قزاقستان برگزار مي شود. 
شــاگردان محمد بنا و غالم محمدي 
فرصت دارند تا 6ســهميه باقيمانده 
المپيــك توكيو را در اين مســابقات 
كســب كنند. تا به حال از 12سهميه 
المپيك، كشتي ايران تنها 6سهميه را 
كسب كرده است.صفحه20 را بخوانيد.

اين روزها در هميــن نزديكی ها، در 
تهران و كرج خودمان هم جشــنواره 
رنگارنگ و پرطراوت الله ها برپاســت 
و همه مــا را به مهمانــی بهار دعوت 

می كند. صفحه6 را بخوانيد.
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جلســه  در  رئيس جمهــور   
چهارشنبه هيأت دولت با بيان دولت

اينكه امروز ما شاهد فصل تازه اي 
از تجديــد حيــات برجــام هســتيم و همه 
كشورهايي كه در برجام متعهد بودند در وين 
اجتماع كرده اند، گفت: امروز يك صداي واحد 
شنيده مي شود و آن اينكه همه  طر ف هاي اين 
توافق هسته اي به اين نتيجه رسيده اند كه هيچ 
راه حلي بهتر از توافق برجام و هيچ مسيري جز 
اجراي كامــل برجام وجود نــدارد و اين يك 

موفقيت بزرگ براي ايران است.
براســاس گــزارش پايــگاه اطالع رســاني 
رياست جمهوري، حســن روحاني با تأكيد بر 
اينكه به دســت آمدن اين موفقيت در ســايه 
مقاومت و ايســتادگي مــردم و رهنمودهاي 
رهبر معظم انقالب بوده است، گفت: دولت در 
طول اين جنگ اقتصادي سه ساله حاضر نشد 
توصيه برخي دوســتان درمورد برقرار كردن 
سيســتم كوپني براي تامين ارزاق عمومي را 
اجرا كند و تأكيد كرد كه مي توانيم كشور را به 
شكل عادي اداره و كاال را به اندازه نياز جامعه 
و به وفور تامين كنيم. اگر چه قبول داريم كه 
قيمت ها تا حدودي گران بود و مردم در فشار 
بودند اما دولت اين كار را براي 3سال به شكل 

موفقي انجام داد.
روحانــي درخواســت آمريكا بــراي مذاكره 
مستقيم يا غيرمســتقيم با ايران را به معناي 
شكست سياست تحريم و پيروزي ملت ايران 
دانست و افزود: رسانه هاي ما و فضاي مجازي 
ما، فضاي حقيقي ما؛ مي خواهند اين واقعيت 
را بپوشانند، مي خواهند اين پيروزي را تحريف 
كنند. اين يــك پيروزي عظيــم و بزرگ در 
تاريخ ملت ايران است، اصال مربوط به دولت 
دوازدهم هم نيســت، مربوط به ملت بزرگ 

ايران است.
او با اشاره به تنها ماندن آمريكا در فعال سازي 
اسنپ بك عليه ايران در شوراي امنيت، تاكيد 
كرد: اين پيروزي سياسي ملت بزرگ ايران و 
دولت دوازدهم با رهبري مقام معظم رهبري 
بود كه با حمايت و هدايت ايشــان توانستيم 
آمريكا را شكست دهيم. چرا براي اين شكست 
از پول ملت فيلم درست نمي كنيد؟ اگر بناست 
از پول ملت فيلم درست كنيد و نمايش بدهيد، 
از واقعيت ها فيلم درست كنيد. حقيقت ها را 
به مردم بگوييد، پيروزي ملت را بگوييد. نبايد 
به مردم غيرواقعي بگوييم، نبايد واقعيت ها را 
تحريف كنيم. چرا دشمن ما شكست خورد؟ 
روحاني در تشــريح داليل شكست آمريكا در 

مصاف با ملت ايران يادآور شــد: دولت تحت 
شــديدترين جنگ اقتصــادي و تحريم هاي 
همه جانبه، چهارگوشــه كشــور را به كارگاه 
عمران و آباداني تبديــل كرد. در تاريخ 7هزار 
ساله گذشــته چه زماني را ســراغ داريد كه 
سواحل مكران نشــاط و رونق و آباداني امروز 
را داشــته باشــد؟ چرا از اين اقدامات دولت 
كه تحريم آمريكا را به شكســت كشاند، فيلم 
نمي سازند؟ امروز آمريكا با اعتراف به شكست 
از ايران درخواســت مذاكره دارد، چه كســي 
باعث شد آمريكا با اين لحن با ملت ايران سخن 
بگويد؟ آيا دولت در همين شــرايط ســخت 
اقتصادي كشور را از واردات بنزين و گازوئيل 
بي نياز و حتي توان صــادرات ايجاد نكرد؟ آيا 
اينها ارزش فيلم ســاختن نــدارد؟ او با بيان 
اينكه آمريكا در برابر قدرت اين ملت سر فرود 
آورده و امروز آماده است راجع به اجراي برجام 
و بازگشــت به تعهدات خــود گفت وگو كند، 
افزود: بازگشــت به تعهدات به معناي ديني و 
مصطلح آن توبه است. براي اجراي توبه، آمريكا 
آمده توبه كند، آمده مي گويد مي خواهم توبه 
كنم، مي خواهم به برجام برگردم. حال چقدر 
راست مي گويد، چقدر در مقام اجرا وفادار به 
حرف خود هســت، اين را بايــد ببينيم، االن 
نمي خواهيم قضاوت نهايي كنيم. ما قضاوت 
تا امروز را انجام مي دهيم، تا امروز اين حالت 
را داريم و مي بينيم آنچه ايران مي گويد مورد 

قبول افكار جهانيان است.
رئيس دولت با بيان اينكه اگر طرف مقابل ما 
يعني آمريكا جديت و صداقت از خود نشــان 
دهد، در يك زمان كوتاهي مي توانيم مذاكره 

كنيم، تأكيد كرد: اگر جايي مذاكره الزم است 
با 1+4، بــدون مذاكره هم آمريــكا مي تواند 
تعهداتش را اجرا كند، حال دنبال بهانه است 
كه اينها بايد تبيين و تدوين شــود، اشكالي 
ندارد و براي اين هم حرفــي نداريم، ولي راه 
ما همان است كه مقام معظم رهبري تصريح 
كردند. همان مسير و همان راه است و آن راه را 

به حول و قوه الهي انجام خواهيم داد.

از دروغ تان عذرخواهي كنيد
روحاني با اشاره به فرا رسيدن 20فروردين ماه، 
روز فناوري هسته اي، گفت: يك حرفي كه به 
دروغ چند سال بود به خورد مردم داده بودند، 
البته مردم قبــول نكرده بودنــد، آنها چنين 
فكر مي كردند، مي گفتند اينها هســته اي را 
فروختند، هسته اي نداريم، تمام شد، تعطيل 
كردند، ديگــر كاري نمي توانيم انجام دهيم، 
آنجا را سيمان ريختند، اينجا را چه كار كردند، 
اينجا را بريدند، حرف هــاي دروغ و اين دروغ 

الحمدهلل آشكار شد.
او با بيان اينكه دولت از مصوبه الزام آور مجلس 
در كاهش تعهــدات برجامي بســيار جلوتر 
اســت، تأكيد كرد: هيچ وقت در تاريخ ايران 
توانمندي فناوري هسته اي ما مثل امروز نبوده 
است، هيچ وقت. از روز اول، قبل از انقالب، بعد 
از انقالب هــر زماني در هر دولتــي كه بوده، 
قوي ترين فناوري را امروز به نمايش جهانيان 
گذاشتيم. پس دروغ به مردم گفتيد كه رفتيد 
برجام را امضا كرديد تا قدرت هسته اي كشور را 
از بين ببريد. حاال اعتراف كنيد، بياييد در برابر 

دروغ خودتان عذرخواهي كنيد. 

  ديپلمات ها در وين روزهاي شــلوغي را 
ســپري مي كنند. 2 كارگروه متشــكل از برجام

نمايندگان اعضاي برجام در حال بررسي 
شرايط بازگشت به اين توافق هستند. موج حمايت ها از 

مذاكرات هم ادامه دارد. 
ســخنگوي ســازمان ملــل از تالش هــاي طرف هاي 
برجام در روزهاي گذشــته حمايت كرده و ســخنگوي 
سياســت خارجي اتحاديــه اروپــا هــم گفتــه كــه 
مذاكره كنندگان در ابتداي »مسير پيچيده اي« هستند 
كه موفقيت در آن نيازمند »تالش هاي مشترك«  است. 
اينكه رسيدن به توافق نهايي زمانبر و البته نيازمند تالش 
اســت را ديگر نمايندگان حاضر در وين هم گفته اند. اما 
تاكنون تقريبا همه بر ســر موفقيت آميز بودن نشست 
اول كميسيون مشترك هم نظر هستند. حتي مديركل 
آژانس بين المللــي انرژي اتمي هم گفتــه كه اين نهاد 
بين المللي از »چشــم انداز فني و بي طرف« از مذاكرات 
حمايت مي كند. رافائل گروسي اين اظهارنظر را پس از 
رايزني با نماينده آمريكا در امور ايران مطرح كرده است. 
البته هنوز مشخص نيســت تا توافق نهايي چقدر  زمان 
الزم اســت و مقامات ايران و آمريكا هر دو تأكيد كردند 
كه عجله اي براي پيشبرد مذاكرات ندارند. اما در همين 
شرايط ســخنگوي وزارت خارجه فرانســه اعالم كرده 
كه »گفت وگوهاي هســته اي وين بايد به توافقي براي 
بازگرداندن كامل ايران و آمريكا به برجام منتهي شوند.« 

نگاه جهان به مذاكرات وين
با آغاز مذاكــرات وين بار ديگر رســانه هاي جهان هم با 
پوشــش لحظه  به لحظه آن همراه شــدند. آنچه پس از 
مذاكرات به نقل از عباس عراقچي بازتاب گســترده اي 
داشت »سازنده« بودن گفت وگوهاي وين بود. تقريبا همه 
شبكه هاي خبري مطرح آمريكا و خبرگزاري هاي اروپايي 
نيز اين خبر را پوشش دادند و از موفقيت آميز بودن گام 
نخست كميسيون مشترك برجام نوشتند. شبكه  الجزيره 
قطر نيز تيتر خود را به سازنده بودن مذاكرات اختصاص 
داد. در سوي ديگر رسانه های چين و ژاپن هم به موضوع 
مذاكرات وين پرداختند و در گزارش هاي مفصلي آن را 

بررسي كردند. 
شينهوا خبرگزاري رسمي چين نيز مثل ديگر رسانه هاي 
مطرح نشست وين را سازنده دانست و نوشت: »نشست 
اعضاي توافقنامه همه جانبه مســئله هســته اي ايران 
)برجام( در ويــن، پايتخت اتريش برگزار شــد و در آن 
پيرامون بازگشت آمريكا به اين توافقنامه و از سرگيري 
اجراي برخي تعهدات ايران در قالب آن گفت وگو شد و 
همه آن را »سازنده« خواندند.« كيودو خبرگزاري رسمي 
ژاپن هم در گزارشي نوشــت كه »ايران و اياالت متحده 
سه شنبه از طريق مقامات اروپايي مبادالت غيرمستقيم 
را در وين انجام دادند تا راه هاي احياي توافق هســته اي 
2015 را بررسي كنند در همين حال مالقات تهران با 5 
عضو ديگر اين پيمان توسط يك منبع ارشد دولت ايران 

»سازنده« توصيف شده است.«
 به نظر مي رسد در روزهاي آينده نيز درست شبيه توافق 
هســته اي، رســانه ها گزارش ها و تحليل هاي متفاوتي 

درباره روند مذاكرات منتشر خواهند كرد.

در وين چه مي گذرد؟
بحث اصلي در مذاكرات وين لغو تحريم هاســت. اين را 
سخنگوي سازمان انرژي اتمي ايران گفته است. وزارت 
خارجه آمريكا هم جزئياتي از روند مذاكرات را اعالم كرده 
است. ســخنگوي وزارت خارجه اين كشور در نشست 
خبري خود توضيح داد كــه خالصه گفت وگوهاي وين 
»پايبندي در ازاي پايبندي« اســت. نــد پرايس گفت 
كه هم اكنون چيزي كه در وين روي ميز اســت و چند 
روز ديگر هم خواهد بود، اقدامات اوليه است، مذاكراتي 
غيرمستقيم درباره نخستين قدم، يعني آنچه ايران بايد 
براي از ســرگيري پايبندي به برجام انجام دهد و آنچه 
آمريكا بايد براي از ســرگيري پايبنــدي اش به برجام 

انجام دهد.
به گفته پرايس اين كار ســخت و پيچيده اي اســت. او 
درباره اقدامات آمريكا براي بازگشت به برجام هم گفت: 
»چيزي كه ما مي دانيم اين اســت كه بايد لغو تحريم ها 
را براي تحريم هاي ناســازگار با برجام انجام دهيم.«  اما 
درحالي كه مذاكرات بر سر مسائل فني در جريان است 
ســخنگوي وزارت خارجه بار ديگر تأكيد كرد كه ايران 
بايد اطمينان پيدا كند كه تحريم هاي آمريكا در يك گام 
رفع مي شود. وانگ كون، نماينده چين در سازمان ملل 
و سازمان هاي بين المللي هم ديروز با حمايت از موضع 
ايران گفت: »آمريكا بايد تمام تحريم هاي غيرقانوني عليه 
تهران را لغو كند و طرف ايراني بايد بر اين اساس پايبندي 
كامل به برجام را ازسر بگيرد.« او ابراز اميدواري كرد كه 

به زودي مذاكرات به نتيجه برسد.

انعكاس مثبت نشست ايران و 1+4 در رسانه های خارجیروحاني با اشاره به روند مذاكرات برجامي:

 رئيس جمهور با تشريح روند ايستادگي دولت در قبال فشارها و تحريم ها
خواستار عذرخواهي مخالفان برجام شد

 اتحاديه اروپا موفقيت آميز بودن رايزنی های كميسيون مشترك را 
نيازمند تالش های مشترك طرفين دانسته است 

اميدواری دنيا به سازنده بودن مذاكرات وينآمريكا آمده توبه كند
تا انتخابات 

گزارش

  چرا انتخابات 1400مهم است؟
عباس ســليمي نمين، فعــال سياســي اصولگرا با بيــان اينكه 
انتخابــات آتي به داليــل متعددي اهميت بســيار بيشــتري 
نســبت به انتخابات 92 و 9۶ دارد، گفت: اگــر از جنبه اهميت 
اين اتفــاق براي احــزاب نگاه كنيــم، ســيزدهمين انتخابات 
رياســت جمهوري براي جريان احمدي نژاد حياتي است؛ يعني 
اگر فرد كارآمدي روي كار بيايد، احمدي نژاد از فضاي سياســي 
و اجتماعي كشــور به كل محو خواهد شــد. از ســويي جريان 
اصالحات هم اگــر نتوانــد در خردادماه ســال جاري به توفيق 
برسد و به عرصه مديريت كشــور برگردد، حاشيه نشين خواهد 
شــد. اگر هم موفق شــود و در چارچوب قانــون حركت كند، 
اصالح طلبان در بازســازي خود به دســتاورد مهمــي خواهند 
رســيد. به هر حال برخي از اصالح طلبان از قانون تمرد كردند و 
 براي ترميم وجهه خود به موفقيــت در انتخابات احتياجي مبرم

 دارند./ اعتماد آنالين 

  فضاي كشور انتخاباتي نيست
محمدعلي نمازي، فعال سياســي اصالح طلب گفــت: با اينكه 
كمتر از 3  مــاه تا انتخابات مانده، متأســفانه فضــاي انتخاباتي 
كشور طبيعي نيســت. ما امروز در جامعه سرد بودن و بي تفاوتي  
به انتخابات را از سوي مردم شاهد هستيم و اگر اين امر بخواهد 
ادامه پيدا كند يا با ضريب كمي عرصه يا تنور انتخابات را بخواهيم 
گرم كنيم پيش بيني مي شــود يك ريزش شــديد رأي داشته 
باشيم، مهم ترين عاملي كه مي تواند مردم را به پاي صندوق هاي 
 رأي بيــاورد عذرخواهــي مســئوالن از مردم به دليــل وجود 

نواقص است. /ايلنا

  اميدواريم مردم مشاركت حداكثري داشته باشند
احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان در نشســت ديروز اين شورا با 
اشاره به در پيش بودن سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 
گفت: امسال انتخابات رياســت جمهوري، ميان دوره اي مجلس 
شــوراي اســالمي، ميان دوره اي خبرگان رهبــري و همچنين 
انتخابات شــوراهاي اسالمي شــهر و روســتا را در پيش داريم؛ 
اميدوارم كه همه مردم با رعايت پروتكل هاي بهداشتي و تدابيري 
كه انديشيده شــده، مشاركت حداكثري داشــته باشند چرا كه 

انتخابات سرنوشت كشور را رقم مي زند./ تسنيم

  وزارت كشور مراقب هتك حرمت كانديداها باشد
نماينده آمل با اشــاره به انتشار ليســتي از اتهامات وارد شده به 
داوطلبان انتخابات شوراي شــهر آمل از وزير كشور خواست به 
سرعت به اين موضوع ورود كند. رضا حاجي پور در تذكري شفاهي 
در جلســه علني ديروز مجلس خطاب به وزير كشور، بيان كرد: 
به دليل عدم مديريت درخصوص حفظ اسرار و آبروي داوطلبان 
انتخابات شوراهاي اسالمي شــهر آمل از مجاري فرمانداري اين 
شهر قبل از اينكه به اتهامات وارد شــده به اين افراد رسيدگي و 
اثبات شود، ليست آنها منتشر شده است. او تصريح كرد: اين اقدام 
باعث هتك حرمت داوطلبان انتخابات شوراهاي اسالمي شهر آمل 
شده، بنابراين از وزير كشــور درخواست مي كنم هر چه سريع تر 
نسبت به رسيدگي به اين موضوع كه خطايي نابخشودني است، 

اقدام عاجل كند./ ايسنا

  مردم مي ترسند كشور پادگاني شود
اسداهلل بادامچيان، دبيركل حزب موتلفه گفت: ملت به نيروهاي 
مسلح اعم از ســپاه و ارتش احترام كامل دارند ولي براي رياست 
قوه مجريه تاكنون به نظامي رأي نداده اند چراكه مي ترسند كشور 
دچار مشــكالت امنيتي شــود يا در مورد چهره هاي نظامي نيز 
بدين گونه است و مي ترسند كشور پادگاني شود. آقاي قاليباف 
سال هاســت كه از نظامي گري كنار رفته اســت و در انتخابات 
گذشته يكي گفت ما نمي خواهيم ســرهنگ باشيم )در مناظره 
انتخاباتي آقاي روحاني گفت من سرهنگ نيستم( يا اخيرا يكي از 
نمايندگان در صحن مجلس به آقاي قاليباف گفت اينجا پادگان 

نيست./ خبر آنالين

فسخ قرارداد واگذاري شركت هاي 
گيالني با ورود دستگاه قضا

ورود رئيس دستگاه قضا به پرونده هاي ناقص واگذاري ذيل اصل44 
قانون اساسي از بالتكليفي واحدهاي توليدي استان گيالن جلوگيري 
كرد. حجت االسالم ابراهيم رئيسي 1۶بهمن ماه سال گذشته در سفر 
به اســتان گيالن در بازديدهاي ميداني خــود از نزديك در جريان 
مسائل و مشكالت استان قرار گرفت. 2ماه پس از آن سفر، رئيس كل 
دادگستري گيالن با بيان اينكه رئيس قوه قضاييه در سفر به گيالن، بر 
رسيدگي سريع به وضعيت شركت هاي پوشش، رشت الكتريك ايران 
و صنايع ابريشم تأكيد داشت، گفت: دادگستري كل استان گيالن با 
تأكيدات رئيس قوه قضاييه، در مدتي كوتاه اقدامات مؤثري را در زمينه 
فسخ قرارداد براي بازپس گيري مالكيت اين كارخانجات و برخورد با 
اشخاصي كه در نظام توليد اخالل ايجاد كرده اند به انجام رسانده است. 
براساس گزارش مركز رسانه قوه قضاييه، حجت االسالم حمزه خليلي 
درخصوص شركت صنايع پوشش گفت: با پيگيري دستگاه قضايي 
گيالن قرارداد في مابين گروه شركت آتيه دماوند - وابسته به بانك 
صنعت و معدن - و خريداران بخش خصوصي در شــعبه20 دادگاه 
حقوقي تهران رسيدگي و با فسخ قرارداد واگذاري، صنايع پوشش به 

شركت آتيه دماوند بازگشت داده شد.
  رئيس كل دادگســتري گيالن در ادامه به شــركت رشت الكتريك 
ايران اشــاره كرد و گفت: از آن جايي كه خريداران شركت الكتريك 
ايران هيچ گونه اهليت فني ، تخصصي و مالي جهت خريد شــركت 
را نداشــته و پس از انتقال شــركت نيز بدون عمل به شروط مندرج 
در قرارداد، عالوه بر تخريب ابنيه مبــادرت به تعطيلي و توقف توليد 
كرده اند، 2اقدام همزمان از سوي دادگستري كل استان گيالن صورت 
پذيرفته است.   او همچنين به وضعيت شركت ابريشم گيالن اشاره و 
عنوان كرد: با توجه به اينكه خريداران شركت صنايع ابريشم گيالن 
عالوه بر عدم برخورداري از اهليت فني و تخصصي و مالي نســبت به 
شــرايط مندرج در قرارداد ازجمله افزايش توليد و بهره وري مناسب 
اقدام نكرده اند از ســوي دادگستري كل اســتان گيالن به شركت 
سرمايه گذاري آتيه دماوند اعالم شــد تا با استناد به ماده240 قانون 

مدني نسبت به فسخ قرارداد اقدام كند. 

صالحی  : ۵۷كیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصد داريم
 علي اكبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي از رونمايي از 1۳۳ دستاورد اين سازمان در مراسم روز ملي فناوري 
هسته اي خبر داد. او در حاشيه جلســه ديروز هيأت دولت با بيان اينكه مراسم روز ملي فناوري هسته اي ۲1 
فروردين با حضور رئيس جمهوري برگزار مي شود، ادامه داد: در اين مراسم 1۳۳ دستاورد به نمايش در مي آيد. 
7،6 رونمايي انجام مي شود كه مهم ترين آن چندين راديودارو است كه براي درمان بيماري هاي صعب العالج 

به كار مي آيد. امسال به تعداد اين داروهاي جديد اضافه مي شود.
رئيس سازمان انرژي اتمي تأكيد كرد: مطمئن باشــيد با برجام صنعت هسته اي نه متوقف و نه كند مي شود، 
خودتان مقايسه كنيد كه ما در سال ۹۲ در عرصه هاي مختلف چه داشتيم و االن چه داريم. رابرت مالي]نماينده 
آمريكا در امور ايران[ اخيرا گفته برويد ببينيد با اقدامات ترامپ صنعت هسته اي ايران به كجاها رسيده است.
رئيس سازمان انرژي اتمي با بيان اينكه »ما 1۵ نوع سانتريفيوژ داريم كه در حال غني سازي  اورانيوم هستند 
مثل IR6، IR4، IR2M« گفت: در سال ۹۲ ما تنها با IR1 غني سازي  مي كرديم، اين خيلي جهش بزرگي است. 
قبل از برجام، حداكثر غني سازي مان 1۳ هزار سو بود، اما االن بدون اينكه تمام امكاناتمان را بسيج كنيم، 16۵00 

سو غني سازي داريم. خب آيا اين صنعت كند و متوقف شده است؟
وي گفت: ما حدود ۵ تن اورانيوم غني شده و حدود ۵7 كيلوگرم اورانيوم ۲0 درصد داريم؛ درحالي كه قرار است 

در يكسال 1۲0 كيلوگرم داشته باشيم، اما االن به ۵7 كيلو رسيده ايم.
وي خبر داد: با همكاري روس ها در حال ساخت دو نيروگاه هستيم. توليد كيك زرد ما قبل از برجام 4 الي ۵ 
تن بوده، اما االن به طور متوسط به ۳۵ تن رسيده اســت. وي اعالم كرد: ما 1000 سانتريفيوژ IR2M را در اين 
يكي، دو ماهه نصب كرديم، يك زنجيره كامل IR6 هم در حال كار كردن است و امروز زنجيره هاي ۳0  تايي
IR5، IR6S كار مي كند. اين 16۵00 ســو عمدتا در اين چند  ماه اخير و براساس قانون مجلس ايجاد شده 
 است. اين دستاوردها درچارچوب گام هاي كاهش تعهدات اســت و اگر قرار شد برجام اجرايي شود، اينها را 

متوقف مي كنيم. 

ث
مك

   مذاكره بر سرجزئیات فنی رفع تحريم ها
 يوسف مواليي، استاد روابط بين الملل

روند حركت پرونده نشان 
مي دهد كه اراده سياسي 
براي احيــاي برجام در 
ايــران و طرف هاي ديگر 
وجود دارد. اروپايي ها نيز 

اين روزها تحرك بسياري دارند تا طرفين را به 
توافقي برسانند. بنابراين اراده سياسي كه عنصر 
اصلي رسيدن به توافق است فعال حاصل شده اما 
جزئيات مسائل فني چگونگي گام هاي اجرايي 
بازگشت آمريكا براي راضي كردن ايران مشخص 

نشده است.
آمريكايي ها پيشــنهاد داده بودنــد كه اجازه 
آزادشدن بخشي از دارايي هاي بلوكه شده ايران 
را بدهند و در مقابل ايران هم بخشي از تعهدات 
برجامي خود را اجرا كند اما ايران پيشــنهاد 
بازگشت گام به گام را نمي پذيرد و بنابراين به لحاظ 
فني براي بازگشت به توافق دچار مشكل هستيم. 
به شكل عملي هم لغو يكباره همه تحريم ها از 
سوي آمريكا دشوار است. به اين ترتيب در اين 
مرحله بايد جزئيات و نحوه جلب رضايت ايران 
به لحاظ مالي و فني انجام شود. احتمال دارد اگر 
اراده سياسي وجود داشــته باشد در مذاكرات 
آتي كه زمانبر خواهد بود رفته رفته اين فرمول 
مشخص شود و دو طرف به تعهدات برجامي خود 

برگردند./ همشهري

گاه
ن

جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بررسي لوايح باز هم به تعويق افتاد؛ 
مجمع 

اگرچه در روزهاي اخير برخي از اعضاي مجمع از نشست چهارشنبه – ديروز- تشخيص
به عنوان جلسه تعيين تكليف لوايح پالرمو و CTF براي پيوستن به FATF خبر 
مي دادند، اما وضعيت قرمز كرونا در تهران سبب شد اين نشست به تعويق بيفتد؛ وضعيت قرمزي 

كه به جز لغو نشست مجمع فعال سبب تعطيلي نشست ها يا نهادهاي ديگري نشده است.
 ابتدا در اسفند سال گذشته از سوي محسن رضايي، دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام اعالم 
شد كه اين لوايح تا پايان ســال1399تعيين تكليف خواهد شد، اما ديري نپاييد كه به دليل 
آنچه رضايي »انتظار براي پاسخ هاي مســتند و مكتوب دولت به سؤاالت و ابهامات اعضاي 
مجمع« ناميد، بررسي لوايح FATF در مجمع به فروردين1400موكول شد و شايد هم تا پس 

از انتخابات خردادماه به تعويق بيفتد.
دبير مجمع تشــخيص مصلحت نظام در همان مقطع درباره تعويق بررسي لوايح FATF در 
مجمع تا پس از روي كارآمدن دولت جديد گفته بود: »برخي اعضاي مجمع معتقدند اگر 2 
اليحه پالرمو وCTF تصويب شــود، در فرصت باقيمانده از دولت دوازدهم، مهلت اجراي آن 
وجود ندارد و دولت بعدي بايد اين لوايح را اجرا كند؛ بنابراين بهتر است در دولت بعد اين لوايح 
تعيين تكليف شود. پس بايد تا شــهريورماه براي بررسي اين لوايح صبر كنيم، اين نظر چند 
نفر از اعضاست و نظر كل مجمع نيســت«؛ موضوعي كه به نظر مي رسيد چندان مورد توجه 
اعضا قرار نگرفت، چراكه با پايان تعطيالت نوروزي و در روزهايي كه فضاي رســانه اي كشور 

درگير دور جديد مذاكرات برجامي بود، اعالم شد مجمع تشخيص مصلحت نظام چهارشنبه، 
18فروردين )ديروز( براي بررسي لوايح FATF تشكيل جلسه مي دهد. با انتشار اين خبر در 
رسانه ها موج جديدي از گمانه زني هاي سياســي و رسانه اي پيرامون ضرورت ها و همچنين 
پيامدهاي منفي عضويت در FATF آغاز شد و براساس روال گذشته، رسانه هاي اصولگرا با 
طرح انتقادات پرحجم نسبت به مضرات پيوستن ايران به FATF هشدار دادند؛ موضوعي كه 
هر بار اين بحث مطرح بوده، تكرار شده  اســت. اين درحالي است كه تاكنون دولتي ها بارها 
نسبت به زيان هايي كه نپيوستن ايران به FATF اقتصاد كشــور را تهديد مي كند، هشدار 
داده اند. عالوه بر اين برخي اعضاي مجمع مانند ســيدمحمد صدر نيز معتقدند: »تصويب 
لوايح پالرمو و CFT به نفع جمهوري اسالمي است و سبب مي شود از مشكالت بانكي و تجاري 
زيادي كه براي كشور به وجود آمده و موجب تحميل هزينه هاي زيادي به ايران شده، كاسته 
شود و مشكالت ايرانيان خارج از كشور در گشايش حســاب هاي بانكي و مشكالت نيز رفع 
خواهد شد.« در اين ميان ديروز و پس موج رسانه اي اصولگرايان در مذمت عضويت ايران در 
FATF، اعالم شد نشست چهارشنبه با دستوركار بررسي اين لوايح برگزار نخواهد شد. يك 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت وگو با رسانه ها دليل اين امر را دستور ستاد ملي 
كرونا مبني بر منع تجمع در وضعيت قرمز كرونا دانست. احمد توكلي در اين زمينه افزود: اين 
هفته آمادگي فني براي برگزاري مجازي جلسه مجمع وجود نداشت، با آمادگي فني از هفته 

ديگر جلسات مجمع به صورت مجازي برگزار خواهد شد.

CFT حق تحفظ ايران براي پيوستن  به پالرمو و 
در سوي ديگر ميدان نيز معاون حقوقي رئيس جمهور ديروز در حاشيه نشست هيأت دولت 

درباره وضعيت لوايح FATF گفت: براي پيوســتن به پالرمو و CFT حق تحفظي نوشــتيم 
كه در هر دو معاهده قيــد مي كنيم همه اقدامات ايران و اتباع كشــورمان براي كاهش آثار 
تحريم هاي يكجانبه فراســرزميني كه انجام مي دهند مربوط به امنيت ملي ايران و مصالح 
بنيادين ماست. لعيا جنيدي با بيان اينكه اين دو اليحه از 12،10 سال پيش مطرح و نظرات 
دستگاه هاي مختلف گرفته شده بود، گفت: بيشترين دغدغه  اعضاي مجمع درباره تحريم ها و 
افشاي بعضي اطالعات ما بود. اين معاهدات مبناي اقدامات جهاني عليه جرايم سازمان يافته 
فراملي اســت و پيوســتن به آنها براي روابط بانكي و مالي بين المللي الزم است. وي تأكيد 
كرد: در واقع ما با پيوســتن به اين معاهدات هيچ تعهــدي را نمي پذيريم كه محدوديتي از 
نظر كاهش آثار تحريم ها داشــته باشــد. اين اقدامات ما احتياطي است، چون موضوع اين 
معاهدات مقابله با تجارت نامشروع مانند تجارت مواد  مخدر، قاچاق اسلحه و انسان، فساد، 
رشوه و تامين مالي تروريسم اســت و درحالي كه مقابله با تحريم، تجارت مشروع است و ما 
دنبال تجارت درباره نفت، گاز و فلزات ايران هســتيم كه تجارتي مشروع بوده و حق قطعي 
مردم ايران است و تحريم ها نامشروع هستند و تحريم ها خالف تجارت مشروع است. معاون 
حقوقي رئيس جمهوري درباره تصميم نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز عنوان كرد: 
جمع بندي قطعي ندارم و آنها تصميم مي گيرند، اما هر جلســه ما با اعضاي مجمع موجب 
مي شود فضاي تعامل فكري بهتر شود و من اميد دارم، اما قضاوتي ندارم. جنيدي در پاسخ به 
اينكه آيا حق تحفظ ايران پذيرفته خواهد شد، اضافه كرد: تقريبا همه كشورهاي دنيا، جز چند 
كشور كوچك كه شايد نام آنها را هم نشنيده باشيد، به اين معاهدات ملحق شده اند و بسياري 
از اين كشورها حق تحفظ گذاشته اند و كنوانسيون حق تحفظ را منع نكرده است و كشورهايي 

مانند چين، روسيه و كوبا كه سال ها تحريم بوده اند، تحت اين معاهدات كار مي كنند.  

وضعيت قرمز FATF در كاخ مرمر

  »ساويز« بر اثر انفجار دچار آسيب 
جزئي شد

سعيد خطيب زاده، سخنگوي وزارت خارجه 
گفت: كشــتي تجاري ايــران با نام ســاويز 
17فرورديــن حدود ســاعت ۶ صبح به وقت 
محلي در درياي ســرخ و در نزديكي سواحل 
كشــور جيبوتي بر اثر انفجاري كه منشــأ و 
شيوه شكل گيري آن در دست بررسي است، 
دچار آسيب جزئي شد و بر اثر حادثه رخ داده 
خوشبختانه هيچ گونه خسارت جاني به وجود 
نيامده اســت و بررســي  هاي فنــي در مورد 
چگونگي اين حادثه و منشأ آن در حال انجام 
است و كشورمان كليه اقدامات الزم از طريق 
مراجع بين المللي را در ايــن خصوص انجام 
خواهد داد. سخنان خطيب زاده در حالي است 
كه 2روز قبل ايرنا در خبري نوشت يك مقام 
آمريكايي در گفت وگو بــا نيويورك تايمز در 
اين باره گفت كه رژيم صهيونيستي آمريكا را 
در جريان حمله به اين كشتي گذاشته بود. اين 

مقام آمريكايي كه نامش منتشر نشده، مدعي 
شده رژيم صهيونيستي اين حمله را حمله اي 
تالفي جويانــه پس از آنچــه حمله هاي اخير 
نيروهاي نظامي ايران به كشتي هاي اين رژيم 

خوانده، ناميده است. / همشهري 

  تقدير مجلس از سريال گاندو
در حالــي كه دولــت ســريال گانــدو را به 
دروغگويــي و ارائــه تصور نادرســت و غلط 
به مردم متهــم مي  كند، ديــروز 1۶0نفر از 
نمايندگان بــا امضاي بيانيه اي كــه در پايان 
نشســت ديروز بهارســتان قرائت شد، از اين 
سريال و عوامل آن تقدير كردند. در بخشي از 
اين بيانيه آمده است كه مجموعه تلويزيوني با 
نام »گاندو« مخاطبان چندميليوني پيدا كرد، 
به تمام عزيزان، دســت اندر كاران ساخت اين 
مجموعه جذاب كه فقط گوشــه كوچكي از 
جريان نفوذ را به نمايش گذاشت، دست مريزاد 
مي گوييم. مجموعه اي كه به مثابه آب در النه 
مورچگان عمل كرد، تا جايــي كه تمام هّم و 
غم شــان را به كار گرفتند و عالوه بر حمالت 

تخريبي به عوامل ساخت و بازيگران، سرانجام 
مانع ادامه پخش شدند. اين بيانيه مي افزايد: 
يك بار ديگر از سربازان گمنام امام زمان )عج( 
و ســازندگان و بازيگران مجموعه تلويزيوني 
گاندو كه به راستي سلبريتي واقعي هستند، 
تشــكر كرده و به آنان خداقوت مي گوييم كه 
نوري بر تاريكخانه جريان نفوذ تابانده و پشت 
پرده بســياري از وقايع تلــخ و ناگوار رخ داده 
در كشور را افشا كردند. ســريال گاندو، يك 
مجموعه تلويزيوني حادثه اي از نوع جاسوسي 
اســت.  در هر دو فصل اين سريال، سازندگان 
آن تالش كردند از وزارت امور خارجه تصويري 
ناتوان و ضعيف ارائه كنند. در روزهاي گذشته 
محمد جواد ظريــف، وزير امــور خارجه اين 
سريال را سراسر دروغ خوانده بود. پخش اين 
سريال درپي بروز انتقادات متوقف شده است. 
دولت داشــتن هرگونه دخالت و نقش براي 
توقف اين سريال را رد مي كند؛ اگرچه كه روند 
سريال را در جهت تضعيف و تخريب عملكرد 
دولت و به صورت ويژه وزارت خارجه مي داند. 

/ همشهري 

روي خط سياست 
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   امروز نخستين قطار ملي مترو 
بــا حضــور رئيس جمهــور گزارش

)به صورت مجازي( و شهردار و 
رئيس شوراي شهر تهران رونمايي مي شود. 
قطارهاي فعلی مورد استفاده در خطوط مترو 
با مشــاركت شــركت هاي خارجي و سهم 
30درصدي شــركت هاي داخلي در كشور 
ســاخته و مونتاژ شــده اند اما در قطار ملي 
شــركت هاي داخلــي ســهم 85درصدي 
داشــته اند و اين قطار حاصل 18 ماه تالش 
شبانه روزي 18شركت دانش بنيان، 4مجموعه 
صنعتي ازجمله شركت واگن سازي  تهران، 
جهاد دانشــگاهي، مپنا و ايريكو  اســت. در 
حقيقت مديريت شهري با تغيير رويكرد از 
تهران شهر خودرو محور به شهر انسان محور، 
تمركز خاصي روي توســعه و تكميل شبكه 
متــرو داشــته و در مــدت 3ســال براي 
خدمت رســاني مطلوب به شــهروندان در 

سفرهاي زيرزميني تالش كرده است.
توسعه مترو طي 3 ســال اخير در شرايطي 
صورت گرفته كه از يك سو تحريم ها مانع ورود 
واگن هاي جديد و تجهيزات به كشور شده و 
از سوي ديگر در 14 و نيم   ماه گذشته كرونا 
خسارات سنگيني را به حمل و نقل همگاني 
از نظر درآمدها وارد كرده است. عالوه بر اين، 
منابع مالي شهرداري همواره روي دور كاهش 

بوده و هست.
 بازخواني كارنامه مديريت شهري در بخش 
ريلي نشان مي دهد كه تالش هاي اين دوره 
مديريت شهري قابل تقدير اســت اما گويا 
اقتدار مديران شهري در عبور از مشكالت و 
محدوديت ها و توسعه و تكميل شبكه مترو 
به ذائقه برخــي از افراد خــوش نيامده و در 
شبكه هاي مجازي اقدامات انجام شده را تنها 
منسوب به مديران شهري گذشته مي دانند. 
البته اين افــراد در چنين نگاهي گريزي هم 

به صحبت هاي محسن هاشمي رفسنجاني، 
رئيس شــوراي شــهر تهران در تير ماه سال 
گذشــته زده اند كه گفته بود: »دستگاه هاي 
حفار مدرني كه در حفر و ســاخت ســازه 
تونل هاي مترو )تي بي ام( استفاده مي شوند، 
در دوره گذشــته توســط خودم تأمين و به 
كشور وارد شد اما 3ســال بيكار رها شده اند 
و در اين3ســال حتي يك كيلومتر مترو در 
تهران ساخته نشده است.« هر چند محسن 
هاشــمي بالفاصله صحبت هايــش را پس 
گرفت، اما منتقدان مديريت شهري فعلي از 
موضع خود عقب نشيني نكردند و همچنان 
بر نظرات بي پايه و اساس خود اصرار مي كنند. 
اينها كساني هستند كه برايشان سخت است 
بپذيرند در يك سال گذشته حدود 39كيلومتر 
مترو ساخته و بيش از 26 ايستگاه بهره برداري 
شده است. اطالع ندارند در اين دوره مديريت 
شهري بيش از 130واگن به ناوگان حمل ونقل 
ريلي پايتخت افزوده و كلنگ ساخت نخستين 
ايستگاه مترو براساس طرح جامع حمل ونقل 
ريلي تهران در خط 10 به زمين زده شده است. 
منتقدان به عملكرد مديريت شهري در حوزه 
حمل ونقل ريلي نمي دانند قرار داد ســاخت 
105دســتگاه واگن با شــركت واگن سازي  
تهران بسته شده است. همه اين اعداد و ارقام 

نشان مي دهد كه مديريت شهري در اين دوره 
كارنامه مناسبي  داشته است.

توســعه مترو با تكميل پروژهاي تعطيل 
شده

ســاخت مترو در كشور عمر 45ســاله دارد 
و كارشناســان حوزه حمل ونقــل عمومي 
هر چند باور دارند كه اقدامات انجام شــده در 
مدت 3سال بسيار ارزشمند و قابل توجه بوده 
است، اما به گفته شهاب الدين كرمانشاهي، 
استاد دانشگاه و برنامه ريز حوزه حمل ونقل 
پرونده شبكه متروي تهران بايد تا كنون بسته 
مي شد اما هنوز همچنان شاهد حفر تونل و 
بهره برداري از ايستگاه ها هستيم. در حقيقت 
اين نظريه بيانگر آن است كه مديريت شهري 
بر توسعه مترو متمركز شــده است كه علي 
امام، مديرعامل شركت متروي تهران به جاي 
عبارت توسعه از واژه تكميل استفاده مي كند 
و مي گويد: »مترو ازجمله مدهاي حمل ونقل 
عمومي اســت كه همواره مورد اســتقبال 
شهروندان بوده و در حقيقت شبكه متروي 
تهران بايد به گونه اي باشــد كه شهروندان 
حداقل با طي مسافت 800متري به ايستگاه 
مترو برسند. به همين دليل توسعه مترو امري 
ضروري است كه تكميل پروژه هاي رها شده 
دوره هــاي قبل هم مي تواند بخشــي از اين 

توسعه محسوب شود.«  خطوط 6 و 7 هر چند 
در دوره مديران شــهري گذشته كلنگ زني 
شدند اما همزمان با پذيرش مديريت تهران 
توسط پيروز حناچي، عمليات اين پروژه ها 
متوقف شــد. علي امام مي گويد: »سال 97 با 
آغاز فعاليت مديريت شهري جديد، عمليات 
عمراني در خط 7 كه تعطيل شده بود دوباره 
از سرگرفته شد. در اين خط حفر 22كيلومتر 
تونل انجام و 8ايستگاه هم ساخته شده بود. در 
خط 6 هم حفاري حدود 32كيلومتر تمام شده 
بود و عمليات عمراني هــم به مرز70درصد 
رسيده بود. در حقيقت اينها سرمايه هاي ملي و 
متعلق به مردم بودند. از اين رو مديريت شهري 
نمي توانست نسبت به آنها بي تفاوت باشد و آنها 
را رها كند. پس با وجود تمام مشكالت مالي 
براي تكميل و بهره برداري آنها تالش كرد و 
در مدت 3ســال در اين دو خط 59كيلومتر 

حفاري تونل انجام  شده است.« 

ساخت پايانه براي خطوط مترو
مديريت شهري در شبكه مترو طي 3سال 
گذشته عالوه بر حفر تونل و بهره برداري از 
ايستگاه هاي مترو، اقدامات ديگري هم در 
راستاي خدمت رساني مطلوب به مسافران 
انجام داده است. ساخت پايانه ها نمونه همين 
كارهاســت كه مديرعامل شركت متروي 
تهران در ضرورت ايــن اقدامات مي گويد: 
»بزرگ ترين نقص شبكه متروي تهران نبود 
پايانه اســت. با وجود تالش مديران شهري 
گذشــته براي افزايش طول متــرو و تعداد 
ايستگاه ها، نســبت به پايانه ها كم توجهي 
شــده اســت. پايانه يكي از اساســي ترين 
نيازهاي شــركت بهره برداري مترو است تا 
هم شب ها قطارها را در آن پارك كند و هم 
مورد بررسي هاي فني قرار دهد. به هر حال، 
قطارها در طول روز ساعت ها روي ريل حركت 
مي كنند و دچار نقص مي شوند و قطعاً نياز به 
معاينه فني مستمر دارند. اين موضوع توسط 
مديريت شهري پيگيري شد كه در برخي 

 خطوط به نتيجه رسيد و در برخي ديگر هنوز 
نتيجه اي نداشته اســت.« به گفته اين مقام 
مسئول، عمليات اجرايي پايانه آزادگان در 
خط 3 شروع شده  و 2سال ديگر فاز اول آن 
بهره برداري مي شــود. فاز دوم پايانه شهيد 

كالهدوز در خط4 كه شامل كارواش و بخش 
تعميرگاهي است، سال 1401 و پايانه اكباتان 
هم تابستان امسال به اتمام مي رسد. مناقصه 
و تعيين پيمانكار ســاخت پايانه خط 6 هم 

امسال نهايي مي شود.

  امروز در مراسمي با حضور رئيس جمهور به صورت مجازي و با شركت شهردار و رئيس شوراي شهر تهران از نخستين رام قطار ملي رونمايي مي شود

شهردار تهران در وبينار بازآفريني شهري بر استفاده از تجربيات ساير شهرها تأكيد كرد

فضاهاي شهر بايد زاينده آينده باشند
شهردار تهران در وبينار بازآفريني شهري، بر استفاده از 

تجربيات شــهرهاي عضــو متروپليــس در زمينه بازآفريني
بازآفريني شهري تأكيد كرد و گفت: بازآفريني شهري 
امروزه به عنوان رويكرد مهمي در شــهرداري تهران مورد توجه قرار 
گرفته است. اين توجه خاص در برنامه هاي بلندمدت، ميان مدت و 
تضمين هدفمند اعتبارات ديده مي شود. به گزارش همشهري، پيروز 
حناچي در وبينار »چشم اندازها و چالش ها در بازآفريني شهري« گفت: 
امروز با اثرات غم انگيز و قابل تاملي كه پاندمي كرونا بر زندگي انسان ها 
به ويژه شهرنشينان داشته، بيش از هر زمان ديگري به اهميت فضاهاي 
شهري تاب آور و پاســخگو پي برده ايم. فضاهايي ايمن، صرفه جو، 
مناسب براي استفاده همه اقشار و فضاهايي كه زاييده و زاينده آينده ها 

و نوآوري ها باشند.
حناچي افزود: رشد شهرها و گسترش ناپايدار آنها، عالوه بر اضافه 
كردن محدوده هاي سكونتي غيررسمي و بي كيفيت به شهر، به دليل 
تغييرات پيچيده اقتصادي، كالبدي، موجب كاهش كيفيت محيط 
در مناطق دروني شهر )Inner city( مي شود. از طرف ديگر كالبد 
شهرها، نشانگر سليقه ها، قوانين، تصميمات و همچنين دانش و هنر 
كسب شده در دوره هاي مختلف تاريخي است. بنابراين خاطره شهرها 
مانند ثروتي گرانبها، روند توســعه آن را بازگو كرده و آثار اقدامات 

كنوني را نيز در خود حفظ خواهد كرد.
او گفت: تهران از نظر طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي شهري 
متنوع است. پس در اجراي برنامه هاي بازآفريني شهري، همواره با 

مسائل گوناگوني روبه رو بوده است. اين چالش ها و راه حل هاي آنها 
موجب كسب تجربه هاي ارزشمند و توليد دانش بومي در اين زمينه 
شده است. همين موضوع در ساير شــهرهاي جهان نيز در حال رخ 
دادن است. با توجه به عضويت 140شهر در سازمان كالنشهرهاي 
جهان )متروپليس( همكاري و شبكه سازي  براي منتفع شدن همه 
شهرها از اين دانش و به نقد گذاشتن آنها، گامي مؤثر در ديپلماسي 
شهري و ارتقاي دانش تخصصي در مديريت شهرهاست. او با بيان اينكه  
وبينار »چشم اندازها و چالش ها در بازآفريني شهري« با همين هدف 
شكل گرفته است، ادامه داد: اميدوارم بتوانيم گريز كوتاهي به تجارب و 
درس آموخته هاي شهرهاي شركت كننده در بازآفريني شهرها داشته 

باشيم و باب همكاري هاي گسترده تري با آنها گشوده شود. 

عبور توسعه مترو  از تحريم  و كرونا
    زينب زينال زاده

خبر نگار

نگاه

خروج خيابان ها از حالت تك بُعدي
عبارت خيابان كامل از چند دهه  قبل در بسياري از كشورها براي مقابله 
با خودرومحوري و تسخير كامل خيابان ها توسط خودروهاي سواري و 
زيست پذيرتر كردن فضاي شهرها مطرح شده است. مفهوم خيابان كامل 
بسيار ساده است و به خياباني اطالق مي شود كه در طراحي و اجراي آن، 
امكان عبور راحت و ايمن و جذاب براي همه اقشار مردم شامل سالمندان، 
كودكان، توان يابان، زنان باردار و... و همه شــيوه هاي حمل ونقل شامل 

حمل ونقل همگاني، شخصي، دوچرخه و پياده فراهم شده باشد.
هم اكنون بيشتر خيابان هاي تهران و ساير شهرهاي كشور، خيابان هايي 
هستند كه در تطابق با مفهوم خيابان كامل داراي نارسايي هاي جدي اند 
و صرفا براي عبور راحت و روان خودروي شخصي درنظر گرفته شده اند. 
اين به تنهايي يكي از داليل اساسي است براي اينكه همه شهرها شاهد 
رشد روزافزون استفاده از سواري شخصي در سفرهاي روزانه شهروندان 
باشند. البته مسير ويژه يا مختلط با ترافيك اتوبوس به عنوان يك شيوه 
حمل ونقل همگاني، در تعدادي از اين خيابان ها وجود دارد، ولي به دليل 
غلبه خودروهاي شخصي در خيابان ها، اتوبوس هاي فعال در اين خيابان ها 
هم به دليل تأخير زياد در مسير يا تقاطع ها، كارايي كافي و مناسبي ندارند.

با توجه به مشكالت ناشــي از خودرومحوري در شهرهاي بزرگ كشور 
به ويژه تهران و نيز به منظور ايجاد فرصت برابر براي همه مردم و نه تنها آنها 
كه داخل خودروهاي سواري شان در خيابان ها تردد مي كنند، زمان آن 
رسيده كه براي خيابان هاي شهر تدبيري انديشيده شود. اين خيابان ها 
بايد از حالت تك بعدي و ســواره محور خارج شــده و بازطراحي آنها با 
رويكرد خيابان كامل صورت گيرد. در همين راستا، در برنامه سوم توسعه 
حمل ونقل شهرداري تهران، تحقق خيابان كامل به تعداد يا طول مشخص 
در هر سال برنامه به عنوان يك تكليف براي شهرداري تهران گنجانده شد.

يادآور مي شود كه ممكن است تحقق خيابان كامل به مفهوم مطلق در 
سطح شهر تهران يا ساير شهرها براي بسياري از خيابان ها امكان پذير 
نباشد. از سويي، اينطور نيست كه همه خيابان ها هم اكنون در تطبيق 
با خيابان كامل از نمره صفر برخوردار بوده و بــا بازطراحي آنها، امكان 
تبديل آنها به خيابان كاملي با نمره 100فراهم شود، ولي هدف از طرح 
و اجراي برنامه تدوين شده، فراهم كردن امكان بهبود شرايط خيابان ها 
با رويكرد خيابان كامل و ارتقاي كيفي آنهاست. از آنجا كه خيابان كامل 
از 2سال گذشته براي نخستين بار در ايران مطرح شد، دستورالعمل يا 
آيين نامه اي براي آن در كشور وجود نداشت؛ بنابراين به عنوان نخستين 
گام، تدوين يك دستورالعمل براي همسويي و يكپارچگي فعاليت هاي 
مناطق شــهرداري تهران و مشــاوران مرتبط در اجراي اين تكليف، 
توســط معاونت حمل ونقل ترافيك شــهرداري تهران صورت گرفت. 
اين دستورالعمل شامل 2بخش اســت كه بخش نخست به معيارهاي 
شناسايي و اولويت بندي و ارزيابي وضعيت موجود خيابان ها و انتخاب 
آنها براي تبديل يا نزديك شدن به خيابان كامل مي پردازد. اين معيارها در 
گروه هاي چندگانه مشخصات مقطع عرضي و تسهيالت و امكانات موجود 
خيابان، ويژگي هاي ترافيكي، شــاخص هاي زيست محيطي، ساختار 
شهري و كاربري هاي محيطي و مسائل اجرايي تقسيم بندي شده اند كه 
هر گروه سهم و وزن خود را در ارزيابي داراست. بخش دوم، روش طراحي 
و شاخص هاي بخش هاي مختلف خيابان را در بازطراحي آنها با رويكرد 
خيابان كامل ارائه مي دهد. اين دســتورالعمل در پايان تابستان سال 

گذشته به مناطق شهرداري تهران و مشاوران ترافيك ابالغ شد.
در مرحله بعدي، مناطق با توجه به معيارهاي مندرج در اين دستورالعمل، 
به شناسايي پتانسيل هاي خيابان هاي كامل پرداختند و به اين ترتيب، 
فهرســت بلندي از خيابان هاي شناســايي شــده كه در ارزيابي اوليه 
مي توانستند به خيابان كامل تبديل شوند، تهيه شد. سپس غربالگري 
اين فهرست با تدقيق ارزيابي هاي انجام شــده براساس دستورالعمل 
صورت گرفت و نهايتا 22خيابان براي طراحي بر مبناي استانداردهاي 
خيابان كامل انتخاب شــد.در نهايت ضمن تأييد هر 22خيابان توسط 
شورا، 10خيابان براي ورود به مرحله اجرا در گام نخست انتخاب شد. در 
خاتمه يادآور مي شود كه رويكرد خيابان كامل مديريت شهري تهران به 
اين 10و حتي 22خيابان محدود نمي شود. اين رويكرد ايجاب مي كند كه 
هر ساله تعداد بيشتري از خيابان ها انتخاب و بازطراحي شوند و امكانات 
و زيرساخت هاي آنها به گونه اي بهبود يابد كه براي اقشار مختلف مردم 
و شــيوه هاي متفاوت حمل ونقل با راحتي و ايمني و جذابيت بيشتري 

قابل استفاده باشند.

محبوبه ذاكري سهي
معاون برنامه ريزي سازمان ترافيك تهران

اقدامات ريلي شهر در گذر زمان  
2 ساله

زمستان 97:
   بهره برداري از ورودي دوم ايستگاه 

قائم در خط3
  بهره برداري از ايستگاه هاي ميدان 

صنعت، تربيت مدرس و هالل احمر
  بهره برداري 7.5كيلومتر از بخش 

شمالي خط7
بهار98:

  بهره بــرداري از ايســتگاه هاي 
دولت آباد، بعثت، ميدان شهدا

   نصب هواكش در خط6
  بهره بــرداري 9كيلومتر از بخش 

جنوبي خط6
تابستان 98:

  بهره برداري از 4رام قطار
  بهره برداري از ايستگاه هاي بسيج 

و ميدان محمديه
  بهره  برداري 8.5كيلومتر از بخش 

جنوب شرقي خط7
پاييز 98:

  بهره برداري از ايستگاه ميدان امام 
حسين)ع(

  بهره برداري يك كيلومتر از خط6
 بهره برداري از 2رام قطار

زمستان98:
  بهره برداري از ايستگاه هاي مولوي 

و كيانشهر
  بهره برداري از ورودي شمال غربي 

ايستگاه ميدان شهدا
  بهره برداري از پست برق اكباتان

  بهره بــرداري از ورودي جنوبــي 
ايستگاه دروازه شميران

  بهره برداري از 2رام قطار
تابستان99:

  بهره برداري از 2رام قطار

  اتمام پروژه  ساخت70دســتگاه 
واگن آلومينيومي

  بهره برداري از پســت برق شرقي 
خط7

  كلنگ زني توسعه شــمال غربي 
خط7

  كلنگ زني احداث خط10
  بهره برداري از ورودي جنوب غربي 

ايستگاه مهديه در خط7
پاييز99:

  بهره بــرداري از ورودي ايســتگاه 
شهيد نواب صفوي

  كلنگ زني پايانه متروي آزادگان و 
توسعه جنوبي خط3

  بهره برداري از ايســتگاه هاي برج 
ميالد و اميركبير

زمستان99:
  بهره بــرداري از ورودي شــرقي 
ايستگاه كميل، ورودي شمال غربي 
ايســتگاه ميدان صنعــت، ورودي 

شمالي ايستگاه بسيج
  نصب آسانسورهاي ورودي شمالي 

ايستگاه مهديه
  رونمايــي از ســامانه الكترونيكي 

استعالم حريم مترو
  بهره بــرداري از پســت هاي برق 

اميركبير و آزادگان
  بهره برداري از ايستگاه هاي دوالب، 
ميــدان قيام، يــادگار امام، شــهيد 
ســتاري، اشــرفي اصفهاني، تربيت 

مدرس و آهنگ
  ارائه دستاوردهاي پروژه طراحي و 

ساخت قطار ملي
  امضاي تفاهمنامه بازسازي كامل 

31رام قطار نسل اول
  امضاي قرار داد خريد 105دستگاه 

واگن با شركت واگن سازي  تهران

محمود مواليي
خبر نگار

10خيابان شهر تهران در صف كامل شدن قرار گرفته اند. البته هم اكنون 
تعدادي از خيابان هــا با تغييراتي ازجمله احداث مســير دوچرخه و 

پياده روي ايمن، فضاي سبز و نصب مبلمان شهري، به آنچه براي تبديل 
به خيابان كامل شدن نياز دارند، نزديك شده اند. همين حاال اگر گذرتان 
به خيابان آزادي و محدوده تقاطع بزرگراه يادگار امام  و خيابان شهيدان 
تا حدفاصل بزرگراه شهيدنواب افتاده باشد، حتما متوجه تغييراتي كه با 

احداث مسير دوچرخه و پياده روي مناسب سازي، درختكاري و گلكاري 
شده، مي شويد. اين در حالي است كه فهرستي از خيابان هاي شهر تهران 
براي تبديل به خيابان كامل تهيه و ابالغ شده و از ميان آنها 10خيابان 
در اولويت انجام عمليات الزم قرار دارند. اگرچه در ميان اين 10خيابان، 

نامي از خيابان هاي فردوسي و قيام ديده نمي شود، اما اين دو معبر مهم 
نيز به خاطر شرايط و فراهم آمدن يكسري از زيرساخت ها به خيابان كامل 
تبديل مي شوند. در مورد خيابان قيام يكي از نكات، احداث ايستگاه مترو 
و روان شدن ترافيك معبر نسبت به گذشته است. بر اين اساس، با وجود 

خط اتوبوس و ايجاد خطوط دوچرخه و مناسب سازي پياده روها و نصب 
مبلمان شهري به عنوان فضاهاي مكث در كنار خودروها، همه ُمدهاي 

حمل ونقلي از خيابان سهم داشته و بهره خواهند برند.

آزادي ، وليعصر و ...
با متراكم شدن شهر تهران، تبديل برخي خيابان ها به خيابان كامل 
ضروري به نظر مي رســد. خيابــان كامل در كالنشــهرهاي جهان 
سال هاست اجرا مي شود و نتيجه شــگرف آن در جلوگيري از تردد 
خودروهاي شــخصي و حذف ترافيك آشــكار بوده است. كالنشهر 
تهران نيز براي رهايي شهروندان از معضل ترافيك و استفاده بيشتر از 
حمل ونقل عمومي نياز به خيابان هاي كامل دارد؛ نيازي كه شوراي شهر 
تهران مصوبه اي براي آن دارد. خيابان هاي كامل براي افزايش ايمني 
عابران پياده و دوچرخه سواران، افزايش قابليت پياده روي و افزايش بازده 
حمل ونقل عمومي طراحي شده اند. در همين راستا به تازگي مسير 
دوچرخه سواري و خيابان سبز آزادي به عنوان محور كامل در منطقه 
10پايتخت به طول بيش از 4كيلومتر به بهره برداري رسيد. به گفته 
شهردار اين منطقه، خيابان آزادي تا قبل از اجراي طرح هاي جديد، 
فرسنگ ها از خيابان كامل و شهري فاصله داشت و حاال خيابان آزادي 
به عنوان يكي از شــاهراه هاي مهم شهر تا كامل شدن فاصله  چنداني 
ندارد. همچنين براي خيابان وليعصري كه در مسير ثبت جهاني قرار 
دارد و در سال هاي اخير اقداماتي براي ثبت يونسكوي آن انجام شده 
اســت، عمليات هاي الزم با دريافت مجوزها صورت خواهد گرفت. در 
اين بين تبديل بخشي از وليعصر به خيابان كامل شرايط موردنظر را 
دارد. وليعصر بلندترين خيابان خاورميانه محسوب مي شود و قرار است 
محدوده مناطق 6 و 11 حدفاصل خيابان هاي فاطمي تا جمهوري به 
خيابان كامل تبديل شــود. پيش تر، مناطق 22گانه بنا به درخواست 
سازمان حمل و نقل ترافيك فهرستي شــامل حدود 100 خيابان را 
تهيه كردند؛ درحالي كه اين خيابان ها شرايط يكساني از نظر فيزيكي، 
جغرافيايي و ترافيكي نداشتند و به همين دليل، غربالگري اوليه روي آنها 
انجام شد. درنهايت 22 خيابان به عنوان اولويت تبديل به خيابان كامل 
در سال نخست، انتخاب و جزئيات طراحي شد و اين فهرست 22گانه در 
شوراي عالي حمل ونقل و ترافيك پايتخت مطرح و مورد بحث و بررسي 

و در نهايت تصويب قرار گرفت.
به هر حال، رويكرد خيابان كامل در شهر تهران ادامه خواهد داشت و 
بعد از تبديل 10خيابان و در ادامه رسيدن به 22خيابان كامل در هر 
منطقه پايتخت، خيابان هاي ديگري نيــز از مناطق 22گانه خيابان 

كامل خواهند شد.

   شهربانو اماني، رئيس كميته حمل و 
نقل شوراي شهر تهران:

 متأسفانه هم اكنون اصلي ترين نقش خيابان ها 
عبور و مرور خودروهاست. خيابان ها به عنوان 
مهم ترين فضاي عمومي شهر بايد كاركردي 
فراتر از جابه جايي و تردد داشته باشند. هدف 
از ايجاد خيابان هاي كامل ضمن افزايش سهم 
معبر در جابه جايي انســان ها، افزايش نقش 
اجتماعي معبر است. خيابان هاي كامل باعث 
مي شوند سفرهاي پياده و دوچرخه افزايش 
يابد، شهروندان سالم تر شوند، اتوبوس ها در 
ترافيك خودروهاي ســواري گرفتار نشوند 
و ســرعت حمل ونقل عمومي افزايش يابد، 
ســرزندگي و فعاليت در خيابان دوچندان 
شود، اقتصاد معبر شكوفا شود و جداره هاي 
خيابان و بافت پيراموني ارزش بيشتري يابد. 
مبحث خيابان كامل رويكرد جديدي نيست 
و در بسياري از كشورهاي دنيا اجرايي شده 
است، اما به دليل مطرح شدن رويكرد مذكور 
براي نخستين بار در ايران، نيازمند مصوبات و 
دستورالعمل هايي بود كه خوشبختانه شوراي 
اسالمي شــهر تهران در برنامه 5ساله سوم، 
شهرداري تهران را ملزم كرد تا ساالنه حداقل 
يك خيابان كامل را در هر منطقه بازطراحي 
كند. با همكاري كميته TOD شوراي اسالمي 
شــهر تهران و معاونت حمل ونقل و ترافيك 

شهرداري تهران، دستورالعملي براي خيابان 
كامل نوشته و به شــهرداران مناطق ابالغ تا 
براساس دستورالعمل، معابري را كه قابليت 
تبديل به خيابان كامل دارند، شناســايي و 
معرفي كنند. در انتخاب خيابان بايد مواردي 
را مدنظر قرار داد تا هرچه بيشتر به اهداف 

مدنظر دست يابيم:
1- يكي از مواردي كــه در انتخاب يك معبر 
به عنوان گزينه پيشنهادي براي كامل شدن 
اهميت دارد، عرض آن است. براساس مفهوم 
خيابان كامل، هر 4مد پياده، دوچرخه، سواره 
و عمومي بايد سهم مناسبي از معبر را به خود 
اختصاص دهند. البته عرض خيابان به تنهايي 
معيار مناسبي براي انتخاب خيابان نيست. 

شرط الزم است، ولي كافي نيست.
2- عامل تعيين كننده مهم ديگر در انتخاب 

معبر براي اجراي اصالحــات خيابان كامل، 
ميزان استعداد معبر در پذيرش عابران پياده 
اســت. خيابان بايد داراي جداره فعال باشد 
تا افراد به پياده روي ترغيب شوند؛ بنابراين 
وجود كاربري هاي مختلط و تجاري حداقل در 
يك سوي معبر ضروري است. خيابان عريضي 
كه داراي يك جداره صلب و غيرفعال است، 
حتي درصورت اختصاص عرض هاي كافي به 
تمامي مدهاي حمل ونقل، قابليت كمي براي 
جذب عابران پياده دارد. البته مفهوم خيابان 
كامل اين امكان را دارد كه به شرط جمعيت 
ساكن مناسب در بافت پيراموني، با راه اندازي 
فعاليت در پياده رو، ضعف فعاليت جداره را 
جبران كند، لكــن انتخاب چنين معابري در 

اولويت نيست.
3- شيب زياد در حركت افراد پياده اختالل 
و دشواري ايجاد مي كند. معابر با شيب هاي 
بيش از 5درصد به دليل نياز به احداث پله در 
پياده رو و نيز ســختي جابه جايي براي افراد 
با توانايي هاي حركتي محــدود، در اولويت 
انتخاب نخواهد بود؛ هرچند كه چنين معابري 

را نيز مي توان و بايد در آينده كامل كرد.
4- از آنجا كه در خيابان كامل بايد بخشــي 
از معبر به خط ويژه اتوبوس اختصاص يابد، 
خياباني كه هم اكنون داراي خط اتوبوس است 
در اولويت باالتري براي تبديل شدن به خيابان 

كامل قرار دارد.

اولويت هاي انتخاب يك خيابان كامل
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10خيابان در صف كامل شدن

10خيابانــي كــه در اولويــت 
كامل شدن هستند
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   كاهش تورم نقطه اي در بازار مسكن
نرخ تورم نقطه به نقطه، نشانگر درصد تغيير عدد شاخص قيمت نسبت 
به  ماه مشابه سال قبل است. آخرين اطالعات منتشر شده از سوي مركز 
آمار ايران نشان مي دهد كه نرخ تورم نقطه اي در اسفندماه۱۳۹۹ به عدد 
8۱.۹درصد رسيده است؛ يعني خريداران در اين ماه بايد براي خريد يك 
واحد مسكوني در شهر تهران نسبت به اسفند سال قبل 8۱.۹درصد پول 
بيشتري پرداخت كنند؛ اما نكته اينجاست كه تورم نقطه اي اسفند۹۹ 
نسبت به اسفند۹8 نسبت به تورم نقطه اي بهمن۹۹ نسبت به بهمن۹8 
حدود ۹.5درصد كمتر است. از سوي ديگر بررسي نرخ تورم ماهانه نيز 
از كاهش اين شاخص حكايت دارد؛ به گونه اي كه براساس اطالعات مركز 
آمار ايران، رشد ميانگين قيمت مسكن شهر تهران در اسفند ماه۱۳۹۹ در 
مقايسه با تورم ماهانه در بهمن۱۳۹۹ حدود ۱.5واحد درصد كاهش داشته 
است. البته كاهش شيب تورم ماهانه و نقطه  به  نقطه نمي تواند سندي قطعي 
بر كاهشي شدن قيمت مسكن در ماه هاي آتي باشد؛ اما از آنجايي  كه اين 
كاهش برخاسته از قيمت گذاري بازار و معامله گران در مقايسه با  ماه قبل 
و  ماه مشابه سال قبل است، مي توان آن را به عنوان تصويري از رفتار فعلي 
بازار به اين 2 دوره مدنظر قرار داد و با توجه به تحوالت خوشــبينانه اي 
كه براي آتيه اقتصاد ايران محتمل است، منتظر برخي تغييرات بنيادي 
نظير كاهش قيمت مسكن در ماه هاي آتي بود. 2عامل مهمي كه مي تواند 
نتيجه بخش بودن اين انتظار را با چالش مواجه كند. عامل اول تداوم رشد 
بي حساب نهاده هاي ساختماني و افزايش هزينه ساخت وساز است كه 
ارزش جايگزيني مســكن را باالتر مي برد و درنتيجه ارزان شدن آن را 
منتفي مي كند و عامل ديگر، تكرار رشد فزاينده نقدينگي و چاپ پول 
در سال۱400 است كه فعال براساس شواهد كسري بودجه مصوب مجلس، 
وقوع آن محتمل است، اما درصورت احيا نشدن برجام و باز نشدن ورودي 

درآمدهاي نفتي به كشور، وقوع آن مي تواند قطعي باشد.

آرامش مسكن روي سرعت گير برجام
آمارهاي مربوط به روند تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه  مسكن
بازار مســكن حاكي از اين است كه باوجود تداوم رشد 
تورمي اين بازار در ماه هاي اخير، احتمال تخليه حباب 
قيمتي آن نيز وجود دارد؛ البته اين اتفاق منوط به تحقق رخدادهايي 
نظير احياي برجام و رفع تحريم هاست كه ساير بازارها منتظر نهايي 

شدن آنها در آينده اقتصاد ايران هستند.
به گزارش همشهري، بررسي دوره هاي رونق و ركود بازار مسكن نشان 
مي دهد كه مناسبات اين بازار در اغلب موارد با ساير بازارهاي اقتصاد 
ايران متفاوت بوده و به مراتب اثرات كمتري از هيجان زدگي موقتي 
در معامالت و قيمت گذاري آن منعكس مي شــود؛ بر همين اساس 
تحوالت قيمتي مسكن در ماه هاي اخير كه كامال متضاد با اغلب بازارها 
بوده، مي تواند نشــانه ای از تحليل متفاوت اين بازار از آينده اقتصاد 
كالن كشور باشد، هرچند نشانه هايي نيز وجود دارد كه نقض شدن 
اين تحليل متفاوت و افول بازار مسكن براي پيوستن به ساير بازارها 

را تقويت مي كند.

تفاوت رشد مسكن در سال هاي ۹7 و ۹۹
در دوره اخير جهش قيمت مســكن، باالترين ميزان رشد قيمت به 
سال97 اختصاص داشته و سال99 نيز در رتبه دوم قرار گرفته است. 
براساس آمارهاي رســمي، ميانگين قيمت مسكن شــهر تهران در 
سال1397 با بيش از 96درصد رشد به 11ميليون و558هزار تومان 
براي هر مترمربع زيربنا رسيده و در سال99 با افزايش 81.8درصدي 
روي رقم 30ميليون  و275 هزار تومان قرار گرفته است. گرچه ازنظر 
مقدار افزايش قيمت مسكن، اختالف 2 دوره رشد سال هاي 97 و 99 
به 14.3درصد مي رسد و سال97 با اختالف پيشتاز است؛ اما مقايسه 
اين افزايش ها به شــرايط اقتصادي و فضاي بازارها در هر دوره نشان 
مي دهد كه دوره رشد قيمت مسكن در سال99 به مراتب از سال97 
شــديدتر، قوي تر و البته مبهم تر بوده است. بررسي ها نشان مي دهد 
با وجود اينكه رشــد قيمت دالر بر قيمت مسكن به عنوان يك عامل 
اثرگذار در اقتصاد ايران پذيرفته شده، در اواسط سال97 و زماني كه 
دالر در رؤياي رسيدن به 20هزار تومان بود، بازار مسكن واكنش تورمي 
شديدي نشان نمي داد؛ اما در پاييز99 حتي بعد از مشخص شدن نتايج 
انتخابات آمريكا و كمرنگ شدن ريسك ترامپ از چشم انداز اقتصادي 
كشور كه عمال روند صعودي قيمت دالر را به پايان رسانده، باز هم ترمز 

رشد قيمت مسكن كشيده نشد.

بازار تحليلگر
بررسي دوره هاي رونق و ركود بازار مسكن نشان مي دهد كه مناسبات 
اين بازار تفاوت هاي چشمگيري با ساير بازارهاي اقتصاد ايران دارد و 
به مراتب اثرات كمتــري از هيجان زدگي موقتي در قيمت گذاري آن 
منعكس مي شود؛ ازاين رو در شــرايطي كه قيمت دالر در 6ماهه97 
حدود 300درصد رشد مي كند، رشد قيمت مسكن از يك پنجم اين 
ميزان فراتر نمي رود، اما در عوض، وقتي دوره افول قيمت دالر شروع 
مي شود، باز هم رشد پيوسته و آرام قيمت مســكن ادامه مي يابد تا 
زماني كه قيمت آن با واقعيت هاي اقتصاد ايران متناسب شود. در اين 
شرايط، وقتي قيمت مسكن نسبت به رشد هيجاني قيمت دالر و ساير 
بازارها از جمله بورس، واكنش شديدي نشان نمي دهد، انتظار مي رود 
در دوره هايي كه بازارها تغيير جهت مي دهند نيز براساس واقعيت ها 
حركت كند و لزوما دنباله رو بازارهاي ديگر ازجمله ارز و بورس نباشد. 
اين موضوع جدا از چســبندگي ذاتي قيمت مسكن در اقتصاد ايران 
اســت كه همواره از تخليه حباب قيمتي اين بــازار از طريق كاهش 
قيمت جلوگيري مي كند. در حقيقت، اگر تحوالت بازار مسكن ناشي 
از واقع بيني تحوالت اقتصادي آينده باشــد، اين احتمال وجود دارد 
كه آرامش فعلي بازارها در سايه انتخابات رياست جمهوري سيزدهم 
و همچنين مذاكرات دور جديد برجام، آرامش قبل از توفان باشد؛ اما 
چنانچه اين بار تحليل بازار مسكن آن چيزي نباشد كه در انتظار اقتصاد 
ايران اســت، بايد منتظر اتفاق كم نظيري به نام افت قيمت در بازار 
مسكن بود. فعال باوجود اينكه روند هزينه ساخت و روند قيمت گذاري 
مسكن در معامالت ماهانه، بروز اين اتفاق را حداقل در كوتاه مدت تأييد 
نمي كند، اما اطالعات مركز آمار نشانه هايي از كاهش تورم نقطه به نقطه 

دارد كه مي تواند مقدمه تحقق اين اتفاق باشد.

انتشــار خبرهايي در مورد  دالر
احتمال انجام توافق سياسي 
اين تصور را در بازار ها به وجود 
آورده كه با انجام اين توافق سياسي قيمت 
دالر كاهــش خواهد يافت اما محاســبات 
تحليلگران از ميــزان منابع و مصارف ارزي 
كشور نشان مي دهد كه حتي با فرض رفع 
كامل تحريم ها نمي توان چندان نسبت به 
افت قيمت دالر در ســال جاري خوش بين 

بود.
بــه گــزارش همشــهري، تقريبــا هيچ 
اقتصاددانــي نســبت بــه قيمــت ارز در 
سال جاري خوش بين نيست. بررسي قيمت 
دالر براساس 2ســناريو يعني انجام توافق 
سياســي و رفع كامل تحريم ها و عدم انجام 
توافق سياسي و تداوم تحريم ها هردو نشان 
مي دهد كه قيمــت دالر در ســال جاري 
اگرچه ممكن اســت با شــوك هاي رواني 
كوتاه مدت با نزول مواجه شود اما با درنظر 
گرفتن متغير هاي اقتصادي در نهايت رشد 
خواهد كرد و حتي برخي تحليلگران بيم آن 
دارند كه قيمت ارز از تابســتان سال جاري 
با رشــد هاي بي مهابايي مانند ســال قبل 
مواجه شــود و علت آن اين اســت مطابق 
برآورد هاي انجام شــده ميزان منابع ارزي 
كشــور حتي بــا افزايش فــروش نفت در 
نتيجه رفع تحريم هــا، كفاف مصارف ارزي 
را نمي دهد و همين عامل مي تواند محرك 
اصلي رشــد قيمت دالر مانند سال گذشته 
باشد. همه اينها به اين دليل است كه دولت 
به عنوان بزرگ ترين دارنده ارز به دليل كاهش 
درآمدهاي نفتي اش ديگر مانند دهه80 قادر 
به تعيين همه معادالت بازار ارز نيســت و 
حتي اگر تحريم ها هم رفع شود منابعي كه 
از محل فروش نفت به دســت خواهدآورد 
چندان نمي تواند تعيين كننده قيمت ها در 
بازار ارز باشد. تا دهه80 دولت يكه تاز بازار 
ارز بود و ازطريق فروش نفــت منابع ارزي 
مورد نياز بــراي كنترل بــازار ارز را تامين 
مي كرد، به طوري كه در برخي ســال هاي 
دهه 80 حتي منابع ارزي در اختيار دولت 
به 125ميليارد دالر هم رسيد اما از دهه90 
به دليل وقوع تحريم ها اين شرايط تغيير كرد 
و منابع ارزي در اختيار دولت براي كنترل 
بازار به كمترين حد خود رسيد و اين شرايط 

در سال هاي اخير تشديد شده است.

منابع و مصارف ارزي
آمار ها نشان مي دهد يكي از مهم ترين داليل 
رشد قيمت دالر در ســال گذشته كاهش 
درآمد هاي ارزي در نتيجــه تحريم ها بوده 
است. در سال گذشــته حدود 12ميليارد 
دالر از منابــع ارزي مــورد نياز كشــور از 
طريق صــادرات محصوالت پتروشــيمي 
و 25ميليارد دالر از طريق صادرات ســاير 

كاالها ازجمله محصوالت فلزي، مواد پايه 
و خام، محصوالت كشاورزي، لبني و غيره 
تامين شــد، بنابراين جمع كل درآمد هاي 
ارزي كشــور كه بخش عرضه را مي ســازد 
رقمي در حدود 37تا 40ميليارد دالر بوده 
است؛ اين در حالي است كه ميزان واردات 
رسمي كشور كه مربوط به كاالهاي ضروري 
و حياتي بوده بالغ بر 40ميليارد دالر و واردات 
غيررسمي از طريق قاچاق مطابق آمارهاي 
ستاد ملي قاچاق كاال و ارز معادل 10ميليارد 
دالر بوده اســت ضمن اينكه به باور مركز 
پژوهش هاي مجلس ميزان قاچاق كاال در 
سال قبل حدود 20ميليارد دالر بوده است. 
اين ارقام كه بيانگــر ميزان منابع و مصارف 
ارزي كشور است نشان مي دهد، سال قبل 
توازني بين عرضه و تقاضاي ارز وجود نداشته 
و همين عامل يكي از داليل رشد 65درصدي 
قيمت دالر در سال99 بود.حاال تحليلگران با 
تكيه بر همين عامل معتقدند اين عدم توازن 
در عرضه و تقاضــاي ارز حتي با فرض رفع 
كامل تحريم ها با انجام توافق سياسي ادامه 
خواهد يافــت، در نتيجه قيمــت دالر در 
سال جاري نه فقط كاهش نخواهد يافت بلكه 
احتمال جهش نيز در آن وجود دارد به بيان 
ديگر تحليلگران با فرض 2سناريوي انجام 
توافق سياسي و رفع تحريم ها و عدم توافق 
سياســي و تداوم تحريم ها معتقدند در هر 
2سناريو چشم اندازي براي نزول قيمت دالر 

در سال جاري وجود ندارد.
محمد نوربخش، تحليلگــر بازار هاي مالي، 
درباره پيش بيني قيمت ارز در سال1400 
مي گويد: حتي با فرض رفع كامل تحريم ها 
باز هم جمع كل درآمد هاي نفتي كشور در 
سال جاري با احتساب قيمت هر بشكه نفت 
در محدوده 50دالر بــه بيش از 30ميليارد 
دالر نخواهد رسيد و اين كفاف مصارف ارزي 
كشور را نمي دهد. ضمن اينكه بايد درنظر 
گرفت حتي در بلندمدت پتانســيل رشد 
قيمت نفت وجود ندارد در نتيجه ميانگين 

قيمت نفت در حدود 50دالر خواهد بود.
به گفتــه او حتي اگر از هميــن امروز ايران 

بتواند روزانه 2ميليون بشكه نفت صادر كند 
با احتساب هر بشــكه نفت در حدود 45تا 
50دالر ميزان درآمد هــاي نفتي ايران در 
سال جاري به حدود 30ميليارد دالر خواهد 
رســيد. او تصريح مي كند: اگر فرض كنيم 
در ســال جاري ميزان صادرات پتروشيمي 
به 15ميليــارد دالر و صــادرات غيرنفتي 
واقعي مانند محصوالت فلزي وكشــاورزي 
به 25ميليارد دالر برســد جمع كل درآمد 
ارزي كشور با احتساب درآمد هاي نفتي به 
حدود 70ميليارد دالر خواهد رســيد و اين 
بازهم كفاف مصارف ارزي كشور را نمي دهد 
چراكه از يك طرف براي افزايش توان توليد 
تا 2ميليون بشكه بايد منابع ارزي بيشتري 
صــرف دريافت خدمات فني و مهندســي 
خارجي شود و از طرف ديگر كشور به دليل 
نياز شــديدش به كاالهاي واسطه اي قادر 
نيســت حجم تقاضاهاي ارزي اش را بيش 
از اين كاهش دهد ضمن اينكه اين نياز هاي 
ارزي درصورت رفع تحريم ها در سال جاري 

به داليل مختلف افزايش هم خواهد يافت.
نوربخش با بيــان اينكه مطابــق آمار هاي 
موجود ميزان منابع و مصارف ارزي كشور 
در سال جاري هم مانند سال قبل تراز نيست 
تأكيد مي كند: كف قيمت دالر در سال جاري 
در حــدود 22هزار تومان خواهــد بود و به 
تناســب آن هرچقدر ميزان عرضه و تقاضا 
تناســب نداشته باشــد قيمت دالر با رشد 

مواجه خواهد شد.
اين تحليلگر اقتصــادي همچنين توضيح 
مي دهد: كف تقاضاي ارزي كشور حدود50تا 
60ميليارد دالر است و ايران ديگر نمي تواند 
ميزان مصارف ارزي اش را بيش از اين كاهش 
دهد چراكه بخش عمده ايــن ارز ها صرف 
واردات كاالهاي مصرفي و واسطه اي شده كه 
در توليد نقش دارد، يعني اگر مثال كاالهاي 
واسطه اي وارد كشور نشــود توليد كاهش 
مي يابد چراكه ديگــر نمي توانيم كارخانه 
احداث كنيم يا به سمت تعمير كارخانه ها 
برويم. به طور مثال دولت مجبور است كنجاله 
وارد كند براي اينكه كنجاله در مرغداري ها 

براي توليد مرغ استفاده مي شود. همچنين 
نمي توانيم واردات تجهيزات پزشكي و دارو را 
بيش از اين محدود كنيم. او درباره سناريوي 
دوم يعني فرض عدم توافق سياسي و تداوم 
تحريم ها نيز مي گويد: اگر توافق سياســي 
انجام نشــود و تحريم ها رفع نشود ناترازي 
ارزي بيشتر خواهد شد و اين موضوع رشد 

قيمت دالر را تشديد خواهد كرد.

اثر پول پرقدرت
يكي ديگــر از موضوعاتي كه منجر شــده 
اقتصاددانان با قطعيت زيادي درباره رشــد 
قيمت دالر در ســال جاري سخن بگويند 
چشــم انداز تورمي اقتصاد ايــران به دليل 
كسري بودجه شديد دولت و افزايش بي رويه 
نقدينگي اســت. با تكيه بر اين استدالل ها 
تحليلگران معتقدند انجام توافق سياسي و 
رفع تحريم ها هم در خوش بينانه ترين حالت 
صرفا مي تواند از سرعت رشد قيمت دالر كم 
كند. رضا خادمي يــك تحليلگر اقتصادي 
دراين باره مي گويد: پول پرقدرت 50درصد 
رشد كرده است كه ناشي از خلق پول توسط 
بانك مركــزي و ترجيحات تورمي اســت، 
بنابراين اگر توافق سياسي انجام شود، ممكن 
است فقط بتواند قدري جلوي خلق نقدينگي 

را بگيرد اما اين ميزان محدود است.
او مي افزايــد: در غيراين صورت)عدم توافق 
سياسي( روند فعلي ادامه خواهد يافت و تا 
اواخر سال جاري قيمت ارز با رشد زيادتري 
مواجه مي شود. به گفته او بانك مركزي قادر 
است با كاهش سرعت گردش پول اثر مخرب 
نقدينگي را كاهش دهد امــا نمي تواند در 
جلوگيري از گروه هايي كــه در جابه جايي 
نقدينگي نقش دارند موفق باشــد. خادمي 
تأكيد مي كند: با تــداوم رويه فعلي، قيمت 
ارز رشد خواهد كرد و اين امكان وجود دارد 
كه سطح عمومي قيمت ها حتي تا 50درصد 

افزايش يابد.
سينا سليماني، تحليلگر بازارهاي مالي هم 
درباره چشــم انداز قيمت دالر بــا توجه به 
سناريوي رفع يا تداوم تحريم هاي اقتصادي 
مي گويد: بدون انجام توافق سياسي كه منجر 
به افزايش ورودي ارز به كشــور مي شــود، 
به احتمال زياد قيمت دالر به كمتر از 20هزار 
تومان نخواهد رســيد و كف قيمت دالر در 
حدود 20 الي21هزار و 600تومان خواهد 
بود. به گفته او احتمال اينكه بدون توافق و 
با همين وضعيت فعلي نرخ ارز زير 20تومان 
تثبيت شود بسيار كم اســت. او همچنين 
با بررســي روند قيمت دالر از نظر تكنيكي 
مي گويد: از نظر تكنيكي يك روند افزايشي 
ديگر در قيمت ارز وجود دارد كه بستگي به 
زمان موج صعودي بعدي و شــتاب ريزش 
موج بعدي دارد و احتماال اين رشد از نيمه 
دوم تابستان1400 به بعد اتفاق خواهد افتاد.

چشم انداز قيمت دالر در سال1400
محاسبات ميزان منابع و مصارف ارزي كشور نشان مي دهد كه حتي با فرض رفع كامل تحريم ها نمي توان 

چندان نسبت به افت قيمت دالر در سال جاري خوش بين بود

قيمت نفت ديروز تحت  تأثير چشم انداز رشد قوي تر اقتصاد جهاني و كاهش  انرژی
سطح ذخاير نفت آمريكا، افزايش يافت با اين حال انتشار خبرهايي در مورد 

احتمال انجام توافق بين ايران و آمريكا اين رشد را محدود كرد.
به  گزارش همشهري، با وضع تحريم ها عليه ايران در طول 3سال گذشته صادرات نفت ايران 
با كاهش مواجه شد و در غياب ايران در بازار هاي جهاني ساير صادركننده ها جاي خالي ايران 
را با افزايش توليد پر كردند. حاال اما اين اميدواري ايجاد شده است كه با انجام توافق دوباره 
بر سر برجام، ايران به  عنوان يك بازيگر مهم در بازار نفت به سطح توليد سابقش بازگردد 
و فشار بيشتري بر عرضه نفت در جهان وارد كند. برآورد مي شود درصورت رفع تحريم ها 
ميزان توليد نفت ايران به روزانه 2ميليون و400هزار بشكه برسد كه اين موضوع مي تواند 
حجم عرضه و قيمت ها را در بازار نفت تحت  تأثير قرار بدهد. با اين تحليل هر نوع كاهش 
تنش سياسي بين ايران و آمريكا براي بازار جهاني نفت اهميت دارد. در مبادالت ديروز هم اثر 
اين واكنش در بازار جهاني نفت نمايان شد و در شرايطي كه قيمت نفت در تدارك صعودي 
تازه بود انتشار خبر هايي در مورد احتمال انجام توافق بين ايران و آمريكا رشد قيمت نفت 
را محدود كرد. ايران و قدرت هاي جهاني روز سه شنبه جلسه اي براي مذاكره برگزار كردند 
كه سازنده توصيف شد و موافقت كردند گروه هاي كاري براي مذاكره درباره احتمال احياي 
توافق2015 برجام تشكيل شوند كه مي تواند به رفع تحريم هاي آمريكا عليه بخش انرژي 

ايران و افزايش عرضه نفت منجر شود.

اميدواري براي رشد بيشتر
ورود دوباره ايران به بازار جهاني نفت مي تواند از طريق افزايش سطح عرضه، بازار جهاني نفت 
را تحت تأثير قرار دهد و منجر به كاهش قيمت ها شود با اين حال بازار نفت اين روز ها بيش از 
هر چيز تحت  تأثير چشم انداز رشد اقتصادي جهان و كاهش ذخاير نفت آمريكاست و به  نظر 

مي رسد معادالت بازار نفت در بلندمدت توسط اين 2عامل تعيين خواهد شد.
در طول چند ماه گذشته اغلب كشور هاي جهان برنامه گسترده اي را براي مقابله با كرونا از 
طريق واكسيناسيون آغاز كرده اند و اين موضوع اميدواري را براي پايان كرونا و افزايش رشد 
اقتصادي جهان در دوران پساكرونا افزايش داده است. صندوق بين المللي پول روز سه شنبه 
اعالم كرد تزريق منابع مالي سنگين و بي سابقه از سوي دولت ها براي مقابله با كوويد-19، 
نرخ رشد اقتصاد جهان در سال2021 را به 6درصد مي رساند كه از دهه1970 به اين طرف 

بي سابقه است.
تازه ترين آمار ها از نرخ اشتغال در آمريكا به عنوان بزرگ ترين اقتصاد دنيا هم اين موضوع را 
تأييد مي كند؛ به طوري كه مطابق تازه ترين گزارش ها، ميزان مشاغل آمريكايي در بهمن ماه 
به باالترين حد خود طي 2سال اخير رسيده و حجم استخدام افزايش يافته است. اين موضوع 
آمار نهاد هاي رســمي ازجمله صندوق بين المللي پول و بانك جهاني را درباره تداوم رشد 
اقتصادي جهان در دوران پساكرونا تأييد مي كند. همچنين آماري كه پيش از اين منتشر 
شده بود نشان مي داد فعاليت بخش هاي خدماتي در آمريكا و چين بهبود پيدا كرده است. 
به عقيده تحليلگران همين آمار ها و خوش بيني به دورنماي اقتصادي جهاني، منجر به رشد 
قيمت نفت در بازار هاي جهاني شده است؛ چراكه رشد اقتصادي جهان به  معناي افزايش 

تقاضا براي انرژي در جهان است.

كاهش ذخاير نفتي جهان
اما ماجراي رشد كنوني قيمت نفت فقط به چشم انداز رشد توليد در جهان محدود نمي شود 
و بخش ديگري از آن به تصميم اوپك و اوپك پالس براي افزايش سطح توليد و همين طور 

كاهش ذخاير نفتي آمريكا بازمي گردد.
تازه ترين گزارش مؤسســه امريكن پتروليوم نشــان مي دهد ذخاير نفت آمريكا در هفته 
منتهي به دوم آوريل بيش از حد انتظار كاهش پيدا كرده اما ذخاير ســوخت رشد داشته 
است. اداره اطالعات انرژي آمريكا پيش بيني كرد توليد نفت آمريكا در سال2021 به  ميزان 
270هزار بشــكه در روز كاهش پيدا كرده و به 11.04ميليون بشــكه در روز مي رسد كه 
كاهش باالتر از پيش بيني  ماه گذشته اين آژانس است. اين آژانس انتظار دارد مصرف نفت 
و ساير سوخت هاي مايع آمريكا 1.32ميليون بشــكه در روز رشد كرده و به 19.44 برسد 
كه پايين تر از پيش بيني قبلي از رشــد مصرف به ميزان 1.41ميليون بشكه در روز است. 
همچنين به  نظر مي رسد افزايش سطح توليد در اوپك پالس مي تواند تغييراتي را در بازار 
جهاني نفت در آينده به  وجود بياورد. احتمال مي رود سطح توليد از  ماه مي  ميالدي دوباره 
افزايش يابد و اين موضوع مي تواند بازار جهاني نفت را تحت  تأثير قرار دهد. قيمت هاي نفت 
اوايل هفته در واكنش به توافق وزيران اوپك پالس براي افزايش تدريجي توليد از  ماه مي تا 
ژوئيه عقب نشيني كرده بودند. براساس گزارش رويترز، ادوارد مويا، تحليلگر بازار در اين  باره 
مي گويد: به  نظر مي رسد قيمت هاي نفت آماده تحكيم شدن هستند زيرا معامله گران انرژي 
مي خواهند بدانند اوپك پالس دقيقا چگونه برنامه افزايش توليد را پيش مي برد و آيا اتحاديه 

اروپا تا پايان ژوئن به ايمني در برابر ويروس كرونا نزديك مي شود يا خير.

 سايه مذاكرات ايران و آمريكا 
بر سر بازار نفت

پايين نگه داشتن نرخ خريد تضميني گندم  كشاورزی
موجب گاليه و اعتراض كشــاورزان و هشدار 
كارشناسان نسبت به تأثير اين رويكرد بر افت 
توليد، فروش گندم در بازار آزاد، استفاده از آن براي مصارف 

ديگر و قاچاق اين محصول استراتژيك شده است.
به گزارش همشــهري، با گذشــت چند  مــاه از تعيين نرخ 
4هزار توماني خريد تضميني هــر كيلوگرم گندم معمولي 
توســط دولت، كشــاورزان اين قيمت را جوابگوي افزايش 
هزينه تمام شده توليد اين محصول ندانسته و با نامه نگاري 
و ارائه درخواســت به ســاير دســتگاه ها و نهادها خواستار 
بازنگري و افزايش اين نرخ به بيش از 5هزار تومان شده اند. 
اين درخواســت ها موجب شــده تا كاظم خــاوازي، وزير 
جهادكشاورزي طي نامه اي به اعضاي شوراي قيمت گذاري 
محصوالت استراتژيك خواستار برگزاري نشست فوري اين 
شورا در روز دوشنبه هفته آينده )23فروردين ماه جاري( براي 
بازنگري و تعيين نرخ جديد خريد تضميني گندم شود. در اين 
نامه دستور كار جلسه مذكور »بررسي درخواست برخي از 
اعضاي شورا براي اصالح قيمت خريد تضميني گندم در سال 
زراعي 1400-1399« اعالم شده است. اين در حالي است 
كه پيش از اين برخي اعضاي شــوراي مذكور و تشكل هاي 
صنفي بخش كشــاورزي مانند بنياد ملــي گندمكاران در 
نامه اي خطاب به رئيس بازرســي دفتر مقام معظم رهبري 
با اشــاره به غيرمنطقي بودن و تبعات قيمت مصوب 4هزار 
توماني خريد تضميني هر كيلوگرم گندم معمولي، خواستار 
بازنگري و افزايش اين نرخ شده بودند. شوراي اقتصاد قيمت 
خريد تضميني گندم براي ســال زراعي جاري را در حالي 
4هزار تومان به ازاي هركيلوگرم تعيين كرده كه گندمكاران 
و تشكل هاي بزرگ بخش كشاورزي با استناد به آناليز قيمت 
تمام شده توليد اين محصول استراتژيك معتقدند؛ با توجه به 
افزايش قيمت عوامل توليد، حداقل قيمت خريد تضميني 
هركيلوگرم گندم از كشاورزان بايد به 5هزار تا 5800تومان 

بنابر نوع و كيفيت اين محصول افزايش يابد.

غيبت كشاورزان در تعيين نرخ واقعي خريد تضميني
رئيس بنياد ملي گندمكاران ايران در گفت وگو با همشهري 

از گاليه و نارضايتي كشاورزان نســبت به نرخ پايين خريد 
تضميني گندم خبــر داد و گفت: گندم اســتراتژيك ترين 
محصول كشاورزي است و خريد تضميني اين محصول چه از 
نظر حجمي يا ريالي بيش از 90درصد مجموع خريد تضميني 
محصوالت كشاورزي را تشــكيل مي دهد و اكثر كشاورزان 
در كنار ساير فعاليت هايشــان گندمكار نيز هستند. عطاهلل 
هاشمي، افزود: متأسفانه طي سال هاي گذشته، قيمت گذاري 
خريد تضميني محصوالت كشاورزي در ظاهر توسط وزارت 
اقتصاد اما در واقع توسط رئيس سازمان برنامه و يكي ،دو وزير 
در دولت انجام مي شــد و با توجه به اينكه نرخ هاي تعيين 
شده براي خريد تضميني اين محصوالت كارشناسي نبود، 
كشاورزان در تعيين اين قيمت ها دخالتي نداشتند و همواره 

از آن ناراضي بودند.

قيمت تضميني پايين و به خطر افتادن امنيت غذايي 
رئيس بنياد ملي گندمكاران با اشــاره بــه پايين بودن نرخ 
خريد تضميني محصــوالت كشــاورزي به خصوص گندم 
طي سال گذشته گفت: ســال گذشته 13ميليون تن گندم 
در كشــور توليد اما تنها 8ميليون تن توســط دولت خريد 
تضميني و 5ميليون تومان سهم قاچاق يا نصيب واسطه ها 
و دالل ها شد. هاشمي افزود: متأسفانه اينكه به بهانه حمايت 
از مصرف كنندگان آن هم از جيب كشــاورزان از اصالح نرخ 
خريد تضميني گندم خودداري شود، رويكرد اشتباهي است. 

همچنين برخي براي زمينه ســازي واردات گندم از اصالح 
و واقعي شــدن نرخ خريد تضميني اين محصول خودداري 
مي كنند و ســال گذشــته نيز با وجود كفايت توليد داخل، 
حدود 2 ميليون تن گندم در حالي وارد كشــور شد كه نياز 
بازار 11ميليــون تن و با درنظر گرفتن ذخاير اســتراتژيك 
13ميليون تــن بود. او هزينه تمام شــده كنونــي توليد هر 
كيلوگرم گندم معمولي را 5هزار و 300تومان و هزينه واردات 
هر كيلوگرم گندم را بيش از 7هزار تومان دانســت و گفت: 
اگر نرخ خريد تضميني گندم تا حدود 5500تومان افزايش 
نيابد، با توجه به قيمت 6500توماني هر كيلوگرم جو و 4هزار 
توماني هر كيلوگرم كاه امكان رقابت گندم توليدي كشاورزان 
با ساير محصوالت كشاورزي در بازار وجود نخواهد داشت و 
با زيان كشاورزان و مصرف شــدن گندم براي خوراك دام و 
طيور، ميزان توليد گندم كاهش يافته و امنيت غذايي كشور 

به خطر خواهد افتاد.

مخالفت با نرخ دستوري خريد تضميني گندم 
رئيس بنياد ملي گندمــكاران ايران با بيان اينكه در ســال 
گذشــته دولت در حالي نرخ 4هزار تومانــي را براي خريد 
تضميني هر كيلوگرم گندم معمولي در ســال زراعي جاري 
تعيين كرد كه هزينه تمام  شده توليد گندم به مراتب بيش از 
قيمت خريد تضميني 4هزار توماني براي هر كيلوگرم گندم 
با درنظر گرفتن حداقل ســود متعارف براي كشاورزان بود. 
هاشمي، افزود: اين امر موجب شد تا كشاورزان و تشكل هاي 
صنفي توليد كننده گندم با اعتراض و نامه نگاري هاي مختلف 
و با استناد به تصويب و ابالغ طرح دو فوريتي مذكور، خواستار 
بازنگري در نرخ خريد تضميني 4هزار توماني گندم و تعيين 
نرخ خريد تضميني گندم در ســال زراعي 1399-1400 
شدند. او همچنين افزود: با توجه به اينكه كار خريد تضميني 
گندم توليدي كشاورزان تقريبا شــروع شده است، قيمت 
تمام شده كارشناســي هر كيلوگرم گندم را از كشاورزان و 
كارشناســان دريافت كرديم و اميدواريم با بازنگري در نرخ 
خريد تضميني گندم و درنظر گرفتن هزينه هاي تمام  شده 
توليد و سود معقول براي كشــاورزان در جلسه مذكور نرخ 

جديد خريد تضميني گندم تعيين و ابالغ شود.

افزايش نرخ خريد تضميني گندم تا دوشنبه هفته آينده
با درخواست تشكل هاي بخش خصوصي و نامه وزير جهادكشاورزي، مقرر شده تا شوراي قيمت گذاري محصوالت استراتژيك 

در نشست دوشنبه هفته آينده خود در مورد قيمت خريد تضميني گندم بازنگري كند
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ما انگشت شمار نویسندگانی داریم 
كه از راه نویسندگی زندگی خود را 

گذرانده اند. نوشتن یك رمان 2سال 
طول می كشد و در نهایت درآمدی كه 

نویسنده از راه انتشار كتابش به دست 
می آورد، شبیه شوخی است. حاال كه 
نویسنده دلی كار می كند، بهتر است 

كار خوب انجام دهد

در آن سال ها رقابت بین تاج و 
پرسپوليس بود و گاهی اوقات 
پیكان هم به ضلع سوم مثلث 
مدعیان اضافه می شد. استادیوم 
امجدیه در تسخیر تماشاگران 
پرسپولیس بود و یك گوشه ای از 
ضلع جنوب غربی استادیوم هم به 
تماشاگران تاج اختصاص داشت. 
بحث و كری خوانی بین بازیكنان و 
تماشاگران بود اما دشمنی هرگز

 هوا هميشه تاريك و سرد است 
برای درماندگان 

مثــل  فريــب خــوردم 
هميشــه هاي عمربه هواي 
بهار و رخ زيباي بنفشــه و 
اطلســي بدون كــت و يا 
كاپشــن، دم غروب رفتم 
راه هميشــه هاي قبــل از 
كرونا را پشــت پا بگذارم تا 
به خودم و برخي جز خودم ثابــت كنم هنوز راه رفتن 
مي دانم. رفتم، وقت بازآمدن تاريكي شــبيخون زده 
بود. حواســم بود به خودم پشــت پاي پيري نزنم و 
نزدم اما سوز و سرمايي كم سابقه شب نورد شد. سوز 
پوست برهنه را چنان تيغ مي كشــيد كه نفس از باز 
آمدن، باز مي ماند. ســرم بــي كاله و صورتم بي نقاب 
كرونا بود و سرما بي دريغ گوشــم را مي كشيد و من 
همچنان ســردرگريبان مي رفتم تا به كوچه دوم در 
سربااليي خيابان برسم. وسط هاي كوچه خانه ما بود. 
پياده روهاي خيابان، به جز من كســي را نداشت. از 
هجوم سوز مي خواســتم گريه كنم اما اشك شرمنده 
بود. در دلم گفتم در خانه اي را بزنم! راست اين است 
من از دســت خودم آن خود پراكنده از رنج روزگار، 
شب نورد شده بودم و چون كودكي تيپاخورده، در آن 
ساعت زندگي را گم كرده بودم! راست گفته اند براي 
درماندگان، هوا هميشه تاريك و سرد است و من در 
آن دقايق بي ســرزمين ترين مرد جهان بودم كه در 

پيمايش روزگار سرد و خاكستربودم !
كودكان غمگين و تباه

در دل شب پرسه مي زنيم
كجاست گل هاي روز

لذات عشق
فروغ زندگي

ناگهان دري باز شــد دو قدم مانده به سر كوچه مان، 
مردي شبيه آشنا از الي در با 2كيسه زباله درآمد و تا 
مرا ديد دوان دوان رفت و كيسه ها در سطل انداخت و 

تندي بازآمد و داد زد؛ 
ـ سالم استاد!

بايد چهل ودو،سه ساله باشد. جواب دادم. اوتند و سريع 
گفت از صدسال پيش مرا در.روزنامه ها مي خواند و با 
اصرار خواست براي دقايقي به خانه ايشان بروم و چاي 
تازه دم بخورم. رفتم يعني ســرما مرا برد تا يادم بيايد 
هنوز هســتم! مرا پيش پاي شــومينه هيزمي نشاند. 
چاي داغ خوردم جاي ســيگار به خاطر قلب شكسته 
من خالي بود. موقع رفتن كاله و دستكش داد كه گرما 

تا رسيدن به خانه همراه من باشد!
راست گفته اند؛ سايه مهر و احترام، قوي تر از تفنگ، 
توپ و پول است و براي آدم گرسنه، نان شيرين تر از 
عسل است. آن سرما و آن مرد يك هفته است از خيال 
و خاطرم نمي رود. قرار شد اگر كرونا مجال داد و من 
فرصت كردم يكي،دوســاعت با هم در گفت وشــنود 

درباره روزگار، كتاب و هنرباشــيم. آيا بازي با كساني 
كه همديگر را درك و فهم مي كنيم به معني تكرار و 
تجديد احساسات آن كس در خودمان است؟ بي ترديد 
چنين است همانگونه كه حرف وگفت تلخ كسي حال 

ما را تا مدت ها پاييز مي كند!
زندگي گيالس است

مرگ هسته گيالس است
عشق درخت گيالس است

حاال و اكنون كه سرما و ســوز در بازيگوش هاي بهار 
مي آيد و مي رود آيا زلزله در سي سخت بويراحمد كه 
ديوارها را شكست و آرزوها را بر باد داد، در2ماه پيش 
يادتان هســت؟ آيا خبر داريد هموطناني آرزومند تر 
از ما از ســرماي ســقف پريده، زيرچــادر همچنان 
ســيلي مي خورند! آيا شــما كودكاني بي دستكش، 
بي شال گردن، بي كاپشــن و بي كاله را مي بينيد كه 
سوز سرما گوش شان را كشــيده اماپشت چراغ قرمز 

ملتمسانه طلب زندگي مي كنند؟
واقعا آقايان و خانم هاي مســئول و نيز كســاني كه 
گاوصنــدوق خانه تان نياز به نگهبان ندارد شــما هم 
خانه هاي شكســته در زمين لرزه هاي پياپي در اينجا 
و آنجا را نمي بينيد؟شوخي مي كنيد همين لحظه در 
اين خيابان، در آن كوچه، كسي هست كه سنگين ترين 
بارش، كيف تهي اســت. مــن پيرمــرد محترمي را 
مي شناسم كه حاضر است دستكش و كاله كهنسالش 
را نصف كند و تقديم مردي كند كه در درگاه مترو فال 
حافظ مي فروشد. اما او با دستكش نصف شده، پالتوی 
نصف شده در اين سن و سال چه كند وقتي كه مي داند 

آقاي حافظ اگر بفهمد خيلي نگران مي شود. 
همكارم مي گويد: روزنامه نگار اگر داراي ذهن ممتاز 

نباشد، بايد داراي حساسيت ممتاز باشد.
ـ يعني احساس مسئوليت؟

همينطور است. من بايد بگويم، يعني بنويسم چگونه 
مي شــود برخي ها از ســيري مي ميرنــد و برخي از 
گرسنگي تمام فصول برايشــان تاريك و سرد است.
آيا راه عالج، گذر زمان و ســكوت است؟ اما اين گفته 
داللت جامعه شناختي ندارد، چون پاسخ به نياز آني 
درماندگان نيست، بايد قاعده زندگي جمعي به گونه اي 
باشد كه هيچ كس بي دستكش و كاله، كاپشن و پالتو، 
ماسك و واكسن نباشد و هيچ  شــكمي از گرسنگي 

خوابش نبرد. اميدوارم.!
افروخته در تاريكي شب

سه چوب كبريت يك به يك
نخستين براي ديدن رويت

دومين براي ديدن چشمانت
و آخرين براي ديدن لبانت

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 

  همه شعرها از 

ژاك پرور با ترجمه محمدرضا پارسايار

شماره 114
19 فروردين 1400 
پنجشنبه

گفت وگو با مربی فرشتگان نينجا، قهرمان فصل دوم برنامه استعداديابی عصر جديد

فرشتگان نينجا شگفتی ساز شدند
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پیاده راه الله برای مادران

رویش گل های الله در پارك ملت

گل الله در پارك الله! جشنواره الله ها

تا به اینجا هر الله زاری كه معرفی كردیم، ســرزمین های رنگارنگی 
است كه باعث و بانی ایجادشان، شهرداری ها هستند. اما چند سالی 
می شــود كه در غرب تهران پیاده راهی از گل های الله شكل گرفته 
كه نتیجه اقدام یكی از شهروندان منطقه 2است. دكتر هومن اردبیلی 
یكی از شــهروندان ســاكن در غرب پایتخت كه از او باعنوان »خیر 
محیط زیستی« هم یاد می شود، از سال 1392تا به امروز به یاد مادر 
مرحومش در حاشیه پیاده راه خیابان زرافشان گل الله می كارد. این 
پزشك هر سال در آستانه فصل بهار با هزینه شخصی خود و به یاد مادر 
مرحومش كه عاشق گل الله بود، در پیاده روي خیابان زرافشان پیاز گل 
الله را می كارد تا با این كار یاد مادرش را زنده نگه دارد. امسال هم مثل 
سال های گذشــته، این اقدام جالب توجه هومن اردبیلی باعث ایجاد 
الله زاری زیبا در غرب تهران شده است؛ الله زاری كه به »پیاده راه الله 
مادران« شهرت پیدا كرده و به نمادی برای پاسداشت مقام واالی مادر 
تبدیل شده است. برای دیدن نهمین طرح زیبا و پر از احساس الله برای 
مادران، می توانید به شهرك غرب، بلوار شهید فرحزادی، خیابان بلوار 

ایوانك، خیابان زرافشان مراجعه كنید.

در این روزهای بهاری، لذت گشت و گذار در الله زارها را از دست ندهید

به مهمانی الله ها دعوتیم

گل خانه 6

بهار است و گل هایش؛ گل هایی 
كه هركدام نویدبخش رویش 
دوباره زمین بعد از ســرمای سخت زمستان هستند 
و اگر آنها را پیام آوران بهار بنامیم بیراه نگفته ایم. از 
گل های »سینره« كه هر سال از اسفند ماه گل سرسبد 
گلفروشی ها و گلخانه ها می شوند و »سنبل« كه حتی 
جایش را سر سفره هفت سین مان باز كرده بگیرید تا 
بنفشــه، پامچال، فرزیا، آنمون و... . اما براساس یك 
قانون نانوشته معموال این »الله«ها هستند كه در فصل 
بهار زینت بخش بوستان ها و حتی معابر شده و شمه ای 
از چشم نوازی و دلبری طبیعت را نشان مان می دهند؛ 
گل های رنگارنگ و زیبایی كه نه فقط در ایران بلكه 
در شهرهای مختلف جهان پایه گذار جشنواره هایی 
هستند كه از آنها باعنوان »جشــنواره الله ها« یاد 
می شود. این روزها در همین نزدیكی ها، در تهران و 
كرج خودمان هم این جشنواره رنگارنگ و پرطراوت 
برپاست و همه ما را به مهمانی بهار دعوت می كند. اگر 
می خواهید از این ضیافت بهارانه جا نمانید، حتما با ما تا 
پایان این گزارش همراه شوید و بعد با یك برنامه ریزی 
دقیق، به جشنواره ای از گل های زیبای بهاری سر بزنید 
كه به قول حضرت سعدی همین پنج روز و شش باشند.

كتاب گردی

پرنیان سلطانی

  پسر ته كالس
به تازگی رمانی در حوزه پناهجویان 
و البته برای نوجوانان چاپ شده كه 
می تواند مورد استفاده خانواده ها قرار 
بگیرد. این رمان را آنجالی ك.رئوف 
نویسنده انگلیسي بنگالدشي االصل 
نگاشته و محبوبه نجف خانی هم آن 
را از انگلیســي به فارسی برگردان 
كرده اســت. نویســنده همچنین 
نهادی غیردولتی بــرای كمك به 
پناهجویان ایجاد كــرده و در این 
حوزه فعالیت می كند. پس رمانی 
كه نوشــته باید تم واقعیت داشته 
باشــد؛ همانطور كه خودش اشاره 
می كند آن را براساس تجربه هایی 
كه از اردوگاه های پناهجویان داشته، 
نگاشته است. كتاب، به صورت اول 
شــخص روایت می شــود و درباره 
پسر تازه وارد مدرسه است كه نه با 
كسی رابطه دارد، نه حرف می زند 
نه حتی زنگ های تفریح به حیاط 
می رود. بچه ها از او كم كم بیشــتر 
فاصله گرفته و می ترسند اما بعدها 
حقایقی از او می شنوند كه قصه را 

عوض می كند.

دانش آموز پناهجو

  قطعه نایاب برای ریش تراش
كتابی كه می خواهیم معرفی كنیم 
در حال چاپ است و شاید هنوز در 
بازار موجود نباشــد اما پیشا پیش  
معرفــی می كنیم تــا در جریان 
باشــید. كتاب را ســینا دادخواه 
نوشته اســت كه هنوز مزه كتاب 
»یوسف آباد؛ خیابان سی و سوم« 
او با آن روایت هــای زمانی و زبان 
ساده ولی حرفه ای آن و اتفاقاتی كه 
در تهران می گذشت، زیر زبان مان 
مانده اســت. این كتاب، موضوع 
جوانی و پیری و عشق را مدنظر قرار 
داده است. این كتاب مجوز نشرش 
را گرفتــه و كمتــر از 100صفحه 
است و به زودی در كتابفروشی ها 
در دســترس خواهد بود. داستان، 
دربــاره رابطه خاص یــك دایی و 
خواهرزاده اســت كه باقی اتفاقات 
در بستر همین رابطه اتفاق افتاده و 
روایت می شود. فضای این داستان 

بلند نیز در تهران است.

حكایت های تهران

  فلســفه تربیتی امام موسی 
صدر

به تازگی كتابی با عنوان »فلسفه 
تربیتی امام موســی صدر« منتشر 
شده است به همت انتشارات علمی 
و فرهنگی و با قلم معصومه عبدلی. 
امام موســی صدر جزو روحانیون 
خوش فكری بــوده كه نگاه و حتی 
كارهــای عملــی او، نكته هــای 
اجتماعی و تربیتی زیادی به همراه 
دارد. این كتاب 4فصــل دارد. در 
فصل اول مبانی انسان شناســانه 
امام موسی صدر بررسی شده و بر 
اندیشه های شاخص انسان  محوری 
و اجتماع محوری تأكید شــده. در 
فصل دوم شاخصه های مهم رفتاری 
این روحانی مورد بحث قرار گرفته؛ 
ازجمله همزیستی مسالمت آمیز با 
دیگران و.... فصل سوم نیز فلسفه 
تربیتی این روحانی مطرح را بررسی 
كــرده. بازخوانی ایــن نظام های 
تربیتــی از نــگاه یــك روحانی 
روشنفكر، می تواند گره های زیادی 

از موارد امروز را رفع كند.

نكته های تربیتی 

پنجشنبه

شماره 114
19 فروردین 1400 

همه چیز درباره میدان »حسن آباد« كه یكی از قدیمی ترین میدان های شهر تهران است

میدان متقارن پایتخت
كالنشهر تهران بیش از 700میدان دارد؛ اما یكی از آنها می شود میدان حسن آباد كه با داشتن 4ساختمان یك شكل در چهارطرف 
آن، به سبك اروپایی ساخته شده و به متقارن ترین میدان پایتخت شهرت دارد؛ میدانی كه حتی الگوی دیگر شهرها هم شده و 
میدان امام همدان دقیقا از روی آن ساخته شده است. این میدان منحصر به فرد عالوه بر معماری زیبایش، تاریخچه جذابی هم دارد؛ 
از چگونگی ساختش بگیرید تا نام هایی كه پیش از این روی این میدان بوده و دلیل نامگذاری اش به حسن آباد. اگر می خواهید درباره 
میدان منحنی شكل و قرینه پایتخت كه بی شك یكی از نمادهای تهران قدیم به حساب می آید بیشتر بدانید، با ما به تقاطع خیابان 

امام خمینی )ره( با خیابان حافظ و وحدت اسالمی بیایید.

 چرا حسن آباد؟

 از چهارراه تا میدان حسن آباد

 میدان 91ساله

  حوادثی كه نظم  را بر هم زدند

  الگوی میدان امامره همدان

 نخستین ایستگاه آتش نشانی

 مفقود شدن مجسمه 3متری 

 راسته ابزار، وسایل چوبی و كاموا

سال های سال پیش كه هنوز خبری از میدان حسن آباد نبود، در 
محدوده فعلی این میدان باغ بزرگی وجود داشت كه بخشی از امالك 
میرزا یوسف آشتیانی، ملقب به مستوفی الممالك، از رجال قاجار بود. 
میرزا یوسف پسری به نام حسن داشت كه بعد از گسترش تهران، آن 
محدوده را به نام پسرش نامگذاری كرد و همین شد كه از آن روز تا به 

حاال ما به این محدوده حسن آباد می گوییم.

میرزا یوسف آشتیانی كه از دنیا رفت، باغ بزرگش چندین 
و چند تكه شد و به فروش رسید. درخت ها یكی پس از 

دیگری جای خودشان را به خانه ها دادند و همه چیز برای 
ساخت میدان اروپایی پایتخت آماده شد. آن زمان در اواخر 
دوره حكومت قاجار، محدوده میدان حسن آباد شكل محله 

مسكونی به خود گرفته بود و 2 چهارراه داشت تا اینكه با روی 
كار آمدن پهلوی اول و تصمیم او برای مدرنیزاسیون كردن 

تهران، یكی از افسران آن زمان به نام سرتیپ كریم آقا 
بوذرجمهری، رئیس شهرداری تهران شد. در زمان این 

شهردار كه شخص شاه او را برای اصالح و بازسازی تهران 
منصوب كرده بود، چهارراه حسن آباد به میدانی بزرگ به 

شعاع 45متر و مساحت 6هزار و 500متر تبدیل شد.

چهارراه حسن آباد كه از بین رفت، تازه كار قلیچ باقلیان، 
سازنده ساختمان های چهار طرف میدان حسن آباد شروع شد. 
قلیچ باقلیان با نظارت لئون تادوسیان، معمار برجسته ارمنی، 
4ساختمان یك شكل با سبك اروپایی در چهارطرف میدان 
ساخت كه هر كدام از این ساختمان ها دارای 2گنبد است. 

درباره گنبدهای باالی بناها هم گفته می شود كه این گنبدها 
كار استاد اكبر نكووقت تك معروف به استاد اكبر خواهرزاده 
است. خالصه اینكه با ساخته شدن ساختمان های قرینه در 

چهارطرف میدان حسن آباد، كار ساخت اروپایی ترین میدان 
پایتخت در سال 1309به پایان می رسد تا به این ترتیب امروز 
این میدان قدیمی پایتخت بیش از 90سال عمر داشته باشد.

 همه نام های میدان حسن آباد
میدان حســن آباد كه بــه بهره برداری رســید، به دلیل 
8گنبدی كه دور تا دور میــدان خودنمایی می كرد، به 
میدان »هشت گنبد« معروف شد. مدتی هم آن را میدان 
»پهلوی« نامیدند تا اینكه انقالب اســالمی به پیروزی 
رسید. در ســال های ابتدایی انقالب كه 31شهریور آغاز 
جنگ تحمیلی و هفته دفاع مقدس شــد، میدان پهلوی 
به میدان 31شــهریور تغییر نام داد اما درنهایت با همان 
اسم محله ســابقش یعنی حســن آباد به ثبت رسید تا 
امروز همه ما این میدان قدیمی با معماری زیبا و منحصر 
به فرد را با نام پسر میرزا یوسف آشتیانی بشناسیم. شاید 
برایتان جالب باشد بدانید كه این میدان مدتی هم به نام 
ملك المتكلمین نامیده می شد؛ دلیلش هم نصب مجسمه 
حاجی میرزا نصراهلل ملك المتكلمین از خطبای مشهور 

دوره مشروطیت در این میدان بود.

ثبت در سال 77
درنهایت اینكه این میدان زیبا كه در سال 1309با 4ساختمان و 8گنبد به گونه ای 
منحنی شكل و قرینه ساخته شد، در شانزدهم فروردین ماه سال 1377با شماره 

ثبت 1977به عنوان یكی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

یكی از ویژگی های میدان حسن آباد، ایجاد واحد اطفائیه بلدیه در 
آن بود؛ یعنی همان ایستگاه آتش نشانی امروزی. درباره چگونگی 
ایجاد ایستگاه های آتش نشانی در ایران بحث زیاد است؛ عده ای 
معتقدند نخستین بار میرزا تقی خان امیركبیر با خواندن گزارش های 
مامورانش از آتش گرفتن دكان ها، خانه ها یا كاروانسراها، به فكر 
ایجاد اداره آتش نشانی افتاد، عده ای هم می گویند ناصرالدین شاه 
قاجار در سفر به فرنگ و در بازدید از ایستگاه های آتش نشانی 
روسیه، تصمیم گرفت اداره اطفائیه را راه اندازی كند. هر چه كه 
بود، كریم آقا بوذرجمهری، شهردار منصوب شده توسط رضاشاه، 
نخستین بار در سال 1303یك دستگاه اتومبیل آبپاش برای بلدیه 
تهیه كرد تا خیابان های خاكی تهران را آبپاشی كند. اما همین 
دستگاه باعث شد تا سال 1307نخستین واحد اطفائیه بلدیه 
در چهارراه حسن آباد تاسیس شود و به این ترتیب شهروندان 
پایتخت نشین ایجاد نخستین ایستگاه آتش نشانی شان را جشن 
گرفتند. همچنین در محل اطفائیه یا آتش نشاني، قبرستاني 
بوده كه سر میرزاكوچك خان جنگلي در آن دفن است، همچنین 
كشته شدگان وبا در تابستان 1271 شمسي در تهران از جمله 
میرزا رضا كلهر خوشنویس را در این آرامستان به خاك سپردند.

گفتیم كه میدان حسن آباد در دوره ای به دلیل 
نصب مجسمه ملك المتكلمین یكی از معروف ترین 
مشروطه خواهان، به این نام خوانده می شد. اما 
امروز دیگر نه این میدان را به نام ملك المتكلمین 
می نامند و نه حتی اثری از مجسمه 3متری این 
واعظ دوران مشروطه است. ظاهرا این تندیس تمام 
قد از ملك المتكلمین كه كاری از استاد ابوالحسن 
صدیقی، نقاش و مجسمه ساز برجسته ایرانی است، 
به دلیلی نامعلوم به انبار پارك شهر منتقل شده 
و زمانی كه دوباره صحبت از نصب آن در میدان 
حسن آباد بر سر زبان ها افتاد، مشخص شد كه به كلی 
ناپدید شده است! متأسفانه هیچ كس تا به امروز از 
سرنوشت این مجسمه خبری در دست ندارد و معلوم 
نیست چه بر سر ساخته دست استاد صدیقی و یكی 
از نمادهای میدان حسن آباد آمده است.

میدان حسن آباد مدت هاست كه در قرق چندین راسته قرار دارد؛ ضلع شمالی آن را 
بورس مبلمان و تجهیزات اداری شامل میز، صندلی، فایل و... و همچنین بورس لوازم 
چوبی تشكیل داده، ضلع جنوب غربی آن در قرق كاموا فروشان است و در جای جای آن 
می توان ردی از بازار ابزارآالت مشاهده كرد. درواقع این میدان قدیمی این روزها بیش 
از آنكه محلی برای گذر خودروها و تردد عابران پیاده باشد، جایی برای گشت و گذار 
خریداران نخ و كاموا، ابزارآالت، تجهیزات اداری و لوازم چوبی است.

مهم ترین ویژگی میدان حسن آباد از گذشته تا به امروز، معماری خاص و منحصر 
به فرد و در نتیجه متقارن بودن میدان اســت. اما متأسفانه در گذر ایام حوادث 
طبیعی و غیرطبیعی این نظم زیبای میدان را بر هــم زده و او را از قرینه بودن 
درآورده است. نخستین اتفاقی كه برای معماری اروپایی میدان حسن آباد افتاد، 
به اوایل دهه 1350برمی گردد؛ زمانی كه در پی بازســازی بناهای این میدان، 
یكی از ساختمان های گنبدی شكل به كلی تخریب شد تا جای آن را ساختمان 
چند طبقه بانك ملی با نمای شیشه ای بگیرد! اگر چه در سال 1380شهرداری 
منطقه 12سازه ای نمایشی شبیه همان ساختمان گنبدی ویران شده را روی 
نمای ساختمان مدرن و شیشه ای بانك ملی بازســازی كرد، اما متأسفانه این 
میدان قرینه یكی از 4ساختمان یكپارچه اش را برای همیشه از دست داد. حادثه 
دیگری هم باعث آســیب دیدن قرینگی و زیبایی میدان حسن آباد شد كه در 
26تیر ماه سال 1398به وقوع پیوست. در این روز بخشی از ساختمان های میدان 
حسن آباد دچار آتش سوزی شد كه متأسفانه در این حادثه 2گنبد این میدان 
آسیب جدی دید. اگر چه از همان زمان بحث مرمت و بازسازی این گنبدها در 
دستور كار شهرداری قرار گرفته اما متأسفانه هنوز این گنبدها مرمت نشده اند.

این حوادث طبیعی و غیرطبیعــی در حالی چهره میدان 
حسن آباد را دستخوش تغییر كرده و قرینگی را از آن گرفته 
كه متقارن بودن معماری میدان حسن آباد الگوی برخی از 
میدان های دیگر در سرتاسر ایران هم شده است. نمونه اش 
میدان خمینی )ره( شهر همدان كه در فاصله 3سال بعد از 
ساخت میدان حسن آباد تهران، در شهر همدان ساخته شده 
است. این میدان قدیمی كه مانند میدان حسن آباد به سبك 
»باروك« )سبك معمول معماری اروپا در قرون 19و 20( 
ساخته شده، دارای ساختمان های متقارن با گنبدهایی با 
پوشش های فلزی است و از كنار این ساختمان ها، 6خیابان 
30متــری منظم با زاویــه 60درجه به نام هــای اكباتان، 
باباطاهر، شــریعتی، بوعلی ســینا، تختی و شهدا منشعب 

می شود.

یكی دیگر از گزینه های گشت و گذار در الله زارهای پایتخت، پارك 
ملت است؛ بوستان بزرگی كه از شرق به خیابان ولیعصر )عج(، از 
جنوب به بزرگراه نیایش، از غرب به مجموعه ورزشی انقالب و از 
شمال به ساختمان مركزی صدا و سیما محدود می شود و قدمتی 
55ساله دارد. این پارك زیبا كه در تمام ایام سال پاتوق بسیاری از 
پایتخت نشین ها به حساب می آید، در زمان پادشاهی پهلوی دوم در 
شمال شهر تهران ساخته شد كه آن زمان نام پارك شاهنشاهی را 
به دوش می كشید. نكته قابل توجه درباره این پارك زیبا و منحصر 
به فرد كه به اســتخر بزرگ موزیكال و آبنماهای زیبایش شهرت 
دارد، تبدیل آن به الله زار در ماه های ابتدایی سال است. هر سال در 
این روزهای سال، با كاشت ده ها هزار پیاز الله در بوستان ملت، باغ 
الله منحصر به فردی در این پارك 34هكتاری بازگشایی می شود 
كه همه عالقه مندان به گل و گیاه به خصوص گل زیبا و بهاری الله 

را به سمت خود می كشاند.

شهروندان پایتخت نشین همین كه در تهران پاركی به نام پارك الله 
دارند، یعنی در فصل بهار الله زاری چشــم نواز پیش رویشان است؛ 
الله زاری كه هر ســال در این فصل پاتوق شهروندان تهرانی می شود 
و حتی باعث شده ساكنان شــهرهای اطراف هم برای دیدن بهاری 
دلنشین، خودشان را به این تكه از پایتخت برسانند. این روزها دیدن 
گل های الله در پاركی كه به همین نام است، حس بسیار شیرینی است 
كه برای تجربه آن فقط كافی است به مركز شهر رفته و خودتان را به 
خیابان كارگر شمالی، تقاطع بلوار كشاورز برسانید. در این بوستان زیبا 
عالوه بر اینكه دور درخت ها و در حاشیه مسیر عابران گل الله كاشته 
شده، 2امكان زیبا و منحصر به فرد هم برای گرفتن عكس های بهاری 
وجود دارد. یكی از آنها فرش گل الله اســت كه در بخشی از محوطه 
پارك پهن شده و دیگری باغچه كاشی كاری شده گل الله است كه 

بهترین گزینه برای گرفتن عكس های یادگاری به شمار می آید. 

این نهمین سال متوالی اســت كه همزمان با فرارسیدن فصل بهار، در پارك شهید 
چمران كرج جشنواره الله های بهاری برگزار می شود؛ جشنواره ای كه نه فقط ساكنان 
كرج، بلكه عالقه مندان به گل و گیاه را از شــهرهای دور و نزدیك به »باغ گل ها«ی 
پارك چمران می كشاند. امسال در این مهد همیشگی گل ها كه بسیاری از ما آن را 
با بزرگ ترین فرش گلش در خاورمیانه می شناسیم، 250هزار شاخه گل الله كاشته 
شده كه نگاه هر بازدیدكننده ای را به خودش جلب می كند. این باغ 40هكتاری كه 
دارای بیش از 300گونه مختلف گیاهی از جمله یاس هلندی، كروپسیس، ارغوان، 
میخك، ساكولنت، پیچ اناری، بید مجنون، یوكا و... اســت، از ابتدای نوروز امسال 
با گل های الله اش میزبان عالقه منــدان به گل و گیاه به ویژه ایــن گل بهاری بود؛ 
جشنواره ای كه قرار است تا اردیبهشت ماه ادامه داشته باشد. اگر می خواهید با حضور 
در باغ گل های كرج عالوه بر غرق شــدن در دریایی از گل های الله، از بزرگ ترین 
فرش گل خاورمیانه هم بازدید كنید تا پایان فروردین ماه همه روزه از ساعت 10تا 

21خودتان را به كرج، میدان امام حسین)ع(، پارك شهید چمران برسانید.

قدیمی ترین پارك پایتخت
و اما بشنوید از یك الله زار دیگر كه هر ســال  ابتدای فصل بهار در پارك شهر تهران 
برپا می شود. همانطور كه می دانید گل الله ازجمله گل های پیازی شكل است و برای 
داشتن آنها، باید پیاز آن را در فصل زمستان كاشــت و از آن مراقبت كرد تا این گل 
در فروردین و اردیبهشت ماه رشد كند. شهرداری تهران امسال هم مانند سال های 
گذشته در قالب طرح اســتقبال از بهار، پیاز گل الله را در بیش از 50بوستان تهران 
كاشته كه یكی از مهم ترین آنها پارك شهر تهران، قدیمی ترین پارك پایتخت است. 
اگر می خواهید نخستین روزهای سال را با چشیدن طعم شیرین گشت و گذار در میان 
الله های قرمز، زرد، نارنجی، صورتی و... سپری كنید، حتما سری به نخستین پارك 
تهران بزنید؛ پارك خاطره انگیزی كه سال 1329با مساحت 25هكتار ساخته شد و 
دارای 8در ورودی است. با مراجعه به این پارك در این وقت سال می توانید به تماشای 
الله های رنگارنگ بنشینید و كلی عكس زیبا و بهاری بگیرید. پارك شهر در منطقه 

12و در محدوده خیابان های خیام و شهیدفیاض بخش قرار دارد.
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 چشم سگ
علیرضاحسنزاده

رمان »پری كشی« تاریخ عشق به روایت 
پریان شمال است و خواننده را در برابر 
داســتان هایی از ســرزمین های پریان 
شمال قرار می دهد. در این دوره طوالنی 
از تاریخ، عشق حلقه و پل اتصال آدمیان 
و پریان است و افسانه های عشق، حكایت 
دلدادگی آدمی بــه پری و پری به آدمی 
اســت. در این رمان برای نخستین بار 
با پریــان دریا، مرداب، جنــگل و كوه و 

سرزمین های آنان در شمال ایران آشنا می شویم.

عالیهعطايي
»مهاجرت همانند خوردن یك قهوه تلخ 
است؛ یعني در عین تلخي، آرام بخش نیز 
هســت چرا كه مهاجر براي مهاجرتش 
دلیل داشته است. شــخص مهاجر اما 
مي تواند شكري باشــد كه در قهوه حل 
مي شــود و از تلخي قهوه كم مي كند.« 
عالیه عطایي، نویســنده  فارســي زبان 
اهل افغانســتان به گفته خودش تمام 
تالش خود را كرده است تا با وجود تمام 
تعصبي كه به فرهنگ اجدادش دارد، به عنوان یك مهاجر حل شود. 
او در كتاب چشم سگ، حضور افغان ها در ایران را به عنوان یك تجربه 

دوگانه، تعلق به دو خاك روایت مي كند.

 پری كشی

عطیهعطارزاده
مادر و دختری در خانه  حیاط دار بزرگی در 
تهران مشــغول تهیه  داروهای گیاهی اند و 
از فروش آنها روزگار می گذرانند. حادثه ای 
در كودكی دخترك نحوه  زندگی او را تغییر 
داده است. او كه با مادرش به تنهایی زندگی 
می كند به كتاب ها عالقه مند است. دختر در 
نقش راوی، گذران زندگی خویش را شــرح 
می دهد تا وقوع اتفاقی پای دختر را به دنیایی 

باز می كند كه تاكنون نمی شناخته است.

 راهنمای مردن با گیاهان دارویی

ناصرقلمكاري
»زخم بوتیمار« دومین رمان از ســه گانه اي 
است كه ناصر قلمكاري با مضمون گم گشتگي 
نوشــته اســت. كتاب قبلي او، دیــدار در 
كواالالمپور، نخستین رمان از این سه گانه، با 
نگاه به مهاجران غیرقانوني مقدمه اي بود براي 
پرداختن به انسان گمشده ایراني در مرزهاي 
جهان و زخم بوتیمار همین انسان گمشده را 
در جغرافیایي بسیار محدودتر و ذهني دنبال 
مي كند. داستان نویس در این رمان كه فضایي 

كابوس گونه و كامال متفاوت با كار قبلي اش دارد، باز موفق مي شود گمشده 
را پیدا كند و او را به ما بشناساند. این كشف هویت شاید مهم ترین دستاورد 

نویسنده طي جست و جویش باشد.

 زخم بوتيمار

سیامكگلشیری
داستان درباره  زن میانسالی به نام فروغ 
است كه حال جسمانی نامساعدی دارد 
و دچار فراموشی شــده است. دختران 
فروغ به همراه همسرانشان در ویالیی در 
شمال دور فروغ جمع شده اند و پسرش 
بیژن هم قرار است به آنها ملحق شوند تا 
ببینند چرا حال مادر وخیم شده است؛ اما 
طی داستان آنها متوجه رازی درباره  مادر 
می شوند و از طرفی مادر فراموشی گرفته 

و فرزندانش را به یاد نمی آورد.

 آخرین رؤیای فروغ

رضاامیرخانی
این اثر حاصل 2ســفر رضا امیرخانی به 
كشور كره شمالی در سال1397 است. 
او در خردادمــاه 1397 و در پوشــش 
مستندنویس با همراهی جمعی از اعضای 
حزب موتلفه اسالمی راهی پیونگ یانگ 
می شــود تا توصیفی خواندنی و دقیق 
از فضای جامعــه و قوانین جــاری در 
این كشور را با زبانی ســاده و تأثیرگذار 

به دست دهد.

  نیم دانگ پیونگ یانگ

سیدمهديشجاعي
كتاب پدر، عشــق و پســر یكي از آثار 
سیدمهدي شجاعي است كه »انتشارات 
كتاب نیستان« منتشر كرده است. این 
كتاب زندگــي حضــرت علي اكبر)ع( 
را روایــت مي كند. 10فصل كــه با نام 
»مجلس« در كتاب آورده شده زندگي 
حضرت علي اكبــر)ع( را از زبان عقاب، 
اســب ایشــان بازگو مي كند. مخاطب 
راوي در داستان، لیلي بنت ابي مّره مادر 
گرامي حضرت علي اكبر)ع( است و كتاب 

در 87صفحه نوشته شده است.

 پدر، عشق و پسر

زندگینامهخودنوشتسردارسلیماني
دست نوشته هاي شــخصي شهید سلیماني از 
دوران كودكي و زندگي در روستاي قنات ملك 
كرمان تا میانه  مبارزات انقالبي در سال ۵7، در 
قالب كتابي با نام »از هیچ چیزي نمي ترسیدم« 
منتشر شده است. نخستین نسخه  این كتاب، 
2۶ آذرماه 1399، در پایان دیدار خانواده  شهید 
سلیماني با رهبر معّظم انقالب اسالمي اهدا شده 
است. این داستان شكل گیري مردي است كه از 

چوپاني به جایگاهي رسید به بلنداي آسمان ها.

پونهمقیمي
این كتاب مختص افرادي نوشته  شده 
كه مي خواهند به دنیاي دروني خود 
نزدیك شــوند و با تعمق بیشتري با 
دنیاي ناشناخته  روانشان ارتباط برقرار 
كنند. مولف، این كتاب را تكه هایي از 
یك كل منسجم مي داند؛ كلي كه هنوز 
تكمیل نشده اما در مسیر پیداشدن و 
بیرون آمدن از ابهام است. این كتاب 
حاصل یادداشت هاي پونه مقیمي در 

صفحه مجازي وي در اینستاگرام است.

روايتهمسرشهید
كتاب »یادت باشد...« ماجراي زندگي 
و خاطرت شــهید مدافع حرم حمید 
سیاهكالي مرادي به روایت همسر شهید 
است. این كتاب داراي 10فصل است كه 
هر كدام از آنها مقطعي از زندگي شهید 
ســیاهكالي مرادي را پوشش مي دهد. 
محل شهادت شهید همچنان نامشخص 
است اما همچنان كه در كتاب ذكر شده 
همسر شــهید فقط نامي از آن گودال 

مي داند و اینكه در حلب سوریه واقع شده است.

 از چيزی نمی ترسيدم
 يادت باشد... تكه هايی از يك كل منسجم

بهنام ناصح با نخستین رمانش موردتوجه قرار گرفت

درداستاننویسی
خامفروشینكنیم

7كتاب خانه

بهنامناصحهمانطوركهخودشمیگويد،خیلیديرسراغنويسندگیرفت.پرسهزدن
درمیانكتابهایكتابخانهبرادرانبزرگتروهمسايگیباكانونپرورشفكریكودكان
ونوجوانان،شانسبزرگكودكیاوبودكهراهشرابهطرفادبیاتكجكرد.ازبهنامناصح
تابهحالرمانهای»ايراندخت«،»پروانهایرویشانه«،»خاطراتخانهابری«وبازنويسی
جوامعالحكاياتسديدالدينعوفیروانهدنیایادبیاتشدهاست.ناصحبراینوشتنرمان
ايراندختدرشانزدهمیندورهجايزهكتابفصلايرانموردتقديرقرارگرفتوسالبعدبه
جايزهگاماولدستپیداكرد.بهانهمابرایگفتوگوباايننويسنده،رسیدننخستینرمانشبهچاپدهماست.

كتاب گردی

اجیمجیيهدونه
ایــن كتــاب، چهارمیــن جلد از 
مجموعه كتاب های »این جوری بود 
اون جوری شد« است كه هم شعر 
دارند، هم تصویرسازی. كتاب ها را 
انتشارات سیمای شرق راهی بازار 
كرده است. این جلد، سروده زهرا 
موسوی اســت. تصویرگری كتاب 
نیز با ثریا علی جان زاده بوده است. 
كتاب در 28صفحه و قطع خشتی 
برای گروه ســنی الف و ب منتشر 
شده. كودكان شــما در این كتاب، 
با مراحل پخت نان آشنا می شوند؛ 
در واقع آنها با مراحل جزئی تبدیل 
یك دانه به یك نان آشنا می شوند تا 
دانستنی های خودشــان را درباره 
پیرامون شان كامل تر كنند. در این 
كتاب همچنین كــودكان آموزش 
می بینند كــه نــان، از مهم ترین 
خوراكی های انسان بوده و باید به 
آن احترام گذاشــته و از آن خوب 
اســتفاده كنند و بداننــد كه چه 
زحمت هایی برای تولیدش كشیده 

شده.

از دانه تا نان

درختبیدآبیرنگ
این كتــاب را دوریــس گیتس 
نویســنده آمریكایی نگاشــته و 
مجید عمیق هــم آن را ترجمه 
كرده كه از طرف نشــر نیستان 
بازنشــر شده اســت. شخصیت 
محوری این قصــه، در هر اتفاق 
ناخوشایندی دنبال نور می گردد 
و در آخر نیز موفق می شــود به 
خورشید برسد. این كتاب كوچك 
را به راحتی می توانید با خودتان 
حمل ونقل كنید تا در زمان های از 
دست رفته مطالعه كنید. كتاب را 
كسی نوشته كه او را از پیشگامان 
داســتان های واقع گــرا بــرای 
نوجوانان دانســته اند. »درخت 
بید آبی رنگ« دربــاره رنج های 
كارگران فصلی در آمریكاست كه 
زندگی خوبی را تجربه نمی كنند. 
شــخصیت اصلی كتــاب، جنی 
الركین، دختر یك كارگر فصلی 
مزارع پنبه است. نویسنده، وقایع 
این داستان را از واقعیت های دهه 

30 میالدی انجام داده است.

رسیدن به خورشید

كارآگاهان نوجوان

جنايتیدورازشأنيكبانو
نوجوانان به دلیل ســن و سالی كه 
دارند، عالقه منــدی زیادی هم به 
حوزه های پرهیجــان و جنایی و... 
بروز می دهند. به همین دلیل است 
كــه كتاب هایی در ایــن حوزه ها 
می تواند برای شان كارایی زیادی 
داشته باشد. یكی از این مجموعه ها 
كه به تازگی به فارسی برگردان و 
چاپ شــده، »جنایتی دور از  شأن 
یك بانو« اثری از رابین اســتیونز 
است. این مجموعه، با ترجمه سرور 
كتبی و سوسن عماری از سوی نشر 
پیدایش راهی بازار شده. نخستین 
جلد از این مجموعه، جنایت پلكانی 
نام دارد؛ داستانی كه در یك مدرسه 
روایت می شــود و دانش آموزان را 
به ســوی معماهای جنایی واقعی 
می كشاند. »آرسنیك برای چای« 
و »جنایت درجه یك« نیز عنوان 
جلدهای دوم و سوم این مجموعه 
اســت كه با همان شخصیت ها به 

پیش می رود.

پنجشنبه

شماره 114
19 فروردین 1400 

راهشماازكجابهادبیاتافتاد؟ 
اتفاق ها معمــوال یكباره نمی افتنــد. من در خانــواده، برادران 
بزرگ تری داشتم كه همگی كتابخوان بودند، من هم به واسطه 
آنها با كتاب آشنا شدم. آن روزها در رشت زندگی می كردیم و خانه 
ما، همسایه دیوار به دیوار كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان 
بود. من بخش زیادی از وقتم را آنجا با كتاب و فعالیت های فرهنگی 
می گذراندم. برادرانم هم كتابخانه خوبی داشتند كه دسترسی 
مرا به كتاب راحت تر كرده بود. به این ترتیب از كودكی با كتاب و 
ادبیات انس گرفتم. در دوران كودكی ما، نه فضای مجازی وجود 
داشت و نه تلویزیون آنچنان برنامه های جذابی پخش می كرد، 

تفریح ما همین كتاب خواندن بود.
دركودكیچهكتابهايیمیخوانديد؟ 

وقتی باسواد شدم و توانســتم كتاب بخوانم، با پیروزی انقالب 
اســالمی همزمان شــد. آن زمان كتاب های كوچكی مثل آثار 
علی اشرف درویشیان رایج بود. كم كم وقتی بزرگ تر شدم، آثار 
صمد بهرنگی را می خواندم و بزرگترها هم تشــویقم می كردند 
كه چنین آثاری را انتخاب كنم. بعدها سراغ رمان خواندن رفتم، 
هرچند هرگز سراغ آثاری نرفتم كه اصطالحا به آنها زرد می گفتند. 
البته من طور دیگری از این آثار اغنا شده بودم، آن هم با خواندن 
مجالت قدیمی و پاورقی ها، بنابراین در نوجوانی دیگر گرایشی 
به خواندن آنها نداشــتم. در نوجوانی گاهی آثار صادق هدایت 
را می خواندم كه باعث احســاس نگرانی پدرم بود. گاهی هم به 
كتابخانه برادرم شبیخون می زدم و كتاب های او را می خواندم. 
دبیرســتانی كه بودم، آثار جمال میرصادقی و احمد محمود را 
دوست داشتم. به این ترتیب با ادبیات به شكل جدی تری آشنا 

شدم.
آنروزهاكهكتابخوانبوديد،قصدداشتیدكه 

نويسندهشويد؟
گاهی در آرزوهایم بود كه نویسنده شوم. اما یكی از كارهای سخت 
برایم، انشا نوشتن بود. هنوز كه هنوز است نوشتن كار سفارشی 
برایم آسان نیست. همین االن هم احتماال برای من و شما، نوشتن 

از موضوعی مثل فایده درختكاری كار ســختی اســت! من دیر 
سراغ نوشتن به شكل جدی رفتم، زمان دانشجویی تجربه هایی 
در نوشتن كسب كردم اما بیشــتر می خواندم تا بنویسم. سعی 
می كردم موقع كتاب خواندن، به نكاتی مثل زاویه دید و هرچه 
كه ادبیات خوب را از ادبیات متوسط یا ضعیف جدا می كرد، توجه 
كنم تا سلیقه ام در ادبیات ارتقا پیدا كند. سلیقه ام را با فیلم و كتاب 
خوب شكل می دادم. شاید سینما همانقدر روی من تأثیر داشت 

كه كتاب.
براینخستینبارچهچیزینوشتیدكهدوست 

داشتیدديگرانهمآنرابخوانند؟
آن زمان وارد مطبوعات شده بودم. سعی می كردم بعضی گزارش ها 
را به شكل روایی و داستانی بنویسم و متوجه شدم كه این سبك 
را دوست دارم. یوسف علیخانی در نیمه دهه 80، پروژه ای برای 
بازنویسی ادبیات كهن داشت كه بخشی از آن را به من سپرد. نظر 
مثبت دوستان باعث شــد اعتماد به نفس پیدا كنم كه می توانم 
داستان بنویسم. بعد سراغ رمان ایراندخت رفتم. این بار هم پای 
پروژه ای درمیان بود كه قرار بود در آن، ماجرای شخصیت های 
تاریخی به شكل داستان درآید. من سلمان فارسی را انتخاب كردم 
و از زاویه دید خودم، ماجراهای او را تا قبل از ورود به عربســتان 
روایت كردم. كتاب مورد توجه مخاطبان قرار گرفت و به چاپ های 
متعدد رسید. بعد از آن، كتاب پروانه ای روی شانه را نوشتم و سال 

97، خاطرات خانه ابری را منتشر كردم.
پیشبینیمیكرديدايراندختتاايناندازه 

موردتوجهقراربگیردكهبهچاپدهمبرسد؟
نه تا این حد. خودم موقع نوشتن اثر، حس می كردم این كار به دلم 
نشسته است. این هم حكایتی برای خود دارد. ناشر به من گفت كه 
قصد دارد كتاب را برای نوجوانان منتشر كند. من هم سعی كردم 
با تكنیك های كمتر و زبان ساده تری داستان بنویسم. وقتی كتاب 
چاپ شد، دیدم هیچ اشاره ای به اینكه كتاب مخصوص نوجوانان 
باشد وجود ندارد! ناشر گفت این كار را عامدانه انجام داده تا نتیجه 
بهتری بگیریم. چند عامل باعث شــد كه این كتاب به موفقیت 

معرفی پرفروش ترین آثار ادبیات ایران در سال 99

كتاب های محبوب
باوركردنشسادهنیستاماهیچمكانیسممنظمیبرایاعالمفهرستپرفروشترينآثارادبیدرطوليكسالدركشوروجود
ندارد!اينموضوعیاستكهمعموالمنتقدانهمنسبتبهآناعتراضدارند.فهرستهایمنتشرشدهازپرفروشهایسالیكه
گذشتهمبیشتربرمبنایاطالعاتیاستكهناشرانبزرگثبتكردهاند.اينفهرستهمبراساساعالمآثارپرفروشبعضی

ناشرانونمايشگاههایمطرحسال99جمعآوریشدهاست.

نیلوفر  ذوالفقاری

برسد. یكی از عوامل مهم، توجه ناشر به این كتاب بود، انرژی زیادی 
برای معرفی و تبلیغ كتاب گذاشته شد و مخاطبان زیادی آن را 
شناختند. عامل دیگر این بود كه در سال انتشار، فضای داستان 
با زمان جاری شباهت هایی داشت و توجه مردم را جلب می كرد. 
نثر ساده داستان هم در موفقیت آن بی تأثیر نبود. من پیش بینی 
نمی كردم كه كتاب تا این حد موردتوجه قرار بگیرد، دوست داشتم 
داستانم را بگویم و باعث خوشحالی است كه مخاطبان بیشتری 

آن را خواندند.
همانطوركهگفتید،شماسعیكرديدداستانتان 
رابگويیدبدونپیشبینیآنچهاتفاقمیافتد.
درحالیكهدرسالهایاخیر،ادبیاتداستانیما

ازقصهگويیفاصلهگرفتهاست.
در دهه اخیر اوضاع بهتر شده اســت. قبل از آن، به نظر می رسد 
نویسندگان دوســت داشــتند كار جدیدی انجام دهند و سراغ 
شیوه داستان نویســی متفاوتی رفتند. فضا بیشــتر اینطور بود 
كه نویســندگان ترجیح می دادند طبقه ای خاص باشــند. این 
طبقه بندی را در ادبیات غرب هم داریم. درصد كمی از نویسندگان 
پیشرو هستند و آثارشان از نگاه عموم، عجیب و غریب است. درصد 
بیشتری، آثاری می نویسند كه هم وجهه ادبی دارد هم مردم آنها 
را می پسندند. درصد دیگری هم، آثار سرگرم كننده می نویسند. 
خوشبختانه در جامعه ادبی ما هم این طبقه بندی تا حد مناسبی، 

تعدیل شده است.
درنويسندگی،رسیدنبهكجاباعثاحساس 

رضايتشماست؟
احساس رضایت یك موضوع شخصی و منحصر به هر فرد است. 
من دوست دارم آثارم طوری باشــد كه هم منتقدان آن را تأیید 
كنند و هم مردم آن را بپســندند. این شكل ایده آل نویسندگی 
برای من است و ممكن است به آن نرســم. به نظرم هیچ عیبی 
ندارد كه نویسنده اثری بنویسد كه در عین حال كه ویژگی های 
ادبی حرفه ای دارد، مورد استقبال عمومی هم قرار بگیرد. این دو 
موضوع، خالف آنچه نویســندگان در گذشته تصور می كردند، 

ناقض یكدیگر نیستند. نمونه هایی از این آثار را می شناسیم، مثل 
»صد سال تنهایی« كه تیراژ میلیونی دارد، از نویسنده ای كه جایزه 
نوبل هم گرفته است. دوست دارم كاری كه می نویسم به دل خودم 
نشسته باشد. گاهی یك كار كم مخاطب، به دل نویسنده بیشتر 

نشسته است.
قصدنداريدكمیپركارترشويدوفاصلهبین 

انتشاركتابهايتانراكاهشدهید؟
چنین قصدی ندارم. به نظرم فاصله زمانی بین انتشار آثارم زیاد 
نیست. آخرین كتابم، خاطرات خانه ابری، در سال97 منتشر شده 
و حاال كه به سال1400 رسیده ایم، یك كار آماده دارم كه برای 
انتشار آن برنامه ریزی می كنم. عجله ای ندارم چون از نظر مالی كه 
انتشار كتاب عایدی خاصی برایم ندارد. نویسندگی و چاپ كتاب 
برایم جنبه ارضای روحی و اعتباری دارد. به نظرم نوشتن ۵كتاب 
خوب بهتر از نوشتن تعداد زیادی كتاب معمولی است، مخصوصا 

كه من از راه نویسندگی نان نمی خورم.
پسنويسندگیشغلشمانیست. 

اصال نمی تواند باشد! ما انگشت شمار نویسندگانی داریم كه از راه 
نویسندگی زندگی خود را گذرانده اند. نوشتن یك رمان 2سال 
طول می كشــد و در نهایت درآمدی كه نویســنده از راه انتشار 
كتابش به دست می آورد، شبیه شوخی است. حاال كه نویسنده 

دلی كار می كند، بهتر است كار خوب انجام دهد.
شــماچقــدربهمفیــدبــودندورههای 

داستاننويسیاعتقاددارد؟
من خودم در هیچ كالسی شركت نكرده ام و از كتاب های آموزشی 
استفاده كرده ام. منكر تأثیر مثبت بعضی دوره ها نمی شوم اما آنچه 
به عنوان نتیجه برگزاری دوره های داستان نویسی می بینم، چندان 
خوب نیست. گاهی با خواندن داستانی از یك نویسنده، حدس 
زده ام كه او شــاگرد فالن مدرس بوده است. بعد سراغ بیوگرافی 
نویسنده داستان رفته ام و متوجه شده ام كه حدسم درست بوده، 
این یعنی در نهایت به شك خودآگاه یا ناخودآگاه، شاگردان یك 
دوره شبیه به همدیگر و استادشان شده اند. این یكی از آفت های 

كارگاه هاست. به نظرم دوره های آموزشی درصورتی مفید خواهند 
بود كه به قول قدیمی ها، به جای ماهــی دادن، ماهیگیری یاد 

بدهند و روند خالقیت ذهنی را در نویسنده تقویت كند.
دربارهكتابیكهآمادهانتشــارداريدتوضیح 

میدهید؟
كتابی آماده دارم كه هنوز با ناشــری برای انتشــار آن صحبت 
نكرده ام. چون فضای آن با آثار قبلی من متفاوت است، در مشورت 
با ناشر آنها به این نتیجه رسیدیم كه بهتر است سراغ نشر دیگری 

بروم. كتاب در حوزه ادبیات فانتزی است.
كدامنويسندههارویشمااثرگذاشتندوآثار 

آنهارادوستداشتهايد؟
چند نویسنده موردعالقه دارم كه ژانر آثارشان با هم متفاوت است. 
یكی از آنها چخوف است كه لحن طنزآمیزش در داستان گویی را 
دوست دارم. آثار گارســیا ماركز را می پسندم و برخالف افرادی 
كه معتقدند او فقط یك داستان گوست، من شیوه داستان گویی 
او را دوســت دارم و كتاب هایش را با لذت می خوانم. یكی دیگر 
از نویســندگان موردعالقه مــن، میالن كوندراســت كه نگاه 

روانشناختی او در كنار قصه گویی اش، برایم جذاب است.
ازبیننويسندگانداخلیچطور؟ 

احمد محمود و به ویژه كتاب »همسایه ها« را خیلی دوست دارم. 
داســتان های كوتاه بیژن نجدی را با آن نثر زیبا و شاعرانه بسیار 

می پسندم. 

ایراندخت
204صفحه نشرآموت

كتاب درباره دختری به نام 
ایراندخــت و جوانی به نام 
روزبه اســت. این داستان 
با الهام از شــخصیت های 
تاریخــی دوران ساســانی 
و بــا واگویه هــای ذهنی 
قهرمانان داســتان روایت 

شده است. وقایعی كه هر دو شخصیت این رمان با 
آنها مواجهند، در نهایت به كاوشی درونی می رسد 

كه به درجاتی از تعالی معنوی آنها می انجامد.
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هر اتاق، 5هزار عضو
در روزهای اخیر اتاق های گفت وگوی پرطرفداری توسط كاربران 
ایرانی كالب هاوس ســاخته شــده كه نشــان می دهد بعضی از 
موضوعات، قابلیت جذب تعداد زیادی از افراد عالقه مند به شركت در 
بحث ها را دارند. احتماال این سؤال برای شما هم پیش آمده كه یك 
اتاق گفت وگو، تا چند نفر عضو را می تواند بپذیرد؟ محدودیت فعلی كه 
سازندگان این شبكه وضع كرده اند، تا 5000نفر در هر اتاق گفت وگو 
است.البته جالب است بدانید كه این محدودیت قرار است برداشته شود، 
چرا كه ایالن ماسك در نخستین سخنرانی خود، ركورد بیشترین تعداد 
شنونده یك اتاق گفت وگو را شكست و سازندگان برنامه را مجاب كرد 
كه باید سقف تعداد اعضای هر اتاق را باالتر ببرند. نكته دیگر این است 
كه هر كاربر می تواند در بی نهایت اتاق عضو شود و برای انتخاب اتاق های 
گفت وگو محدودیتــی درنظر نگرفته اند، ولی هــر كاربر در یك زمان 

می تواند فقط در یكی از اتاق های گفت وگو حضور پیدا كند.

 اتاق هایی 
برای گفت وگو

گفت وگــو در كالب هــاوس، برای 
هر موضــوع در یك روم یــا همان 
اتــاق گفت وگو انجام می شــود. در 
كالب هاوس شما روش های مختلفی 
پیــش رو داریــد تا بــا مخاطبان و 
دوســتانتان در ارتبــاط باشــید. 
می توانیــد گفت وگــو را محدود به 
2نفر كنید. این یعنی ســاختن یك 
اتاق خصوصی دونفره بین شما و یك 
كاربر دیگر. این كار درواقع شبیه به 
ایجاد یك تماس صوتی است؛ امكانی 
در شــبكه هایی مثل واتساپ و بقیه 
اپلیكیشن  های صوتی هم در اختیار 
دارید. روش بعدی این اســت كه با 
ســاخت یك Social Room یا اتاق 
اجتماعی، اتاق  هایی با تعداد بیشتر از 
یك نفر بسازید تا آدم های بیشتری از 
مخاطبانی كه دنبال می كنید بتوانند 
به فضای گفت وگوی شما وارد شوند. 
آخرین و جذاب ترین روش هم این 
است كه یك Open Room یا اتاق 
عمومی بسازید. با ساخت یك اتاق 
عمومی با موضوعــات مختلف، هر 
كاربری می تواند وارد اتاق گفت وگو 
شــود و در بحث هــا اعــالم نظر و 

مشاركت كند.

جایی برای ارتباط اجتماعی

عضویت با دعوتنامه

مدریتور چه كسی است؟

لغو عضویت در كالب هاوس

چند نكته كلیدی 

رویداد بسازید

صفر تا صد كالب هاوس؛ شبكه ای اجتماعی كه به سرعت محبوب شد

اتاق هایی برای از هر در سخنی
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هفته های آخر سال گذشــته بود كه ناگهان سروكله یك شبكه اجتماعی 
جدید در تلفن های همراه ایرانیان پیدا شــد، كاربران اینترنت درباره این 
شبكه اجتماعی صحبت می كردند، برای همدیگر دعوتنامه عضویت می فرستادند و خالصه بحث 
درباره یك امكان جدید ارتباطی در فضای مجازی حسابی داغ بود. این شبكه اجتماعی كه به سرعت 
توانسته محبوبیت زیادی پیدا كند، كالب هاوس نام دارد. شــبكه ای كه در اوج كرونا و دوركاری 
مشاغل در دنیا شكل گرفت و به سرعت اعضای متعددی جذب كرد. در این شبكه اجتماعی امكان 
چت صوتی بین اعضا فراهم شده و در حقیقت فضایی برای گفت وگو درباره هر موضوعی شكل گرفته 
است. محبوبیت كالب هاوس حاال به حدی رسیده كه چهره های شناخته شده، از هنرمندان و فعاالن 
اجتماعی گرفته تا سیاستمداران، از این شبكه اجتماعی برای بحث و تبادل نظر درباره موضوعات روز 
استفاده می كنند. ما در این گزارش از صفر تا صد این شبكه اجتماعی را معرفی می كنیم تا با فضای آن 

آشنا شوید و تصمیم بگیرید كه آیا شما هم می خواهید كالب هاوسی شوید یا نه؟

فیلم گردی
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  یا همه یا هیچ
پپ گواردیوال را كه می شناسید؟ 
همان مربی افســانه ای بارسلونا 
كه با ایــن تیم همــه جام هایی 
كه یك تیم می توانســت در یك 
سال به دســت بیاورد را به دست 
آورد. بعدش رفت بایرن مونیخ و 
بعدش هم سر از منچسترسیتی 
درآورد تا این تیم را جزو مدعیان 
جزیره و اروپا كنــد. اما رمز و راز 
موفقیت بی پایــان این بازیكن و 
مربی بــزرگ چه بــوده؟ همه را 
می توانید در مســتند »یا همه یا 
هیچ« ببینید. این مستند حتی 
از شبكه مستند هم پخش شده 
و نسخه فارســی اش نیز موجود 
است. در واقع در این مستند، راز 
و رمز تبدیل این تیم، به تیم اول 
منچستر را طی ســال های اخیر 
مشاهده خواهیم كرد؛ تیمی كه 
توانست مچ منچستریونایتد را در 

رقابت های همیشگی بخواباند.

مردی به نام گواردیوال

  فیلم تئاتر »خداحافظ راكون 
پیر«

البته كه تئاتر این مجموعه سال ها 
پیش تولید و اجرا شــده. اما حاال 
نسخه فیلمی آن هم در حال اكران 
اینترنتی از طریق كانون پرورش 
فكری كودكان و نوجوانان است. 
ماجرا، به هفتمیــن جوجه یك 
طوطی بــر می گردد كــه ظاهرا 
دوســت ندارد به دنیا بیاید. البته 
در نسخه اصلی داســتان كه كلر 
ژوبرت نوشته است، هفتمین بچه 
یك خرگوش اســت كه دوست 
ندارد به دنیا بیاید. خالصه اینكه 
ســراغ راكون پیر و دانا می روند 
تا مشــكل را حل كند. او می آید 
و از زیبایی های دنیــا می گوید. 
هفتمین جوجه هم راغب می شود 
كه بیاید. اما راكون پیر دیگر باید 
دنیا را ترك كند. او حاال شــروع 
می كند به گفتــن از زیبایی های 
دنیــای دیگر و... . تماشــای این 
فیلم تئاتر، می تواند آموزش خوبی 

برای بچه ها باشد.

به سمت زیبایی ها

  در سكوت
یكی از فیلم های جدی كه می توانید 
در پلتفرم های نمایش فیلم و سریال 
ایرانی تماشــا كنید همین اثر »در 
سكوت« اســت. البته فیلم، كامال 
جدی و اجتماعی اســت و شــاید 
مناسب یك نشست خانوادگی شاد 
نباشد. فیلم 6ســال پیش ساخته 
شده است و كلی ستاره در آن ایفای 
نقش كرده اند؛ فاطمه معتمدآریا، 
سعید پورصمیمی، ویشكا آسایش 
و... .  فیلم نخستین اثر ژرژ هاشم زاده 
است؛ درباره مادری است كه پس از 
ســال ها كه دخترش را ندیده، به 
ایران بازگشته اســت. او در شغل 
خود آدم موفقی است اما به دالیلی 
كه در فیلم مشــخص می شــود، 
خانواده اش را ترك كرده. در واقع 
دخترش را از زمــان تولد ندیده و 
پدربــزرگ و مادربزرگش تربیت 
كرده اند. بازگشت او و نزدیكی به 
دخترش، همــه وضعیت متعادل 
خانواده هــای درگیــر را بــه هم 

می ریزد.

یك درام خانوادگی

پنجشنبه
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هرچند همه شبكه های اجتماعی با یك هدف مشترك شكل گرفته اند و 
آن هم امكان ایجاد ارتباط  جمعی بین كاربران است، اما كالب هاوس بر 
جنبه »اجتماعی« بودن چنین شبكه هایی تأكید ویژه ای دارد. اینجا دیگر 
با نظرات كاربران كه می تواند زیر هر پست یا عكسی، هر زمانی نوشته 
و البته هر موقع صاحب صفحه خواست پاك شود، روبه رو نیستیم. این 
برنامه فضای گفت وگوی صوتی را فراهم كرده، بنابراین همان زمان كه 
موضوعی در یك اتاق گفت وگو مطرح شده و مورد بحث است، كاربران 
می توانند وارد گفت وگو شوند و نظر خود را برای جمع بگویند. همه چیز 
زنده و همزمان اتفاق می افتد. مكالمات در این برنامه ضبط نمی شوند و 
نمی توان بعدا آنها را گوش كرد یا حرفی به گفت وگوها اضافه كرد. شاید 
گیج كننده به نظر برسد اما وقتی ادامه گزارش را بخوانید، با فضای كلی 

این شبكه اجتماعی و نحوه كاركرد آن آشنا می شوید.

هم اكنون نسخه رسمی این اپلیكیشــن فقط برای ios توسعه پیدا 
كرده و ممكن اســت در آینده ای نزدیك برای بقیه سیستم عامل ها 
مثل اندروید هم ارائه شــود. البته نســخه هایی غیررسمی توسط 
توسعه دهندگان اپلیكیشن های موبایل نوشــته شده اند كه گرچه 
نمی توان امنیت آنها را تضمین كرد اما می توان برای آشناشدن با این 
اپلیكیشــن و امتحان كردن قابلیت های آن سراغ این نسخه ها رفت. 
اوایل سال2021 این برنامه بیش از 5میلیون دانلود از برنامه های اپل 
داشته و ارزش آن به نزدیك به یك میلیارد دالر رسیده است. هم اكنون 
تنها از طریق دعوتنامه، افراد می توانند عضو كالب هاوس شوند؛ اتفاقی 
كه پیش از این نیز درمورد شبكه اجتماعی ای مانند فیسبوك یا حتی 
جی میل شاهد آن بودیم. پس حاال می دانیم كه برای عضویت در این 

شبكه اجتماعی، باید یكی از اعضا برای ما لینك دعوتنامه را بفرستد.

اگر تا به حال به كالب هاوس سر زده باشید، حتما دیده اید كه در بعضی اتاق های گفت وگو، یك نفر به ترتیب اسامی 
كاربرانی را كه قصد دارند اظهارنظر كنند، اعالم می كند و به نوعی مشغول برقراركردن نظم در گفت وگوهاست. 
سازنده یك اتاق گفت وگو به عنوان میزبان اتاق، امكان این را دارد كه به كاربرانی كه وارد اتاق می شوند، دسترسی 
یا اجازه صحبت كردن بدهد. این همان نقش مدریتور )Moderator( است. مدریتور همچنین می تواند وضعیت 
اعضای اتاق را از شنونده به گوینده تغییر دهد یا برای مدیریت بهتر هر اتاق، می تواند افراد دیگری را هم به عنوان 
مدیر اتاق مشخص كند. مدیریت بحث در اتاق های كالب هاوس به همین سادگی است، در هر اتاق موضوعات 
زیادی مطرح می شود و شــنوندگان می توانند بعد از ورود به اتاق گفت وگو، درخواست اجازه شركت در بحث را 

ارسال  و پس از تأیید، به عنوان گوینده در بحث مشاركت كنند. در صفحه اصلی، نام اتاق های فعال را می بینید.

امكان دیگری كه در كالب هاوس در اختیار دارید، ساخت رویداد است. حتی اگر نخواهید یك اتاق گفت وگو ایجاد 
كنید، امكان ایجاد رویداد یا Event وجود دارد؛ مثال ممكن است بخواهید رویدادی در رابطه با راه های حفاظت از 
محیط زیست برگزار كنید یا راجع به آسیب های این حوزه صحبت كنید. در بخش باالی صفحه اصلی، تاریخ و عنوان 
رویدادهای پیش رو را پیدا می كنید و امكان پیوستن به آنها وجود دارد. برای تنظیم رویداد، خودتان باید آیكون تقویم 
را لمس كنید. با لمس دكمه تقویم، به پنجره ای هدایت می شوید و می توانید عنوان، مهمانان و تاریخ و زمان رویداد 
مورد نظر خود را به همراه كلوپ میزبان و توضیحات رویداد ایجاد كنید. همچنین اگر خودتان در كالب هاوس صاحب 
یك كلوپ باشید، افراد عضو كلوپ از رویداد شما با خبر می شوند. كلوپ ها، گروه هایی بر مبنای عالقه مندی های 

مختلف هستند كه افراد می توانند در آنها عضو شوند. هم اكنون هر شخص تنها 2كلوپ را می تواند راه اندازی كند.

در ابتدای راه اندازی كالب هاوس، از آنجا كه ســازندگان مثل صاحبان هر شبكه 
اجتماعی دیگری، دوست نداشــتند اعضای خود را از دست دهند، مراحل سخت 
و پیچیده ای برای حذف و غیرفعال كردن هــر اكانت درنظر گرفتند؛ مراحلی مثل 
ای میل زدن به كالب هاوس و درخواســت برای لغو عضویت. اما حاال با اینكه دیگر 
نیازی به طی كردن این مراحل نیســت، هنوز هم نكاتی وجود دارد كه قبل از لغو 
عضویت خود در این شبكه اجتماعی، باید به آنها توجه كنید. اگر حساب كاربری 
خود را پاك كنید، تا 30روز بعد از آن اجازه نخواهید داشت تا با همان شماره یا نام 
كاربری، وارد اپلیكیشن شوید. همینطور بعد از گذشت این مدت زمان، وقتی قصد 
بازگشت به كالب هاوس را داشته باشید، ممكن است نام كاربری شما توسط شخصی 
دیگر رزرو شده باشد و نتوانید از همان نام كاربری استفاده كنید. بنابراین، قبل از 
اینكه به حذف حساب كاربری خود اقدام كنید، این جوانب را درنظر بگیرید. برای 
غیرفعال كردن كالب هاوس، 2راه دارید، اكانت خود را غیرفعال كنید یا آن را به طور 

كامل و دائمی پاك كنید.

از آنجا كه استفاده از امكان چت صوتی در برنامه ای مثل كالب هاوس، تجربه ای 
تازه برای بســیاری از ماست، ممكن اســت الزم باشــد بعضی نكات و بایدها و 
نبایدهای حضور در این شــبكه اجتماعی را مرور كنیم. یكــی از نكات مهم این 
است كه حواسمان به مدیریت زمان باشد. این نكته 2جنبه دارد؛ یكی زمانی كه 
برای اســتفاده از گفت وگوها اختصاص می دهیم و دیگری، زمانی كه برای گفتن 
نظر خود درباره یك موضــوع درنظر می گیریم. به طور كلــی موقع اظهارنظر در 
یك اتاق گفت وگو، باید همان آداب بحث كردن در دنیای واقعی را رعایت كنیم؛ 
میان حرف دیگران نپریم، از دایره موضوع خارج نشویم، شاخ و برگ اضافه را كه 
باعث طوالنی و حوصله سربرشدن حرف های مان می شود حذف كنیم و مختصر و 
شفاف حرف بزنیم. برای مدیریت زمانی كه صرف استفاده از محتوای این شبكه 
می شود، باید دســته بندی های مورد عالقه یا نیازمان را دنبال كنیم تا وقت مان 
بیهوده در اتاق های گفت وگو تلف نشــود. اگر اتــاق گفت وگویی ایجاد می كنیم 
كه موضوع مشــخصی دارد، باید از ابتــدا مباحثی را كه قصد داریــم درباره آنها 
 گفت وگو شــود مطرح كنیم یا در توضیحات عنوان اتاق بنویسیم تا انتخاب برای 

كاربران راحت شود.

بایدها و نبایدهای حضور در شبكه های اجتماعی
حاال دیگر شبكه های اجتماعی به بخش جدانشدنی و مهمی از زندگی ما تبدیل شده اند، فاصله میان ما و دوستانمان را از میان برداشته اند 
و امكان قدم گذاشتن به دنیایی دیگر را برایمان فراهم كرده اند. پیر و جوان و كودك ندارد، حاال دیگر هر شهروندی، در شلوغ ترین جای 
پایتخت یا دورافتاده ترین نقطه مرزی، به شبكه های اجتماعی دسترسی دارد. اما حضور در دنیای رنگارنگ مجازی، بایدها و نبایدهایی 

دارد كه ما را از آسیب های آن دور نگه می دارد و كمك می كند تجربه مفیدتری از آن داشته باشیم.

این اطالعات را 
به اشتراك نگذارید

هرچند شبكه های اجتماعی فضایی برای اشتراك گذاری عالیق 
شماست، اما یادتان باشد بعضی اطالعات را هرگز نباید در دسترس 
بقیه كاربران شبكه ها قرار دهید. وقتی به روزرسانی وضعیت خود را 

پست می كنید یا چیزی را توییت می كنید، در واقع محل فعلی خود را 
هم اعالم كرده اید. دادن اطالعات درباره محل فعلی می تواند خطرناك 

باشد زیرا باعث می شود دزدها متوجه شوند كه در این موقع مثال شما خانه 
نیستید؛ ضمن اینكه هیچ وقت نمی توان فهمید چه كسانی صفحه ما را 
نگاه می كنند، پس هرگز نشانی جایی كه زندگی می كنید را به اشتراك 
نگذارید. با اینكه می خواهید دوستانتان قادر به ارتباط با شما باشند، 
اما اگر شماره تلفن اصلی  شما به دست فرد ناشناس بیفتد، ممكن 

است دچار دردسر شوید. مجرمان از شماره تلفن  افراد 
برای كالهبرداری یا ایجاد مزاحمت سوءاستفاده 

می كنند.

پست 
متلك گو ممنوع!

شبكه های اجتماعی جایی برای حل اختالفات 
بین افراد و تسویه حساب های شخصی نیستند. كاربران 

شبكه های اجتماعی برای برقراری ارتباط سالم و استفاده از 
محتوای مفید، جالب و سرگرم كننده در این فضا وقت می گذرانند. 
طبیعی است كه خواندن متن دوپهلوی شما كه احتماال هیچ كس 
جز آن مخاطب خاص متوجه منظور آن نمی شود، برای افرادی 
كه صفحه شما را دنبال می كنند جذابیتی ندارد. البته كه در 
شبكه های اجتماعی می توان از فرصت حضور و تعامل سازنده 

كاربران با یكدیگر، برای نقد و به چالش كشیدن برخی 
موضوعات بهره برد، اما قرار نیست شبكه های 
اجتماعی را بلندگویی برای متلك گفتن به 

دیگران كنیم.

بی ربط 
نباشید!

انواع گروه ها در شبكه های اجتماعی مثل فیسبوك 
و ابزارهای ارتباطی مثل تلگرام، واتساپ و... وجود دارد. 

بعضی از این گروه ها، گروه های دورهمی یا گروه های خانوادگی 
هستند و بعضی از گروه ها هم گروه های همكاران هستند كه 

برای تبادل نظر و هماهنگی انجام امور جاری و شركتی و سازمانی 
از آن استفاده می كنند. بعضی از گروه ها تخصصی و فنی هستند 
و برای تبادل اطالعات تخصصی و فنی كه در همان حوزه گروه 

برایش تشكیل شده، مورد استفاده هستند. به خصوص در 
گروه های كاری كه با همكاران دارید و گروه های فنی 

و تخصصی، از ارسال پست های غیرمرتبط باید 
خودداری كنید؛ حتی برای مهم ترین 

رویدادها. 

بدون هویت 
نباشید

با اینكه فضا مجازی است و كاربران جز نام و احتماال عكس، 
چیز بیشتری از یك كاربر نمی بینند، اما حضور در شبكه های 

اجتماعی باید با هویت اصلی هر فرد باشد. نام و نام خانوادگی خود 
را به صورت واضح ذكر كنید و از گذاشتن حروف اختصاری یا اسامی 
مستعار خودداری كنید. در شبكه های اجتماعی باید با نام و هویت 
واقعی و اصلی حضور داشته باشیم. برای نام و نام خانوادگی، اگر با 

افراد خارجی ارتباط داریم طبیعتا از حروف انگلیسی استفاده 
می كنیم. عكس پروفایل ما هم قرار نیست پیامی را ارسال 

كند چراكه پیام ها را به صورت متن، تصویر، صوت و 
ویدئو در گروه ها یا در كانال ها یا ارتباطات 

خصوصی ارسال می كنیم.

شرط اول؛ رعایت ادب
حتما شما هم تا به حال شاهد حاشیه ها و جنجال های فضای 

مجازی بوده اید. فرقی ندارد موضوع چه باشد، در هر صورت برای 
اظهارنظر، پاسخ به انتقاد یا در هر گفت وگویی در شبكه های اجتماعی، 
شرط اول رعایت ادب است. می توانید پاسخ توهین ها و بی احترامی های 
احتمالی را ندهید یا كاربرانی را كه بی ادبی می كنند بالك كنید، اما اگر 
قصد دارید پاسخی به كسی بدهید نباید از دایره ادب خارج شوید. اگر 

كاربران فضای مجازی تمرین كنند كه از كنار بعضی نوشته ها و عكس ها، 
بدون كامنت و اظهارنظر عبور كنند، بسیاری از حاشیه های این فضا از بین 

می رود. در هر صورت اگر حضور فعالی در شبكه های اجتماعی دارید و 
مخصوصا اگر صفحه عمومی دارید، خودتان را برای برخوردهای 

گاهی تند و حتی غیرمحترمانه آماده كنید و صبور باشید. در 
پاسخ به بی ادبی ها، شما بی ادبی نكنید تا این چرخه 

معیوب جایی متوقف شود.

ارتباط 
دوطرفه را حفظ كنید

با وجود اینكه ارتباط افراد در شبكه های اجتماعی، 
مجازی است، با این حال بسیاری از اصول ارتباطات انسانی در 

این فضا هم حاكم است؛ مثال همانطور كه شما پرسش یك دوست را 
در دنیای واقعی بی پاسخ نمی گذارید، نباید پیام های افراد را در صفحات 

اجتماعی خود بی جواب بگذارید. البته كه نیازی نیست به سؤاالت 
بی ربط یا آنهایی كه به حریم شخصی شما وارد می شود واكنشی نشان 
دهید، اما پیام های دیگر را حتما پاسخ دهید. اگر صفحه پرمخاطبی 
دارید و مثال تعداد زیادی پیام تبریك تولد دریافت كرده اید، شاید 
امكان پاسخ دهی تك به تك را نداشته باشید اما می توانید در یك 
پیام كلی، به تبریك ها واكنش نشان دهید. این كار مخصوصا 

برای صفحاتی كه در فضای مجازی به كسب وكارهای 
آنالین مشغولند، در ارائه وجهه مثبت یك 

تعامل دوطرفه مؤثر است.

اجازه بگیرید! 
از وقتی كرونا باعث شــد دیدار با دوســتان و 
آشــنایان را به صفر برسانیم، دســت به دامان 
برنامه هایی شده ایم كه امكان تماس ویدئویی 
را فراهم می كنند تا بتوانیم هرچند مجازی، اما 
به هر حال از دیدار عزیزانمان بهره مند شویم. 
اما مثل همه ابزارهای تكنولــوژی، این امكان 
هم اگر به درســتی مورد اســتفاده قرار نگیرد، 
آسیب زاست. حواستان باشــد قبل از برقراری 
تماس تصویری با دیگران، از آنها اجازه بگیرید تا 
مطمئن شوید در موقعیت مناسبی برای پاسخ 

دادن به تماس شما هستند. 

مكالمات خصوصی را عمومی نكنید
یكی از بزرگ ترین اشتباهاتی كه نباید در شبكه های اجتماعی از شما سر بزند، انتشار مكالمات خصوصی شما و كاربری دیگر، برای افراد دیگر 
است. اگر پیام هایی بین شما و یكی دیگر از كاربران در صفحه خصوصی شما رد و بدل شــده، حق ندارید با گرفتن اسكرین شات یا هر روش 
دیگری، پیام ها را به دیگران نشان دهید. با این كار حریم كاربری را كه به شما اعتماد كرده نقض كرده اید. به طور كلی برای انتشار هر متن یا 

تصویری كه ردپای شخص دیگری هم در آن وجود دارد، باید حتما از طرف مقابل بپرسید كه آیا برای این كار رضایت دارد یا نه؟



محمد زارع عزیز بود. در مورد خطرات احتمالی در محل تمرین 
بچه ها، حركات خطرناك ابتدا روی تشك ایمنی و با كمك مربی 
انجام می شد و با تكرار و تمرین وقتی در اجرای تكنیك ها تسلط 
پیدا می كردند در نهایت روی تاتامی انجام می دادند. در صحنه 
عصر جدید هم به شدت ایمنی كنترل و رعایت می شود و سالمت 
شــركت كنندگان در اولویت اســت. طوری كه در مورد بعضی 
اجراهای خطرناك اگر از ایمنی فرد اطمینان حاصل نكنند اجازه 

اجرا به شركت كننده نمی دهند.
    نكته جالب در اجرای فرشتگان نینجا، درونمایه 
و پیامی بود كه این دختران با نمایش آكروباتیك 
خود دادند و آن پاسداشت یاد و خاطره شهدای 
آتش نشان در حادثه پالسكو بود. چطور شد این 

موضوع برای درونمایه اجرا انتخاب شد؟
ایده اجرا با لباس آتش نشانی و ابزار آتش نشانی همزمان با تمرینات 
نیمه نهایی در ذهنم وجود داشت و حركات فینال را همزمان با 
آیتم های نیمه نهایی طراحی كردم. در مورد موضوع و درونمایه 
اجرا، آقای حمید مهدیار كه از دوستان تئاتری بنده هستند كمك 
كردند و ایده پخته تر شد. یك نكته  ای وجود داشت و آن اینكه این 
نخستین بار بود كه تلویزیون ایران این فضا را ایجاد كرد و عصر 
جدید بستری به وجود آورد برای نمایش استعدادهای دختران 
ایران كه قبال دیده نشده بود. از این رو من هم موضوعاتی را انتخاب 
كردم كه از دختران ایرانی دیده نشده بود و این موضوع در مجموع 
یكی از عوامل موفقیت تیم بود. واقعا بایــد برای این فضایی كه 
تلویزیون ایران به وجود آورده ممنون باشــیم چرا كه این برنامه 
موفق و پرمخاطب استعدادهای بسیاری را شكوفا كرده و در نهایت 

موجب دیده شدن تیم ما و بنده حقیر شده است.
    دختــران نونهال عضو گروه تان در رشــته 
نینجوتسو چه ویژگی ای داشتند كه انتخاب شان 

كردید؟
اعضای منتخب تیم به لحاظ مهارت های فردی مثل آكروبات، 
انعطاف، تعادل و قدرت بدنی از ســایر هنرجویان كالس كمی 

پیشــتازتر بودند. همچنیــن ویژگی اخالقی خــوب بعضی از 
هنرجویان عامل انتخاب شان بود؛ بعضی از كوچولوها صبورتر، 
باانگیزه تر و سازگارتر با شــرایط تیم بوده و روحیه كار تیمی را 

داشتند.
    قهرمانی در عصر جدید بار مسئولیت شما را 
سنگین تر كرده؟ آیا به فكر تشكیل گروه جدید 

و برنامه تازه  ای هستید؟
بله قهرمانی و دیده شــدن در عصر جدید مســئولیت بنده را 
سنگین تر كرده است چون شهرت نیاز به حراست دارد. عالوه بر 
این یكسری مسئولیت اجتماعی بر دوش خود احساس می كنم. 

در پاسخ به بخش دوم ســؤال تان هم باید عرض كنم 
همانطور كه در برنامه عصر جدید اعالم كردم من 

به عنوان مربی، كنار تیم های ورزشی شركت كننده 
خواهم بود و به فكر تشكیل تیم جدیدی نیستم. 
البته امیدوار هستم و سعی می كنم كه بتوانم از 
تجربیات و دانشم در حد توان به شركت كننده ها 

كمك كنم.
    با توجه بــه محدودیت های 
كرونایی چطور تمرین كرده و 

می كنید؟
در شــرایط كرونایی، شــهرداری 
كمالشهر كرج، باشــگاه بزرگی را 
برای تمرینات فرشــتگان نینجا 
اختصــاص داده بــود كه مرتب 
ضدعفونی می شــد و در طول 
تمرینات فرشتگان نینجا هیچ 
تیمی در سالن فعالیت نداشت. 
با رعایت پروتكل های بهداشتی 
تمرینــات را پیــش بردیم. 
هیچ یك از خانواده ها در این 
مدت مسافرت نرفتند و در 

ایامی كه وضعیت قرمز اعالم می شد تمرینات را تعطیل می كردیم 
و خداروشكر از اعضای تیم و خانواده هایشان اصال مبتال نداشتیم.

    در این سال های اخیر در شهرهای مختلف این 
رشته بسیار مورد استقبال خانواده ها و دختران 
قرار گرفته اســت. به نظرتان این رشته رزمی 
چه كمكی به بانوی ایرانــی در جامعه و زندگی 

شخصی  اش می تواند بكند؟
در سال های اخیر عالوه بر ایجاد انگیزه بیشتر در دختران برای 
ورزش كردن كه عامل تندرستی و نشاط هست، فرهنگ خانواده ها 
هم در ارتباط با اهمیت دادن به ورزش فرزندان شان تغییر كرده 
است. در گذشته خیلی از دخترها با این جمله مواجه می شدند 
كه دختررو چه به ورزش؟ اونم ورزش های رزمی! اما امروزه 
خانواده ها در كنار فرزندشان به انتخاب رشته ورزشی 
كمك می كننــد و ورزش را برای فرزندانشــان چه 
دختر چه پسر ضروری می دانند. برای اینكه جامعه 
سالم تری داشته باشیم باید خانواده های سالم وجود 
داشته باشند و مادران نقش اساسی در تربیت فرزندان 
و خانواده دارند. حال اینكه دختران سالم و با 
نشاط و با اعتماد به نفس امروز، مادران 
فردا و متضمن خانواده های سالم 
خواهند بود. خوشــحالم كه به 
عنوان عضوی كوچك از خانواده 
بزرگ نینجوتسو نقشی هر چند 
كوچك در ترغیب دختران به 
ورزش داشــتم. نینجوتسو با 
توجه به نــوع تمرینات نقش 
زیــادی در تقویــت اعتماد 
به نفس افــراد دارد و ورزش 
خوبی برای به دســت آوردن 
آرامش ذهن و سالمتی بدن 

است.

گفت وگو با مربی فرشتگان نینجا، قهرمان فصل دوم 
برنامه استعدادیابی عصر جدید

فرشتگان نینجا 
شگفتی ساز شدند

9تماشا خانه

فصل دوم مسابقه عصر جدید با قهرمانی گروه »فرشتگان نینجا« با كسب بیش از 
۶ میلیون و ۷۶۵هزار رأی مردمی، در نوروز ۱۴۰۰ به كار خود پایان داد. فرشتگان 
نینجا نام گروه نینجوتســوكار )هنر رزمی ژاپنی( در رده سنی ۳ تا ۷ سال بود 
كه در مرحله مقدماتی فصل دوم عصرجدید در قسمت هشتم شركت كردند 
و قهرمان شدند. بی شك نقش مهم مربی این تیم در موفقیت آنها، انكارناپذیر 
است. از این رو سراغ این بانوی ورزشكار رفتیم و از انگیزه ها و تالش هایی كه برای 
تشكیل گروه رزمی متفاوت داشته پرسیدیم. فریبا فرجی پور كه از سال ۱۳۸۴ نینجوتسوكار كرده و از 

۱۳۹۰ مربیگری را تجربه كرده است در ادامه از فعالیت های خود و تیم  اش می گوید.

فیلم گردی

  مسخ در مسلخ
یك فیلــم ایرانی در یك فســتیوال 
آمریكایی، موفق شده به لیست 5نامزد 
نهایی بهترین كارگردان فیلم بلند راه 
یابد. نام این فیلم، »مسخ در مسلخ« 
است كه در جشنواره استخوان های 
برهنه آمریكا به چنین موفقیتی دست 
یافته اســت. این فیلم را جواد دارایی 
كارگردانی كرده اســت و ششمین 
حضور جهانی خودش را تجربه كرده. 
این فیلم در رقابت های فیلم های بلند 
خارجی زبان این فستیوال حضور یافته 
است. این فســتیوال بیست و دومین 
دوره خــودش را برگــزار می كند و 
به گفته مجله مووی میكــر، یكی از 
20جشنواره مهم كشف فیلمسازان 
نوظهور دنیاســت كه طی آن روبرت 
رودریگز، كارگردان مستقل آمریكایی 
یك یا دو نفر را به عنــوان كارگردان 
برتر انتخاب می كند. رقبای این فیلم 
ایرانی، آثاری از ژاپن، هند، سوئیس 
و هلنــد خواهند بود كــه امیدواریم 

موفقیت های درخشانی كسب كند.

موفقیت یك فیلم ایرانی

  فیلم تئاتر خاله مرجان و خروس
به تازگــی یك فیلم تئاتــر اكران 
اینترنتی شده است كه برای بچه ها 
و اعضای خانواده می تواند به شدت 
مفرح باشــد. نام ایــن فیلم تئاتر 
»خاله مرجان و خروس« اســت 
كه توسط مریم كاظمی نویسندگی 
و كارگردانی شده اســت. این اثر 
در گام سوم طرح »نمایش نما« از 
سوی كانون پرورش فكری كودكان 
و نوجوانان اكران اینترنتی می شود. 
البته این تئاتر در سال1390 تولید 
شده و در پایگاه مجازی كانون به 
نمایش درآمده اســت. كارگردانی 
تلویزیونی آن هم كار مهدی گنجی 
بوده. این اثر، ماجرای دو خواهر به 
نام های مرجان و ریحان است كه در 
دو مزرعه كنار هم زندگی می كنند 
اما یكی از آنها تنبل بوده و همین 
باعث ایجاد معضالتی در مزرعه ها 
شده اســت. این نمایش، نمایشی 
شاد و آهنگین اســت كه می تواند 
حسابی روحیه بچه ها و خانواده ها 

را عوض كند.

داستان آن دو مزرعه

به سوی كمدی

  هفته ای یك بار آدم باش
جابه جایی سینماها در گروه های 
شغلی مطرح شده كه در این شرایط 
هم چراغ این مراكز فرهنگی روشن 
باشد، اما فعال تعطیل هستند و باید 
چشم انتظار بازگشایی آنها با بهبود 
شرایط باشــیم. اما در هفته های 
گذشــته كه درهای ســینماها به 
روی عالقه مندان باز بود، فیلم های 
»الله«، »خون شد«، »خورشید«، 
»تكخال« و »هفتــه ای یكبار آدم 
باش« اكران شــدند كه استقبال 
چندانــی از آنها صــورت نگرفت.  
البتــه تغییر رنگ بندی شــهرها و 
تعطیلی سینماها را هم باید در این 
عدم موفقیت گیشه مؤثر دانست. اما 
ركورددار فروش هم فیلم هفته ای 
یك بار آدم باش بهرام شاه حسینی 
بوده. جالب اینكــه فیلم الله به رغم 
حاشــیه ها و هزینه زیاد و نیز فیلم 
خون شد به رغم نام بزرگ كارگردان 
آن )مسعود كیمیایی( حتی در این 
رقابت نیم بند هم نتوانستند موفق 

باشند.

پنجشنبه
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الناز عباسیان

    شما در فصل اول مســابقه عصر جدید با 
گروه دختران نینجا حضور داشــتید و خوش 
درخشیدید. چطور شد تصمیم گرفتید برای 
فصل دوم این مسابقه با گروه دیگر كه سن آنها 
بین ۳تا ۷ سال بوده در مسابقه شركت كنید؟ 
به هر حال ریسك كارگروهی با كودكان بسیار 

باالست؛ چه شد این ریسك را پذیرفتید؟
من از ســال ها قبل و پیش از برنامه عصر جدید در كالس ها به 
هنرجوهای خردســال هم آموزش مــی دادم. حال آنكه حضور 
آیسان فرجی پور )برادرزاده ام( در فصل اول عصر جدید و پیشرفت 
چشمگیر او بعد از فصل اول انگیزه  ای شد تا تیم فرشتگان نینجا 
را تشكیل دهیم. نكته  ای كه وجود دارد این است كه عصرجدید 
در فصل اول فضایی برای همه اقشار و همه هنرهای دیده نشده 
در گروه های سنی مختلف ایجاد كرد تا در سراسر ایران دیده و 
شناخته شــوند. این امر برای همه افراد انگیزه  ای ایجاد می كرد 
و كوچولوهای كالس من هم مســتثنا نبودن و تالش شان برای 
پیشرفت مضاعف شــده بود. با لطف خدا تیم تشكیل شد و اسم 
تیم با پیشنهاد استاد فرجی تیم فرشــتگان نینجا انتخاب شد. 
تجربه شركت در فصل اول و صبری كه خدا در ارتباط با آموزش 
كوچولوها به من داده و لطف و محبت مردم باعث شد كه تیم موفق 

شود. بله حق باشماست؛ شركت كردن با هنرجوهای خردسال 
ریسك بزرگی بود و هیچ وقت فكر نمی كردم تیم این اندازه شانس 
موفقیت داشته باشد. اما خواست خدا بود و تالش بچه های گروه 

به ثمر نشست.
    پس خیلی احتمال نمی دادید با این گروه برنده 

فینال عصر جدید شوید؟
در مورد تیم فرشتگان نینجا من فقط تالش كردم آرزوی بچه ها 
كه شركت در عصر جدید بود محقق شود. واقعیت امر این است در 
اجرای اول بچه ها را خیلی جدی نگرفته بودم و خیلی كم احتمال 
می دادم كه بچه ها موفق شوند اما خود بچه ها برای قهرمانی خیلی 
باانگیزه و مصمم بودند و من هم تمام تالشم را كردم تا در فینال 

دست پر باشیم.
    در بخش حــركات آكروباتیك خالقیت های 
زیادی داشتید؛ خودتان خالق این حركات بودید؟ 

پیش بینی خطرات احتمالی را كرده بودید؟
بله خودم طراحی حركات را انجــام دادم. در مورد اجرای فینال 
عالوه بر حــركات آكروباتیك تیمی، آیتم هــای هوایی هیجان 
انگیزشی داشتیم كه در مجموع اجرای فینال را با اجراهای قبلی 
متمایز می كرد كه آقای محمد زارع - مربی تیم های ورزشی عصر 
جدید- طراحی كردند. همچنین ساخت ابزار مربوط به اجرا توسط 

از رشته نینجوتسو بیشتر بدانیم
نینجوتسو هنری رزمی است كه ریشــه در كشور ژاپن دارد. 
ماساكی هاتسومی ســی و چهارمین و آخرین استاد بزرگ این 
رشته در ژاپن است كه استاد فرجی، بنیانگذار نینجوتسوی ایران 
زیرنظر او آموزش دیده است. آقای فرجی در ادامه این تعلیمات 
را در ایران ارائه می دهد و از سال ۱۳۶۹ نینجوتسو وارد ایران شد. 
نینجوسو مجموعه ای از كار با ســالح، هنر دفاع شخصی، هنر 
آكروبات و تكنیك هایی است كه در رشته های دیگر وجود دارد.

مروری بر 10فیلم رزمی جذاب و دیدنی در تاریخ سینمای جهان

هنرهای رزمی روی پرده سینما
نه تنها طرفداران هنرهای رزمی بلكه بسیاری از افراد عادی هم از تماشای فیلم هایی كه هنرهای رزمی در 
آن به نمایش درآمده لذت می برند. البته این فیلم ها ممكن است ما را تشویق كنند تا حركات خطرناك بروس  
لی واری را روی نزدیكان و اطرافیانمان انجام دهیم اما با وجود این مؤلفه ای معنوی نیز در آن وجود دارد. این 
تلنگرهای افسانه ای، برخی از سكانس های كاماًل نفسگیر از مبارزه را به نمایش می گذارند و آنها را با آراستگی 
وجودی روشنگرانه ای به هم مرتبط می كنند تا نشان دهند فیلم های رزمی نیز بخش الهام بخشی از هنر سینما 
بوده اند. در ادامه ۱۰فیلم رزمی جذاب و دیدنی در تاریخ سینمای جهان را معرفی می كنیم. شما می توانید این 

فیلم ها را از پلتفرم های پخش آنالین فیلم ها ازجمله نماوا و فیلیمو تماشا كنید.

یكی از موفق ترین فیلم های ژانر رزمی در جشنواره های 
ســینمایی و چه در گیشــه فیلم »ببر خیزان، اژدهای 
پنهان« اســت كه تاكنون بیش از ۴0 جایزه سینمایی 
به دســت آورده اســت. این فیلم برنده جایزه اســكار 
بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان )نماینده كشور تایوان( 
و نیز 3جایزه اسكار و6نامزدی جایزه اسكار دیگر شامل 
بهترین فیلم شده اســت. در این فیلم سرنوشت دو زن 
كه هر دو مبارزانی ماهر هستند در چین باستان دوران 
سلسله »چینگ« در هم گره می خورد؛ زنان فیلم نه تنها شانه  به  شانه مردان در ماجراها 
حضور دارند بلكه از سریع ترین حركات در مبارزه های رزمی نیز برخوردارند. فیلم سبكی 
تازه در ژانر هنرهای رزمی ایجاد كرد و بسیاری از صحنه های آن خصوصاً سكانس مبارزه 
روی درختان از به  یاد ماندنی ترین لحظه ها در سینمای هنرهای رزمی به شمار می رود.

 ببر خیزان، اژدهای پنهان 
این فیلم براســاس زندگــی واقعی بنیانگــذار كاراته 
كیوكوشین در كره جنوبی ساخته شده؛ مردی كه بعد 
از جنگ جهانی دوم برای خلبان شــدن به كشور ژاپن 
مهاجرت می كند اما مســیر زندگی اش تغییر كرده و 
در نهایت به یك مبارز شكست ناپذیر تبدیل می شود. 
فیلمنامه نخســتین قدم های این رزمی كار مطرح در 
كشور ژاپن را دنبال می كند و در ادامه تحوالت زندگی و 
تبدیل شدنش به یك رزمی كار افسانه ای را پی می گیرد. 

فیلم سینمایی »جنگنده در باد« هم از آن دســت آثاری است كه همزمان در كنار 
ســبك رزمی اش یك درام به حســاب می آید. صحنه های درگیری میان شخصیت 
اصلی و مبارزین ژاپنی كه فضایی دوئل مانند دارند به سبك هایی متنوع ساخته شده و 
تأثیرگذار از كار درآمده اند؛ گرچه تا حدی كوتاه اند و بر نگاهی واقع گرایانه تمركز دارند.

 فیلم جنگنده در باد

»اژدها وارد می شــود« آخرین فیلم بزرگ ترین ســتاره تاریخ كونگ فو 
»بروس لی« و نخستین فیلمی از او بود كه توسط یك استودیوی هالیوودی 
ساخته شد. این فیلم كه از آن به عنوان بهترین فیلم در تاریخ ژانر رزمی 
یاد می شــود تركیب نامتعارفی از لحظاتی كاماًل عجیب  و غریب است: 
نبرد نهایی بروس لی با مردی كه پنجه خرس پوشــیده، لهجه نامأنوس 
نیوزیلندی فیلم كه تا به  حال در هیچ فیلم هالیوودی دیده نشده است و 
ارجاعات عجیب و تأثیرگذار به سینمای استنلی كوبریك و حتی رزمناو 
پوتمكین اثر سرگئی آیزنشتاین. موفقیت اژدها وارد می شود فراتر از تصور 

همگان بود. فیلم كه با بودجه ای كمی ساخته اما ركوردهای زیادی را جابه جا كرد؛ بروس لی در زمان اكران 
فیلم دیگر در قید حیات نبود و نتوانست موفقیت باورنكردنی فیلم را شاهد باشد.

 اژدها وارد می شود

فیلم ســینمایی »بیل را بكش« اثر كوئنتین تارانتینو طرح 
داستانی خود را از فیلم ســینمایی »عروس سیاه پوش« اثر 
فرانسوا تروفو وام گرفته است. داســتان از این قرار است كه 
عروس كه بعد از ۴ ســال از كما بیرون آمــده همراه با نوعی 
حس و حال پوچ گرایانه در پی انتقام گرفتن از آدم كش های 
بی رحمی است كه در شب عروسی، شــوهر و فرزندش را به 
قتل رسانده اند. در این اثر سینمایی با صحنه هایی مبتكرانه و 
البته خشن روبه رو می شوید. گرچه بعضی از صحنه های ضرب 

و شتم و خشونت شدید اثر ممكن است برای شما ناخوشایند باشند اما از سوی دیگر ارجاعات 
گسترده به فرهنگ عامه، شكل خاص صحنه پردازی آثار اكشن، جنبه های خیال انگیز داستان 
انتقام، همه و همه ازجمله ویژگی هایی است كه احتماال شما را به دیدن فیلم تشویق می كنند.

 بیل را بكش

نزدیك تریــن فیلم ســینمای هالیوود به یك شــاهكار 
هنرهای رزمی در تمامی این سال ها  »ماتریكس« است 
كه حتی پس از گذشت 15ســال از عرضه آن همچنان 
تأثیرگذار و بی رقیب باقی مانده است. ماتریكس آمیزه ای 
از اكشن و هنرهای رزمی با یك فیلمنامه چندالیه است و 
به داشتن محتوایی سنگین و ساختاری پیچیده و فلسفی 
شهرت دارد. این فیلم همچنین نمونه ای درخشان از ژانر 
علمی تخیلی به شمار رفته و شــامل ارجاعات متعددی 
به ایده ها و تفكرات فلســفی و مذهبی گوناگون اســت. 

صحنه های مبارزه های فیلم بسیار جذاب و خالقانه از كار درآمده است و تأثیر فراوان آن 
بر سینمای اكشن و رزمی پس از خود غیرقابل  انكار است. این فیلم داستان یك جامعه 
ضدآرمان شهری در آینده ای خیالی را به تصویر می كشد كه در آن درك واقعیت توسط 
انســان ها در دنیایی ســاختگی به نام »ماتریكس« رخ می دهد كه توسط روبات هایی 

هوشمند برای غلبه بر انسان ها شبیه سازی شده است.

 ماتریكس

فیلــم » قاتــل« تركیب 
جذابی اســت از فیلم های 
ژانــر قهرمانی، اكشــن و 
رمانتیك كه بســیاری از 
منتقدیــن از آن به عنوان 
بزرگ ترین فیلم اكشــن 
تاریخ سینما یاد كرده اند. در 
این فیلم هیتمن آه جونگ 

در آخرین مأموریت خود برای پلیس هنگ كنگ به طور 
تصادفی به چشم یك خواننده كلوپ شبانه به نام جنی در 
یك ماجرای تیراندازی آسیب می رساند. پس ازاین اتفاق، 
او برای دیدن برنامه جنی به كلوپ شبانه می رود و وقتی 
تصادفاً موردحمله اوباش قرار می گیرد از او حمایت كرده 
و او را تا خانه اش اسكورت می كند. قاتل در عین حال اثری 
است با خشــونت های بی پروا، تیراندازی های برگرفته از 
كمیك بوك ها و بدلكاری های دیوانه وار كه در عین حال 
فضای یك كمدی سیاه با بذله گویی های درخشان را هم 
درون خود دارد. اگرچه جان وو به عنوان كارگردان و چو 
یون فات، ســتاره فیلم قبل از این اثر با یكدیگر همكاری 

مشترك داشتند اما خوش درخشیدند.

اگر در تماشای فیلم های 
رزمی به دنبــال تجربه 
لحظاتی شاد و خنده دار 
هســتید یك پیشنهاد 
دیگر هم داریــم و آن 
تماشای فیلم سینمایی 
»فوتبــال شــائولین« 
است. این اثر یك فیلم 
ورزشی كمدی در سبك اكشن و رزمی به كارگردانی 
استیون چو اســت كه در ســال 2001 منتشر شد. 
این فیلم درباره یك راهب پیشــین بودایی از معبد 
شائولین است كه سال ها پس از درگذشت استادشان 
و در جریان وقایعی، 5 برادر خود را متحد می كند تا 
مهارت های فراانسانی خود را در زمینه هنرهای رزمی، 
در مسابقات فوتبال به كار بگیرند و شائولین كونگ فو 
را در میان مردم رواج دهند. این فیلم باعث شد توجه 
مخاطبان بین المللی به این ژانر اساساً شرقی معطوف 
شود. این فیلم در ژانر اكشن و رزمی محصول كشور 
هنگ كنگ است كه پیش تر جنب و جوش كونگ فو 
یا اعجوبه های كونگ فو را به دنیای هنر ارائه كرده بود.

 فوتبال شائولین قاتل

»جنب و جوش كونگ فو« یا »اعجوبه هــای كونگ فو«؛ فیلمی در 
سبك اكشــن كمدی به كارگردانی استیون چو اســت. داستان در 
دهه ۴0 در چین در شهری اتفاق می افتد كه توسط گروه »آكس« 
اداره می شود. در این فیلم دزدی ناشی به نام سینگ برای عضویت 
در دار و دسته خطرناك »تبر به دســت ها« باید قتلی مرتكب شود. 
وقتی »سینگ« سعی می كند از یك مجتمع آپارتمانی نیمه ویران 
و پرجمعیت سرقت كند، اهالی با استفاده از تكنیك های كونگ فو از 
خود دفاع می كنند و جنگی میان استادان رزمی كار محل و باند تبر به 
دست ها درمی گیرد.این فیلم براساس قواعد ژانر رزمی و در صحنه هایی از لحاظ پرداخت قدرتمند، 
پیچیده و الهام بخش خود، داستانش را به خوبی بیان می كند. فیلم در ژانر رزمی، گانگستری و كمدی 

است و از بازیگران آن می توان استیون چو، دنی چان، الم سوئت، شینگ یو و یوئن وا را نام برد.

  جنب وجوش كونگ فو 

بسیاری از ما فیلم های رزمی را با استاد این هنر یعنی »بروس 
لی« می شناسیم و حاال فیلم ســینمایی »ایپ من« در ژانر 
اكشــن، زندگینامه ای و رزمی الهام گرفته از زندگی استاد 
هنرهای رزمی بروس لی است. فیلمی واقع گرایانه و اجتماعی 
كه ماجراهای حمله ژاپن به چین در ســال 193۷ را روایت 
می كند. نمایش این فیلم كه محصول كشور هنگ كنگ است 
موفقیتی بزرگ به همراه آورد به طوری كه سه دنباله دیگر 
نیز بر فیلم ساخته شد. خالصه داستان: ایپ من كه مجبور 
است در یك معدن زغال سنگ كار كند وارد مسابقات هنرهای رزمی می شود تا دلیل مرگ 
دوستش را متوجه شود و برای خانواده گرسنه خود غذا ببرد. این كشاكش اتفاقات دیدنی 

پدید می آورد كه تماشای آن را به عالقه مندان به هنرهای رزمی پیشنهاد می كنیم.

 ایپ من

وقتی صحبت از فیلم های رزمی می شــود نمی توان به »جكی 
چان« یكی از بزرگ ترین اسطوره های زنده این ژانر اشاره نكرد. 
یكی از مشهورترین فیلم های این بازیگر و كارگردان هنگ كنگی 
»داستان پلیس« است. موفقیت این فیلم جذاب و پركشش با 
صحنه های عالی از اكشن و مبارزه های تن  به  تن برای نخستین 
بار توجهات بین المللی را به سینمای رزمی هنگ  كنگ جلب 
كرد. شیرین كاری های جكی چان در فیلم به  یادماندنی است. 
خصوصاً صحنه ســقوط جكی چان روی سقفی شیشه ای كه 
نفس ها را در سینه حبس می كند. تلفیق كمدی بامزه و صحنه های نفسگیر مبارزه كه ویژگی 
فیلم های جكی چان به حساب می آید در این فیلم به وفور دیده می شود. به گفته خود چان در 
كتاب زندگینامه اش او »داستان پلیس« را بهترین فیلم اكشن خود می داند. فیلم آنچنان مورد 

توجه قرار گرفت كه بعدها چند دنباله دیگر نیز بر فیلم ساخته شد.

 داستان پلیس



10 موزیك گردی

  نماهنگ پرچم
از ساالر عقیلی تا به حال قطعه های 
وطنیه زیــادی را شــنیده ایم كه با 
مناسبت و بی مناسبت از صداوسیما 
پخش می شود. تازه ترین قطعه وطنیه 
این خواننده ســنتی و خوش صدا، 
پرچم نام دارد كه در قالب نماهنگی 
منتشر شــده است. رســانه ها خبر 
داده اند كه این نماهنگ به مناسبت 
روز جمهوری اسالمی منتشر شده. 
آهنگساز این قطعه علی اكبر قربانی 
بوده و البته با شــعری از عبدالجبار 
كاكایی. با همــت منطقه فرهنگی و 
گردشگری عباس آباد هم تولید شده 
است. البته شاید كیفیت آن در حد و 
اندازه وطنیه های معروف این خواننده 
نباشد اما شــنیدن دارد. در شعر این 
قطعه آمده است: »كشــور ایران در 
همه جا، ســبز و رها، بر سر پا/ شوق 
رهایی از تن خاك، سایه مهرش بر سر 
ما/ زنده شد از نو بار دگر، از دم ما، جان 
جهان/ نام تو میهن شوكت جان ها، 

حرمت دل های عاشقان...«.

سبز و رها، ایران

  موسیقی متن دو فیلم 
طی هفته های اخیر آلبومی منتشر 
شده كه موســیقی متن فیلم های 
»ســمفونی نهم« بــه كارگردانی 
محمدرضا هنرمند و »قصر شیرین« 
به كارگردانی رضا میركریمی است. 
آهنگساز این قطعه ها امین هنرمند 
بوده كه حاال تصمیم گرفته در قالب 
آلبومی، همه این قطعه ها را یك جا 
جمع كرده و تقدیــم عالقه مندان 
موسیقی كند. در توضیح این آلبوم 
آمده: »موســیقی ســمفونی نهم 
براســاس یك تم، واریاسیون های 
مختلف و بسط و گسترش آن شكل 
گرفته. از منظر رنگ آمیزی، غالب 
سازهای مرسوم اركستر سمفونیك، 
گروه كر، چنگ، پیانــو، كمانچه، 
تار، ســه تار، عود، ســنتور، دف و 
بانسوری در آن شــنیده می شود.  
ساز بانســوری كه در اصل مربوط 
به فرهنگ هندوستان و پاكستان 
اســت، به دلیل بدیع بودن نسبت 
به نی ایرانی و در عین حال تداعی 
فرهنگ كهن برای مخاطب عام، در 
صحنه های مربوط به كورش به كار 

رفته است«.

سالم به قصر شیرین

  شهر خاكستری
مدت ها بود كه از محســن یگانه 
قطعــه ای منتشــر نشــده بود؛ 
خواننده ای كه طرفــداران فراوان 
خودش را دارد و بعضی از قطعه های 
او نیز به شدت شــنیده شده و در 
حافظــه موســیقایی مخاطبان 
موسیقی ثبت شده. حاال قطعه ای 
به نــام شــهر خاكســتری از این 
خواننده منتشر شــده كه در آن، 
یگانه به همان قطعه های پرطرفدار 
خودش بازگشته است. مثل همیشه 
ترانه سرایی و آهنگسازی این قطعه 
هم با خود او بوده اســت. در ترانه 
این قطعه آمده اســت: »رقصای 
آخر برگ بی جون/كندن از شاخه 
ناامیدی/ رد شــدی له شــدم زیر 
پاهات/ دیر به داد دل من رسیدی/ 
مزه شــادی از زندگیم رفت/ بس 
كه چشــم انتظار تو بودم/ شادیم 
شادیای قدیمی/ مثل وقتی كنار تو 
بودم/ مثل بوی نم و برگ پاییز/كه 

تو دلم بی تو جایی نداره...«

بوی نم و برگ پاییز

پنجشنبه

شماره 114
مطبخ خانه19 فروردین 1400 

از كباب بروجرد تا آش الیگودرز
استان لرستان كه در غرب كشور ما قرار گرفته 
و اقوام لر را در خود جای داده است سنت های 
غذایی دیرینه ای دارد. پس اگر قرار شد روزی 
به این اســتان ســفر كنید در كنار تماشای 
طبیعت بی نظیر و آبشارهای زیبای این خطه، 
از غذاهای محلی آن نیز بهره مند شــوید. اگر 
میزبان لرستانی تان غذای »چزنك رغو« برای 
شما آورد تعجب نكنید. این غذا در لرستان به 
نشــانه احترام و قدردانی از مهمان تازه از راه 
رسیده توسط لرهای مهمان نواز آماده می شود. 
مواد تشكیل دهنده این غذا را از نام آن می توان 
تشخیص داد. این غذای مناسبتی خوشمزه 
از چزنك )نان فطیر( و رغو )روغن حیوانی و 
محلی( تهیه می شود كه بعد از تهیه نان و قبل 
از سرد شدنش چند قاشق روغن محلی روی 
آن می ریزند. اغلب به این تركیب شیره انگور یا 
خرما یا خاك قند نیز اضافه می كنند تا معطر 
شــده و عطر و بوی بهتری بگیرد. »سغدو« 
یا دلمه سیرابی یكی دیگر از غذاهای سنتی 
لرستانی هاست كه از شكمبه گوسفند تهیه 
می شــود. برنج، آلو بخارا، گردو، روغن، آب و 
ادویه دیگر مواد تشكیل دهنده سغدو است. 
برای تهیــه این خوراك لذیذ مــواد را داخل 
شكمبه ریخته و با نخ و سوزن می دوزند. سپس 
روی آن آب و ادویه ریخته و روی حرارت مالیم 
می پزند. این غذا شباهت زیادی به مرغ شكم پر 
داشــته اما از لحاظ عطر و طعم به سیرابی یا 
كله پاچه شباهت دارد. همچنین در این خطه 
خورش سیب درختی محلی لرستان معروف 
اســت كه با گوشت ران گوســفندی، روغن 
مایع، برگ بو، پیاز، آب، نمك و فلفل، ســیب 
درختی، پیازداغ، سركه، شیره انگور یا خرما 
و نشاسته ذرت پخته می شــود. برای افرادی 

كه از ناراحتی های عصبــی رنج می برند، این 
خورش مانند مسكن اعصاب عمل می كند؛ زیرا 
برخی عناصر موجود در سیب اثر آرامبخشی 
بر اعصاب داشته و در تسكین حاالت عصبی 
نقش مفیدی دارند. گوله ریزه یا همان خوراك 
گوشت قلقلی در لرستان به دلیل افزوده شدن 
برنج خرد شــده، آرد گندم و سیب زمینی به 
تركیب اصلی این غذا طعــم بی نظیری دارد. 
یكی از باكیفیت ترین كباب های ایرانی، كباب 
بروجردی اســت كه گرچه تفــاوت چندانی 
با دیگــر كوبیده های ایرانی نــدارد اما دلیل 
معروفیت آن اســتفاده از گوشت مرغوب و 
دقت و مهارت كباب پزهاســت. در پایان بد 
نیســت به  آش كلونك كه یكــی از غذاهای 
سنتی شهرستان الیگودرز است اشاره كنیم. 
این آش فقط در فصل بهار  طبخ می شود. دلیل 
طبخ این آش در ایــن فصل وجود گیاهی در 
تركیب آن است كه به صورت خودرو در بهار 

رشد می كند.

توریسم غذایی

غذای »چزنك رغو« در 
لرستان به نشانه احترام 
و قدردانی از مهمان تازه 

از راه رسیده توسط لرهای 
مهمان نواز آماده می شود. 

مواد تشكیل دهنده این غذا 
را از نام آن می توان تشخیص 

داد

سس رژیمی تهیه كنید
همواره  هســتند افرادی  در خانواده  كه  به  
خوردن  سس  سفید ســاالد آلرژی  دارند یا 
عده ای  كه برای دوری از چاقی بیش از حد 
خوردن سس را برای خود ممنوع كرده اند. 
برای اینكه از رژیم غذایی سالم پیروی كنید، 
الزم نیســت برخی از غذاها را كامال حذف 
كنید. با آموزش چند روش سالم می توانید 
مواد غذایی رژیمی و ســالمت را جایگزین 
انواع مضر آنها كنید كه در این متن 2سس 
بســیار كاربردی را برایتان آموزش دادیم. 
مواد الزم برای این سس 3قاشق  غذاخوری  
آرد، 10 گــرم كره، یك  قاشــق  غذاخوری  
آبلیمو، 2۵0 گرم  شــیر، فلفل  سیاه  و نمك 
به  مقدار الزم  اســت. طرز تهیه  این ســس 
اینگونه است كه باید ابتدا كره  را داغ  كنید 
و از روی  شــعله  بردارید، پس  از اینكه كمی  
خنك  شد، آرد و شیر را به  آن اضافه  كرده  و 
خوب  هم  بزنید، سپس  دوباره  روی شعله  قرار 
دهید تا سرخ  شود و آنگاه  نمك  و فلفل را هم  
به  آن  اضافه  كنید. از طرف  دیگر در نیم  لیتر 
آب  جوش ، آبلیمــو بریزیــد و درحالی كه  
می جوشــد، مخلوط آماده  شــده  را در آن  
بریزید و خوب  هم  بزنید. ســس  شما پس  
از چند دقیقه  آماده  اســت . البته  درصورت  
تمایل  می توانید چاشــنی های  ساالد را كه  
به صورت  آماده  می فروشــند بــه  آن  اضافه  
كنید. سس رژیمی ســبزیجات هم یكی از 
پرطرفدارترین و خوشمزه ترین انواع سس 
رژیمی اســت و به راحتی تهیه می شود. از 
آنجا كه انواع سبزیجات عطر و بوی مطلوبی 
دارند، تركیب آنها می تواند طعمی عالی را 
ایجاد كند. ترخون، گشــنیز، پونه، ریحان، 
شوید و جعفری هر كدام تازه یا خشك شده 

به میزان یك قاشق چای خوری و یك لیوان 
سركه سیب مهم ترین گزینه برای تهیه این 
سس رژیمی است. یك لیوان روغن زیتون 
و 3قاشــق چای خوری موسیر پودر شده یا 
پودر سیر و به میزان دلخواه پودر فلفل هم 
فراموش نشود. برای اینكه سسی یكدست 
داشته باشید الزم است تا این مواد را درون 
مخلوط كن ریخته و كامــل آنها را له كنید. 
از كمی آب مرغ غلیظ بــدون چربی برای 
افزایش غلظت آن می توانید استفاده كنید. 
این سس رژیمی گزینه ای عالی برای انواع 
ساالد است. البته ســس رژیمی را می توان 
در انواع مختلف تهیه كرد و كنار انواع غذا، 
ساالد و پیش غذا سرو كرد. خالقیت شما در 
تهیه انواع سس هم مهم است و شما بر اساس 
ذائقه تان می توانید سس های رژیمی دیگر در 
خانه درست كنید تا عالوه بر كمك به روند 
كاهش وزن و سالمت بدن، به خوشمزه شدن 

خوراكی ها كمك كند.

رژیم خاص

برای اینكه از رژیم غذایی 
سالم پیروی كنید، الزم 

نیست برخی از غذاها را كامال 
حذف كنید. با آموزش چند 
روش سالم می توانید مواد 
غذایی رژیمی و سالمت را 
جایگزین انواع مضر آنها 

كنید

نكته مهم برای تهیه مربای خانگی
از آنجا كه مربا طرفداران بســیاری داشته 
و اغلب در وعده صبحانه مصرف می شــود 
تصمیم گرفتیم شــما را با نكات قابل توجه 
برای تهیه مربای خانگی آشــنا كنیم. اگر 
دوســت دارید یك مربای لذیذ، شــفاف و 
باكیفیت، بدون هیچ شكرك و كپك زدگی 

تهیه كنید با ما همراه باشید.

1. میوه هایی كه برای تهیه مربا اســتفاده 
می كنید باید سالم و كاماًل بدون لك باشند.

2. شربت مربا باید كاماًل قوام بیاید یعنی اگر 
شربت سرد را در قاشق بریزیم به حالت كش 

از قاشق ریخته می شود.

3. به شربت میوه های شیرین كمی ترشی 
اضافه كنید.

۴. مربا را در ظــرف در باز باید پخت تا رنگ 
آن كدر نشود.

۵. اگر از اسانس اســتفاده می كنید در آخر 
اضافه كنید.

۶. اگر مربا شكرك زد به علت زیاد جوشیدن 
شربت و یا كم بودن ترشــی آن است كه در 
این صورت كمی آب جوش بــه مربا اضافه 
كرده و كمی بجوشــانید و مقداری آبلیمو 

اضافه كنید.

۷. اگر مربا كپك زد به این علت اســت كه 
شربت آن به اندازه كافی غلیظ نبوده كه در 
این صورت مقداری شكر به مربا اضافه كرده 

و چند جوش بدهید.

۸. بالفاصله بعد از پخته شدن مربا آن را در 
شیشه اصلی نریزید، یك روز صبر كنید اگر 
شربت آن رقیق بود دوباره چند جوش بدهید 

تا كاماًل قوام بیاید و كپك نزند.

۹. مرباها را در ظرف لعابی جوش بدهید.

10. بعضی از میوه ها مانند سیب، به و گالبی 
كه بعد از پوســت كندن رنگشــان تغییر 
می كند را باید در یك ظرف پر از آب و كمی 

آبلیمو قرار دهید.

11. اگر می خواهید مربای شما تغییر رنگ 
داده و متمایل به گلبهی شود هنگام پختن 

در آن را ببندید.

12. برای خوشرنگ شدن مربای به، سیب، 
گالبی و به لیمو آن را در ظرف مسی سفید 

شده بپزید.

دانستنی ها

 اگر مربا شكرك زد 
به علت زیاد جوشیدن شربت 

و یا كم بودن ترشی آن است 
كه در این صورت كمی 

آب جوش به مربا اضافه كرده 
 و كمی بجوشانید و 

 مقداری آبلیمو اضافه 
كنید

آشپز این هفته پیشنهادهای جالب 
آشپزی دارد

آشــپز این هفته ما گرچه از نوجوانی 
عالقه زیادی به كارهای هنری و آشپزی 
داشته اما معدل باالی او در دبیرستان و اصرار اطرافیان، او را از 
فعالیت در رشته های فنی و حرفه ای و كاردانش دور می كند و 
به سوی رشته مدیریت صنعتی می كشاند. اما »فرزانه قره داغی 
قهرمانلویی« باز هم نتوانست از ذوق و عالقه هنری اش دست 
بكشــد و در نهایت بعد از ازدواج و تولد 2فرزندش، این بار 
حرفه ای به ســوی عالقه اش رفت و حتی آموزش به دیگران 
در حوزه آشــپزی و خیاطی و تولید محتوای تصویری را در 
فضای مجــازی جدی تر دنبال كرد. پشــتكار، ذوق هنری و 
خالقیتش او را به موفقیتی رســاند كه هم اكنون نزدیك به 
۵۰ هزار دنبال كننده در فضای مجــازی دارد. او در ادامه یك 
شیرینی خوشمزه و 2دسر رنگی متناسب با حال وهوای بهاری 

آموزش می دهد.

سحر  غفوری 

ژله رولی رنگارنگ شیرینی كشمشی بدون فر 

پف پفی خانگی 

شیرینی كشمشی یكی از انواع شیرینی خشك و سنتی ایرانی است 
كه از مخلوط آرد، روغن، شكر، كشمش قرمز ریز و تخم مرغ درست 
می شود. این شیرینی به دلیل استفاده كمتر از قندوشكر و همچنین 
استفاده كردن از كشــمش طرفدار زیادی دارد. این بار با طرز تهیه 

این شیرینی در ماهیتابه آشنا شوید.

ژله رولی رنگارنگ، ژله ای متفاوت برای مهمانی های مجلســی و 
تزئین دسرهای تك نفره است. این ژله زیبا را برای تزئین ژله های 
دیگر نیز می توانید استفاده كرده و ژله هایی شیك و مجلسی تهیه 

كنید.

 پف پفی یا مارشمالو یكی از تنقالت خوشمزه ای است كه بچه ها 
عالقه خاصی به آن دارند. خصوصا اگر بــا طعم ها و رنگ های 
مختلف درست شود. البته بزرگ ترها هم به عنوان نیم چاشت 
روزانه روی این پف پفی های رنگی حساب می كنند. پس وقت 

آن رسیده در خانه طرز تهیه آن را تجربه كنید.

120 گرم كره را داخل یك ظرف قــرار دهید تا به دمای 
محیط رسیده و كامال نرم شود. سپس یك لیوان پودر قند 
و كمی وانیل را به كره اضافه كرده و خوب هم بزنید. حاال 
تخم مرغ اول را اضافه كرده و خوب هم بزنید. تخم مرغ دوم را هم با كمی فاصله 
اضافه كرده و دوباره هم بزنید. حاال ۵/1 لیوان آرد سفید را به همراه ۴/1قاشق 
چای خوری بكینگ پودر اضافه كرده و با هم تركیب كنید. در نهایت هم یك پیاله 
سرخالی كشمش پلویی را اضافه كرده و به خوبی داخل قیف یا نایلكس بریزید. 

زیر ماهیتابه شعله پخش كن قرار دهید و در آن را  ببندید تا با شعله كم یك ربع 
گرم شود. سپس كف ماهیتابه كاغذ روغنی انداخته و شیرینی ها را به اندازه گردو 
و با فاصله، ماسوره بزنید. در ماهیتابه را بسته و تا كمترین حالت شعله را كم كنید 
كه حسابی مغز پخت شود و بعد از حدود 10دقیقه تا یك ربع كه زیر شیرینی ها 
برشته شد از ماهیتابه خارج كنید و اجازه دهید كامال خنك شود. بعد از اینكه 
خنك شــدند خواهید دید كه به راحتی از كاغذ جدا می شوند. همچنین برای 
برای پخت دور دوم دقیقا مثل دور اول عمل كنید تا همه شیرینی ها آماده شوند.

طرز تهیه

  كره: ۱2۰ گرم
  پودر قند یا شكر آسیاب شده: یك لیوان

  وانیل: نصف قاشق چای خوری
  تخم مرغ: 2عدد 

  آرد سفید: ۵/۱ لیوان 
  بیكینگ پودر: ۴/۱ قاشق چای خوری

  كشمش پلویی: یك پیاله 

مواد الزم

  پودر ژله: یك بسته
  شكر: ۳ قاشق غذاخوری

  گلوكز مایع: یك قاشق غذاخوری )یا  یك قاشق غذاخوری شكر(
  پودر ژالتین: یك قاشق چای خوری

  آب جوش: ۳/۱ لیوان

مواد الزم

  پودر ژله: چند عدد در طعم های متفاوت 
  بستنی وانیلی: به میزان الزم

مواد الزم

ابتدا پودر ژلــه را در آب جوش ریخته و 
به خوبی هم بزنید تا یكدست حل شود. 
دقت داشته باشید كه پودر به هیچ عنوان 
گلوله نشود. سپس پودر ژالتین را اضافه كرده و مثل قبل هم 
بزنید تا یكدست شود. در این مرحله شكر یا گلوكز مایع را اضافه 
كرده و با مواد مخلوط كنید. پــس از انجام این مراحل، مواد را 
در ظرف مناسبی ریخته و روی بخار كتری قرار دهید و بگذارید 
نیم ساعت به شیوه بن ماری گرم شــده و كل ذرات ژالتین در 
آب جوش حل شود. ســپس مواد را از روی حرارت برداشته و 
اجازه دهید در دمای محیط كمی خنك شود. در نهایت با همزن 
برقی آنقدر بزنید تا پف كرده و حجم بگیرد. پس از حجم گرفتن 
مایع را داخل قیف یك بار مصرف یا گوشه نایلكس بریزید. كف 
یك سینی پودر نارگیل یا نشاسته ذرت بپاشید. مایع پف پفی 
را به اندازه های دلخواه روی سینی ماسوره بزنید. پس از چیدن، 
همه پف پفی ها را با پودر نارگیل كاور كرده و نیم ساعت داخل 
یخچال قرار دهید. پس از سپری شدن این زمان، پف پفی های 

شما آماده سرو و پذیرایی از مهمانان است.

طرز تهیه

دسرهای رنگی 
و خوشمزه

خالق شوید

پودر ژله هــا را باز كــرده و هركــدام را به 
2قسمت مساوی تقسیم كنید. نصف پودرها 
را كه نیاز ندارید داخل كیســه فریزر ریخته 
و كنار بگذارید. حاال چنــد رنگ پودر ژله نصفــه دارید. پودر ژله 
را با نصف لیوان آب جوش مخلوط كنیــد و زمانی كه كامال ذرات 
ژالتین حل شــد، 3 قاشق غذاخوری بســتنی وانیلی به آن اضافه 
كرده و هــم بزنید. در این مرحلــه اگر زیاد هم بزنید كه بســتنی 
كامل با مایع ژله حل شــود، ژله رولی شــما دو رنگ نخواهد بود. 
كف یك ســینی با ابعاد 30 در 30 را كمی نمدار كنید و یك عدد 
نایلكس را باز كرده و كف آن قرار دهید. ســپس مایه ژله بستنی 
را كف ســینی ریخته و نیم ســاعت داخل یخچال قــرار دهید و 
خوب كه ســفت شــد و خود را گرفت از یخچال خــارج كنید. با 
كمك همــان نایلكس ژلــه را رول كرده و داخل همــان نایكس 
پیچیده و در یخچال قــرار دهید تا همه رنگ هــای ژله به همین 
ترتیب آماده شــود. در آخر همه رول هــا را از یخچال خارج كرده 
و به اندازه های دلخواه برش دهید. می توانید برای جذاب تر شدن 
ژله ها و ســهولت در هنگام خوردن، هر ژلــه برش خورده را داخل 
 كپسول كاغذی قرار دهید و در جشــن تولد و جشن های خانگی 

سرو كنید.

تذكر: اگر ژله را زیاد در یخچال قرار دهید روی ژله خشك 
می شــود و هنگام برش رول فرفره ها ترك می خورد. پس 

دقت كنید كه حالت اسفنجی داشته باشد.

طرز تهیه



دیدار با مجموعه داری كه مجموعه اش را در جبهه پر و پیمان كرده است

وقتی كبریت
غنیمت جنگی می شود 

موزیك گردی11تلگراف خانه

  قطعه حال خوب
برنامــه خوب محاكات شــبكه دو، 
كاری از منصــور ضابطیــان، یك 
تیتراژ خوب هم دارد كه رضا صادقی 
خوانده است؛ خواننده معروف پاپ 
ایران. آهنگساز آن مجتبی مصری، 
تنظیم كننــده اش بهروز صفاریان و 
ترانه سرایش هم احمد امیرخلیلی 
است. با توجه به حضور صفاریان در 
این قطعه، با یك تیتراژ سر و شكل دار 
روبه رو هستیم؛ چیزی كه در كارهای 
اخیر رضا صادقی شاید كمتر وجود 
داشته باشــد. صادقی، خواننده ای 
معروف اســت اما مدت هاست كه از 
آن ســبك خاص خودش دور شده 
و كمتر به آن ســبك همیشگی اش 
نزدیك می شود. در ترانه این قطعه 
آمده:»منو دیوونه نكن/ كه چشات 
می تونه/ منو توو خیال تو/دوباره غرق 
كنه/ كی می تونه مثل تو/ این همه 
زیباییش/ با همه فرق كنه/ مِن دل 
سنگو ببین/ واسه دیدن تو/ دنیامو 
عوض كردم/ اولین بــاره كه من/ با 

خیال یه نفر...«

فكر من نباش...

  دیار عاشقی هایم
همایون شجریان اخیرا قطعه ای 
منتشــر كرده بــا عنــوان دیار 
عاشقی هایم. این قطعه را غالمرضا 
صادقی آهنگســازی كرده است. 
ترانه و شــعر این قطعه هم كاری 
از بهمن محمدزاده و اسحاق انور 
است. این قطعه را می توان در حوزه 
آهنگ های وطنی برشــمرد كه 
البته حالتی حماسی ندارد و كامال 
هنری از آب در آمده است. همایون 
شجریان مدت هاست كه به بلوغ 
خاصی در خوانندگی رسیده است، 
حتی اگر برخــی از قطعه هایش 
ایراداتی از نظر منتقدان داشــته 
باشــد. اما نكته اینجاســت كه او 
مســیر و راه و افق خودش را پیدا 
كرده است. »به نام نامی ایران به 
نام نامی انسان/به آیین وفاداران 
به راه و رسم بیداران/ دلی دارم پر 
از خورشید نگاهی روشن از باران/ 
جز دوســت نمی خوانم جز مهر 
نمی دانم/جز عشــق نمی خواهم 

من زاده ایرانم...«.

من زاده ایرانم

قطعه ای از ديگر سو

   مي عشق
»مي عشــق« قطعه اي است از 
آلبومي به نام »دیوانه شــو« كه 
آهنگســاز و خواننــده اش علي 
تفرشي است. این قطعه در زمان 
خودش به شدت شــنیده شد و 
حتي بعدهــا و امروز نیــز هر از 
گاهي آن را از رادیــو و تلویزیون 
مي شــنویم. شــعرش را هــم 
تفرشــي، از غزلیــات فخرالدین 
عراقي انتخاب كرده اســت. در 
بخش هایي از این غزل مي خوانیم: 
»من مست مي  عشــقم هشیار 
نخواهم شــد/ وز خــواب خوش 
مســتي بیدار نخواهم شد/ امروز 
چنان مســتم از باده دوشینه/ تا 
روز قیامت هم هشــیار نخواهم 
شد/ تا هست ز نیك و بد در كیسه 
من نقدي/ در كــوي جوانمردان 
عیار نخواهم شد...«. تفرشي این 
قطعه را در سال 77 ساخته بود؛ 

در دستگاه نوا. 

پنجشنبه
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عبور از شــلوغی و ازدحام محله های جنوبی پایتخت برای دیدن مجموعه كبریت مهران 
احمدپور به همه گرفتاری هایش می ارزد. ورود به حیاط خانه و نشســتن كنار گلدان های 
رنگارنگ و تماشای نمای سنتی خانه حسابی خســتگی را از تن به در می كند اما بخش جذاب ماجرا چند قدم آن 
طرف تر انتظارمان را می كشــد؛ چیزی بالغ بر 2هزار عدد كبریت رنگارنگ كه داخل ویترین های شیشه ای چیده 
شده اند و دكوراسیون داخلی خانه را به شكل عجیبی زیبا كرده اند. برای دیدن مجموعه مهران احمدپور الزم نیست 
به انباری های تاریك و نمناك یا كنج پستوهای این خانه قدیمی و باصفا برویم. كبریت ها همه دیوارهای پذیرایی را 
تسخیر كرده اند و اگر این مجموعه را در دسترس ترین مجموعه ای بدانیم كه در تهران یافت می شود اغراق نكرده ایم. 
مجموعه دار تهرانی ســال ها در قامت رزمنده در جبهه حضور داشته و می گوید با همه این كبریت ها خاطره دارد؛ 
به خصوص كبریت های كمیابی كه از اسرای عراقی به غنیمت گرفته و مجموعه اش را با آنها پر و پیمان تر كرده است.

بهنام سلطانی

مطابق آمار و ارقامی كه انجمن مجموعه داران منتشــر كرده 
بیش از 20مجموعه دار كبریت در كشــور فعالیت می كنند و 
مجموعه های آنها استانداردهای الزم برای ثبت در این انجمن 
را دارند اما مجموعه مهران احمدپور تفاوت های آشكاری با بقیه 
دارد. برای مشاهده كبریت های مجموعه دار تهرانی فقط كافی 
است از حیاط با صفای این خانه قدیمی عبور كنیم و وارد پذیرایی 
شویم. این مجموعه آنقدر در دســترس است كه گاهی اوقات 
اهالی محله، بدون هماهنگی قبلی برای تماشای كبریت به اینجا 
می آیند و دوستان و آشنایان را هم به تماشای این كبریت های 
كم نظیر و بی تكرار دعوت می كنند. احمدپور سر و شكل گرفتن 
چنین مجموعه ای كه برای عموم سهل الوصول است را حاصل 
زحمات 40ساله اش می داند؛ »ماجرای عالقه مند شدن من به 
جمع آوری كبریت از یك مهمانی شروع شــد. در 9سالگی به 
خانه یكی از اقوام كه كبریت جمع می كرد رفتیم. وقتی پرسیدم 
كبریت را چگونه جمع آوری كرده گفت كه این كار سختی های 
خاص خــودش را دارد و تو از پس ایــن كار بر نمی آیی. همین 
حرف انگیزه مرا دو چندان كرد و شــروع به جمع آوری كبریت 
كردم. در این مسیر مادرم به مشــوق اصلی ام بدل شد چون از 
اقوام شــنیده بود كه بچه ها با این كارها ســرگرم می شوند. در 
آن سال ها مردم قوطی های كبریت را دور می انداختند و یكی 
از كارهای من این بود كه كبریت هــا را از كوچه و خیابان جمع 
كنم.« آنطور كه مجموعه دار تهرانی می گوید تالش های او برای 
جمع آوری انواع كبریت به سر و شكل گرفتن مجموعه ای شامل 
70هزارعدد كبریت شــده و 2هزار عدد كبریت بی تكرار را هم 

داخل ویترین های شیشه ای جا داده است.

یادگار رزمنده ای كه شهید شد 
بیش از 50كشــور جهان در مجموعه كبریت مهران احمدپور 
دســت كم یك نماینده دارند. مجموعه دار تهرانی با اشــاره به 
كبریت هایی كه در ضلع شمالی خانه آرام گرفته اند، آنها را یادآور 
یكی از عجیب ترین خاطراتــش در دوران دفاع مقدس می داند؛ 
»ســال 1366وقتی در جبهه كردســتان بودم به اتفاق یكی از 
همرزمانم به نام هاشم خدابنده داخل سنگر نشسته بودیم. در 
همان احوال هاشم شروع كرد به نقاشی كشیدن روی یك كبریت 
سه ستاره و از آنجا كه روی كبریت تعصب خاصی داشتم در عالم 
دوستی و رفاقت با طعنه به او گفتم این چه كار بیهوده ای است 
كه انجام می دهی. هاشم كبریت را به من داد و گفت من شهید 
می شــوم و تو همین كبریت را به یادگار نگه می داری. او چند 
دقیقه بعد از سنگر بیرون رفت و صدای انفجار آمد. بعد هم گفتند 
هاشم خدا بنده شهید شد. این كبریت اندازه همه كبریت های این 
مجموعه برایم ارزش دارد. حاضرم همه این 70هزار عدد كبریت 

از بین برود اما این یكی را داشته باشم.«

موزه رایگان برای مردم
مجموعه دار تهرانی هیچ ابایی ندارد از اینكه بگوید 
برخی از این كبریت هــا را از ال به الی زباله و از كف 
كوچه و خیابان جمع كرده و بعد از بازسازی آنها به 
مجموعه اش اضافه كرده است. اینجا از كوچك ترین 
كبریت های ایران كه اندازه آنها 2سانتی متر است 
گرفته تا كبریت های نیم متری كه هر كدام شــان 
حدود 2میلیون تومان خرید و فروش می شوند در 
دسترس قرار دارند. قدیمی ترین كبریت های این 
مجموعه به سال 1310تعلق دارند و كبریت هایی كه 
درباره سرایت پذیری ویروس كرونا هشدار داده اند 
و استفاده از ماسك را به مردم توصیه كرده اند جزو 
جدیدترین ها به شمار می روند. احمدپور می گوید؛ 
»یكــی از عادت های مجموعه دارها این اســت كه 
مجموعه شان را پنهان می كنند و صرفا به جمع آوری 
كاالی قدیمــی رضایت می دهند. مــن به چنین 
شیوه ای اعتقاد ندارم و با نصب ویترین های شیشه ای 
خانه ام را با 2هزار نوع كبریت كه هر كدام شان یك 
قاب جذاب است، تزئین كرده ام. به نظرم مسئوالن 
شهرداری می توانند با راه اندازی موزه های محلی، 
غبار را از مجموعه های كم نظیری كه از نگاه عموم 
پنهان مانده اند، كنار بزنند. اینكه اهالی محله برای 
دیدن این مجموعه به خانه ما آمد و شد دارند نشان 
می دهد كه چنیــن مجموعه هایی چــه ظرفیت 

فرهنگی قابل توجهی دارند.«

ماجرای كبریت های عراقی در دسترس ترین مجموعه ایران

خاطره با چاشنی باروت 

بخشــی از مجموعه كبریت مهران احمدپور هم یادگار جبهه های جنوب است و به شكل عجیبی از كشور عراق 
وارد ایران شده اند و جمالت عربی كه روی آنها حك شده وجه تمایز آنها با همه كبریت های رنگارنگ و كوچك و 
بزرگی است كه در این مجموعه جا خوش كرده اند. مجموعه دار تهرانی كه در بحبوحه دوران دفاع مقدس هم از پر 
و پیمان كردن مجموعه اش غافل نبوده، می گوید این كبریت ها نوعی غنیمت جنگی است كه او در عملیات های 
مختلف از اسرای عراقی گرفته و به مجموعه اش اضافه كرده است؛ »در عملیات مختلف، وقتی سربازان عراقی را 
به اسارت می گرفتیم من در همان احوال با اشاره دست به اســرای عراقی تفهیم می كردم كه كبریت هایشان را 
تحویل بدهند. برخی از آنها تصور می كردند كه قصد آتش زدن شان را دارم و مدام می گفتند دخیل الخمینی. من 
هم وارد سنگر عراقی ها می شدم و همه كبریت هایی كه داخل آشپزخانه بود را به عنوان غنیمت بر می داشتم. همان 
كبریت ها االن به بخش جذاب این مجموعه بدل شده و وقتی ماجرای آنها را برای مردم تعریف می كنم، خاطرات 

دوران دفاع مقدس برایشان زنده می شوند و به وجد می آیند.«

مجموعه داری این روزها به یك تجارت نسبتا پرسود بدل شده و شاید به همین دلیل بسیاری از مجموعه دارهایی 
كه پای ثابت حراجی ها به حساب می آیند، نگاه كاسبكارانه ای به این كار دارند. كمتر پیش می آید كه مجموعه داری 
به ارزش مادی مجموعه اش اعتنایی نداشــته باشــد و نیتش از مجموعه داری صرفا زنده نگه داشتن خاطرات 
سال های دور و نزدیك باشد. مهران احمدپور معتقد اســت كه اصالت هر مجموعه به خاطراتی است كه برای 
نسل های بعد زنده نگه می دارد و می گوید با همین نیت به فعالیتش در زمینه مجموعه داری ادامه می دهد؛ »من 
مجموعه دارهایی را می شناسم كه یك شبه یك مجموعه كبریت می خرند یا هر ماه چند میلیون تومان به خرید 
كبریت اختصاص می دهند. خرید فله ای در كار مجموعه داری هم برای خودش یك ســبك است اما قاعده هم 
دارد و هر كاالی قدیمی باید یادآور یك دوره تاریخی باشــد. مجموعه من از 20هزار نوع كبریت تشكیل شده و 
هر كدام از آنها به یك دوره تاریخی تعلق دارد؛ مثل كبریت هایی كه به مناســبت صعود تیم ملی به جام جهانی 
1998فرانســه و با تصویر بازیكنانی مثل مرحوم مهرداد میناوند تولید شد یا كبریت هایی كه در سال 1310در 
كارخانه كبریت سازی  توكلی تولید شد و جزو نخستین كبریت هایی به شمار می رود كه در ایران تولید شده است.«

باركد را اسكن كنید و 
ویدیوی این گزارش را 
ببینید

آشنایی با قدیمی ترین كارخانه های 
كبریت سازی  ایران

خاطرات بی خطر 
كبریت، كاالیی كــه روزی روزگاری به وفور در آشــپزخانه های 
ایرانی یافت می شد این روزها كمتر مورد توجه قرار می گیرد و با 
وجود اجاق گازهای مدرن، تاریخ مصرف این كاالی نوستالژیك 
به پایان رسیده است. البته كارخانه های قدیمی و اسم و رسم دار 
كبریت سازی  هنوز با تولید انواع كبریت نفس می كشند و خط تولید 
آنها تعطیل نشده اما چه كسی است كه نداند كبریت به خاطره در 
ذهن مردم بدل شده و شاید به همین دلیل مجموعه كبریت قدیمی 
رونق پیدا كرده اند و به مرور زمان ارزش دوچندانی پیدا كرده اند؛ 
مثل كبریت های توكلی و ممتاز جزو نسل اول كبریت های ایرانی 
به شمار می روند یا كبریت های سه ستاره كه در زنجان تولید می شد.

تأسیس

1297
كبریت توكلی

گفته می شود در دوران مشروطه یك كارگاه 
كبریت سازی  توسط حاج میرزا حسین واعظ 
در تبریز راه اندازی شــد و روی كبریت های 
این كارگاه شعارهای ملی چاپ می كردند. 

بعد از مدتی خانواده توكلی نخستین كارخانه كبریت سازی  را در 
تبریز تأسیس كرد و نخستین كبریت ها باكیفیت ایرانی با نام توكلی 
روانه بازار شــد.كارخانه كبریت توكلی كه با شعار كبریت بی خطر 
به شهرت رسید توسط علی عســكر توكلی تأسیس شد.این شعار 
بعدها به ضرب المثل بدل شــد و آدم های بی اثر را كبریت بی خطر 
می خواندند. این كارخانه بیش از یك قرن قدمت دارد و خط تولید 

آن هنوز تعطیل نشده است.

كبریت ممتاز
بعد از كارخانه توكلی، شــركت كبریت ممتاز 
توسط محمد رحیم و محمدباقر خوئی تأسیس 
شد. محصوالت كارخانه ممتاز تبریز كه با نظارت 
شركت كبریت ســوئد تولید می شد چیزی از 

كبریت های اروپایی كم نداشت و مشتریان پر و پا قرصی داشت. كارخانه 
كبریت سازی  ممتاز چند سالی می شود كه موزه ای را برای گردشگران 
تأسیس كرده كه شامل كلكسیونی از كبریت ها، عكس ها و شجره نامه 
مؤسسان این كارخانه و نوادگان آنهاســت و بخش جذاب این موزه به 
نمایش آلبوم عكس های قدیمی خط تولید كارخانه ممتاز، ماشین های 
تایپ قدیمی، تلفن ها، دستگاه های سختی سنجی كبریت و دستگاه های 

ساخت و پرس كبریت اختصاص دارد.

تأسیس

1300
كبریت سه ستاره

پــس از پایــان انحصــار تبریــز در صنعت 
كبریت سازی  بسیاری از شــهرهای اطراف 
هم وارد رقابت با كارخانه توكلی می شوند و 
در سال 1313زنجان هم صاحب یكی از این 

كارخانه ها می شود.طبق اسنادی كه در مركز اسناد ملی منتشر شده 
این كارخانه حدفاصل سال های 1314تا 1319به شدت فعال بوده و 
به عنوان یكی از سه كارخانه بزرگ كبریت سازی  اعتبار زیادی داشته 
است. گفته می شود كارخانه كبریت سازی  زنجان در دوره فعالیتش 
500نفر كارگر داشته و فردی به نام محمد علی شالچی مدیریت آن 
را برعهده داشته. بعد از فوت شــالچی، ورثه او نمی توانند كارخانه را 
اداره كنند و كبریت سازی  زنجان در سال 1334تعطیل می شود. در 
سال 1341فردی به نام كوچمشگی آن را می خرد و شروع به تولید 

كبریت های سه ستاره می كند.

تأسیس

1313

كبریت سازی  شاهرود
در ادامــه مــوج تأســیس كارخانه هــای 
كبریت سازی  در شــهرهای مختلف ایران، 
تاجران شاهرودی برای تأسیس یكی از این 
كارخانه ها در این شهر به صرافت افتادند و در 

نهایت كارخانه كبریت سازی  شاهرود را تأسیس كردند. این كارخانه 
با سرمایه ای اندك فعالیتش را شروع كرد اما بعد از مدت زمان نسبتا 
كوتاهی خط تولیدش را تعطیل كرد. در ســال 1330فرمانداری 
شــاهرود با درج آگهی از مردم خواســته بود با خرید كبریت های 
كارخانه كبریت سازی  شاهرود مانع ورشكستگی آن شوند اما این 
كارخانه نتوانســت با غول های كبریت ســازی  ایران رقابت كند و 

سرانجام تعطیل شد.

تأسیس

1314

كبریت سعادت 
اواخر دهه 20استان گیالن و شهر رشت هم 
صاحب یك كارخانه كبریت سازی  شد اما از 
عاقبت این كارخانه قدیمی اطالعات چندانی 
در دست نیست. كبریت های این كارخانه با 

قوطی های بسیار زیبا و رنگارنگ تولید می شد و به همین دلیل در 
همان سال ها طرفداران بسیاری داشت. محصوالت كارخانه سعادت 
گیالن با لیبل های قرمز و مشكی و پرنده كه روی آن نقش بسته بود 
روانه بازار می شــد. نكته جالب این بود كه هیچ تناسبی بین اندازه 
بال، دم و پا و گردن این پرنده وجود نداشت و هر كدام از اعضای بدن 

آن به یك پرنده دیگر شباهت داشت.

تأسیس

1318

كبریت گل سرخ
بعد از 2دهه فعالیت در صنعت كبریت سازی ، 
ســرانجام ایران توانســت ایــن كاال را به 
كشــورهای همســایه صادر كند. كارخانه 
كبریت سازی  مشــهد نخستین كارخانه ای 

است كه محصوالتش را به پاكســتان صادر كرد و به همین دلیل 
نام این كارخانه در صنعت كبریت سازی  ایران جاودانه شده است. 
محصوالت این كارخانه فقط با یك لیبــل و آن هم با رنگ قرمز و 
مشكی و روی كاغذهای كاهی و سفید منتشر شده است، با تصویر 
یك شاخه گل سرخ و نوشته هایی مثل كبریت گل سرخ، تفتیش 
انحصاری، مشــهد و ایران 1320كه از نشانه های كبریت های این 

كارخانه بوده است.

تأسیس

1320

كبریت فرشته
 تهران به عنوان پایتخــت باید در صف اول 
تأســیس كارخانه های تولید كبریت سازی  
قرار می گرفت اما معلوم نیســت چرا 2دهه 
طول كشید تا نخستین كارخانه در این شهر 

تأسیس شود. كارخانه كبریت سازی  فرشته تهران از شهریور سال 
1320فعالیتش را شروع كرد و كبریت هایی كه با لیبل های متنوع 
تولید می كرد تا ســال 1331در بازار موجود بود. تصویر فرشته ای 
كه نیزه ای در دست دارد، نخستین طرح این كارخانه بوده و بعدها 
كبریت هایی معروف به كبریت دختر نشان تولید كرد. كبریت فیل 
نشــان این كارخانه هم معروف بود كه برای صادرات به پاكستان 

تولید می شد.

تأسیس

1320

كبریت همدان
كارخانه كبریت سازی  همدان توسط میرزا 
احمد وجدانی تأسیس شد. وجدانی كه 
مدتی در كارخانه كبریت سازی  ممتاز 
كار كرده بود بعدها مستقل شد و این 

كارخانه را در همدان راه اندازی كرد. او چند ســال بعد در 
اصفهان كارخانه ای تأسیس كرد و به این ترتیب ساخت 
كبریت كــه در آن روزگار شــغل پردرآمدی بود از 
انحصار تبریزی ها خارج شــد و به شهرهای دیگر 
هم سرایت پیدا كرد.نخستین كبریت هایی كه 
در كارخانه كبریت سازی  همدان تولید شد تفاوت 
چندانی با معدود كارخانه های آن روزها نداشت و 
قوطی های این كبریت ها معموال در سه رنگ بنفش، 

سبز و آبی تولید می شد.

تأسیس

1304

كبریت اصفهان 
بعد از تهــران، تبریز و همــدان، اصفهان 
چهارمین شهری است كه صاحب كارخانه 
كبریت سازی  شد. در سال 1312،3 كارخانه 
كبریت سازی  در این شهر تأسیس شد. یكی 

از این كارخانه ها كه ظاهرا زودتر از بقیه فعالیتش را شــروع كرده 
كبریت هایی به نام كبریت اصفهان را روانه بازار می كند.در آن سال ها 
رسم بر این بود كه نخستین كارخانه های كبریت سازی  نامشان را از 
همان شهر وام می گرفتند و كارخانه هایی كه بعدها در همان شهر 
تأسیس می شــد باید نام های دیگری انتخاب می كردند. كارخانه 
كبریت سازی  اصفهان توسط مهدی خان موسی زاده و بعد از گرفتن 

مجوز از اداره صناعت و فالحت تأسیس شده است.

تأسیس

1312



خاطره بازی با مسعود معینی در آستانه سالگرد 
نخستین قهرمانی تاج در جام باشگاه های آسیا 

شبی كه 
تهران نخوابید

توپ خانه 12

بیش از نیم قرن از نخستین قهرمانی یك تیم باشگاهی ایران 
در مسابقات آسیایی گذشته اما خیلی ها هنوز هم از تقابل تاج و 
هاپوئل رژیم صهیونیستی در فینال جام باشگاه های آسیا به عنوان 
یكی از حماسی ترین نبردهای تاریخ فوتبال یاد می كنند. مسعود 
معینی، مدافع جوان آن روزهای تاج در بطن بسیاری از اتفاقات 
این بازی بوده است. او در تقابل با یكی از بهترین بازیكنان هاپوئل 
برنده بزرگ بازی بود و گل دوم بازی را هم در وقت های اضافه به ثمر رساند تا تصویر هق هق 
كردنش در آغوش رایكوف، سرمربی وقت تاج روی جلد نشریات معروف آن موقع نقش ببندد. 
مسعود معینی در مورد اتفاقات دراماتیك آن بازی حرف های زیادی برای گفتن دارد و در 

71سالگی شیرین تر از هر كسی این خاطرات را روایت می كند.

خانه گردی

  توپ ماجراجو
بازی های موبایلی و اندرویدی، این 
روزها عالقه مندان زیــادی دارد. 
به همین دلیل است كه می بینید 
سر بیشتر شهروندان، در تاكسی 
و مترو و اتوبوس توی موبایل است 
و دارند بازی می كننــد. حاال كه 
اینطور اســت، پس بهتر است ما 
هم بازی های ایرانی هیجان انگیز 
را معرفی كنیم. یكی از این بازی ها 
»توپ ماجراجو« اســت كه برای 
پلتفرم اندروید عرضه شده. در این 
بازی شما باید هماهنگی خاصی 
بین ذهن و دستان خودتان داشته 
باشید. شما باید توپی را كه دارید، 
از میان موانع عبور داده و به دروازه 
برسانید. این موانع، تیغ های برنده 
و گودال های مرگبار هستند كه اگر 
توپ تان با آنها برخوردی داشــته 
باشد یا داخل  شــان بیفتد، بازنده 
خواهید بود. برای كنترل توپ هم 
فقط كافی است زاویه موبایل تان را 

كج كنید؛ همین.

مراقب توپت باش

  بازی موبایلی آركتورس
این بازی ایرانی در ســبك اكشن 
ادونچر و برای پلتفرم های اندروید 
و IOS طراحی شــده اســت. در 
این بازی شــما قدرت انتخاب هم 
دارید. به این معنی كه می توانید 
دیالوگ هــا را انتخــاب كنید، یا 
كســی كمك كرده یــا حتی او 
را رهــا كنید. در این بازی، شــما 
دشــمنانی مختلف در ســطوح 
گوناگون دارید كه به تقابل با شما 
می آیند. گرافیك بازی هم نزدیك 
به گرافیك بازی هــا در رایانه های 
شــخصی و كنسول هاست؛ یعنی 
كیفیتش چنین باالست. داستان 
بازی در سرزمینی به نام آركتورس 
می گذرد. شما در نقش فرماندهی 
كه در جنــگ پنج ســاله داخلی 
شركت كرده و حاال به صلح رسیده، 
ساكن كوهستانی در سرزمین تان 
می شوید. اما دشمنی دیگر برای 
تصرف كشورتان حمله می كند و 
شــما باید از ابتدا جنگ را شروع 

كنید.

در مقابل دشمنان

  اوجوالت لند
این بــازی ماجراجویانــه، بیش 
از 600 مرحله مختلــف دارد كه 
همین امر، باعث می شود تا هیچ 
وقت از بازی كردن با آن خســته 
نشوید. در این بازی ایرانی، كه برای 
پلتفروم اندروید طراحی شده، شما 
با یك جادوگــر بدجنس روبه رو 
هســتید. این جادوگــر بچه ها را 
در یك پازل شكالتی اسیر كرده 
است. شما حاال باید این بچه ها را از 
میان شكالت ها و آب نبات ها نجات 
بدهید، طوری كه جادوگر بدجنس 
متوجه نشــود. اگر زیــادی این 
شكالت ها و آب نبات ها را جابه جا 
كنید، ممكن است جادوگر متوجه 
شده و كار دســت تان بدهد. شما 
همچنین می توانید از جادوهای 
مختلف هم استفاده كنید تا بتوانید 
راه را راحت تر پیدا كنید. البته برای 
اســتفاده از این جادوها نیز باید 
تیزهوشی خوبی داشته باشید تا 

گاف ندهید.

نجات از شکالت ها

پنجشنبه

شماره 114
19 فروردین 1400 

قهرمان آسیا با حقوق 300هزار تومانی
بازیكنانی كه با تیم تاج قهرمان جام باشگاه های آسیا شدند و نخستین افتخار بین المللی را برای فوتبال باشگاهی رقم زدند را می توان نسل طالیی فوتبال ایران 
قلمداد كرد. آنها نماینده نسلی بودند كه با مشكالت معیشتی فراوانی دست و پنجه نرم می كردند و عایدی چندانی از فوتبال نداشتند اما برای رضایت هوادار به سیم 
آخر می زدند و در مستطیل سبز كم فروشی نمی كردند. برخی از بازیكنانی كه با تاج قهرمان آسیا شدند هفتمین دهه زندگی شان را سپری می كنند و برخی از آنها به 

شكل ناباورانه ای از دنیا رفته اند اما خاطراتی كه در غروب 21فروردین ماه 1349برای هواداران فوتبال ایران رقم زدند جاودانه است.

مهرداد رسولی

    قهرمانی تاج در مسابقات جام باشگاه های 
آسیا، نخســتین عنوانی بود كه یك تیم 
باشگاهی ایران در مسابقات بین المللی 
تصاحب می كرد. نخستین افتخار فوتبال 
باشگاهی ایران تحت چه شرایطی و در چه 

فضایی رقم خورد؟
تاج در شــرایطی وارد ســومین دوره مسابقات جام 
باشگاه های آسیا شد كه نمایندگان اسرائیل در 2دوره 
قبل، قهرمان آسیا شده بودند و در شرایطی كه تیم 
ملی این كشور هم به جام جهانی 1970مكزیك راه 
پیدا كرده بود می خواستند سومین عنوان قهرمانی 
را كســب كنند. من هم یكی دو فصل قبل از شروع 
این مســابقات از راه آهن به تاج پیوسته بودم. یادش 
به خیر آقای امیر ابوطالب كه مربــی راه آهن بود در 
20دقیقه آخر بازی دوستانه با تاج مرا وارد بازی كرد و 
در 18سالگی خیلی خوب بازی كردم. بعد از بازی هم 
رایكوف كه سرمربی تاج بود آمد دست گذاشت روی 
شانه ام و گفت برای جام باشگاه های آسیا به تو احتیاج 
دارم. برادرم فریدون اصرار داشت كه به پرسپولیس 
بروم اما آقای شیخان، از مدیران وقت باشگاه تاج با من 
تماس گرفت و گفت رایكوف تحت هر شرایطی تو را 
می خواهد. من هم بدون اینكه به برادرم بگویم به اتفاق 
ناصر حجازی، نصراهلل عبداللهی، جواد قراب و مرحوم 
غالمحسین مظلومی با تاج قرارداد دو ساله ای بستم. 
مبلغ قرارداد 4هزار تومان بود و ماهانه 200تومان هم 
حقوق می گرفتم. آن موقع علی جباری، كاپیتان تاج 
210تومان حقوق می گرفت. به هر حال ما تحت شرایط 

خاصی و متاثر از اتفاقات و اعتراضات مردمی در 
سال1342 وارد این مسابقات شدیم. 

    رایكوف مربی بزرگی بود و سابقه 
مربیگری در جام باشگاه های اروپا را در 
كارنامه مربیگری اش داشت. كنار گذاشتن 

مربی كاركشــته و محبوبی مثل علی 
دانایی فرد و ســپردن سكان هدایت 

تاج به رایكوف را می توان پیش 
مقدمه قهرمانی تاج در آسیا 

دانست؟
من معتقدم مرحوم علی دانایی فرد 

بود كه پایه های آمادگی آن تیم را گذاشــت. 
ســبك مربیگری رایكوف هم منحصر به فرد بود و 
سهم بیشتری در موفقیت تاج داشت. او در آن سال ها 
از شــیوه ای پیروی می كرد كه سال ها بعد در سبك 
مربیگری اروپایی ها مشاهده كردیم. حواس رایكوف 
صرفا به حضور دوساعته بازیكنان در تمرین نبود و مدام 
زندگی خصوصی آنها را زیرنظر داشت. او یك روز صبح 
زود با مرسدس بنز سرمه ای رنگش به خانه ما در كوچه 
و پسكوچه های تنگ و باریك راه آهن آمد و گفت امروز 
می خواهم تو را به دانشگاه ببرم. بعدها متوجه شدم 
برای اینكه بداند در چه شرایطی زندگی می كنم آن 
روز به خانه ما آمد و مرا به دانشگاه برد. رایكوف در بحث 
روانشناسی استاد بود. یادم هست كه صبح روز مسابقه 
ما را به استادیوم نصیری در حوالی چهارراه كالج برد 
و برایمان تمرین گذاشت و در همان جلسه تمرینی 

استرس و اضطراب مان را به حداقل رساند.

    ظاهرا بــرای موفقیت تــاج در جام 
باشگاه های آســیا یك اتحادی هم بین 

تماشاگران دو تیم شكل گرفته بود؟
این هم تدبیر رایكوف و مسئوالن باشگاه بود كه غالم 
وفاخواه، فریدون معینی و محمود خوردبین كه بازیكن 
پرسپولیس بودند را به عنوان بازیكن كمكی انتخاب 
كردند تا اتحاد بین تماشاگران تاج و پرسپولیس شكل 
بگیرد.ما مشكالت زیادی داشتیم اما با كمك رایكوف 
و مسئوالن باشگاه همه رنج ها به انگیزه بدل شد. همه 
بازیكنان مشكالت مالی داشتند. بازیكنان تاج شاید 
یك بار در هفته هم گوشــت نمی خوردند. رایكوف 
چند بازیكن كلیدی را انتخاب كرده بود و هفته ای دو 
بار آنها را به یكی از هتل های مركز شهر می فرستاد تا 

غذای خوب بخورند.
    فضای بازی فینال به اندازه كافی برای تیم 

هاپوئل ترسناك شده بود؟
بله، آنهــا 7یا 8بازیكن ملی پوش داشــتند اما ترس 
و اضطراب در چهره شــان موج می زد. این بازی در 
سال1349برگزار شد و تاج بدون گل خورده به فینال 
راه پیدا كرده بود اما فضای امجدیه برای بازیكنان هر 
دو تیم ترسناك و استرس زا به نظر می رسید. حبیب اهلل 
القانیان، تاجر معروف یهودی همه بلیت های جایگاه 
را برای اقلیت یهودی خریده بــود اما طرفداران تاج 
و پرسپولیس امجدیه را تسخیر كرده بودند. حدود 
20هزار نفر هم بیرون استادیوم و پشت درهای بسته 
مانده بودند. فضای بازی بسیار سنگین بود و رایكوف 
مدام بازیكنان با تجربه ای مثل منصور پورحیدری، 
علی جباری، غالم وفاخواه و فریدون معینی- برادر 
بزرگ ترم- را به آرامش دعــوت می كرد. من قبل از 
آن بازی برای نخستین بار قرار گرفتن در حلقه اتحاد 
بازیكنان را تجربه كردم. قبل از شروع بازی عده ای از 
تماشاگران علیه تماشاگران ویژه روبه روی جایگاه، 
شعارهای سیاسی سر می دادند و سوت بازی در چنین 

فضایی به صدا درآمد.
    اتفاقات این بازی به شكل دراماتیكی به 
ضرر هاپوئل رقم خورد. از تساوی در لحظات 
پایانی تا پذیرفتن باخت در وقت های اضافه. 

سرنوشت این بازی را ستاره های تاج رقم 
زدند یا رایكوف حریف را مات كرد؟

گل اول بازی را هاپوئل در شلوغی محوطه جریمه ما 
به ثمر رساند. وقتی گل خوردیم ناصر حجازی را دیدم 
كه مدام دست می زد و اصال خودش را نباخته بود. از 
آن طرف هم علی جباری بچه ها را تشــویق می كرد 
و مدام می گفت جبران می كنیــم. حدود 20دقیقه 
مانده به پایان بازی، رایكوف علی جباری را تعویض 
كرد و مهدی حاج محمد را به زمین فرستاد. همه مات 
و مبهوت مانده بودیم تــا اینكه حاج محمد به جناح 
راست رفت و با تكنیك نابی كه داشت تیم حریف را به 
هم ریخت. او در یكی از نفوذهایش كرنر گرفت و كرنر 
ارسالی او را غالم وفاخواه در دقیقه 83 با ضربه سر به 

گل تساوی بدل كرد.
    گل دوم هم توسط شــما و در شرایط 
عجیبی به ثمر رسید. اصال چطور شد كه 
به عنوان مدافع چپ جلو آمدید و یكی از به 
یادماندنی ترین گل های تاریخ فوتبال ایران 

را به ثمر رساندید؟
قبل از شروع وقت های اضافه، رایكوف به ما دلگرمی 
داد و گفت مطمئن باشید كه ما برنده این بازی هستیم. 
وقتی وقت اضافه اول شروع شد روحیه خوبی داشتیم. 
3دقیقه گذشته بود كه بازیكن حریف روی منصور 
پورحیدری خطا كرد و هنگام ارسال ضربه ایستگاهی 
دفاع چپ را رها كرده بودم. وقتی در گوشه محوطه 
جریمه توپ به من رسید، فریدون با صدای بلند از من 
خواست پاس بدهم اما من پاس ندادم و خودم توپ را 
به سمت دروازه هاپوئل شوت كردم. وقتی داور سوت 
زد و داشت به سمت وسط زمین می دوید تازه فهمیدم 

توپ وارد دروازه حریف شده است.
    در مورد اتفاقات این بازی روایت های 
مختلفی وجود دارد اما كمتر درباره حوادث 
بعد از بازی شنیده ایم. مثال اینكه بعد از سوت 
پایان بازی، امجدیه چه حال و هوایی داشت؟
به محض اینكه بازی تمام شد، تنها بازیكنی بودم كه 
در آغوش رایكوف اشك می ریختم. در آن لحظه برای 
نخستین بار اشك های رایكوف را دیدم و همین قاب 

به جلد كیهان ورزشی بدل شد و با تیتر »اشك مقدس 
برای پیروزی« در ذهن همه ماند. بعد از آنكه بچه ها با 
جام قهرمانی دور افتخار زدند، توپ را از داور مسابقه 
گرفتم تا به یادگار نگه دارم. تا یك ساعت بعد از بازی 
مردم از امجدیه بیرون نمی رفتند و پایكوبی می كردند. 
وقتی با اتوبوس از امجدیه خارج شدیم و به سمت هتل 
رفتیم مردم دنبال اتوبوس می دویدند. آن شب تا صبح 
نخوابیدیم و از پنجره هتل با مردم صحبت می كردیم. 
اگر بخواهم در یك جمله فضای بعد از بازی را توصیف 

كنم باید بگویم آن شب تهران نخوابید.
    قهرمانی تاج در آسیا كه با كمك بازیكنان 
و هواداران پرسپولیس رقم خورد، نقطه 
عطفی در تاریخ فوتبال ایران است. این 
موفقیت چقدر به شكل گیری وفاق و همدلی 

در فوتبال ایران كمك كرد؟
حقیقت ماجرا این است كه همه اتفاقات بازی فینال و 
قهرمانی تاج در آسیا، جو فوتبال ایران را تغییر داد. بعد 
از این بازی بود كه تیمسار خسروانی، رئیس باشگاه تاج 
كه همزمان رئیس تربیت بدنی هم بود به پاس قدردانی 
از تماشاگران پرسپولیس كه در بازی فینال به امجدیه 
آمدند و تاج را تشویق كردند دستور بخشش عزیز اصلی، 
دروازه بان پرسپولیس را صادر كرد. عزیز اصلی كسی 
بود كه دو ماه قبل از این بازی و در داربی به داور مسابقه 
سیلی زده بود و به همین دلیل باید محرومیت دو ساله 

را پشت سر می گذاشت.
    فضای فوتبال ایران در آن سال ها هنوز 
به طور كامل دوقطبی نشده بود و دو باشگاه 
تاج و پرسپولیس روابط دوستانه ای داشتند. 
شكل گیری چنین فضایی چقدر به قهرمانی 

تاج در آسیا كمك كرد؟
در آن سال ها رقابت بین تاج و پرسپولیس بود و گاهی 
اوقات پیكان هم به ضلع سوم مثلث مدعیان اضافه 
می شد. استادیوم امجدیه در تســخیر تماشاگران 
پرسپولیس بود و یك گوشه ای از ضلع جنوب غربی 
استادیوم هم به تماشــاگران تاج اختصاص داشت. 
بحث و كری خوانی بین بازیكنان و تماشــاگران بود 

اما دشمنی هرگز.
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 منصور پورحیدری
بین بازیكنانی كه در سال 1349با 
تاج قهرمان آســیا شــدند منصور 
پورحیدری تافته جدا بافته بود. او به 
واسطه استمرار حضور در این تیم با 
لقب »پدراستقالل« شناخته می شد 
و در ســال های بعد از انقالب سهم 
زیادی در جلوگیری از انحالل این تیم ایفا كرد. پورحیدری جزو 
معدود بازیكنان استقالل بود كه به عنوان بازیكن و مربی با این 
تیم قهرمان آسیا شد و نزد هواداران قرمز و آبی احترام فراوانی 
داشــت. او بعد از پایان دوران فوتبالش و حدفاصل سال های 
1355تا 1357دستیار جكیج، ســرمربی وقت تاج شد و بعد 
از پیروزی انقالب به طور موقت هدایت این تیم را پذیرفت. او 
بعد از علی دانایی فرد دومین مربی پرافتخار این باشگاه است. 
پورحیدری در روز 14آبان 1395و بر اثر ابتال به سرطان ریه 

در 70سالگی درگذشت.

 ناصر حجازی
دروازه بان اســطوره ای استقالل در 
جوانــی فوتبال را به طــور تفریحی 
دنبــال می كرد و رشــته اصلی اش 
بســكتبال بود. ناصر حجازی حتی 
به تیم ملی جوانان ایران هم دعوت 
شــد اما به طور كامال اتفاقی و بعد از 
درخشش در مسابقات آموزشگاهی توسط استعدادیاب های 
فوتبال كشف شد و سرنوشت طور دیگری برایش رقم خورد. 
او در اوج دوران فوتبالش و به واســطه اجــرای قانون عجیب 
»27ساله ها« و به روایتی »29ساله ها« به اتفاق چند بازیكن 
ملی پوش دیگر به طور ناگهانی از فوتبال ملی كنار گذاشــته 
شــد و به همین دلیل زودتر از حد معمول بــه جرگه مربیان 
پیوست. حجازی در دوم خرداد1390 و هنگام تماشای یكی 

از بازی های استقالل به خواب ابدی رفت.

 علی جباری
كاپیتان سال های دور تاج بارها در 
مصاحبه هایش ادعا كرده كه تنها 
سلطان فوتبال ایران است و اسطوره 
تیم رقیب را به چالش كشیده است. 
علی جباری كارمنــد وزارت دفاع 
بــود و هم اكنون بازنشســته این 

وزارتخانه اســت. او ازجمله بازیكنان قدیمی تاج اســت كه 
در تغییر نام این باشگاه به اســتقالل نقش اساسی ایفا كرد 
و موجب ادامه حیات این باشــگاه در سال های بعد از انقالب 
شد. جباری در چند دوره كوتاه هم به عضویت هیأت مدیره 
باشگاه استقالل درآمد. او در یك دهه اخیر هر دو فرزندش را 

از دست داده است.

 فریدون معینی
فریــدون، برادر بزرگ تر مســعود 
معینی كه به عنوان بازیكن كمكی 
از پرسپولیس به تاج پیوست تا این 
تیم را در فینال جام باشــگاه های 
آسیا در سال1349 همراهی كند 
فارغ التحصیل دانشســرای عالی 

اســت و جزو بازیكنان و مربیان تحصیل كرده فوتبال ایران 
اســت. فریدون معینی در ســال1355 و در 30ســالگی با 
فوتبال وداع كرد و در ســال های بازنشســتگی عضو هیأت 
علمی دانشــكده تربیت بدنی و علوم ورزشــی شــد. او در 
75سالگی هنوز هم مشغول تدریس است و عالوه بر عضویت 
 در كمیتــه فنی فدراســیون فوتبال در دانشــگاه خوارزمی 

تدریس می كند.

 مهدی لواسانی
هــواداران قدیمی فوتبــال ایران از 
مهدی لواســانی به عنــوان یكی از 
خوش تكنیك ترین فوتبالیست های 
دهه50نــام می برنــد. او كه 7بازی 
ملی هــم در كارنامــه دارد ازجمله 
بازیكنان تحصیل كرده فوتبال ایران 
و از دانش آموختگان دانشسرای عالی بود. او بعد از پایان دوران 
فوتبالش به آمریكا مهاجرت كرد و تحصیالتش را در این كشور 
به پایان رساند. او بعد از مهاجرت به آمریكا و دریافت مدرك 
PHD مشغول تدریس در یكی از دانشگاه های این كشور شد و 

در 73سالگی هنوز در آمریكا زندگی می كند.

 غالمحسین مظلومی
بعــد از قهرمانــی اســتقالل در 
سومین دوره جام باشگاه های آسیا 
غالمحســین مظلومی با 5گل زده 
به عنوان بهترین گلزن این مسابقات 
شناخته شد و كنفدراسیون فوتبال 
آسیا او را به عنوان بهترین بازیكن 

این مســابقات هم انتخاب كرد. مظلومی بعد از پایان دوران 
فوتبالش مدرك مربیگری B اروپا را گرفت و در ســال1367 
سرمربی استقالل شد.او بعدها در بسیاری از تیم های باشگاهی 
ایران مربیگری كرد و در ســال1368 به عنوان سرمربی تیم 
امید ایران هم انتخاب شــد. غالمحســین مظلومی در آبان 
1393و در 65سالگی پس از 2سال مبارزه با بیماری سرطان 

درگذشت.

 اكبر كارگر جم

 غالم وفاخواه

مدافعی كه به واسطه سماجتش در یارگیری با لقب 
»سیم خاردار« شناخته می شــد بعد از پایان دوران 
فوتبالش به شــكل عجیبی زندگی اش را در انزوای 
مطلق سپری كرده است. اكبر كارگرجم كه در بازی 
به یادماندنی تاج مقابل هاپوئل در دفاع میانی بازی 
می كرد در 3دهه اخیر با مشكالت معیشتی بسیاری 
دست به گریبان بوده و در یكی از آخرین گفت وگوهایش با رسانه ها به دریافت 
حقوق 300هزارتومانی از صندوق حمایت از قهرمانان و پیشكسوتان ورزش 
اشاره كرده است. كارگرجم سال هاست با بیماری سرطان مبارزه می كند و برای 

تامین هزینه های درمانش مسافركشی می كند.

وفاخواه بازیكنی اســت كه به عنوان یار كمكی برای 
دو تیم تاج و پرسپولیس بازی كرد اما هرگز بازیكن 
دائمی این دو تیم نبود. او به عنوان یار كمكی در جام 
دوستی برای پیكان بازی كرد و با 2گلی كه در فینال 
به ثمر رساند باعث قهرمانی این تیم شد. غالم وفاخواه 
در فینال پرماجرای سال1349هم به عنوان بازیكن 
كمكی تاج به میدان رفت و در واپســین دقایق بازی گل تساوی را وارد دروازه 
هاپوئل كرد.او بعد از پایان دوران فوتبالش دفتر خدمات هوایی و مســافرتی 

تاسیس كرد و هم اكنون مدیریت آن را برعهده دارد.

 جواد قراب
هواداران قدیمی استقالل جواد قراب را با شوت های 
سنگین و سركشــی كه معموال به گل بدل می شد 
می شناســند. قراب بعد از پایــان دوران فوتبالش 
به عنوان دستیار منصور پورحیدری و ناصر حجازی 
فعالیت كرد. او هرازگاهی هم به عنوان یكی از اعضای 
هیأت مدیره این باشــگاه فعالیت كرده است. جواد 
قراب مدتی هم به عنوان سخنگوی باشگاه استقالل فعالیت كرد اما این روزها 

از پست های مدیریتی هم دور شده و هیچ گونه فعالیت فوتبالی ندارد.

 كارو حق وردیان
ستاره ارمنی تبار تاج فوتبالش را از تیم آرارات تهران 
شــروع كرد اما مثل بســیاری از فوتبالیســت های 
ارمنی تبــار به تاج پیوســت و به یكــی از بازیكنان 
تأثیرگذار تاریخ این باشگاه بدل شد. كارو حق وردیان 
هیچ گونه فعالیت فوتبالی نــدارد و در ایالت گلندل 
آمریكا برای خودش بیزینس دارد. او در 73سالگی 
روزهای آرامی را سپری می كند و معموال به گفت وگو با رسانه ها تن نمی دهد. او 
از سال 1970تا 1975برای تیم ملی ایران هم بازی كرد و جزو معدود بازیكنان 

ارمنی است كه با تیم ملی ایران قهرمان جام ملت های آسیا شده است.

باركد را اسكن كنيد و ويديوی اين 
گزارش را ببينيد



بهرام چوبین جزو بزرگ ترین سرداران ایران باستان و از بزرگ ترین مغزهای نظامی 
ساسانیان بود. او در اصل از سرداران هرمز چهارم محسوب می شد؛ و البته در دوره 

خسروپرویز معروف هم حضور داشت. اما نابخردی هرمز چهارم در یكی از جنگ ها 
و تحقیر این سردار بزرگ، باعث شد تا او سر به شورش بگذارد و سپاهش را وادار 

كند تا علیه شاه ساسانی طغیان كنند. حتی خسروپرویز هم كه بعد از مرگ پدرش، 
به سمت پایتخت آمد تا سلطنت آغاز كند، حریف او نشد و به رومیان پناهنده شد. 

چنین بود كه این سردار بزرگ توانست یك سالی هم سلطنت كند. اما قیصر روم، هم 
دخترش را به ازدواج خسروپرویز درآورد، هم معروف ترین سردارش را با كلی سرباز 

در اختیار او گذاشت كه به ایران آمده و كار بهرام چوبین را یكسره كند. سرانجام 
بهرام چوبین شكست خورده و دوران طالیی سلطنت خسروپرویز شروع شد.

این پیروزی بزرگ همراه با غنیمت هایی فراوان و دستاوردهایی عظیم بود. حتی تركان 
ناچار به باج دادن شده و پادشاه شان نیز كشته شد. همچنین سرعت عمل بهرام چوبین 
باعث غافلگیری بزرگ تركان شد؛ طوری كه زمانی متوجه شدند ارتش بهرام در راه است، 
كه تنها چهار روز وقت داشتند. این پیروزی را، یكی از شاهكارهای بزرگ نظامی تاریخ 
می دانند. بهرام چوبین همچنین حمله اقوام ترك و خزر در قفقاز را با فرستادن ارتشی 
دفاع كرده بود و البته شورش اعراب جنوب عراق هم با دادن پول به آنها فیصله یافته بود.

بعدش چه شد؟ خسروپرویز به دربار بیزانس رفته و توانست حمایت امپراتور بیزانسی  را جلب كند، ضمن 
اینكه دختر او را هم به همسری خود انتخاب كرد؛ دختری به نام مریم. امپراتور بیزانس ارتشی را به 
فرماندهی یكی از سرداران بزرگ خود در اختیار او گذاشت. در نتیجه خسروپرویز و رومیان به تیسفون 
آمده و با بهرام نبرد كردند. آنها در چند نبرد به جنگ با هم رفتند تا اینكه سرانجام بهرام شكست خورد. 
او با ته مانده سربازانش، به خاقانات شرقی ترك در شمال غربی ایران و آمودریا پناه برد و با مهربانی توسط 
آنها پذیرفته شد؛ توسط كسانی كه قبال شاه شان را كشته بود. اما خسروپرویز با فرستادن هدیه های 
گران قیمت به همسر خان ترك، توانست بهرام چوبین را برای همیشه از میان بردارد و این سردار بزرگ، در 
سرزمین های دور از زادگاهش كشته شود.

بهرام چوبین سردار بسیار بزرگی بود. به دلیل قد بلند و اندام خشك و عضالنی اي كه داشت، به چوبین یا چوبینه معروف 
شده بود. در تیراندازی حرف نداشت؛ او را هم پایه آرش كمانگیر می دانند. چنان بزرگ بوده كه حتی در شاهنامه هم، 
فردوسی جنگ های او را به نظم درآورده است. اسالمی ندوشن درباره اش می گوید تنها مردی بوده كه توانست حكومت 
400ساله ساسانیان را بلرزاند و جمع صفت های مختلفی چون مردانگی و مكاری، دلیری و بلندپروازی و عدالت خواهی و 
خونریزی، او را جزو گروهی از مردان قرار داده بود كه گویی برای فرمان راندن خلق شده اند. حتی برخی، او را تنها پهلوان و 
سرداری و جنگجویی دانسته اند كه شبیه به رستم افسانه ای ایرانیان است. گروهی نیز معتقدند كه شخصیت رستم از روی 
او خلق شده است. جالب اینكه او در جنگ معروفش با ارتش 300هزار نفره تركان در شرق ایران، شخصا با قدرت تیراندازی 
خودش توانست ساوه شاه، پادشاه آنها را از پای در بیاورد. او خود را از اشكانیان با اصالت می دانست و شایسته پادشاهی؛ 
طوری كه حتی برخالف توصیه اطرافیان و خواهرش، ادعای جانشینی هرمز چهارم را كرد.

هرمز كه كمی از پیروزی های سریع و بزرگ بهرام ترسیده بود، سریع او را راهی نبرد با نیروهای 
بیزانس در شمال غربی ایران فرستاد. بهرام شكست خورد. همین، فرصت مناسبی بود تا شاه 
ساسانی، بخواهد سردار بزرگش را تحقیر كند. چنین بود كه لباسی زنانه و یك دوك دان و 
نامه ای تند و تیز برایش فرستاد؛  یعنی كه چون زنان در خانه بنشین و با دوك نخ ریسی كار كن. 
اما بهرام دست به ابتكار جالبی زد: لباس زنانه را به تن كرده و دوك را به دست گرفته و سپس 
سپاهیان خود را فرا خواند. آنها نیز با تعجب فرمانده شان را نگاه كردند و متوجه تحقیر بزرگی كه 
صورت گرفته بود، شدند. با همین حربه ساده، او موفق شد تا ارتش را با خود همراه كند.

شورش بهرام چوبین را، سرآغاز نابودی ساسانیان و ایران باستان می دانند. دقت 
كنید كه نابودی ساسانیان صرفا به دلیل هجوم اعراب نبود؛ بلكه ضعف درونی 

آنها از مدت ها پیش آغاز شده بود. البد نامه معروف پیامبر اسالم به خسروپرویز 
را یادتان هست كه با بی احترامی این پادشاه روبه رو شد. از زمان ارسال این نامه تا 
هجوم اعراب در زمان خلیفه دوم، سال های زیادی نگذشت. پس اینكه می گویند 

شورش بهرام چوبین از دالیل اصلی نابودی ساسانیان بوده، چندان بی ربط هم 
نیست. اما بهرام چوبین چه دردش بود كه دست به شورش برداشت تا هم خودش 

را به دردسری چنین بزرگی بیندازد و هم ساسانیان را؟

13رصد خانه
در تاریخ ایران، اینكه شــما از خانواده 
معتبری بوده باشید، اهمیت زیادی داشته 
است. البته در بیشتر كشورها هم وضع بدین منوال بوده؛ یعنی 
اگر از خاندان معتبری نبودید و ادعای ســلطنت و كشورداری 
می كردید، كارتان سخت می شد. تا پیش از اسالم، پادشاهی و 
پادشاهان صرفا از خاندان های مشخصی بودند. حتی در دوره های 
اشكانیان و ساسانیان، غالبا ســعی می شد كه نسبتی نسبی و 
خانوادگی با هخامنشیان به عنوان نخستین پادشاهان معتبر ایرانی 
ادعا شود. اما گاهی در این میانه نیز خالف چنین اتفاقی می افتاد؛ 
درست مثل قضیه بهرام چوبین در زمانه ساسانیان. او از نژاد شاهان 
نبود، اما توانست مدتی كوتاه شاهی كند. هرچند از نژاد معتبر و 
خاندانی معروف بود. اما بهرام چوبین كه بود و چه كرد؟ خیلی كوتاه 

درباره این چهره معروف ایران باستان می  خوانیم.

خانه گردی

عیسی محمدی

  سبدبافی
هنر ســبدبافی در نقــاط مختلف 
كشور وجود داشــته و در جاهای 
مختلــف نام هــای گوناگونــی 
به خــودش گرفته اســت. همین 
االن هم در خود تهران، می توانید 
نمونه های ناب و شــیك سبدبافی 
را مشاهده كنید كه برای استفاده 
و البته زینت منــازل و همچنین 
نگهداری اشــیای قیمتــی به كار 
می آینــد. در گیــالن بــه آن 
مرواریدبافی می گویند، در لرستان 
َســله بافی و خراســان جنوبی به 
پخل بافی معروف است. در سبك 
مرواریدبافی شما می توانید از نوعی 
چوب تركیه ای كه حتی در اطراف 
تهران هم یافت می شود، استفاده 
كنید. در مدل های دیگر سبدبافی 
هم از مواداولیه دیگری اســتفاده 
می شود. بهتر اســت كه دوره های 
ایــن كار را در فنــی و حرفه ای و 
آموزشــگاه های مختلف ببینید. 
حتی می توانیــد ویدئوهای آن را 
از اینترنت مشاهده كنید تا كامال 

آموزش ببینید.

در محضر سبدها

  بردگیم كالغ پر
این بازی، اول نسخه موبایلی اش 
طراحــی شــده و ســپس كار به 
نســخه بردگیمــی و رومیزی آن 
هم رســید؛ بردگیمــی كه موفق 
شــده جایزه های خوبــی هم در 
ســطح جهانی بگیرد. بازی خیلی 
ساده است. شما كارت هایی دارید 
در كنار تاس ها و ســتاره های آبی 
و قرمز. روی ضلع هــای مختلف 
تاس هــا، عالمت هــای مختلفی 
وجود دارد كه به پرواز یا عدم پرواز 
شــكل هایی كــه در كارت های 
شما وجود دارد، مربوط می شود. 
اول كارت هــا را می اندازید و اگر 
تاس هایی كه انداخته اید، موجب 
پرواز شــكل شما بشــود، در این 
صورت ســتاره های آبی و در غیر 
این صورت ســتاره های قرمز را بر 
می دارید. اگر هم ســتاره اشتباه 
بردارید كه كســر امتیاز خواهید 
شد. یك امتیازشمار هم وجود دارد 
كه مشخص می كند هر كسی، چه 

وضعیتی دارد.

چه كسی پرواز كرد؟

تیراندازی در پاریس

  بازی ولفنشتاین 2
قبل از هــر چیزی بایــد مطمئن 
باشید كه سطح رایانه شما به قدری 
استاندارد باشد كه بتواند گرافیك 
این بــازی را تاب بیــاورد. بازی از 
گرافیك ســطح باالیی برخوردار 
است و جزو بازی های تحسین شده 
ســال گذشــته میالدی هم بوده. 
هیجان این بازی، نــاب و خالص 
است و شما حس یك حرفه ای را در 
شلیك كردن و فرار و نبرد خواهید 
داشــت. بازی را در سبك اكشن 
و تیراندازی ســبك اول شــخص 
ســاخته اند تا همه  چیز طبیعی تر 
به نظر برســد و همراهی بیشتری 
با آن داشته باشید. بازی به جنگ 
جهانی دوم بازمی گردد و پیروزی 
نازی ها در پاریــس. البته تاریخ و 
موقعیت بازی ها به نســبت نیازی 
كه وجود دارد، جابه جا شده است؛ 
امری كــه در بازی هــای رایانه ای 

رایج است.

پنجشنبه

شماره 114
19 فروردین 1400 

این سردار ایرانی، 
با 12هزار نفر یك 

ارتش 300هزار نفره 
را شكست داد

سردار بلندپرواز 
روزگار باستان

همه  چیز از یك تحقیر و رفتار نســنجیده شــروع شــد. در زمانه هرمز چهارم، از 
پادشاهان ساسانی، دو حمله بزرگ و البته همزمان به ایران صورت گرفت. در ابتدا 
ارتشــی از اقوام ترك و خزرها معروف به خاقانات ترك غرب به شمال غربی ایران، 
یعنی آران و ارمنستان حمله آوردند. در شرق نیز ساوه شاه با ارتش خود )معروف به 
خاقانات شرق( به ایران حمله كرد كه از آن به عنوان نخستین حمله تركان به ایران 
یاد می شود. جالب اینكه ارتش صد هزار نفره ایران مغلوب ترك ها شدند. عالوه بر 
این، شورش اعراب در جنوب عراق و یكی دو شورش دیگر هم در كشور اتفاق افتاد. 
بهرام چوبین در این زمان چه كاره بود؟ او اســپهبد ارمنستان و آذربایجان بود. در 

نتیجه هرمز تصمیم گرفت كه بهرام را راهی شرق و تقابل با تركان كند.

بهرام چوبین در این نبرد، یك شاهكار نظامی خلق كرد. او با یك ارتش 12هزار نفره از سواركاران، توانست پادشاه 
تركان را كه می گویند تعداد سپاه او تا چند صد هزار تن )در بیشتر نقل ها از 300هزار نفر صحبت شده( هم بوده 
و تا هرات و بادغیس هم پیشروی كرده بودند، شكست بدهد. اما نحوه پیروزی او هم جالب بود. می گویند كه او 
در آن دوره خاصیت اشتعال زایی نفت را كشف كرده بود. در نتیجه توانسته بود چیزی شبیه به راكت های ابتدایی 
امروزین را تولید كند تا از دور توسط سپاهیان شلیك شــود و دشمن را به تنگنا بكشاند. او حتی به سواركاران 
خودش دستور داد تا با تیرهای آتش زا، به سمت سر و چشمان فیل های زیادی كه در ارتش تركان حضور داشتند، 
شلیك كنند. از سوی دیگر او اعتقاد عجیبی هم به عدد 12داشت؛ اعتقادی كه در ایرانیان باستان وجود داشت. 

به همین دلیل تعداد ارتش خود را 12هزار تن انتخاب كرده بود.

در یك نگاه

زمانه شورش ها و پیروزی ها

سرانجام تلخ یك سردار آغازی بر یك پایان

آغاز نبرد بهرام و تركان

آغاز سلطنت یكساله
بهرام به سمت تیســفون به راه افتاد. اما در این میانه، هرمز توسط دو تن از درباریان و با توطئه 
خسروپرویز از سلطنت خلع، كور و در نهایت كشته شد. خسروپرویز هم به تیسفون آمده و آن جا 
مستقر شد. اما از سوی دیگر بهرام و ارتش او در حال نزدیك شدن به تیسفون بودند. خسروپرویز 
هم كه دید اوضاع چنین است، ابتدا از در مهربانی درآمد تا سردار بزرگ ساسانیان را رام كند. اما 
با جواب قاطع و تند بهرام روبه رو شد. در نتیجه شبانه و با كمك دایی هایش از تیسفون گریخته و 
به سرزمین های بیزانس پناهنده شد. چنین بود كه سلطنت یكساله بهرام چوبین شروع شد؛ به 

همین دلیل است كه در تاریخ شناسی ساسانیان، او را گاهی هرمز ششم نیز می خوانند.

خالق یك شاهكار نظامی

همراهی ارتش 

مردی شبیه رستم

قاورد سلجوقی
یكی از بزرگ ترین پادشاهانی كه بر ایران حكم راند، آلب ارسالن سلجوقی بود كه قبال 

درباره اش گفته ایم و نوشته ایم. وقتی كه طغرل، نخستین شاه درست و حسابی سلجوقیان 
مرد، برادرزاده اش كه آلب ارسالن باشد، به جایش به تخت نشست. در جریان فتوحات 

آلب ارسالن، یك جا برادرش را به جنگی در جنوب ایران فرستاد تا فارس را به فرمان خود 
درآورد. نام برادرش قاورد بود. قاورد كه از كرمان راهی نبرد در فارس بود، توانست به پیروزی 
برسد. این پیروزی البته باعث شد تا حسابی به خودش مغرور شده و شورش را آغاز كرد. آلب 

ارسالن هم حسابی عصبانی شده و یك ارتش بزرگ را راهی فارس كرد تا برادش را سرجایش 
بنشاند. قاورد البته عاقل تر از آن بود كه خودش را به كشتن دهد و خون مشتركی كه در 

رگ های شان بود را به یاد آلب آورد و امان گرفت و به همان كرمان بازگشت.

نادرشاه
نادر البته مؤسس سلسله افشاریان نیز بوده است. اما او از ابتدا شاه نبوده و در ابتدا، از 
سرداران صفویه بوده است. تا اینكه در زمانه او، شورش افاغنه اتفاق افتاد و به اصفهان آمده 
و مدتی نیز ایران را تحت امر داشتند. اما نادرشاه برخاسته و به پشتوانه صفویه، شورش 
افغان ها و دیگر شورش ها را سركوب كرد. اما در ذهن او، افكار دیگری در جریان بود. 
شورش او علیه سلسله صفویه، البته خیلی محترمانه و سیاسی اتفاق افتاد. بزرگان را جمع 
كرده و گفت كه می خواهد برای همیشه كناره گیری كند. بزرگان هم كه ناز او را دیدند، 
پادشاهش كردند تا عمال یك سلسله جدید، از دل یك شورش سیاستمدارانه و زیركانه 
متولد شود.

فرخ هرمز
او در زمانه ساسانیان زندگی می كرد. زمانی كه اختالفات داخلی میان این سلسله زیادتر 
و زیادتر شد، او هم كه دید اوضاع چنین است، برخاست تا برای خودش نمدی از این كاله 

بدوزد. فرخ هرمز، شاهزاده ای پارسی بود كه 2 فرزند داشت به نام های رستم فرخزاد و 
فرخزاد هرمز. می گویند كه 3،2 سالی هم سلطنت كرد. می گویند كه پادشاهی اش بسیار 
كوتاه بوده و یكی از خدمتگزارانش، در جام او شراب ریخته و بعد از یك هفته درگذشت. 

البته در تاریخ آمده است زمانی كه به نوعی پادشاهی در اختیار آذرمیدخت بوده، فرخ هرمز 
از او خواستگاری كرده است. اما آذرمیدخت كه نمی توانسته علنا پیشنهاد او را رد كند، با 

توطئه او را به قتل رسانده.

بهرام چوبین
البته در باال به طور كامل به این سردار اشاره كرده ایم ولی از آنجا كه ممكن است كسی این 
مطلب را بخواند و مطلب باال را نخواند، به طور گذرا اشاره می كنیم. بهرام چوبین سرداری 
رشید و یك نخبه نظامی بود. در زمان هرمز چهارم، از شاهان ساسانی می زیست. تا اینكه به 
واسطه تحقیر توسط این پادشاه، علیه او شورید. البته وقتی در راه تیسفون بود، این پادشاه 
به دست پسرش خسروپرویز كشته شد. ولی خسروپرویز از پس بهرام بر نیامد و فرار كرد. 
سرانجام اتحاد خسروپرویز و امپراتور بیزانس، موجب شكست این سردار و مرگ او در قلمرو 
 تركان شمال شرق ایران شد؛ تا بدین وسیله این سردار بزرگ
 قصه  اش تمام شود.

آغامحمدخان قاجار
او به مدت 20سال، از نیروها و مشاوران امین كریمخان زند بود و به او مشاوره های خوبی 

می داد. كریمخان او را كنار خود نگه داشته بود تا یك وقت هوس نكند به سرزمین مادری 
خود بازگشته و دردسرساز شود. وقتی كریمخان مرد، آغامحمدخان با كمك عمه خود كه 

همسر شاه بود، فرار كرده و به زادگاه خود رفت. ایل های مختلف را متحد كرده و كم كم 
شروع به شورش كرد. در نهایت شورش او منجر به جنگ با لطفعلی خان زند و دستگیری 

او شد. بعدش هم كه به قفقاز و... حمله كرده و خالصه وقتی كه شرایط را مساعد دیده 
بود، اقدام به تاجگذاری كردتا سلسله ای از خالل یك شورش ایجاد شود.

محمدخان بلوچ
در زمان شورش افاغنه و احاطه بر اصفهان، پایتخت صفویان، شورش هایی در گوشه و كنار 
ایران اتفاق افتاد. یكی از این شورش ها مربوط به محمدخان بلوچ بود. او ابتدا با افغانان قرار 
و مدار گذاشته و حتی از سمت آنها به سوی عثمانی رفته و سفیر ایران در آن امپراتوری 
شد. اما وقتی كه بازگشت و دید افغان ها شكست خورده اند، از فرماندهان و سرداران سپاه 
نادرشاه شد. حتی مدتی حاكم كهگیلویه و بهبهان هم شد. اما وقتی كه نادر در جنگ های 
اولیه از عثمانی شكست خورد، او هم به پشتوانه نارضایتی عمومی از مالیات های سنگین و 
 نیز همراهی بلوچ ها و مردم شورش كرد. البته بعدها سركوب و 
كشته شد.

مازیار
در همان دوره قیام بابك خرمدین، یك سردار ایرانی دیگر هم حضور داشت كه علیه 

عباسیان شورش كرد. البته هدف اصلی اش را از شورش، بازگشت به دوران شكوه ایرانیان 
ذكر می كرد؛ هرچند هدف نهایی اش حكومت بر خراسان و رسیدن به پادشاهی بود؛ چرا كه 
از خانواده ای معتبر بود كه نسب به ساسانیان می بردند. مازیار، البته در شمال ایران رقبایی 
هم داشت كه به واسطه ترس از آنها، به دربار مأمون پناهنده شده و جزو سرداران او شد. اما 
بعدها و در دوره معتصم عباسی، كارش باال گرفته و شورش كرد؛ تا در كنار بابك خرمدین 

ایرانیان را به روزگار شكوه از دست رفته برگرداند. در نهایت دستگیر و همراه بابك، به 
طرزی وحشتناك و پیش روی مردم اعدام شد.

افشین
او سرداری ایرانی بود كه در خدمت خلفای عباسی، مأمون و المعتصم بود. در دوره او بود 
كه قیام بابك خرمدین اتفاق افتاد. بابك بیش از 2دهه خلفای عباسی را سرگرم نگه داشته 
بود و به راحتی شكست نمی خورد. تا اینكه افشین مأمور سركوب او شد؛ كاری كه آسان 
نبود. البته با كلی حیله و تعقیب و جنگ، موفق به انجام این مأموریت بزرگ شد. اما در این 
هنگامه، سرداری دیگر به نام مازیار هم در شمال كشور علم قیام برداشته بود. زد و بندهای 
 افشین و مازیار برای برخورد علیه طاهریان و لو رفتن آن، باعث شد تا بخواهد به خلیفه 
سوء قصد كند. خبر لو رفت و او اعدام شد.

در تاریخ ایران، سرداران و فرماندهان و نظامیان زیادی بودند كه علیه پادشاهان و سلسله هایی كه در آن ایفای نقش می كردند، شورش كردند. دلیل این شورش ها نیز متنوع 
بوده؛ جاه طلبی شخصی، قیام علیه ناعدالتی، خیانت در قالب همكاری با دشمن و.... هر چه كه بوده، این شورش ها اتفاق افتاده و باعث شده تا وضعیت مملكت در آن دوره، برای 
چند وقتی آشوب زده باقی بماند. گاهی نیز این شورش ها به خونین ترین شكل سركوب می شد و گاهی تا مدت ها باعث دردسر و حتی منجر به ایجاد سلسله جدیدی نیز می شد. 

با هم چند تایی از این سرداران شورشی را مرور می كنیم. طغیان بزرگان
نگاهی به چند مورد از بزرگ ترین شورش های سرداران ایرانی



جایی به نام شاعر معاصر كشورسرایی كه ذره ذره زنده شد

حفظ اعتبار خانه نان و نمك

   احیای سرای كاظمی
آنهایی كه به زیارت امامزاده یحیی)ع( در قلب قدیمی شهر رفته اند حتما با عمارتی قدیمی به نام سرای كاظمی 
روبه رو شده اند. سرای كاظمی بنا به نظر كار شناسان متعلق به سیدكاظم وزیردواب است كه از مأموران محمدشاه 
بوده اســت. این خانه با مســاحتی حدود۱۸۰۰ مترمربع جلوه هــای خاص معماری ناب ایرانــی را پیش روی 
بازدیدكننده هایش می گذارد. اما خانه ای كه االن با آن روبه رو هستید با آنچه حدود یك دهه پیش وجود داشت 
كامال متفاوت است. این خانه در سال۱۳۷۹ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و شرایط یك بنای مخروبه را داشت. 
اما مدیریت شهری در همان ایام دست به كار شد تا بخش های ورودی، اندرونی، آب انبار و سردخانه، رختشوی خانه، 
تاالر و اتاق ها به همراه هشتی خانه و انبار را مرمت كند. اما زیبا ترین بخش سرای كاظمی مربوط به اُرسی های پرنقش 
دوطرف تاالر و شیشه های رنگ آمیزی شده به جا مانده از اُرسی هاست كه دوباره شبیه به گذشته بازسازی شده است.

   احیای خانه پروین اعتصامی
خانه قدیمی و تاریخی كه پروین اعتصامی در آن زندگی می كرده ازجمله بناهایی است كه توسط مدیریت شهری 
احیا و مرمت شده است. این خانه قدیمی كه در محله سرچشمه تهران واقع شــده با هزینه ای بالغ بر ۷میلیارد 
ریال توسط شهرداری منطقه۱۲ بازسازی شد. خانه پروین اعتصامی كه قدمتی ۱۰۰ساله دارد در حالی از سوی 
شهرداری تهران دوباره احیا شد كه زمزمه های بسیاری برای تخریب و ساخت وساز در محل آن به گوش می رسید. 
این خانه تا پیش از انقالب عمارت بزرگی بود با حیاطی وسیع و شاه نشین و زیرزمین كه بعد تر بخشی از آن توسط 
مالكان خصوصی به فروش رفت و وسعت آن كاهش یافت. هم اكنون خانه سمت راستی توسط شهرداری خریداری 
و بازسازی شده و سپس در اختیار كمیته ملی موزه ها قرار داده شده است. معماری این خانه به دلیل ساخت در 

دوره پهلوی اول، انسجام بیشتری دارد، اما همچنان شاخصه های اصلی معماری ایرانی در آن حفظ شده است.

مرمت فخر معماری تهران

   احیای عمارت فخرالدوله
خانه فخرالدوله، عمارتی زیبا و به جا مانده از دوره قاجار است كه در محله دروازه شمیران قرار دارد. این خانه در اواسط 
سال۱۳۸۳ به شماره ثبت۱۱۲۱۴ به عنوان یكی از آثار ملی ایران به ثبت رسید و پس از آن توسط مدیران شهری 
تهران مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت. این عمارت درست در وسط فضای تاریخی اطرافش قرار دارد و از این حیث 
ابهت و عظمت بیشتری پیدا كرده است. این عمارت كه در گذشته از آن به نام كوشك فخرالدوله یاد می شده، متعلق به 
فخرالدوله، همسر امین الدوله قاجاری است كه به دلیل دارابودن ارزش های معماری عصر قاجار و سبك خاص تزئینات 
مورد توجه شهرداری تهران و سازمان میراث فرهنگی قرار گرفت. این كوشك در گذشته با خطر ریزش و نفوذ رطوبت 
مواجه بود كه پس از بازسازی به یكی از جاذبه های گردشگری شهر تهران تبدیل شده است. با مرمت خانه فخرالدوله، 

گذر امین الدوله در روبه روی آن هم از خطر تخریب نجات پیدا كرد. این عمارت هم اكنون خانه مداحان است.

حمام هایی كه بوی تاریخ می دهند

   احیای حمام نواب
این روز ها حفظ حمام ها به عنوان یكی از مراكز مهم شــهری در دوره های گذشته، اهمیت ویژه ای پیدا كرده 
است. تهران قدیم حمام های تاریخی فراوانی داشت كه امروز تنها تعدادی از آنها باقی مانده است. در منطقه كن 
۵حمام وجود داشته كه تنها یكی از آنها به دست ما رسیده است. شورای شهری ها قصد دارند با همكاری سازمان 
میراث فرهنگی و تأمین بودجه الزم، این حمام را دوباره مرمت و بهسازی كنند. حمام تاریخی دوالب هم كه 
حاال در حال تبدیل شدن به یك مخروبه است از دیگر مكان هایی است كه نیاز به احیای مجدد دارد. اما حمام 
نواب یكی از خروجی های موفق مدیریت شهری در بازسازی مكان های تاریخی شهر به شمار می رود. این حمام 
یادگار دوره معماری قاجاریه است كه در محله امامزاده یحیی)ع( واقع شده و دوباره به دست مدیران شهری 
مرمت شده است. حمام نواب پس از بازسازی كامل به مركز و موزه صنایع دستی شهر تهران تبدیل شده است.

   احیای خانه فخرالملوك
این خانه عالوه بر نام بامسمایی كه به خود گرفته، روایتگر زیبایی های اصیل در معماری اسالمی و ایرانی 
است. خانه نان و نمك كه در محله سرچشمه تهران واقع شده همه نشانه های معماری دوره قاجار را یكجا 
در خود جمع كرده اســت. این بنای زیبا كه به نام خانه فخرالملوك هم شهرت یافته، عمری ۱۲۰ساله 
دارد و ابتدا متعلق به دختران حاج میرزا محمود اراكی از نوادگان قائم مقام وزیر محمدشــاه بوده است. 
بعد ها بخش اصلی این عمارت توسط یكی از وراث خریداری می شود و در سال ۱۳۸۸ به ثبت آثار ملی 
می رسد. این خانه بعد ها به همت مدیران شهری، سازمان میراث فرهنگی و بخش خصوصی بازسازی و 
در اواسط ۱۳۹۱ درهای آن روی مردم تهران بازگشایی می شود. ازجمله ویژگی های این خانه می توان به 
بهارخواب ها و مهتابی های زیبا، زیرزمین و سرداب، اتاق آینه یا شاه نشین با گچبری و مقرنس های ظریف 

آن اشاره كرد. هم اكنون این مكان به یكی از مراكز فرهنگی پایتخت تبدیل شده است.

نگاهی به چند خانه تاریخی مهم پایتخت 
كه قبال مخروبه بوده اند

خرابه هایی كه 
خانه تاریخی شدند

مسافر خانه ۱۴

قصه خانه های تاریخی تهران یك سكه دورو است. روی خوش آن اینگونه است كه 
تهران به اندازه خیلی از شهرهای تاریخی كشورمان خانه های تاریخی و قدیمی دارد؛ 
خانه هایی كه هر یك عظمت معماری اسالمی و ایرانی چند صد ساله را به ما نشان 
می دهند و باعث فخر فرهنگ می شوند. اما روی دیگر این سكه به تلخی می زند، 
متأسفانه سال ها بی توجهی به این خانه های قدیمی صورت گرفته و بسیاری از آنها 
در شرایط بدی قرار دارند. خرابه هایی كه نشان بزرگی در خود جای داده اند، اما در 
یك گوشه شهر همینطور افتاده اند و در خطر تخریب قرار گرفته اند. از سوی دیگر، 
سوداگران هم برای این خانه ها كه هویت شهرمان را همچون گنجینه ای حفظ كرده اند 
دندان تیز می كنند. در طول سال های گذشته تالش مضاعفی برای شناسایی، احیا و 
مرمت این خرابه خانه ها و تبدیل شان به مراكز مهم فرهنگی شده است. حاال می توان 

ردپای تاریخ شهر را در معماری خانه های قدیمی آن جست وجو كرد.

خانه گردی

  عكاسی از غذا و میز غذا
بهترین ســرگرمی ها، داخل خانه 
اتفــاق می افتد؛ چرا كه بیشــترین 
اوقات فراغت ما داخل خانه هاست. در 
این میانه معموال پخت وپز و میزآرایی 
و سفره آرایی هم جایگاه خاصی دارد. 
گاهی برای دل خودمان هم كه شده، 
میزها و سفره ها را زیبا می چینیم تا 
یك جورهایی مهمان خودمان باشیم. 
در این میانه می توانید از هنر عكاسی، 
حتی بــا دوربین هــای موبایل هم 
استفاده كرده و عكس های یادگاری 
زیادی از غذاها و میزها و سفره های 
غذای تــان بگیرید. ایــن كار حتی 
می تواند شامل مهمانی های شما هم 
بشود. مجموعه این عكس ها می تواند 
یادآور بخشــی از بهترین خاطرات 
شــما باشــد؛ خاطرات دورهمی، 
مهمانی ها و لــذت عجیب غذاهای 
خوشمزه را خوردن. این كار می تواند 
حتی برای غذاها و سفره های ساده 
و غذاهای جدید شــما هم كارایی 

داشته باشد.

عكس های خوشمزه

پنجشنبه
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  بردگیم ژاندارمری
شــما در یك ژاندارمری قدیمی 
در دهه هــای ۳۰ و ۴۰ شمســی 
حضــور دارید. كلــی پرونده های 
ریز و درشــت هم وجود دارد كه 
در بی نظمی وجود این ژاندارمری، 
حســابی به هم ریخته است. حاال 
مقامات باال به شــما امر كرده اند 
كه تكلیف پرونده یا پرونده هایی را 
مشخص كنید. پس شما هم شروع 
می كنید به بازی تــا اوال، پرونده 
اصلی مشخص شــود و ثانیا، شما 
از طریق قواعد و اطالعات موجود، 
پرونده را حل كرده و پرونده های 
به درد نخور را هم در بایگاهی قرار 
بدهید. در این بازی شــما صرفا با 
كارت ها بازی می كنید و خبری از 
تاس و دیگر مواردی كه یك بازی 
بردگیمی را می ســازند، نیســت. 
شــما می توانیــد از متهمان خود 
بازجویــی هم كنید تــا اطالعات 

جدید به دست بیاورید.

راز پرونده های گمشده

ردپای معماری اسالمی در پایتخت
قدیم ها خانه های این شــهر بزرگ بود. خانه ها حیاط بزرگ و درهای كوچك داشت. 
پنجره های رنگی كه نور را با طیفی دلپذیر به درون خانه می فرستاد. سقف های بلند 
برای صاحبان روح های بزرگ مردمان آن دوران تناسبی معنادار داشت. خانه ها جای 
فراوان برای پذیرایی از مهمان های خوانده و ناخوانده یا نوعروس و داماد ها داشتند. 
حوض وسط حیاط فرصت برقراری وضوی دائم را برای ســاكنان متدین آن فراهم 
می كرد.   همان آب درون حوض خودش مظهر طهارت، پاكی و آرامش بود. شاید باید 
برگردیم به قدیم تر ها، خانه های مان را مدرن بسازیم، اما گوشه نگاه مان به   همان طرح 
آینه باشد. مدیریت شهری در ســال های اخیر تالش كرده تا رد و نشان گذشته ها 
همچنان بر این شهر دیده شود. هر چند نشانه ها هنوز كمرنگ اند، اما می توان آنها را 
بهتر شناخت و پاس شان داشت. معماری اسالمی گمشده ای است كه همه باید در پی 

زنده كردن آن در این كالنشهر هزاررنگ باشند.

  بازسازی فراموش شده ها
تهران قدیم هم برای خودش، حال و هوای خاص خودش را داشته؛ اصاًل بخشی از نوستالژی تهران قدیم، 
برمی گردد به همین خانه ها و معماری هایش. اگر فرصت كنید و راهی تهران قدیم شوید، خواهید دید كه 
خانه های كهن پایتخت براساس یك سری موازین و اصول ساخته می شدند؛ اصولی كه رعایت برخی نكات 
برای داشتن آسایش و آرامش معنوی ساكنان آنها ضروری به نظر می رسید. خانه های قدیمی تهران حاال 
كم كم جایشان را به ساختمان های جدیدی می دهند كه شكل و ظاهرشان تفاوت های بسیاری با نمونه های 
قبلی شان دارد. تفاوت ها را می توان مثبت دانست، اگر   همان شاخصه های معنوی به طرح و نقشه های جدید 
راه پیدا كند. با این حال شهرداری تهران در طرح های بازسازی كوچه و خیابان های قدیمی شهر همه تالش 
خود را به كار بسته تا هویت معنوی و معماری اسالمی مورد پسند قدیمی ها را حفظ كند و از ورود طرح های 
نه چندان چشمگیر ممانعت به عمل آورد. نمونه این تغییرات را می توان در خیابان های منتهی به بازار تهران 
دید. پیاده راه ۱۵خرداد، راه های فرعی بازار و تغییراتی كه برای بسامان كردن معماری آنها افتاده، این نوید 
را می دهد كه می توان نشانه های هویت اسالمی و آن زیبایی های خاص را حفظ كرد و به آیندگان سپرد. 
حاال بازار تهران توانسته   همان پویایی را با حفظ نمایی كه قدمت آن به یك سده می رسد در مقابل دیدگان 

شهروندان خسته از این همه بی نظمی به نظاره بنشاند و آرامش را نصیب شان سازد.

  نمادی برای معماری اسالمی
وجود مساجد در محله های شهر را می توان پررنگ ترین المان معماری اسالمی دانست؛ مساجدی كه در 
سال های گذشته پایگاه های مردمی برای برپایی فرایض الهی بوده اند و نقشی مؤثر در ایجاد وحدت میان اهالی 
محله داشته اند. اما مساجد شهر تهران هركدام با سلیقه یا بودجه ای كه هنگام احداث در اختیار داشته اند، بنا 
شده اند و به همین دلیل  گاه شاهد وجود تفاوت های زیاد در شكل و معماری آنها هستیم. برخی از این مساجد 
حتی از نمای بیرونی هم، شكل و شمایل یك مكان مقدس را ندارند و برای كسانی كه به صورت عبوری از 
مقابل آنها رد می شوند، هیچ پیامی را منتقل نمی كنند. این موضوع را می توان یك نقص در شیوه ساخت 
مساجد در گذشته به شمار آورد؛ نكته ای كه مدیران فرهنگی شهر به درستی آن را دریافته اند و درصدد رفع 
این نقیصه برآمده اند. هم اكنون مســاجد زیادی در تهران وجود دارند كه از نمای ظاهری وجوه اصلی یك 
مسجد كه   همان گلدسته باشد، محرومند. گلدسته ها بخشی از هویت یك مسجد به شمار می روند و فقدان آنها 
باعث دیده نشدن مسجد و ناشناخته ماندن آنها برای مردم می شود. شهرداری تهران طی سال های گذشته 
با شناسایی این مساجد تالش كرده تا آنها را به گلدسته های زیبا و زرین مزین سازد. تاكنون بیش از صدها 
گلدسته برای مساجد ساخته و نصب شده است. همچنین نمای برخی از مساجد دستخوش تغییرات شده تا 

شكل معنوی تر و ظاهری بهتر به خود ببیند و شاخصی برای یك مكان كاماًل مذهبی باشد.

دغدغه های فرهنگی رئیس شورای شهر درباره حفظ خانه های قدیمی پایتخت

خانه هایی كه هویت شهر را می سازند
احمد مسجدجامعی، عضو كمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر سال ها برنامه منظمی برای بازدید 
از مكان های تاریخی شهر تهران داشــته و دارد. او در بازدیدهای جداگانه ای از خانه های تاریخی و اصیل 
شــهر، صحبت هایی درباره احیا و مرمت آنها كرده است. مسجدجامعی معتقد است كه همه مسئوالن باید 
دست به دســت هم بدهند تا این خانه ها از گزند انواع خطرات، به ویژه تخریب كلی مصون بمانند. بخشی از 
صحبت های مسجدجامعی درباره اهمیت حفظ خانه های قدیمی در سال های گذشته در این بخش آمده است.

  دست طمعكاران را كوتاه كنیم
متأسفانه دالالن و واسطه گران با تخریب بنای تاریخی صداقت در محدوده تاریخی سنگلج قصد دارند تاریخ این شهر 
را به غارت ببرند. این خانه ها سرمایه های ملی تهران هستند كه نشانی از خاطره ها و فرهنگ قدیم پایتخت دارند. 
آنها با ادامه این روند و تخریب خانه های تاریخی، شهر را به ســوی مكانی بدون تاریخ پیش می برند و این در حالی 
است كه حتی هم محلی های خانه های تاریخی هم از تخریب آنها اظهار ناراحتی می كنند و نمی توانند كاری از پیش 
ببرند. ظرفیت تاریخی تهران به اندازه ای است كه با شهرهای تاریخی كشور قابل مقایسه است، اما این ظرفیت ها در 
حال غارت است و باید دید این بنای شاخص چگونه از ثبت ملی خارج شده و به دست طمعكاران افتاده است. البته 
ظرفیت سرمایه گذاری مدیریت شهری به اندازه دستگاه های اجرایی دولتی نیست. آنها بایستی دقت عمل بیشتری 

نشان دهند تا دیگر شاهد نابودی خانه های تاریخی پایتخت نباشیم.

  خانه های تاریخی شناسایی می شوند
طرح شورای اسالمی شهر تهران درخصوص 
شناسایی خانه های قدیمی شهر به این دلیل 
مطرح شد كه نهادهای متولی به این موضوع 
بی تفاوت بودند، به همین دلیل ما به این حوزه 
ورود پیدا كردیم و اعتبــار آن هم به تصویب 
رسید. این خانه ها در تهران شناسایی شده اند، 
با این حال تضمینی برای حفاظت شان نیست 
و برخی با حكم قضایی امالك ثبت شده را از 
ثبت ملی خارج و تخریب می كنند. در تهران 
با توجه به تاریخ ۲۰۰ساله آن بایستی قوانینی 

وضع شود كه خانه ها پس از شناسایی حفظ 
شوند و با توسعه شهری هویت خود را از دست 
ندهند. هم اكنون یك سوم خانه های قدیمی و 
تاریخی پایتخت تخریب شده اند و باید برای 
شناسایی، حفظ و مرمت باقیمانده این هویت 
تاریخی تالش كرد. این هویت به دلیل اتصال 
به ری با تاریخ هزارســاله و شمیران با تاریخ 
۳هزار ساله، ســابقه معماری و شهرسازی 
دارد. تنها راه حفظ ایــن اصالت، حفاظت از 
خانه های تاریخی شهر است. براساس اعالم 

مدیریت پایگاه بافــت تاریخی تهران، تعداد 
۲۴۰۰اثر واجــد ارزش تاریخــی در تهران 
شناسایی شده اســت كه از آن تعداد، تنها 
حدود ۳۰۰ اثر به ثبت ملی رســیده است، 
درحالی كه ایــن آمار نشــان از عدم كفایت 
اقدامات صورت  گرفتــه به منظور حفاظت از 
آثار تاریخی دارد. از میــان همین آثار واجد 
شــرایط صد ها و بنا بر برخــی گزارش های 
غیررسمی حدود ۸۰۰اثر در سال های اخیر 

تخریب شده است.

  نباید بی تفاوت باشیم
حفظ خانه هــای قدیمی و تاریخی شــهر جزو 
وظایــف همه آنهایی اســت كــه در این حوزه 
مســئولیتی دارند. خانه های تاریخی هریك با 
معماری خاص خودشان بخشی از تاریخ شهر را 
روایت می كنند و می توانند هویت قدیمی شهر را 
به نسل های آینده منتقل سازند. برخی از خانه ها 
االن در وضعیت وخیمی هســتند و به خرابه ای 
تبدیل شــده اند. اگر اقدامات فوری از ســوی 
مسئوالن صورت نگیرد، در آینده دیگر خانه ای 
تاریخی در شهر باقی نخواهد ماند، به همین دلیل، 
هیچ كدام از ما نباید بهانه تراشی كنیم و بی تفاوت 
باشیم. شورای اسالمی شهر تهران هم حداكثر 
توان خود را برای صیانت از ایــن خانه ها به كار 

خواهد گرفت؛ حتی اگر در این راه تنها باشد.



15 جامعه پنجشنبه 19 فروردين 1400  شماره 8190  2 3 0 2 3 6 1 5

 متروي تهران
چه بود و چه شد

طبیعتــا هركدام كــه انتخاب  ادامه از 
شوند، الزاماتي دارند و ملزوماتي صفحه اول

مي طلبند. حاال كه مبناي تفاوت نگاه ها مشــخص 
شده، عدد و رقم مي تواند به كمك ما بیايد تا ببینیم 
زحماتي كه در 20ســال ابتدايي عمر متروي تهران 
كشیده شد، در 3سال و نیم دوره اخیر چگونه تكمیل 

شد و بهبود يافت و االن در كجا هستیم.
در پايان تابســتان 139۶ كه مديريت شــهري اين 
دوره بر سركار آمد، متروي تهران با 109 ايستگاه در 
1+۵ خط )شامل ۵ ايستگاه در خط 7( فعال بود كه 
دسترنج تالش هاي 20ساله مديران سابق )از 1377 
تا 139۶( محسوب مي شود. تالش هاي مديران اين 
دوره، در عرض 3 سال تعداد ايســتگاه ها را به 137 
رساند و با 4 ايستگاهي كه در ماه بعد افتتاح مي شود، 
مي توان گفت كه در اين دوره 32 ايستگاه جديد مترو 
به روي مردم گشوده  شده اســت. البته به اينها بايد 
افزايش فضا و ظرفیت ايستگاه هاي تقاطعي و ساخت 
ورودي ها و گالري هاي جديد در ايستگاه هاي قبلي 

را هم اضافه كرد.
همچنین نمي توان از رفع نواقص متعدد در خطوط 
و ايســتگاه هايي كه قبال افتتاح شده بودند، صحبت 
نكرد. به خصوص خــط 7 كه با افتتــاح عجوالنه و 
ســرفاصله 4۵دقیقه اي، آنقدر ناايمــن و غیرقابل 
استفاده بود كه مديريت اين دوره شجاعانه تصمیم 
به تعطیلــي چندماهه آن گرفت تا بــا رفع نواقص و 
نصب تجهیزات كنتــرل و تهويه، ايــن خط را قابل 

استفاده كند.
هم اكنون حــدود 1000 پله برقي در ايســتگاه هاي 
متروي تهران فعال هستند كه نزديك به 200 عدد 
از آنها در دوره فعلــي بهره برداري شــده اند. تعداد 
آسانســورها هم در اين دوره 3 ســاله از 121 عدد 
به 1۶2 عدد رسیده اســت. ضمن اينكه ديگر هیچ 
ايستگاه جديدي بدون امكانات مناسب سازي افتتاح 
و بهره برداري نمي شود. ۵۶ سامانه تهويه و 2 پست 

برق و 9ورودي جديد را هم به اين ها اضافه كنید.
اين توجه بیشتر به شــهروندان اســتفاده كننده و 
كیفیت استفاده از مترو را شايد بتوان يك نوع رويكرد 
تازه و انســان محور در اين حوزه نامیــد؛ رويكردي 
كه باعث شــد هم منابع مالي و اجرايي به ســمت 
بهره برداري بیشتر و بهتر سوق يابد و هم برنامه ريزي 
در خدمت اين هدف قرار گیــرد. تصادفي نبوده كه 
سرفاصله خطوط در همین 3 سال تا اين حد كاهش 
يافته و در خطوط يــك و 2و 4 از ۶ دقیقه به 3 يا 3 و 
نیم دقیقه رسیده اســت. در خط 3 مترو اين كاهش 
از 10 به ۶ دقیقه بــوده و در خط 7 كه هر 4۵ دقیقه 
قطار مي رسید، اكنون مسافران هر10دقیقه يك بار 

مي توانند سوار قطار شوند.
اما توسعه زيرســاختي شــبكه مترو هم در 3 سال 
اخیر، روند قابل دفاعي داشــته اســت. در اين دوره 
نه تنها خط 7 رفع نقص و تكمیل شــد، بلكه خط ۶ 
كه از سال 92 منتظر راه اندازي بود، افتتاح و كلنگ 
خط 10 هم بر زمین زده شد. در كنار اين ها، تكمیل 
خطوط فعلي هم در دستور كار قرار گرفت و از اين ها 
مهم تر، طرح جامع حمل ونقل ريلي شهر تهران كه 
مسیر آينده متروي تهران در افق 1420 را با 4 خط 
جديد و 2 خط اكسپرس مشخص مي كند، تدوين و 

تصويب شد.
شايد كمتر كسي باور كند كه با وجود ادعاي ساخت 
مناسب مترو در سنوات گذشته، در مواردي آنقدر كار 
عجوالنه پیش رفته و به نیازهاي اساسي بي توجهي 
شده كه هنوز كه هنوز است شب ها  قطارها در طول 
بعضي از خطوط پارك مي شوند تا فردا بتوانند دوباره 
به سرويس دهي بپردازند. اين مشــكل كه ناشي از 
بي توجهي به لزوم ســاخت پايانه همزمان با افتتاح 
خط بــود، در ايــن دوره برطرف شــده و هم اكنون 
ساخت 3 پايانه در 3 خط در دســت انجام است كه 
با بهره برداري از آنهــا، امكان كاهش ســرفاصله و 

سرويس دهي بهتر به مسافران فراهم مي شود.
واگن ملي مترو كه امروز رونمايي مي شــود، آخرين 
حلقــه از زنجیــره ارزش در مجموعــه تالش هاي 
پیشروانه در مترو است. اگر واگن نباشد، تونل كندن 
و ريل گذاشــتن به هیچ دردي نمي خورد. با افزايش 
تعداد واگن هاســت كه مي توان ظرفیت هاي بالقوه 
را بالفعل كرد و سطح ســرويس حمل ونقل عمومي 
را افزايش داد. در 3 ســال اخیر، 98 واگن به ناوگان 
متروي تهران اضافه شد، اما نیاز شهر تهران به مراتب 
بیش از اين هاست و به خصوص در دوره شیوع كرونا 
و نیاز به رعايت فاصله اجتماعي، مشخص شد كه اين 
نقطه  ضعف مزمن تا چه  اندازه مي تواند زحمات ديگر 

را كم  اثر كند.
از اواسط سال 1398 تقريبا قطعي شد كه با شرايط 
فعلي تحريم ها، نمي توان به توسعه ناوگان ريلي شهر 
امید داشت. قراردادها و تفاهمنامه هاي قبلي حتي با 
وجود تأمین دشوار منابع مالي عمال به جايي نرسید. 
تنها چاره، استفاده از روش مهندسي معكوس و اقدام 
براي تولید داخلي اجزاي واگن بــود. كرونا نرفت و 
تحريم ها برطرف نشد، اما تولید واگن ملي به سرانجام 
رسید و امروز از آن رونمايي مي شود. اكنون مي توان 
گفت؛ متروي تهران در بیســت و سومین سال عمر 
خود، روي ريل درســتي قرار گرفته اســت. با طرح 
جامعي كه از امسال تا 20ســال بعد بايد اجرا شود و 
با الگوي جديدي كه در توسعه انسان محور مترو در 
پیش گرفته شده، مي توان امیدوار بود كه در 2 دهه 
آينده، ساكنان پايتخت از دسترســي گسترده تر و 
ســرويس دهي بهتري بهره مند شــوند و اين شبكه 
زيرزمیني حمل ونقل عمومي و پاك بتواند به كاهش 

ترافیك و آلودگي هواي تهران كمك كند.

 فقط 3هفته كافي بود تا نقشــه اي كه با رنگ 
غالب آبي و زرد به نوروز1400 رســید، قرمز جامعه

شود. در شرايطي كه كشور سال گذشته را با 
7شهرستان قرمز، 31شهرستان نارنجي، 2۵2شهرستان زرد 
و 1۵4شهرستان آبي به پايان رساند، با گذشت يك هفته از 
پايان تعطیــالت نــوروزي1400، همه مراكز اســتان ها و 
كالنشهرها در وضع قرمز و بحراني كرونا قرار گرفته اند و كادر 
درمان نسبت به افزايش قابل توجه مرگ و میرهاي كرونايي در 

روزهاي آينده هشدار مي دهند.

آخرين رنگ بندي كرونا 
آخرين وضعیت رنگ بندي كرونا از ســوي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي اعالم شد. براساس اين نقشه به جز 
مناطق كوچكي در شرق كشور، 2۵7شهرستان ازجمله همه 
مراكز استان ها و كالنشهرها در وضعیت قرمز قرار گرفته اند. 
همچنیــن 129شهرســتان نارنجي، ۵1شهرســتان زرد و 

11شهرستان آبي هستند.
سخنگوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اعالم 
شناســايي 20هزار و 9۵4بیمار جديد كرونا در كشور اعالم 
مي كند كه ركورد شناســايي بیمار در يك روز شكسته شده 
و با فوت 193نفــر ديگر از هموطنان مبتــال به كوويد-19، 
تعداد جان باختگان اين بیماري در ايران به ۶3هزار و ۶99نفر 

رسیده است.
سیماسادات الري، با بیان اينكه 2319نفر بستري شده اند، 
مي گويد: »4177نفــر از بیماران مبتال بــه كوويد-19 در 

وضعیت شديد اين بیماري تحت مراقبت قرار دارند.«
او همچنین هشــدار مي دهد با شــیوع ويروس جهش يافته 
انگلیسي در سراسر كشــور، بیماري كوويد-19 با سرعت در 
كشور رو به افزايش و شیب بستري در بیمارستان ها به مراتب 

تندتر از خیزهاي دوم و سوم اين بیماري است.

افزايش 6برابري ابتال در بوشهر
شیب بستري در استاني مانند بوشهر هم صعودي است. اين 
استان در روزهاي پاياني سال گذشته فقط يك شهر نارنجي 
داشت و حاال از 10شهرستان آن 8شهرستان در وضع قرمز و 

2شهرستان در وضع نارنجي هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشكي بوشهر آمار بستري هاي جديد 
در اين استان را ۶برابر اســفند اعالم مي كند و به همشهري 
مي گويد: »آمار ابتال و بستري در بوشــهر به شدت افزايشي 
است و شناسايي بیماران جديد در استان از حدود 100مورد 
روزانه در اسفند به بیش از ۶00مورد هم اكنون رسیده است. 
روز گذشته ۶۵0بیمار جديد به مجموع مبتاليان اضافه شد. 
درواقع هیچ وقت حتي در پیك قبلي كه تابستان سال گذشته 
اتفاق افتاد با اين حجم ابتالي روزانه روبه رو نبوديم. هم اكنون 
هم وقتي يك نفر به مراكــز درماني مراجعه مي كند مطمئن 

هستیم چند نفر را درگیر كرده است.«
سعید كشــمیري با بیان اينكه بیمارســتان ها شلوغ شده و 
280بیمار در كل استان بستري هستند، مي افزايد: »روزانه 
بیش از 80نفر بســتري جديد داريم و با توجــه به همه اين 
شواهد بايد گفت بوشهر در وضع پرخطر قرار گرفته است. آمار 
فوتی خوشبختانه افزايش چشــمگیري نداشته و از متوسط 
روزي يك فوت به 1.3مورد رســیده اســت. فعال بیشترين 
نگراني ما از سرعت و شدت ابتالست و اگر بخواهیم سفرها را 
هم در نظر بگیريم در روزهاي آينده بايد منتظر موج مضاعفي 

از بیماري باشیم.«
او راهكار فوري خروج از بحران فعلي را محدوديت كامل تردد 
بین استاني و بین شهرستاني مي داند؛ به طوري كه به جز موارد 
ضروري جز ماشین هاي حمل سوخت يا مواد غذايي و... هیچ 

جابه جايي جمعیتي اتفاق نیفتد.

تغيير وضعيت از زرد به قرمز در آذربايجان غربي 
ارومیه در میانه نوروز تنها شهر قرمز آذربايجان غربي بود، اما 
حاال از 17شهر اين استان 12شهر به رنگ قرمز درآمده اند و 
برخي شهرها ازجمله مهاباد تغییر رنگ ناگهاني زرد به قرمز 
را تجربه كرده اند. اين تغییر وضعیت به دلیل افزايش ناگهاني 
شمار مبتاليان به ويروس كرونا و بستري ها در اين شهرستان 
روي داده و آمارها نسبت به  ماه گذشته ۵برابر افزايش يافته 
اســت. آمار ابتالي روزانه در كل اســتان فقط در 24ساعت 
به 888بیمار هم رســیده و ورود ۵شــهر ديگر استان يعني 
سلماس، سردشت، چالدران، اشــنويه و چايپاره به وضعیت 
قرمز هم پیش بیني مي شود. علي مصطفوي، معاون سیاسي 
امنیتي و اجتماعي اســتاندار آذربايجان غربي با بیان اينكه 
برخي شهرهاي اســتان تا اوايل هفته جاري در وضعیت زرد 
قرار داشــتند، اما اكنون در وضعیت خطر قــرار گرفته اند، 
می گويد: »فرمانداران و مديران دستگاه ها بايد نسبت به اجراي 

محدوديت هاي ابالغي ســتاد ملي مقابله با كرونا متناسب با 
وضعیت شهرها ازجمله دوركاري ادارات، ترددهاي شبانه و 

فعالیت صنوف اهتمام ويژه داشته باشند.« 

افزايش دوباره شهرهاي قرمز در خوزستان 
در خوزستان هم اوضاع خوب نیست. در شرايطي كه مسئوالن 
دانشگاه علوم پزشكي و كادر درمان خوزستان روزهاي گذشته 
به خروج استان از پیك بیماري امیدوار بودند، افزايش مجدد 

شهرهاي قرمز از 9 به 1۶مورد، نگراني ها را برگرداند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــكي جندي شــاپور اهــواز در 
اين باره مي گويد: »هم اكنون شــهرهاي انديمشك، امیديه، 
مسجدسلیمان، دزفول، اللي، شوشــتر، ايذه، اهواز، كارون، 
باغملك، شوش، خرمشهر، آبادان، رامهرمز، ماهشهر و بهبهان 
در وضعیت قرمز قرار دارند.« فرهاد ابول نژاديان با بیان اينكه 
شهرهاي آغاجاري، رامشــیر، انديكا، گتوند، دشت آزادگان، 
هنديجان، شادگان، هفتكل و باوي در وضعیت نارنجي هستند، 
مي افزايد: »با توجه به شــرايط شــكننده و ناپايدار كرونا در 
خوزستان، مردم از هرگونه تجمع، مسافرت و تردد غیرضروري 
بپرهیزند و با جديت پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كنند.«  
از هفته منتهي به آخر سال گذشته تا امروز خوزستان تقريبا 
از حالت بحراني و اضطراري پايان سال خارج شده بود و حاال 
با افزايش شهرهاي قرمز مشخص نیست اين استان چه زماني 
قرار است از پیك سوم عبور كند. خوزستان از اوايل بهمن به 
پیك سوم كرونا وارد شــده و روزهاي پاياني سال را با حجم 

زيادي از ابتال و مرگ ومیر پشت سر گذاشت.

70درصد تست كردستاني ها ويروس جهش يافته است 
سنندج، مركز استان كردستان هم روز گذشته در رنگ بندي 
جديد، قرمز اعالم شد. رئیس دانشگاه علوم پزشكي كردستان 
داليل قرمزشدن ۶شهر استان را شیوع ويروس جهش يافته 
انگلیســي، گردشــگري نوروز و رعايت نكردن پروتكل هاي 
بهداشتي از سوي مردم عنوان مي كند و به همشهري مي گويد: 
»ويروس انگلیسي به سرعت در حال گسترش و انتشار است 
و كردســتان در شــیب تصاعدي كرونا قرار دارد.«  فرزين 
رضاعي با بیان اينكه 70درصد تست هاي كرونا از نوع ويروس 
جهش يافته تأيید مي شــوند، می گويد: »تعــداد مبتاليان و 
فوتي هاي كرونايي در استان در حال افزايش است و در صورت 
تداوم بي توجهي شهروندان به رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
و تداوم وضعیت خطرناك، در روزهاي آينده شــاهد افزايش 
تعداد جان باختگان ناشــي از اين ويــروس خواهیم بود.« از 
شهرهاي كردستان؛ سنندج، سقز، قروه، ديواندره، بانه و بیجار 
در وضعیت قرمز و مريوان، كامیــاران و دهگالن در وضعیت 

نارنجي و سروآباد در شرايط زرد قرار دارند.

افزايش 30درصدي ابتال در خراسان رضوي 
در خراســان رضوي هــم فقط ۶شــهر در وضعیــت زرد 

هســتند و ســاير شــهرهاي اســتان در وضعیــت قرمز و 
نارنجي قرار گرفته اند. به  گفته معاون بهداشــت دانشــگاه 
علوم پزشــكي مشــهد مقدس 70 تا 80درصد از جمیعت 
استان در مشهد، نیشــابور، قوچان، بینالود، گناباد و سبزوار 
 ســاكن هســتند كه اكنون در منطقه قرمز ابتــال به كرونا 

قرار گرفته اند.
مهدي قلیــان مي افزايــد: »هم اكنــون میــزان مراجعه و 
نمونه گیري ها صددرصد افزايش يافته و با افزايش 30درصدي 
موارد مثبت نسبت به سال گذشته مواجه هستیم؛ آن هم در 
حالي  كه عالوه بر ساير گروه هاي ســني، كودكان، نوجوانان 
و جوانان هم بیش از گذشــته در معرض ابتال به اين بیماري 

قرار گرفته اند.«
به گفته وي، در 3ماه گذشته میزان بستري هاي استان كمتر 
از ۵00نفر بود و فقط در چند روز گذشته اين آمار به 8۶0نفر 
رسید. قلیان با تأكید بر اينكه موضوع كرونا جدي است و نبايد 
شاهد عادي انگاري شهروندان نسبت به اين بیماري باشیم، 
عنوان مي كند: »شرايط مناسبي كه در بهمن و اسفند سال 
گذشته ايجاد شد به دلیل همكاري هاي مردم بود و امیدواريم 
مشابه همان وضعیت در شرايط كنوني منجر به كاهش آمار 

ابتال و مرگ ومیر شود.«

رشد 3برابري فوتي هاي كرونا در اصفهان 
در اصفهان هم مدير مركز بیماري هاي واگیر مركز بهداشت 
استان اصفهان از 3برابر شدن فوت بیماران نسبت به ماه هاي 
قبل خبر مي دهد و مي گويد: »شــاهد افزايش روند اپیدمي 
كرونا ناشي از ايام نوروز، مسافرت ها و اختالط هاي جمعیتي و 
نیز همجواري با استان قرمز خوزستان هستیم.« رضا فدايي به 
تست مثبت روزانه 300نفر در ماه هاي گذشته اشاره مي كند 
و مي افزايد:  »اين رقم به 1۶00نفر تست مثبت روزانه رسیده 
است و افراد مبتال به كرونا نزديك به ۵برابر افزايش يافته اند.«

به  گفته اين مسئول، شیوع همه گیري كرونا شیب صعودي 
دارد و بعید اســت تا 2هفته آينده به وضع افقي برســد، به 
همیــن دلیل مردم بايــد بدانند وضعیت چقــدر خطرناك 
اســت و تدفین ها 3برابــر و خطر جاني كرونا بســیار جدي 
است. از 24شهرستان اصفهان 23شهرســتان در وضعیت 
 قرمــز و نارنجــي و فقط يــك شهرســتان در وضعیت زرد

كرونايي قرار دارد.

سيستان و بلوچستان در آستانه پيك سوم كرونا 
سیستان و بلوچستان هم مانند ســاير استان هاي كشور در 
شــیب صعودي بیماري قرار گرفته؛ درحالي كه اين استان تا 
همین يك هفته پیش در وضعیت زرد و آبي قرار داشت و در 
ايام نوروز هم ورود پالك هاي غیربومي به شهرستان چابهار 
ممنوع اعالم شــد. محمدهادي عباسي، مدير روابط عمومي 
دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در اين باره به همشهري توضیح 
مي دهد: »شــیب همه گیري كرونا در سیستان و بلوچستان 
همانند ساير نقاط كشور است، با اين تفاوت كه هم اكنون و بعد 
از اينكه بقیه نقاط كشور وارد موج چهارم همه گیري مي شوند، 
استان سیستان و بلوچستان در حال ورود به موج سوم است.« 
شهرهاي زابل، ايرانشهر و چابهار در اين استان روز گذشته از 
زرد به نارنجي تغییر رنگ دادند و زاهدان هم قرمز شد. با توجه 
به شیب صعودي بیماري، نگراني هاي زيادي براي افزايش ابتال 
و بستري در استان وجود دارد. هرچند هم اكنون با 8بستري 
جديد و يك فوت، آمار در جنوب شرقي ايران هنوز به شرايط 
بحراني استان هاي قرمز نرسیده است، اما مديركل مديريت 
بحران سیستان و بلوچستان توصیه كرده است شهروندان با 
عمل به توصیه هاي بهداشتي از وقوع بحران جلوگیري كنند.

  
ويروس جهش يافته انگلیسي تا قلب استان ها نفوذ كرده 
و خبر تلخ روز گذشته، قرمزشدن همه شهرهاي مركزي 
كشور بود. 23مركز استان يعني شهرهاي اردبیل، تبريز، 
ارومیه، سنندج، همدان، كرمانشــاه، اهواز، بندرعباس، 
بوشهر، شــهركرد، يزد، رشت، گرگان، ســاري، سمنان، 
مشــهد، زاهدان، كرمان، ياســوج، بیرجنــد، بجنورد، 
قزوين و قم در شــرايطي از روز گذشــته )چهارشــنبه 
18فروردين( به جمع شــهرهاي قرمز اضافه شــدند كه 
 پیش از ايــن زرد و نارنجي و حتي برخــي از آنها در ايام
 نوروز آبي بودند.  اين وضعي اســت كه بــا كاهش قابل 
مالحظه رعايت پروتكل هاي بهداشتي رقم خورد و حاال 
تنها چاره باقیمانده، بازگشــت به همان روزهاي سخت 
محدوديت و قرنطینه است.  به تأكید متخصصان بهداشت 
و درمان اكنون از هرگونه تجمع در محیط هاي بسته كه 
سرعت چرخه انتقال ويروس در آنها به شدت باالست و با 

رشد تصاعدي ابتال همراه مي شود، بايد پرهیز كرد.

شوك كرونا به ايران  سرمقاله

جهان بیش از يك سال و نیم است 
كه درگیر بحران شیوع كرونا شده جامعه

و از اعالم رســمي شناســايي 
بــه  مبتــال  بیمــاران   نخســتین 
كوويد- 19 در كشورمان بیش از 14 ماه مي گذرد؛ 
ماه هايي كه صدهاهزار نفردر دنیا جانشان را از 
دســت دادند و در اين بین يكي از مهم ترين و 
محوري ترين ســؤاالت مطرح اين اســت كه 
كشورها اين بحران را چگونه مديريت كردند و 
كدام كشورها با استرات ژي بهتري پیش رفتند و در 
نهايت موفق تر عمل كردند؟ مركز بررسي هاي 
استراتژيك رياست جمهوري در گزارشي با عنوان 
»توانمندي دولت ها در پاسخ به بحران كرونا« كه 
روي سايت اين مركز منتشر شده به تحقیق در 
اين بــاره و عملكرد كشــورهاي مختلف براي 

مديريت بحران كرونا پرداخته است. 
گزارشي كه مربوط به دوره زماني شیوع كرونا در 
جهان تا آذر سال گذشته است و مي گويد »ايران 
يكي از بدترين كارنامه ها و عملكردها« را در بین 
كشورها به خصوص كشورهاي آسیايي داشته 
است: »تند باد كرونا تمام كشورها را آزار داد، اما 
تنها در برخي كشورها تبديل به توفاني تمام عیار 
شد. نتايج متفاوت كشورها در مقابله با ويروس 
كرونا تأمل برانگیز اســت. در آمريكاي شمالي، 
ايالت متحــده آمريكا وضعیــت فاجعه باري را 
تحمل كرد. تا اواسط آذر ماه 1399)اوايل دسامبر 
2020( ايالت متحده با بیش از 14میلیون مبتال، 
بیــش از يك پنجم مبتاليان جهــان را به خود 
اختصاص داده؛ درحالي كه اين كشور فقط حدود 
4درصد معادل يك بیست و پنجم جمعیت جهان 
را در خود جاي داده است. در آمريكاي جنوبي، 
برزيل تحت حكومت بولســونارو كه بسیاري 
او را شبیه ترين شــخصیت به ترامپ مي دانند، 
شــبیه ترين عملكرد را به اياالت متحده تحت 
رهبري ترامپ داشــت؛ درحالي كــه اروگوئه و 
كاستاريكا نسبتاً موفق بودند. روسیه، اسپانیا، 
بريتانیا، ايتالیا و فرانســه از مردودان قاره اروپا 
بودند و در آسیا ايران با بیش از يك میلیون مبتال 
و حدود ۵0هزار قرباني تا اين زمان )آذرماه( يكي 
از بدترين كارنامه ها را داشــته است. ايران يكي 
از طوالني ترين مواجهات با روزهاي اوج بحران 
را داشت و نخستین كشــوري در جهان بود كه 

به سرعت )از اواسط خرداد( موج دوم و از اوايل 
مهر موج سومي را تجربه كرد كه بسیار وخیم تر 
و مرگبارتر از موج نخست بود. در آذرماه  حدود 
20درصد مرگ هاي روزانه در ايران بر اثر ابتال به 
كرونا بوده است و اگر متغیر جمعیت را كنترل 
كنیم، ايران با ۵84مرگ به ازاي هر يك میلیون 
نفر جمعیت، بیشترين آمار قربانیان كرونا را در 
قاره آسیا )پس از ارمنســتان كه سال گذشته 
درگیر جنگ بود( به خود اختصاص داده است. 
اين درحالي است كه برخي كشورهاي آسیاي 
شرقي به سرعت و با كمترين تلفات و هزينه بر 
بحران غلبه كردند و براي عملكرد موفقیت آمیز 
خود مورد تمجید قرار گرفتند. كره جنوبي طي 
كمتر از يك ماه نمودار مبتاليان را نزولي كرد و 
حتي در اواسط ماه آوريل انتخابات پارلماني اش 
را نیز در مقابل چشــمان حیرت زده جهانیان 

برگزار كرد.« 
اما سؤال اصلي اين اســت كه چرا كره جنوبي 
توانســته اســت در مديريت كرونا موفق عمل 
كند، ولي عملكرد كشورهايي مثل ايران، ايتالیا، 
برزيل، اسپانیا و... چندان موفق نبوده ؟ در گزارش 
مركز استراتژيك رياســت جمهوري در پاسخ 
به اين ســؤال نوشته شــده: »عامل تأثیرگذار 
اصلي بر كامیابي يا ناكامي كشورها در مديريت 
بحران كرونا، شــیوه هاي حكمراني بوده است. 
تمام عوامــل تأثیرگذار ديگر، ازجمله شــكل 
حكومت، توانايي هاي مالي و فناورانه كشورها، 
همبســتگي اجتماعي و فرهنگ عمومي، تنها 
هنگامي مي توانستند نقش قابل توجهي ايفا كنند 
كه در چارچوب يك الگوي حكمراني مطلوب 
بحران قرار گیرند.  مركز بررسي هاي استرات ژيك 
رياست جمهوري در بخش ديگري از گزارش خود 
با بررســي »الگوهاي متفاوت حكمراني بحران 
كرونا« به ويژگي هاي الگوهاي موفق و ناموفق 
حكمراني بحران كرونا پرداخته و ۶محور اصلي 
را مطرح كرده است. در اين گزارش از »پذيرش 
بحران يا انكار بحران« به عنوان نخســتین الگو 
نام برده شده و آمده: »كشورهاي موفق بحران 
را به مثابه يك بحران به سرعت پذيرفتند، ولي 
كشورهاي ناموفق حداقل تا زمان قابل توجهي 
اصل وجود بحران را انكار كردند. اذعان به قرار 
داشــتن در بحران يا انكار آن، نخستین مرحله 

از مواجهه با بحران هم در سطح فردي و هم در 
سطح ملي اســت. چنانچه يك مسئله بغرنج يا 
يك بحران نوظهور، به سرعت از سوي رهبران 
سیاســي و تصمیم گیران، به مثابه يك بحران 
درك و احســاس شــود، آنگاه بخش بزرگي از 
مســیر براي مديريت بحران ريل گذاري شده 
است. مي توان گفت مهم ترين و نخستین عامل 
تعیین كننده تفاوت بین كشــورهاي موفق و 
ناموفق در مهار بحران كرونا، همین عامل پذيرش 

يا انكار بوده است.« 
در ادامه اين گزارش، دومین الگو و تفاوت عملكرد 
كشورها در مديريت بحران كرونا »پاسخ بهنگام 
به بحران يا پاسخ معوق و مردد به بحران« دانسته 
شده است: »كشــورهاي موفق، به تبع پذيرش 
بحران، يك پاسخ اولیه بهنگام طراحي كردند، 
اما كشورهاي ناموفق، پاســخي معوق و مردد 
دادند. كشــورها پس از پذيرش بحران به مثابه 
بحران، بايد فوراً دســت به كار شده و يك پاسخ 
اولیه فوري طراحي و اجرا كنند. پاســخ بهنگام 
همان عاملي بود كه تعیین مي كرد آيا حكومت ها 
زمام بحران را در دست گرفته اند يا بحران زمام 

حكومت ها را.« 
سومین الگويي كه براي موفقیت يا عدم موفقیت 
كشورها در گزارش مركز بررسي هاي استراتژيك 
رياســت جمهوري منتشــر شــده، داشــتن 
»استراتژي مشخص و واحد در مقابل بحران يا 
سردرگمي استراتژيك« است. در گزارش آمده: 
»كشورهاي موفق توانستند يك استراتژي واحد، 
مشخص، هماهنگ و فراگیر براي مقابله با بحران 
طراحي كنند، ولي كشــورهاي ناموفق حتي با 
گذشت چند ماه از آغاز بحران دچار سردرگمي 
استراتژيك بودند. البته اغلب كشورها، دير يا زود، 
ناچار شدند عمق و شدت بحران كروناويروس 
را بپذيرند، اما اين دير يا زود پذيرفتن، تا اندازه 
زيادي بر نتايج كارنامه دولت ها تأثیر گذاشت. 
فاصله پذيرش، تنها چند روز و حداكثر چند هفته 
بود، اما تفاوت ها به اندازه چندصد هزار مبتالي 
بیشتر يا كمتر و جان چند هزار انسان بود. تقريبا 
تمام كشــورها نیز باالخره دير يــا زود نوعي از 
پاســخ اولیه را تدارك ديدند. اگرچه بهنگام يا 
معوق بودن اين پاسخ سرنوشت ساز بود، اما در 
نهايت تمام كشورها در مقطعي اين پاسخ اولیه 

را تدارك ديدند.« 
در ادامه گــزارش از »علم گرايــي و تبعیت از 
تجربه هاي ديگر كشورها يا پندارگرايي و خود 
خاص پنــداري« به عنــوان چهارمین موضوع 
مهم ياد شــده اســت: »به نظر مي رسد يكي از 
عوامل مهم تقويت كننده يــا بازدارنده توانايي 
كشورها براي طراحي يك استراتژي مشخص 
و واحــد، میــزان مرجعیت علــم و تخصص و 
میزان آمادگي براي يادگیري از تجربیات ساير 
كشورها در الگوهاي حكمراني و مديريت آنان 
بود. كشــورهاي موفق در بحــران كرونا، علم، 
تخصص و تجربه جهاني )الگوهاي در دسترس( 
را مبنــاي تدوين اســتراتژي هاي خــود قرار 
دادند و كشــورهاي ناموفق عمدتاً بنابر شهود 
و خــود همه  چیزدان پنداري سیاســتمداران، 
مصلحت سیاسي و منافع اقتصادي، تاكتیك ها و 
اقدامات متناقض و اقتضايي خود را پیش بردند. 
استراتژي هاي موفق در كشورهاي گوناگون، كم 
و بیش يكسان بود؛ هرچند نقاط تأكید و عناصر 
اصلي متفاوتي داشت. برخي تأكید اصلي را بر 
قرنطینه و فاصله گذاري اجتماعي گذاشــتند 
)نیوزيلند و اغلب كشــورهاي موفق اروپايي( و 
برخي بر تست و رهگیري )كره جنوبي( و برخي 
تركیبي از هر دو را به اجرا گذاشــتند، اما همه 
اين اســتراتژي هاي به ظاهر متفاوت، مبناي 
يكساني داشتند؛ مبنايي كه به آنها اجازه مي داد 
در شرايط خاص هر كشور، كارآمد باشند، جلب 
اعتماد كنند و تاكتیك ها و اقدامات مشخصي 
را به روشني تجويز كنند. اين مبنا همان علم، 

تخصص و تجربه در دسترس بود.« 
پنجمین الگويي كه براي موفقیت  يا عدم موفقیت 
كشورها در گزارش مركز بررسي هاي استراتژيك 
رياست جمهوري منتشر شده، تفاوت بین داشتن 
»اعتماد سیاســي باال يا بي اعتمادي سیاسي و 
بحران اعتماد« در كشورها دانسته شده است: 
»به طور كلي، اعتماد براي حكمراني بسیار مهم 
اســت؛ زيرا اعتماد، همــكاري و كنش جمعي 
را ممكن مي كنــد... . اهمیت اعتمــاد به مثابه 
مفصل گاه بین جامعه و حكومــت و نهادها، در 
زمانه بحراني چون بحران اپیدمي كرونا دوچندان 
مي شود؛ زيرا در هنگامه هاي بحران، مردم بیش 
از هر زمان از دولت و نهادهاي آن انتظار رهبري، 

حمايت و اقدام يكپارچه دارند.«
همچنین در اين گزارش، داشــتن »حكومت 
توانمند و داراي سطح بااليي از قابلیت يا حكومت 
ناتوان و دچار بحران نفــوذ و قابلیت« به عنوان 
ششمین و آخرين الگوي عملكرد موفق و ناموفق 
عنوان شده و آمده اســت: »كشورهاي موفق، 

مجهز به حكومت هاي توانمند بودند، كشورهاي 
ناموفــق از ناتواني حكومت رنــج مي بردند... . 
مقابله مؤثر با بحران ها فقــط نیازمند پذيرش 
بحران، پاسخ اولیه ســريع، استراتژي مشخص 
و تصمیمات بهنگام و عالمانه نیست، بلكه اين 
تصمیمات در نهايت بايد بــه دقت و به صورت 
كارآمد اجرا شود. تصمیم سريع و بهنگام براي 
قطع ترددهاي بین المللي با كشورهاي كانون 
شیوع، قرنطینه سازي  شهرها و افراد، ممانعت 
از تجمعات يك بحث است و اقتدار كافي براي 
اجراي اين تصمیمات بحثي ديگر... . بحران كرونا 
نشان داد كه اعتماد به تنهايي در هیچ كشوري 

تضمین كافي براي اجراي تصمیمات نیست. 
عالوه بر اين، هیــچ تصمیمي نمي توانســت 
يك بُعدي باشد. خانه نشــین كردن میلیون ها 
نفر يك بحث بود و توانايي تأمین مايحتاج آنها 
بحثي ديگر. نمي توان وضعیتي از اين دشوارتر را 
براي يك حكومت متصور شــد. بايد میلیون ها 
نفر را قانع و درصورت لــزوم وادار كرد تغییرات 
قابل توجهي در رفتارشان ايجاد كنند؛ تغییراتي 
كه بسته به اينكه استراتژي مختار حكومت چه 
باشد، ممكن است شامل طیفي از ماسك زدن 
اجباري، رعايت واقعــي فاصله فیزيكي، تعويق 
و تعلیق بســیاري از آيین ها، مراسم، جشن ها 
و مانند آنها تا قرنطینه كامل و ماندن در منزل 
باشد. ســپس براي میلیون ها شــهروندي كه 
مي خواهند ماســك بزنند بايد ماسك و براي 
میلیون ها نفري كه در خانه قرنطینه شــده اند 
)و طبیعتاً با كارخانه ها و ادارات عمدتاً تعطیل(، 
روزانه غذا، آب و مايحتاج اولیــه را  تأمین كرد 
و البته همچنیــن هزاران كیت تشــخیصي، 
هزاران دســتگاه تنفســي، مقدار قابل توجهي 
دارو و بسیاري ملزومات ديگر و در عین حال بايد 
تمام كاركردهاي ســابق خود، از تأمین امنیت 
گرفته تا تنظیم بازار و برخي كاركردهاي جديد 
خود در شرايط بحران، از تأمین شادي و جلب 
اعتماد افزون تر گرفته تــا ايجاد امید و انگیزه را 
نیز برعهده گیرد.« مركز بررسي هاي استراتژيك 
رياســت جمهوري بعد از اعالم ۶الگوي موفق و 
ناموفق به عملكرد ايران در مديريت بحران اشاره 
كرده و نوشته است: »دستگاه حكمراني ايران 
در هیچ يك از ويژگي هاي ۶گانــه اي كه براي 
كشورهاي موفق در بحران ذكر شد نمره قبولي 
نگرفت و اين امر نشــانگر ضرورت بازانديشي 
اساسي در الگوي حكمراني كشور به طور كلي 
و الگوي حكمراني بحران كشــور به طور خاص 
است.« همچنین در ادامه پیشنهادهايي براي 
بهبود شــرايط ارائه شــده: »بايــد بحران ها را 

شــناخت، پذيرفت و درباره آنها انديشید. انكار 
بحران ها آنهــا را از بین نمي بــرد، بلكه تبديل 
به فاجعه مي كند. بحران كرونا نشــان داد كه 
حكومت در ايران حداقل از 4بحران نسبتاً پايدار 
و بلندمدت رنج مي برد: 1- بحران تصمیم گیري: 
يعني توانايي اتخاذ تصمیمات سريع و قاطع آنگاه 
كه بدان ها نیاز است. 2- بحران اعتماد سیاسي: 
يعني اعتماد مردم به حكومــت و نهادهاي آن. 
3- بحران انسجام سیاستي: يعني ناتواني اتخاذ 
سیاست ها و راهبردهايي كه بتواند اجماع نهادي 
كافي در میان نهادهاي شــريك در حاكمیت 
را ايجاد كند و 4-بحــران نفوذ يا قابلیت: يعني 
توانايي حكومــت براي اعمال اقتــدار در تمام 
قلمروي سرزمیني، پیشبرد سیاست ها و تعقیب 
اهداف. به نظر مي رســد هرگونه بازانديشي در 
دستگاه حكمراني كشور بايد رسیدگي به اين 

4بحران را در اولويت قرار دهد.«
همچنین در گزارش مركز بررسي استرات ژيك 
رياســت جمهوري به اثرات تحريم بر عملكرد 
دولت در مديريت بحران كرونا هم اشــاره شده 
است: »تحريم هاي اياالت متحده بر عدم قابلیت 
ايران براي مواجهه موفق بــا بحران كرونا مؤثر 
بودند، اما تعیین كننــده نبودند. نبود تحريم ها 
قطعا اقتصاد ايران را در مقابل امواج خروشــان 
كرونا استوارتر مي كرد، اما به احتمال بسیار زياد 
نمي توانست دستگاه سیاســتگذاري و اجرايي 
ايران را از عالقه ديرينه بــه انكار و عدم پذيرش 
بحران )ها(، ســندروم تأخیر و معضل به تعويق 
انداختن پاسخ، بحران انسجام و هماهنگي بین 
نهادي و بحران قابلیت اجرا برهاند. بســیاري 
از تأخیرها و ترديدهــا در تصمیم هاي مقامات 
ايراني ناشي از فشار اقتصادي نبود، بلكه نتیجه 
 بحران هاي درازمدتي است كه اين بخش ها با آن 
مواجه اند. با اين همه نكته راهبردي اساسي اين 
است كه تالش براي خروج از وضعیت تحريم، 
لحظه اي نبايد متوقف شود. بحران كرونا ايران 
تحريم زده را گرفتار يــك »وضعیت بحران در 
بحران« كرد كه مشــابه آن را كمتر كشــوري 
تجربه كرده بود؛ بنابراين مســأله اساسي اين 
نیست كه میزان تأثیر بحران تحريم ها بر مديريت 
بحران كرونا در ايران چقدر بود، بلكه مســأله 
اساسي اين است كه از نظر اصول امنیت پايدار 
نبايد كشور را در درازمدت در بحراني همچون 
تحريم نگاه داشــت؛ چراكه حتــي اگر تحريم 
كارساز نشود )كه البته در درازمدت خالف آن 
ثابت شده(، چه بســا بحران هاي حادث شده 
 در وضعیت تحريم پیامدهاي شوم وحشتناكي

داشته باشند.« 

شیب صعودي بیماري كرونا در ايران، همه مراكز استان ها را قرمز كرده، اما مسئوالن علوم پزشكي 
استان ها معتقدندكه موج اصلي بیماري از هفته هاي آينده رقم خواهد خورد 

   استان هاي قرمز 
بر اساس آنچه رنگ بندي هاي اپليكيشن ماسك نشان مي دهد؛ قزوين، قم، لرســتان و مركزي در فهرست استان هايي قرار دارند كه 
تمام شهرهايشان يكباره با وضعيت قرمز كرونايي مواجه شــدند. بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشكي قزوين طي چند روز گذشته، 
تعداد مبتاليان به كرونا در اين استان در مقايسه با ابتداي سال۱۴00، بيش از 6برابر افزايش يافته است. در اراك به دليل تكميل ظرفيت و 
پرشدن تخت هاي بيمارستان اميرالمومنين)ع(، مركز درماني اميركبير به عنوان مركز دوم پذيرش بيماران كرونايي در اين شهر انتخاب 

شد. محمدرضا قدير، رئيس دانشگاه علوم پزشكي قم هم تأكيد مي كند كه آمار بستري ها و بيماران بدحال استان افزايشي شده است.

گزارش مركز بررسي استراتژيك رياست جمهوري از نقش حكمرانی در مديريت بحران كرونا

مديريت كرونا نمره قبولی نگرفت

رنا
:  اي

س
عك

مريم سرخوش- سيده زهرا عباسي
خبر نگار
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صدابهصداميرسد
براي ما بنويسيد از هر مشــكلي كه دغدغه تان شده اســت. از كوچه و خيابان، محله و شهر، 
سازمان ها و نهادها... هر چه به چشم تان مي آيد كه قابل نقد است يا قابل تحسين. هر چه كه فكر 
مي كنيد اگر به گوش مسئولي برسد شايد برطرف شود. هر چه كه شما نمي دانيد از چه كسي بايد 
پيگيري كرد به ما بسپاريد تا برايتان پيگيري كنيم و به نمايندگي از شما به جوابي دست يابيم كه 
هم به  كار شما بيايد هم ديگراني مانند شما. اگر پاسخ سؤالتان را ندانيم از مسئول مربوط پيگيري 
مي كنيم و در ستون »سؤال از شما پيگيري از ما« پاسخ آن را به چاپ مي رسانيم. اگر پاسخ سؤالتان 
پيش كارشناسان خودمان باشد، بي درنگ شما را براي حل مشكل راهنمايي خواهيم كرد. برخي 
مسئوالن نيز متعهدانه بعد از خواندن پيام هاي شما عزيزان پاسخي مكتوب مي كنند كه آن را در 
هم در ستون سخنگاه يا با مردم به چاپ مي رسانيم. تالش ما اين است كه صداي رساي شما باشيم 
در زمانه اي كه شايد صدا به صدا نرسد. براي اينكه پيام هاي تان زودتر در نوبت چاپ قرار بگيرند 
چه از طريق پيامك، چه از طريق ســامانه تلفني، چه از طريق آيدي هاي تلگرامي اعالم شده، 
حتي االمكان كوتاه و موجز پيام بگذاريد و حتما نام خود و شهرتان را بگوييد. براي چاپ پيامتان 
صبوري كنيد و مطمئن باشيد همه پيام هاي شما خوانده مي شوند. از ارسال پيام هاي شخصي، 
بي ربط، فحاشي، كلمات نامناسب، نامفهوم و امثال اينها خودداري كنيد زيرا دريافت اين پيام ها 
باعث فرصت سوزي و ضايع شدن حق ديگران است. منتظر دريافت پيام هاي شما از مسيرهاي 

اعالم شده هستيم و همواره پيگير موضوعات شما مخاطبان گرانقدر.
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شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان

ارسال پیام كوتاه خوانندگان
تلگرام با مردم
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درمانوبهداشت

   درمانگاه ها به پذيــرش بيماران و مصدومان 
تنگدست ملزم شوند

در مراجعه اخیرم به یكي از درمانگاه ها جهت تزریق، 
شــاهد شكســتگي ســر یك كودك كار بودم كه با 
پاي خود و بدون همــراه به درمانــگاه مراجعه  كرده 
و درخواســت درمان داشت كه با پاســخ منفي كادر 
درمان روبه رو شد. در شرایطي كه در كشورهاي دیگر 
گربه را در بیمارســتان ، درمان مي كننــد چرا نباید 
یك كودك مصدوم در بیمارســتان، درمان و پذیرش 
شــود. وزارت بهداشــت باید با اختصــاص بودجه اي 
 به درمانگاه هــا، از آنها بخواهد تا هزینــه افراد فقیر را 

پوشش دهند.
ملك حسيني از تهران

  رسيدگي به بيماران در بيمارستان ها واقعا جاي 
سؤال دارد

همسرم به دلیل كرونا 5روز در بیمارستان بستري بود 
و خوشــبختانه بر این بیماري غلبه كرد. اما بیشترین 
چیزي كه غیر از درد و رنج كرونــا باعث افزایش آالم 
ما شــد برخورد بسیار بد پرســنل بیمارستان بود. در 
اعتراض به بخش سرپرســتاري هم مي گفتند پرسنل 
درمان خســته اند و اعصاب ندارند. واقعــا این انصاف 

است؟
ميررضوي از مشهد

   نظارت بر كار بيمارستان ميالد
من به عنوان بیماري كه جهت جراحي كیســه صفرا 
در بیمارستان میالد بستري شدم، از عملكرد پرسنل 
و پرستاران این بیمارستان بســیار ناراضي هستم. از 
مسئوالن وزارت بهداشت و تامین اجتماعي تقاضا دارم 
به وضعیت بزرگ ترین بیمارســتان تامین اجتماعي 

كشور رسیدگي كنند.
شوقي از تهران

  ضد عفوني مستمر اماكن عمومي چه شد
قبــال اماكن عمومي كــم و بیش ضد عفوني مي شــد 
اما با توجه به شــیوع مجدد بیماري كرونــا آن هم از 
نوع جدید از شــهرداري تقاضا داریم اماكن عمومي و 
وســایلي را كه به طور جمعي از آن اســتفاده مي شود 
 مثل صندلي هاي پارك ها و یا اتوبوس ها، به طور مرتب 

ضدعفوني كنند.
سليمان از تهران

سگهايولگرد

  سنندج قلمرو سگ هاي ولگرد شده است
ســگ هاي ولگرد تعدادشــان در شــهرها بیشــتر 
 شــده و متأســفانه هیــچ اقدامي بــرای جمع آوري

آنها نمي شود.
در شهر سنندج بارها مردم به شــهرداري ها اعتراض 
كرده اند ولي در جواب عنوان شــده كه بــه ما اجازه 
نابودي سگ هاي ولگرد را نمي دهند و فقط مي توانیم 
عقیم شــان كنیم درحالي كه عقیم كردن نه از حمله 
آنها به مــردم كم مي كند و نه از ســر و صداي آنها كه 
شــب تا صبح اجازه اســتراحت به مردم را نمي دهند 
و كاًل آسایش مردم را ســلب كرده اند. رعایت حقوق 
 حیوانات در شرایطي رواســت كه حقوق انسان ها نیز

حفظ شود.
نصراللهي از سنندج

   جوالن سگ هاي ولگرد در پرند
بارها درخصوص ســگ هاي ولگرد كه در گوشه و كنار 
پرند به خصــوص فاز 6جوالن مي دهند به مســئوالن 
و رسانه ها اطالع رســاني و پیگیري كرده ایم اما هیچ 
ترتیب اثري بــه تقاضاي مــردم ســاكن در منطقه 
داده نشده اســت. آیا حتما باید اتفاق ناگواري بیفتد 
 یا جان كســي در خطر قــرار گیرد تــا موضوع جدي 

تلقي شود.
نوكار از فاز6پرند

   گله سگ ها در خيابان هاي كمالشهر
در ســاعات مختلف به خصوص ساعت هاي اولیه صبح 
ســگ هاي ولگرد به صــورت گلــه اي در خیابان هاي 
اصلي كمالشــهر تردد مي كنند كه بســیار رعب آور 
اســت. بارها از شــهرداري تقاضا كرده ایم نسبت به 
جمع آوري و ســاماندهي این ســگ ها اقدام كند  اما 
 اگــر اقدامــي صــورت گرفتــه به صــورت مقطعي 

بوده است.
زارع رفيع از كمالشهر كرج

جادهوراهسازي

   خرابي  جاده احمدآباد مستوفي به آزادگان
كنار اتوبان آزادگان در الین كندرو و در مســیري كه 
از احمدآباد مستوفي وارد آزادگان مي شویم، جاده اي 
وجود دارد كه بســیار ناهموار و پر از دست انداز و چاله  
است كه موجب خرابي و صدمه به جلوبندي ماشین ها 

و همچنین ایجاد تصادف مي شود.
احمدي از تهران

   فايده بزرگراه نجم آباد به چرمشهر چيست؟
چندي پیش بزرگراهي از نجم آباد و آبیك به چرمشهر 
در ورامین بازگشایي شد كه مسیری طوالني را تحت 

پوشش خود دارد.
آیا حداقل كاركردي كــه از این همــه هزینه انتظار 
مي رود نباید این باشــد كه خودروهاي ســنگین در 
اتوبان تهران- كرج تردد نكنند. یا مردم براي رسیدن به 
 هشتگرد و نظرآباد و كمالشهر و حصارك از این جاده

تردد كنند؟ 
ويسي از نظرآباد 

   جاده هاي نيشابور نيازمند بهسازي

جاده هــاي مواصالتــي نیشــابور اغلب خــراب و پر 
دســت اندازند و نیازمند بهســازي و روكش آسفالت 
هستند. برخي جاده ها روكش و مرمت شده اند اما اغلب 
آنها باقي مانده اند و مسئوالن عنوان مي كنند بودجه اي 
به دستشان نرســیده كه به این كار بپردازند. تكلیف 

مردم در این جاده هاي پرخطر چیست؟
مستعلي از نيشابور

   عوارض آزادراه گرمدره سنگين است
عوارض آزاد راه گرمدره كه از ابتداي سال99 به صورت 
كامل بازگشایي شده، ســنگین است و همین موضوع 
باعث عدم استقبال از آن است. درحالي كه اتوبان تهران 
كرج اغلب قفل مي شود در این بزرگراه هر چند كیلومتر 
مي توان یك خودرو دید كه علت آن به نظر بنده عوارض 

آن است.
مسعودي از كرج 

انتخابات

   كانديداهاي انتخابات هنوز مشخص نشده اند
با نزدیك شــدن بــه انتخابــات هنــوز كاندیداهاي 
انتخاباتي مشخص نشده اند و مردم زماني كافي براي 
 شناسنایي كاندیداها ندارند. چرا در این زمینه كوتاهي 

مي شود؟
اسماعيلي از اروميه

   حماسه اي ديگر در انتخابات خلق خواهد شد
مردم ایران نشــان داده اند كه همیشه پاي كشورشان 
هستند و این بار نیز نشــان خواهند داد كه خودشان 
تعیین كننــده و تصمیم گیرنده انــد. به شــایعات و 

سخن پراكني ها نباید توجه كرد.
اوسطي از تهران 

   تأييد صالحيت ها از همه گروه ها باشد
تأیید صالحیت ها تا حد زیــادي تعیین كننده میزان 
مشــاركت مردم در انتخابات است. از مسئوالن تقاضا 
داریم به گونه اي باشــد كــه همه گروه هــا و جناح ها 

نماینده اي داشته باشند تا شور انتخاباتي ایجاد شود.
زرگر از بندرعباس

شهري

   كرايه هاي مترو در مسيرهاي كوتاه عادالنه نيست
نرخ كرایه مترو كه از طریق كارت هاي اعتباري در مبدا 
كسر مي شود، عادالنه نیست و به نظر مي رسد آن قانون 
كه در مســیر كوتاه كرایه كمتري مي پرداختیم ملغي 
شــده اســت. به عنوان مثال اگر نرخ پایه هنگام ورود 
400تومان اســت این رقم همان ابتدا كسر مي شود. 
وقتي در پایان مســیر دوباره كارت بزنید 600تومان 
دیگر كســر مي شود كه رقم كل مســیر مي شود هزار 
تومان و این همان رقم معادل طي كردن كل مســیر 

است )ارقام مثال است(.
ولي زاده از تهران 

   اتوبوس هاي بي آرتي بيش از حد مسافر سوار 
نكنند

اتوبوس هــاي بي آر تــي گاهي تا چنــد برابر ظرفیت 
مسافر سوار مي كنند و اهمیتي به شرایط خاص كرونا 
نمي دهند. مثال در صبح 18فروردین در مسیر ترمینال 
جنوب به پایانه افشار در ایســتگاه آزادي حتي زماني 
كه اتوبوس در حال حركت بود، عده اي در تالش براي 
جاشدن و سوارشــدن بودند كه خود این وضع گویاي 
شمار زیاد مسافران اســت. رانندگان مي توانند بعد از 
 تعداد مشخصي مسافر در ها را ببندند و مسئوالن نیز

بر تعداد اتوبوس ها  بیفزایند.
ثمري از تهران 

 
  فكري براي خيل مســافران مترو در شرايط 

كرونا نشده است
میزان مســافراني كه از مترو اســتفاده مي كنند هیچ 
تفاوتي با قبل از كرونا ندارد و در سال جاري بیشتر هم 
شده است. در شــرایط گراني كنوني شاید مترو براي 
بسیاري از شهروندان مقرون به صرفه باشد كه همین 
امر باعث شده است صبح ها به خصوص مانند گذشته با 
فشار دست مأموران مترو و دیگر مسافران و هل دادن 
عده اي سوار مترو شوند، درحالي كه تهویه مترو كفاف 
این جمعیت را نمی دهد. خیلي مواقع حتي نمي توان 
درست نفس كشید و چطور مي خواهند كرونا منتقل 

نشود؟
شايان از تهران 

   خط يكسره اتوبوس هاي بي آرتي از راه آهن به 
تجريش حذف شد

تایك ماه قبل از عید مســافران تجریش تــا راه آهن 
یا ونك یا میــدان ولي عصر ســوار بي آر تي شــده و 
یكســره تا تجریش مي رفتند. اكنون مسافراني كه در 
تجریش ســوار مي شــوند باید در چهار راه پارك وي 
پیاده و دوباره اتوبوس جدید ســوار شــوند و در اصل 
 دوبار كرایه دهند. این چه كاري اســت كــه با مردم 

مي كنند؟
دشتي از تهران

جرائمراهنماييورانندگيوعوارض

  براي ساكنان شهر پرند تخفيف عوارض تردد 
قائل شوند

ساكنان شهر پرند كه جاده دیگري جز بزرگراه تهران- 
ساوه ندارند مجبورند براي هر بار تردد عوارض بپردازند 
بدون اینكه ســكونت دائمي آنها در پرند لحاظ شود، 
به عنوان نمونه در هر ماه حدود 50بار در این جاده تردد 
مي كنم. براي رفتن از شــهر پرند به غرب تهران هیچ 
مسیر جایگزیني نیست و تنها همین بزرگراه تهران - 
ساوه هست و چاره اي جز استفاده از این اتوبان شلوغ 
و گران نیســت. مثال بزرگراه تهران به سمت رودهن 

هم عوارضي دارد ولي جاده قدیم تهران به رودهن هم 
هست و مردم این انتخاب را دارند كه اگر نخواستند از 
جاده معمولي استفاده كنند با پرداخت هزینه از اتوبان 
جدید استفاده كنند. آیا انصاف است كه هر روز عوارض 
تردد بدهم. نباید تسهیالت ویژه اي براي ساكنان پرند 

قائل شوند؟
محمدي از پرند

   تكليف پيامك هايي كه رقمي ندارند، چيست؟
بعــد از اعمال قوانین منــع تردد بارهــا پیامك هایي 
دریافت كــرده ام كه در آنهــا رقمــي از جریمه ذكر 
نشده است و حتي عنوان نشــده كه خودروي من در 
كدام مســیر در حال تردد بوده كه تخلف محســوب 
مي شده اســت. تكلیف این پیامك ها چیست. آیا من 
 و امثال من جریمه شــده ایم یا اینها فقط براي تذكر 

است؟
پدرام از تهران 

   رقم سنگين عوارض خودرو را چه كنيم؟
همــه مي دانیم كــه باالرفتــن قیمت خــودرو براي 
مردم ســرمایه نمي شــود اما در همین شــرایط پول 
عوارض ســاالنه خودرو تقریبا دو برابر شده كه بسیار 
 ناعادالنه اســت و از مســئوالن تقاضا داریــم در آن 

تجدید نظر كنند.
ابوذر از يزد

  خودرويم در خواب است برايم جريمه مي آيد
چندي قبل الســتیك هاي خودرویم ســرقت شــد 
و دیگر نتوانســتم برایش الســتیك بخرم، بنابراین 
ســیم هاي باتري اش را قطع كردم و تقریبا 2ماه است 
كه از آن اســتفاده نمي كنم اما در كمال تعجب برایم 
پیامك هاي تخلف از قوانیــن راهنمایي و رانندگي آن 
هم تحت عنوان قبض تســلیمي مي آید. وقتي هم به 
دفتر پلیس+10مراجعه كردم مي گویند اعتراض بزنید. 
امثال مِن بازنشسته چقدر توان داریم كه دنبال اثبات 
این موضوع باشــیم كه تخلف نكرده ایم. چرا بي دقتي 

مي شود؟
يحيي از تهران 

آموزشوپرورش

   مسئوالن، معلمان غيرانتفاعي را دريابند
حقوق معلمان مدارس غیرانتفاعي پایمال مي شود و به 
رفع مشكالت این قشر از معلمان كمتر توجه مي شود. 
درحالي كه مــدارس غیرانتفاعي پول هــاي كالن از 
والدین مي گیرند، كمترین میــزان را به معلمان خود 
مي پردازند و خبري از استخدام و قرارداد آنها نیست. 
آموزش و پــرورش هم اقبالي به ایــن موضوع ندارد و 
گویا مــدارس غیرانتفاعي جزیــره اي مجزا از آموزش 
 و پرورش هســتند و فقط باید پولي بابــت دایر بودن 

مدرسه بپردازند.
زماني از فرديس 

   اخذ وجه پيش ثبت نام در مدارس غيرانتفاعي
به رغم تأكیــد و اعالم آمــوزش و پــرورش مبني بر 
اینكه مــدارس غیرانتفاعي اجازه اخــذ وجهي جهت 
پیش ثبت نــام را ندارنــد، برخــي از مــدارس از این 
 قانون ســرپیچي می كننــد و والدین را تحت فشــار

مي گذارند.
محمدباقر معارف از زاهدان

   پروتكل هاي بهداشــتي در زمان داير بودن 
مدارس رعايت نمي شود

دانش آموز سال دوازدهم انساني هستم. طي دو امتحان 
حضوري كه اسفندماه دادم شاهد بودم كه دانش آموزان 
فقط هنگام ورود به جلسه امتحاني ماسك و دستكش 
دارند و بعد از آن ماســك و دستكش ها را در مي آورند 
و با دوستان و همكالســي هاي خود دست مي دهند. 
از مســئوالن تقاضا داریم اجازه ندهند هیچ امتحاني 

به صورت حضوري برگزار شود.
مهديس از تهران

  رتبه بندي فرهنگيان انجام نشد
درحالي كه مســئوالن عنــوان مي كننــد رتبه بندي 
فرهنگیان اجرا شــده، این كار انجام نشــده اســت و 
چنانچه این كار انجام شود هم یك معلم با مدرك ارشد 
و دكتري معادل 80درصد یك استاد دانشگاه دریافتي 

خواهد داشت.
 داوودي، فرهنگي شاغل در سميرم

   افزايش حقوق معلمان كمتر از ساير كارمندان 
است

افزایش حقوق معلمان مطابق قانون مدیریت خدمات 
كشــوري بوده و فرهنگیان داراي كمترین افزایش به 

نسبت سایر كارمندان دولت بوده اند.
جناني از تهران 

ازهمهجاازهمهچيز

   بازار خودروي كيانمهر نيازمند ساماندهي است
بازار خــودروي كیانمهر كــرج واقع در كــرج جاده 
قزلحصار جنب زندان قزلحصار نیازمند ســاماندهي 
است زیرا بدون نظارت ممكن است تخلفات گسترده اي 
در حاشیه این بازار روي دهد و این احتمال به خصوص 
در روزهاي جمعه كه اوج شلوغي مركز است، محتمل 
است. پاركینگ هاي غیرمجاز و واسطه هاي متقلب كه 
اغلب ساكن مهدي آباد هســتند، خیابان هاي اطراف 
محدوده را قرق كرده اند و با نوشــتن قولنامه دســتي 
بدون مهر و بي اعتبار كلي داســتان ایجــاد كرده و به 
بهانه هاي مختلف از فروشــندگان اخــاذي مي كنند. 
با وجــود پیگیري هاي متعدد، متأســفانه ســازمان 
حمل ونقل و بار و مسافر اســتان البرز هیچ مسئولیتي 
در این موارد نپذیرفته است. پیگیري هاي قضایي نیز 
در حد جمع آوري موقت واســطه ها و پاركینگ هاي 

غیرمجاز بوده است.
عمران محمدي، نماينده كسبه 

   گرانفروشي بي پايان خودروسازان
به چه علت در فرم پیش فــروش خریداران كوئیك در 
ســال های 98 و 99اعالم نكردند هر 3ماه یك بار قرار 
است بر حسب تورم قیمت ها افزایش پیدا كند و به چه 
علت نصف پول ماشین را از ما گرفته اند و حال پول ما 
بر حسب تورم حساب نمي شود؟ آیا مسئولي هست به 

این مسئله رسیدگي كند؟

   روستاي حماملوي زنجان نيازمند لوله كشي 
آب و نصب كنتور است

روســتاي حماملوي ســفلي و اولیا از توابع اســتان 
زنجان با ســكونت بیــش از 300خانوار روســتایي 
تنها یك ســاعت در شــبانه روز آب چاه دارد كه البته 
هیچ گونه عملیات بهداشــتي نیــز روي آب این چاه 
انجام نمي شود. از مســئوالن تقاضا داریم این روستا 
در اولویت لوله كشــي آب قرار گیرد. روســتاي فیله 
خاصــه در فاصله ۷ كیلومتری از روســتاي حماملو با 
 جمعیت ساكن كمتر سال هاست لوله كشي آب و جاده

آسفالته دارد.
مصطفي ايرج از زنجان

   ســود تأخير در پرداخت حقوق ها به جيب 
چه كسي مي رود

با توجه به اینكه مطالبات هر ماه از حقوق كارمندان و 
بازنشستگان كسر و برداشت مي شود و در پرداخت ها 
تأخیــر وجــود دارد و بعد دایــره حقوقــي و كانون 
بازنشستگي و امور مالي كشــور این مطالبات را بیش 
از یك ماه پیش خــود نگه مي دارد كــه البته رقم آن 
نجومي است. سؤال این است كه سود این كسورات و 
مطالبات به كجا مي رود و چرا از حقوق بازنشســتگان 
هر ماه كســر مي شــود و چرا حقوق هاي آنها با تأخیر 

پرداخت مي شود.
جعفري نژاد از تهران 

  ديوار مهرباني دوباره احيا شود
طرح دیوار مهرباني بسیار جالب و مفید بود. با توجه به 
شیوع ویروس كرونا بهتر است كیوسك هایي در سطح 
شهر جهت جمع آوري لباس و وســایل اهدایي تعبیه 
شــود تا مردم بتوانند با مراجعه به آنهــا و اهدا لوازم و 

لباس هایشان به هموطنان نیازمند كمك كنند.
موسيوند از كرج

  به كار گيــري كارگران اتبــاع خارجي تا كي 
ادامه دارد

شــهرداري براي كارهاي عمراني در ســطح شهر از 
كارگران خارجي استفاده مي كند حال آنكه بنا بر آمار 
درصد باالیي از جوانان كشورمان بیكار هستند. سؤال 
این اســت كه چرا از نیروي داخلي استفاده نمي كنند 
تا اشتغال زایي شود و جوانان كشــور خودمان درآمد 

كسب كنند؟ 
جوادي از تهران

   پولي شدن سامانه هاي 118و ساعت گويا
چرا  تماس با سامانه 118 یا ساعت گویا، براي مشتركین 
هزینه دارد و نرخ آن محاسبه مي شود؟   این سامانه ها 
جهت رفاه عمومي اســت و مي بایست رایگان باشد. از 
سویي نرخ محاسبه شده در تماس با ساعت گویا براي 

شهرهاي مختلف متفاوت است علت آن چیست؟ 
توكلي شهميرزادي از كرج

  براي دريافت وام وديعه مســكن وثيقه پيدا 
نمي شود

وام ودیعه مســكن كرونایي كه قرار بود به مستأجران 
بدهند وثیقه سنگین مي خواهد كه برخي افراد مانند 
من قادر به تامین آن نیستند و نمي توانند ضامني براي 
دریافت ایــن وام پیدا كنند. راهــكاري بگذارند براي 
مستأجران كه بتوانند از این وام ودیعه مسكن كرونایي 

استفاده كنند.
حسين آبادي از تهران 

    صاحبخانه ها با مستأجران مدارا كنند
امسال خیلي گراني اســت و توقع داریم صاحبخانه ها 
با مســتأجران مدارا كنند. درصورت امكان درصدي 
تخفیف بدهند كه مستأجران امسال هم در همان خانه 
بنشــینند و از كنار این برخورد منصفانه صاحبخانه ها 

بركتي هم به زندگي شان جاري شود.
ناصري از تهران

محدوديتهایکرونايی

   در اعمال محدوديت هاي نوروزي اهمال 
شد

چرا در ایام نوروز ورود و خروج تمام شــهرها را 
ممنوع نكردند تا امروز به مشكل فوتي سه رقمي 

گرفتار نشویم؟
عاصمي از تهران 

   نوش دارو بعد از مرگ سهراب 
اكنون كه وضعیت كل كشور در آستانه قرمز شدن 
است، تصمیم گرفته اند جلسه برگزار كنند و براي 
تعطیلي و ایجاد محدودیت برنامه ریزي كنند. این 
كار در واقع نوش دارو بعد از مرگ سهراب است و 
مسئوالن باید از نیمه اسفند قوانین سختگیرانه 
مي گذاشــتند و چه بســا زنجیره كرونا تاكنون 

قطع شده بود.
شهبازي از تويسركان

   تعطيلي سراسري اعمال كنند
در این شــرایط اضطراري كه بیمارستان ها جا 
ندارند و هر روز آمار قربانیان و مبتالیان به كرونا 
به صورت جت باال مي رود، جایي براي تعلل وجود 
ندارد و باید تعطیلي سراســري در كل كشــور 

اعمال كنند.
معصومي از تهران

  بانك ها را تعطيل كنند
همــه ادارات را دور كار مي كنند یــا براي آنها 
كاهش ظرفیت پرســنل اعمال مي شــود، اما 
بانك ها كه اغلب در فضاهاي كوچك هســتند 
و مراجعان بســیاري هم دارند همچنان با تمام 
قوا دایرند. گویا ویروس كرونا هوشــمند اســت 
و به ســراغ كارمندان بانك نمي رود، بسیاري از 
كارمندان بانك هم از مترو و اتوبوس اســتفاده 
مي كنند و در یك و نیم  ســال گذشــته شماري 
از پرســنل بانك هــا درگذشــته اند و اكثریت 
 پرســنل به كرونــا یك بــار و چندبــار مبتال 

شده اند.
بياني از مشهد

گراني،قيمتهاونظارت

  خلف وعده مسئوالن درخصوص نظارت 
بر قيمت ها

قبل از آغاز ســال نو مســئوالن وعده دادند كه 
بــر افزایش قیمــت اقــالم خوراكــي نظارت 
خواهند داشــت. متأسفانه شــاهد قیمت هاي 
سرســام آور و نجومــي ایــن اقــالم بودیم كه 
 بــراي قشــر متوســط تهیــه آنهــا را تقریبا 

غیرممكن كرده است.
رهبر علي رنجبر از خلخال

   اجاره 7ميليونی براي آپارتماني 80متري
 به تازگي صاحبخانه ما اجاره بها ۷میلیون توماني 
براي آپارتمانــي 80متري در ســتارخان از ما 
مطالبه كرده است. من زني بي سرپرست هستم 
با فرزندي معلول چطور مي توانــم این اجاره را 
پرداخت كنم؟ چرا نظارتــي بر افزایش اجاره بها 

نیست. 
 زندي از تهران 

  جلوي افزايش قيمت آهن آالت را بگيرند
این روزها شــاهد افزایش قیمــت آهن آالت و 
میلگرد هســتیم. این افزایش قیمت بي دلیل، 
بر قیمت مســكن و متعاقــب آن اجاره بها، اثر 
 نامطلــوب دارد. از مســئوالن درخواســت 

رسیدگي داریم.
فواد كاسبي از سنندج

   برخوردها كافي باشد با قيمت هاي جديد 
روبه رو نمي شويم

اگــر برخوردهــاي قانوني بــا گرانفروشــان و 
محتكران بشــود بي شــك گراني به این اندازه 
گسترده دیده نمي شود. یا ابزار قانوني در دست 
تعزیرات و مجریان قانون كم اســت یا قانون به 
 درستي اجرا نمي شــود. جا دارد در این موضوع 

تامل شود.
بلغار از تهران 

   هيچ نظارتی بر قيمت اقالم خوراكي در 
سوپرماركت ها نيست

متأسفانه نظارتي بر فروش و قیمت اقالم خوراكي 
و مایحتاج اولیه مردم نیست و هر سوپر ماركت 
و مغازه اي به سلیقه و انتخاب خود روي اجناس 
قیمت مي گذارد و یكساني و هماهنگي بین این 

صنف وجود ندارد.
قادري از كرج
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دراينتورنمنتفقطفيناليستهابليتتوكيوميگيرند

      صاحب توپ، نزديك به دروازه، دور از گل

      مسابقه آماتور بودن

      يك قرعه و4حسن

 پرسپوليس در مالكيت توپ، تعداد پاس و دقت پاس بهترين تيم ليگ است   اما در 
»نبردهاي تن به تن« و »تبديل شوت  به گل« از استاندارد الزم برخوردار نيست

وقتي پرسپوليس اقدام غيرحرفه اي استقالل  را تالفي مي كند

همه خوش شانسي ها با هم، براي پرسپوليس
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هفته بيستم ليگ برتر ايران از امروز با 
جدال پرسپوليس و نساجي در تهران 
آغاز مي شــود. البته امروز قرار بود 
استقالل هم به ديدار نفت آبادان برود 
كه چون استقالل عازم ليگ قهرمانان 
آسيا بود از سفر به آبادان معاف شد. 
بازي پرسپوليس و نساجي هم در خطر 
لغو بود اما الاقل تا لحظه تنظيم گزارش 
خبري از لغو اين مسابقه نبود و ظاهرا 
باليي كه در دور رفت ســر اين بازي 
آمد در دور برگشــت تكرار نخواهد 
شد. پرسپوليس آذرماه سال گذشته 
بايد بــراي بازي رفت به قائمشــهر 
مي رفت اما چون براي برگزاري فينال 
آســيا عازم قطر بود از ترس كرونا به 
قائمشــهر نرفت و اين بــازي بعد از 
نايب قهرماني سرخپوشــان در آسيا 
در روز 5دي برگزار شد، مسابقه اي كه 
نيمه اولش با برتري نساجي تمام شد 

اما در نيمه دوم سيامك نعمتي بازي را 
به تساوي كشاند و پرسپوليس حتي تا 
آستانه پيروز شدن هم پيش رفت اما 
درنهايت نتيجه همان يك-يك باقي 
ماند. پرسپوليس در 5هفته اول از دور 
رفت روند ثابتي در نتيجه گيري داشت 
كه اين روند در دور برگشت هم تكرار 
شده است. تيم يحيي در 5هفته اول 
بازي هاي خانگي را مي برد و در زمين 
حريفان مساوي مي كرد. 2برد از 2بازي 
خانگي و 3تساوي در 3بازي خارج از 
خانه حاصل كار پرسپوليس در 5هفته 
اول ليگ بود. در دور برگشت همين 
اتفاق عينا تكرار شده است و اگر قرار 
بر ادامه اين روند باشــد نساجي هم 
بايد در تهران مغلوب پرســپوليس 
شود. در ســوي ديگر اما نكته اي كه 
هــواداران پرســپوليس را كمي به 
ترديد مي اندازد فرم خوب نســاجي 

در هفته هاي اخير است. تيم محبوب 
قائمشهري ها شديدا در خطر سقوط 
بود اما بعد از آمدن ساكت الهامي از 
2بازي 6امتياز گرفت و ورق را كامال 
برگرداند. نساجي براي نخستين بار در 
اين فصل در 2 بازي متوالي كلين شيت 
كرده و مقابل پرســپوليس هم به گل 
نخوردن اميدوار است به خصوص كه 
پرسپوليسي ها اخيرا استعدادشان 
در هدر دادن فرصت هــا را به طرز 
شــگفت انگيزي اثبات كرده اند. تيم 
يحيي امروز در حالي مقابل نساجي 
قرار مي گيرد كه خود يحيي به خاطر 
4اخطاره بودن از حضور روي نيمكت 
محروم است. در اين بازي سرخپوشان 
بعد از مدت ها با پيراهن قرمز به زمين 
خواهند رفت. پرسپوليس آخرين بار 
6بهمن 99مقابــل آلومينيوم اراك 

قرمز پوشيد.

      يحيي نيست، گلزن ها هستند؟
 پرسپوليس اخيرا موقعيت هاي زيادي از دست مي دهد و نساجي

 از زمان آمدن الهامي هنوز گل نخورده است

نساجي پرسپوليس

18:50

Younes Emami
74 KG يونس امامي

Mohammad Reza Geraei
67 KG محمدرضا گرايی

Mohammad Hadi Saravi
97 KG محمدهادي ساروي

Amir Mohammad Yazdani
65 KG اميرمحمد يزداني

Mohammad Hossein Mohammadian
97 KG محمدحسين محمد  يان

Hossein Nouri
87 KG حسين نوري
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نكته بازي

آماربازي

حاال نه به اين شوري

ما نه، تو بايد نگران باشي!

الاقل از آن شال استفاده نكنيد

فوالد براي برگــزاري بازي پلي آف 
ليگ قهرمانان آسيا راهي عربستان 
شده است. اين تيم شنبه آينده با 
العين امارات بــازي مي كند. تيم 
برنده در عربســتان مي ماند و وارد 
مسابقات گروهي مي شود، اما تيم بازنده 
بايد به كشورش برگردد. جواد نكونام پيش از اعزام تيمش به 
عربستان بار ديگر با تكرار غرولندهاي هميشگي در مورد بسته 
بودن پنجره تيم و داستان هايي از اين دست، مدعي شده: »با 
تفنگ بادي به جنگ ژ3مي رويــم.« البته واقعا بازي با العين 
اينقدرها هم ترسناك نيست. يعني خداوكيلي نه شما تفنگ 
بادي هستيد و نه آنها ژ3.العين در جدول چهارده تيمي ليگ 
امارات روي پله ششم قرار گرفته و پيش از حضور در عربستان 
هم 3 بر يك به النصر باخت. حــاال اگر مي خواهيد توقعات را 

پايين بياوريد، اين يك بحث ديگر است!

علي عليپور پس از بازي ماريتيمو 
با بنفيكا كه با تداوم ناكامي او در 
گلزني همراه بود، گفته: »نگران 
نباشــيد، هفته هــاي بعد گل 
مي زنم.« مثل اينكه يك اشتباه 
كوچك صــورت گرفته. كســي كه 
بايد نگران باشد ما نيستيم، شما هستي! 25هفته از ليگ 
پرتغال گذشته و تنها 9مســابقه به پايان فصل باقي مانده 
اســت. ماريتيمو هم در قعر جدول به شدت خطر سقوط 
را حس مي كند. اين وســط عليپور حتي يك گل هم نزده 
و طبيعتا بايد نگران آينده اش باشــد. اين داســتان خيلي 
به ما مربوط نيست و تصور نمي كنيم كسي در ايران براي 
گلزني عليپور نذر و نياز كرده باشد! با ترافيكي هم كه در خط 
حمله پرسپوليس وجود دارد، بعيد است اين بازيكن شانس 

چنداني براي بازگشت به جايگاه سابقش داشته باشد.

به ميمنــت و مباركــي چهارمين 
سرمربي ماشين سازي در اين فصل 
هم انتخاب شد و عليرضا اكبرپور، 
چهره شــاخص فوتبــال تبريز 
و بازيكن سابق اســتقالل هدايت 
اين تيــم را در ادامه فصــل برعهده 
گرفت. قبال بياتلو، پاشازاده و 2 بار هم سعيد اخباري هدايت 
ماشين سازي را برعهده داشتند. يك مقطع هم اسم مجتبي 
خورشيدي به عنوان سرمربي اين تيم اعالم شد كه متأسفانه به 
او بازي نرسيد! در هر صورت براي اكبرپور در سمت جديدش 
آرزوي موفقيت مي كنيم، اما تصاوير را كه ديديم فكر كرديم 
بهتر است ديگر از آن شال معروف ماشين سازي در مراسم عقد 
قرارداد استفاده نشود. آقا در طول سال يك بار، 2بار، نهايتا 3 
بار شال را باال مي برند؛ هر هفته تغيير سرمربي كه ديگر با شال 

عكس گرفتن ندارد.

متريكا

به گواه آمارهــاي متريكا، مرتضي تبريزي 

خالق ترين بازيكن هفته نوزدهم ليگ برتر 06
بــود چون 6بــار با پــاس كليــدي براي 
هم تيمي هايش موقعيت ساخت. مهاجم 
سابق استقالل كه بعد از ناكامي هاي دنباله دارش در جمع آبي پوشان حاال 
به گل گهر پيوسته هنوز براي تيم قلعه نويي هم گلي نزده اما آمارهاي اين 
هفته نشان مي دهد الاقل در موقعيت ســازي موفق بوده است. اين هفته 
سروش رفيعي هم با 3دريبل موفق، تكنيكي ترين بازيكن هفته بود. ميالد 
جهاني )ذوب آهن( 7شوت به سمت دروازه تيم سابقش نفت آبادان زد و 
شوتزن ترين بازيكن هفته شد. در هفته نوزدهم بيشترين قطع پاس )9( 
براي مسعود ريگي از استقالل و بيشترين دفع توپ براي وحيد محمدزاده 
از ذوب آهن ثبت شده است. حميد بوحمدان )تراكتور( هم بيشترين نبرد 

هوايي موفق )8( را داشته است.

 اما از آمارهاي فردي كه بگذريم در آمارهاي 

تيمي پرســپوليس با وجود اينكه در هفته 21
نوزدهم پيــروز نشــد اما باالتريــن اميد 
گل)2/41(، بيشترين شوت )21( و بيشترين 
شوت در چارچوب )6( را داشته كه در اين مورد آخر سپاهان و گل گهر هم 
با اين تيم مساوي بوده اند. استقالل اين هفته با ردوبدل كردن 648پاس 
بيشــترين تعداد پاس و با مالكيت 65درصدي بيشترين مالكيت توپ را 
داشت اما با وجود اين ركوردها گلي نزد و مقابل پيكان بدون گل متوقف شد. 
باالترين نرخ تبديل شوت به گل )20درصد( به نام ماشين سازي ثبت شده 
و ذوب آهن هم با تحمل 2شوت مقابل نفت آبادان كمتر از تمام تيم ها به 
حريفش فرصت شوتزني داده است. همچنين گل گهر 58درصد نبردهايش 

را پيروز شد تا قلدرترين تيم هفته لقب بگيرد.

 2 تيم نفتي استان خوزستان 8هفته است كه 

پيروز نشده اند و هم اكنون بيشتر از هر تيم 08
ديگري در حسرت پيروزي مانده اند. البته 
ركورد پيروز نشدن در هفته هاي متوالي در 
فصل جاري در اختيار ماشين سازي، نساجي و ذوب آهن است كه به ترتيب 
14، 13و 12هفته را در حســرت پيروزي سپري كردند و درنهايت پيروز 
شدند. نفت مسجدسليمان و نفت آبادان كه در 8هفته اخير پيروز نشده اند 
ممكن است در هفته هاي آينده به اين ركوردها هم برسند. سايپا هم بعد از 
آنكه استقالِل محمود فكري را برد ديگر پيروز نشده و تعداد هفته هاي بدون 
پيروزي اش حاال به 7هفته رسيده اســت. اما در نقطه مقابل اين تيم ها، 
پرســپوليس اين هفته به ركورد 9هفته بدون باخت رسيد كه قبال فقط 

استقالل به آن رسيده بود.

سفرپرسپوليسبهتعويقميافتد
با توجــه به عدم ارســال ويزای هند، شــايد ســفر 
سرخپوشان به اين كشور برای انجام ديدارهای مرحله 
گروهی با 24ساعت تاخير انجام شود. پرسپوليس براي 
دريافت ويزاي هند به دنبال هماهنگی با فدراســيون 
فوتبال بود اما مسئوالن باشگاه اعالم كردند تعامل الزم 
از سوي فدراسيون انجام نشده است. سرخپوشان قرار 
بود روز جمعه بعد از ريكاوري بازي با نساجي و با پرواز 
چارتر به هند سفر كنند اما با شرايط جديدي كه پيش 

آمده احتماال روز شنبه پرواز خواهند كرد.

ورزشعرصهنفرتنيست
ايران همواره به پايمال شدن حقوق 
ورزشكارانش در ميادين بين المللي 
اعتراض كرده . همين چند هفته پيش رفتار نسنجيده 
كنفدراسيون فوتبال آسيا در ماجراي گرفتن ميزباني 
از تيم ملي فوتبال ايران و هديــه دادن آن به بحرين را 
تقبيح كرديم، اما در عين حال تأكيد كرديم كه برخالف 
جوسازي ها، آماده ايم تا در فضايي امن و آرام، از همه رقبا 
ازجمله بحرين، ميزباني كنيم. موضع ما احترام و دوستي 
بر پايه رعايت حقوق متقابل است.به هر تقدير، با سفر 
تيم فوالد به عربســتان، ورزش ايران، گام اول را براي 
ترميم روابط دوستانه ميان 2ملت برداشت. انتظار ما اين 
است كه تيم هاي عربستاني  هم در رفتاري مشابه، بدون 
توجه به مناسبات سياسي، به ايران سفر كنند.ملت هاي 
منطقه ما، اشتراكات عميق ديني، فرهنگي و تمدني 
دارند. مي توانيم با عقالنيت و تكيه بر اين اشتراكات، بار 
ديگر تصوير تمدن بزرگ اسالمي را به جهانيان معرفي 
كنيم.آغوش ملت ايران هميشــه بــه روي ملت هاي 

همسايه باز است.

فوتبال ايران

يادداشت

برنامه  بازي ها

پنجشنبه19فروردين1400

پنجشنبه۲ارديبهشت1400

جمعه۳ارديبهشت1400

يکشنبه۲۲فروردين1400

دوشنبه۲۳فروردين1400

پرسپولیس-نساجی

نساجی مازندران- سپاهان

آلومینیوم - پیكان

نفت مسجدسلیمان - مس رفسنجان

گل گهر- صنعت نفت آبادان

مس رفسنجان-سايپا

ماشین سازی-آلومینیوم

سپاهان-نفت  مسجدسلیمان

پديده - ذوب آهن

پیكان-گل گهر

18:50

21:00

20:40

17:00

17:30

18:30

19:20

18:50

ليگبرتر-هفتهبيستم

ليگبرتر-هفتهبيستويکم

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( -فصل بیستم

امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازي ها تیم رتبه

19124335191640سپاهان1

19108125101538پرسپولیس2

1997322121034استقالل3

186931711627فوالد4

27-197661717تراکتور5

327-196941821آلومینیوم اراک6

187562120126گل گهرسیرجان7

25-196761515صنعت نفت آبادان8

25-196761414مس رفسنجان9

125-196761819پیكان10

224-196671921شهر خودرو11

420-194871317نفت  مسجدسلیمان12

618-193971016سايپا13

717-193881825ذوب آهن14

716-1944111623نساجی مازندران15

189-1916121230ماشین سازی تبريز16

صاحب توپ، نزديك به دروازه، دور از گل
 آناليز فني پرسپوليس نشان مي دهد اين تيم در مالكيت توپ، تعداد پاس و دقت پاس بهترين تيم ليگ است

 اما در »نبردهاي تن به تن« و »تبديل شوت  به گل« از استاندارد الزم برخوردار نيست

پرسپوليسدرحاليبههندميرودكهبالغزشهاييکيدوهفته
اخيرصدرنشينيليگبرترراازدستدادهوپشتسرسپاهان
قرارگرفتهكهدرليگقهرمانانحضورنــدارد.آمارهايفني
پرسپوليسنشانميدهداينتيمدرخيليازبخشهابهترين
تيمليگاستودرآيتمهايدفاعيهمباالترازسپاهانايستادهو
فقطفوالدرادراينبخشرقيبخودشميبيند.اماآنچهسپاهان
رابرتروباالترازپرسپوليسبهصدرجدولليگرساندهاست،
موفقيتزردپوشاندرتبديلموقعيتهابهگلبودهكهآنهارابا
اختالف10گلزدهو۲امتيازباالترازقهرمان4سالهايراننشانده
است.جالباستكهطيســالهاياخيردرليگايرانهميشه
ازفرمول60امتيازبرايقهرمانيحرفميزنندورســيدنبه
ميانگين۲امتيازازهربازيرابرايقهرمانيكافيميدانند.اما
پرسپوليسكههماكنوندقيقاميانگين۲امتيازازهربازيرادارد
پشتسرسپاهانيقرارگرفتهكهبااوجگيريدرهفتههاياخير
ازاينميانگينهمعبوركردهاست.سپاهاناز19بازي40امتياز
گرفته)۲/11امتيازازهربازي(واگرفرم9هفتهاخيرشراحفظ
كنداحتماالاينمعدلراباالترهمخواهدبــرد.بهاينترتيب
فصلبيستمليگبرتربهنخستينفصليبدلميشودكهكسب
60امتيازهمبرايقهرمانيدرآنكافينخواهدبود.درادامهبه
مقايسهپرسپوليسباســايرتيمهاوآمارهايبهدستآمدهاين
تيمدربخشهايمختلفميپردازيم.تمامآمارهاياينمطلباز

سايتمتريکااستخراجشدهاست.

عكس خبر

با سفر فوالد به عربستان طلسم 5 ساله سفر يك تيم ايراني به اين كشور شكسته 
شد. برخالف پيش بيني ها عربستاني ها استقبال خوبي از كاروان فوالد داشتند و 
همين باعث شد سعيد آذري، مديرعامل اين تيم با انتشار پستي در اينستاگرام 
شخصي اش به اين مسئله واكنش نشان دهد: » سال 1971 ديپلماسي پينگ پنگ، 
جهان و روابط بين كشورها را دگرگون كرد. فوتبال به مراتب ورزش تأثيرگذارتر و 
قدرتمندتري در تاريخ ورزش جهان است، آن حد تأثيرگذار كه به راحتي مي تواند 
بسياري از روابط ديپلماتيك را كه به تيرگي گراييده بهبود ببخشد. ورزش محل 
دوستي، تشريك مساعي و انسانيت است، كاش همه  چيز در قالب دوستي و محبت 
حركت كند و مانند محيط ورزش ديگر محيط هاي موجود در توسعه دوستي ها 
و روابط سختي هاي خاص خود را تسهيل كند. رفتار مقامات فدراسيون فوتبال 
عربستان در استقبال و امور مربوط به ورود تيم فوالد خوزستان ايران به رياض، 
من را به ياد آن ديپلماسي معروف پينگ پنگ انداخت، رفتاري بسيار محترمانه و 

مودبانه كه ما انتظارش را نداشتيم و به نوعي احساس غرور كرديم.«

بهيادديپلماسيپينگپنگ
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گلزده
1سپاهان)۳5گل(

2پرسپوليس)۲5گل(
پرسپوليس در گلزني فقط سپاهان را باالتر از خودش 
مي بيند و رتبه دوم را در ليگ جاري دارد. اما همانطور 
كه اشــاره شــد اختالف دو تيم در اين بخش 10گل 
است كه اختالف بسيار قابل توجهي است. سپاهان در 
4بازي اخيرش 10گل زده و در همين هفته ها با 6گل 
به آلومينيوم ركورد گلزني در يك بازي را هم از آن خود 
كرده است. اما پرســپوليس در همين بازه فقط 4گل 
زده و در بازي آخــرش مقابل پديده هم موقعيت هاي 
بي شماري را از دست داده كه هواداران را در مورد خط 
حمله تيم دچار ترديد كرده است. شايد بازگشت آل كثير 
و جا افتادن مغانلو بتواند مشكالت سرخپوشان را در 
اين بخش حل كند. بازي هاي فشرده ليگ قهرمانان 
هم فرصت خوبي است تا خط حمله تازه شكل گرفته 

پرسپوليس با هماهنگي بيشتري به ليگ برگردد.

گلخورده
1پرسپوليس)10گل(

مثل اغلب اين ســال ها خط دفاعي پرســپوليس با 
رهبري سيدجالل حسيني بهترين آمار را در ليگ 
ايران بر جا گذاشته است. اما همين خط دفاعي در دو 
بازي اخير كمي متزلزل نشان داده و از كلين شيت هاي 
پياپي فاصله گرفته است. سرخپوشان در هفته هاي 
پاياني ســال99 به ركورد 600دقيقه گل نخوردن 
رسيدند اما طي 2بازي اخير 2بار دروازه شان مقابل 
حريفان پايين جدولي باز شده است. بايد ديد اين خط 
دفاعي در هند چه مي كند و از چهره جديد اين خط 

يعني فرشاد فرجي هم بهره مي برد يا نه.

كلينشيت
1پرسپوليس)11(

10كلين شيت توســط حامد لك و يك كلين شيت 
به وسيله رادوشويچ حاصل كار گلرهاي پرسپوليس در 
اين فصل از ليگ برتر بوده است. نزديك ترين رقباي 
سرخپوشان در اين بخش به ترتيب استقالل، فوالد، 
مس رفسنجان و سپاهان هستند. حامد لك و مدافعان 
پرسپوليس در حالي به ليگ قهرمانان مي روند كه از 
8بازي آخر خود در اين مسابقات هم 5كلين شيت در 
كارنامه دارند و طي اين بازي ها فقط 4گل خورده اند 
كه در اتفاقي عجيب هــر 4گل روي ضربات پنالتي 

بوده است.

ناكاميدرگلزني
1   سپاهان )يك بازي(

2   پرسپوليس )4بازي(
در طول 19بازي گذشته پرسپوليس در اين فصل، 

سرخپوشان در 15بازي به گل رسيده اند و فقط 4بار 
كلين شيت را به حريفان هديه كرده اند. سايپا، نفت 
مسجدسليمان، سپاهان و نفت آبادان 4تيمي هستند 
كه موفق به كلين شيت مقابل پرسپوليس شده اند 
و از اين 4بــازي 3بازي خارج از خانه سرخپوشــان 
برگزار شده است. در اين بخش نام سپاهان را باالتر از 
پرسپوليس مي بينيم كه فقط در يك بازي گل نزده 

و آن بازي هم در تهران مقابل پرسپوليس بوده است.

خطايمرتکبشده
1    سپاهان )18/7(

2    نساجي )17(
3    فوالد )16/4(

4   آلومينيوم )15/6(
5   پرسپوليس )15/5(

پرسپوليس از لحاظ خطا كردن پنجمين تيم ليگ 
برتر است. نكته جالب اين رده بندي ديدن نام سپاهان 
در صدر تيم ها اســت. محرم نويدكيــا كه زماني به 
فوتباليست فانتزي معروف بود حاال تيم جنگنده اي 
ساخته كه بازيكنانش بيشتر از تمام تيم ها در ليگ برتر 
خطا مي كنند. پرسپوليس اگرچه در رتبه پنجم جدول 
خطاهاست اما با دادن 3اخراجي دومين تيم ركورددار 

ليگ در گرفتن كارت قرمز محسوب مي شود.

شوت
1   گل گهر )14/2(

2   پرسپوليس )12/1(
پرسپوليس بعد از گل گهر شوتزن ترين تيم ليگ بوده 
و بيش از ساير تيم ها در موقعيت ضربه زدن به سمت 
دروازه  قرار گرفته است. در اين بخش سپاهان بعد از 

گل گهر و پرسپوليس رتبه سوم را دارد.

شوتدرچارچوب
1  گل گهر )5(

2   پرسپوليس )4/7(
در اين بخش هم شاگردان قلعه نويي و يحيي رتبه هاي 
باال را دارند و سپاهان سومين آمار شوت در چارچوب 
را دارد. اما سپاهاني ها بسيار بيشتر از رقبا گل زده اند 

كه دليل اين اتفاق را در بخش بعدي مي توان ديد.

نرختبديلشوتبهگل
1   سپاهان )15/6(
2   پديده )11/7(
3  پيكان )11/7(

4   پرسپوليس )10/9(
5  ذوب آهن )10/9(

بله، يكي از اصلي ترين داليل صدرنشــيني سپاهان 
اين آيتم است. ســپاهان در تعداد شوت ها پايين تر 

از رقيب اســت و در نرخ تبديل اين شوت ها به گل، 
باالتر از ساير تيم ها قرار دارد. نكته مهم اين است كه 
در بخش شــوت ها اختالف تيم ها ناچيز بوده اما در 
نرخ تبديل شوت به گل، سپاهان اختالف فاحشي با 
رقبايش دارد و 15/6درصد از شوت ها را به گل تبديل 
مي كند. در اين بخش پديده و پيكان رتبه دوم و سوم 
را دارند اما تعداد شوت هاي اين دو تيم خيلي كمتر از 
آن است كه اين نرخ تبديل باال، كمكي به پرگل شدن 

بازي هايشان بكند.

شوتمواجهشده
1   فوالد )6/9(

2   پرسپوليس )7/6(
سيدجالل و يارانش به طور ميانگين در هر بازي 7/6بار 
به حريفان فرصت شوتزني داده اند. فقط خط دفاعي 
فوالد به رهبري كوليبالي و آغاسي آمار بهتري نسبت 

به پرسپوليس داشته اند.

شوتدرچارچوبمواجهشده
1   فوالد )2/5(

2   گل گهر )2/6(
3   پرسپوليس )2/8(

در اين بخش گل گهر هم به فوالد اضافه شده و باالتر 
از پرسپوليس قرار گرفته است. هر چند هر دوي اين 
تيم ها با وجود آنكه كمتر از پرسپوليس به رقبا فرصت 

داده اند بيشتر از پرسپوليس گل خورده اند.

مالکيتتوپ
1   پرسپوليس )56/7(

يحيي گل محمدي از همان زمان حضور در پديده و 
ذوب آهن و تيم هاي قبلي نشان داده بود عالقه زيادي 
به فوتبال مالكانه و چرخاندن توپ در زمين دارد. تيم 
او حاال با ميانگين 56/7درصد در مالكيت توپ باالتر از 

استقالل، تراكتور و گل گهر ايستاده است.

تعدادپاس
1   پرسپوليس )522(

ركورد تعداد پاس در يك بازي متعلق به اســتقالِل 
محمود فكري است و حتي ركورد دوم را هم همان تيم 
در اختيار دارد. اما ميانگين تعداد پاس در كل بازي ها، 
پرسپوليس را باالتر از ســاير تيم ها نشانده است. در 
اين بخش استقالل دوم است و سپاهان با اختالفي 
ناچيز باالتر از تراكتور، پديده و گل گهر در رتبه سوم 

ايستاده است.

دقتپاس
1   سپاهان و پرسپوليس )81/9(

نتيجه تمرينات مداوم يحيي گل محمدي و محرم 

نويدكيا براي شاگردان خود، يك آمار كامال مساوي در 
دقت پاس ها است. سپاهان و پرسپوليس هر دو روي 
مرز 82درصد ايستاده اند. با توجه به تفاوت دو تيم در 
تعداد پاس ها، دقت 81/9درصدي براي پرسپوليس 
به معناي 427پاس سالم در هر بازي و براي سپاهان 

به معناي 395پاس سالم در هر بازي است.

نبردهواييموفق
1   نساجي )24/5(

2   فوالد )24/3(
3   گل گهر )22/7(
4  پيكان )22/3(

5   آلومينيوم )21/2(
6  سايپا )21/1(

7  پرسپوليس )20/4(
توجه كنيد كه اعداد داخــل پرانتز، درصد موفقيت 
تيم ها در روي هوا نيستند. اينها تعداد نبردهاي هوايي 
موفق تيم ها در هر بازي هستند. بنابراين هفتم شدن 
پرسپوليس مي تواند به معناي بي عالقگي اين تيم به 
بردن بازي روي هوا هم باشد. كما اينكه در اين بخش، 
صدرنشين ليگ يعني سپاهان را هم در رتبه يازدهم 
مي بينيم. سپاهان در زمان قلعه نويي هميشه در اين 
بخش تيم اول يا دوم بود اما نويدكيا كال سيســتم 

تيمش را تغيير داده است.

دريبلموفق
1    سپاهان )7(

2   تراكتور )6/4(
3   ماشين سازي )5/8(

4  پرسپوليس )5/7(
پرسپوليس چهارمين تيم دريبل زن ليگ و سيامك 
نعمتي دريبل زن ترين بازيكن اين تيم است. سپاهان 
هم به لطف حضور ســروش رفيعي صدرنشين اين 
بخش شده است. حضور ماشين سازي در رتبه سوم 

هم جالب به نظر مي رسد.

موفقيتدرنبردها
1   گل گهر )57/6(

2   سايپا )55/4(
3  پديده )54/8(

4  پرسپوليس )54/7(
5  سپاهان )54/7(

6   آلومينيوم )54/7(
و باالخره رده بندي قلدرترين تيم هاي ليگ بيستم 
كه پرسپوليس را مساوي با سپاهان و آلومينيوم در 
رتبه چهارم نشان مي دهد. پرسپوليس از هفته آينده 
در رويارويي با تيم هاي عربي و هندي، نياز به قلدري 

بيشتري براي بردن نبردها خواهد داشت.
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 محمود فكري با حضور روي نيمكت نفت مسجدسليمان 
به ليگ برتر بازگشت. او دوران عجيب و پرفشاري را روي 
نيمكت استقالل تجربه كرد. قطعا خودش اشتباهاتي 
داشت، اما كم لطفي هم در حقش زياد شد و در مجموع 
آب خوش از گلوي اين مربي پايين نرفت. فكري كه بعد 
از جدايي اجباري از استقالل روزه سكوت گرفته، حاال 
دست كم فرصت دارد از نظر حرفه اي بخشي از اعتبارش 
را برگرداند. بازگشــت محمود فكري به ليگ برتر اما 
جذابيت هاي خاص خودش را دارد و مي تواند نويدبخش 

روزهاي داغي باشد.

   3 دوئل حساس؛ مخصوصا سومي
اگــر فكري تــا پايان ليــگ بيســتم روي نيمكــت نفت 
مسجدســليمان باقي بماند، 3 بازي تيم او با حريفان بسيار 

ديدني و جذاب از كار درخواهد آمد. اين مربي همين ابتداي 
راه، روز دوشنبه آينده بايد به مصاف سپاهان برود؛ جايي كه 
پرسپوليسي ها و استقاللي ها دوشادوش هم براي موفقيت 
فكري و شــاگردانش دعا خواهند كرد! اگر او در اصفهان از 
ســپاهان امتياز بگيرد، بدجوري خوش به حال سرخابي ها 
خواهد شــد. 2هفته بعدتر هم نفت مسجدسليمان در خانه 
فوالد داربي خوزستان را برگزار مي كند. اين بازي همينطوري 
هم حساس بود و حاال تقابل فكري و نكونام به جذابيت هاي 
آن اضافه خواهد كرد. حتما خاطرتان هست كه بين اين دو 
مربي در بازي رفت فوالد و استقالل چه گذشت. مهم ترين 
روز فكري روي نيمكت نفت اما در هفته بيست وهشــتم و 
در ديدار خانگي با اســتقالل رقم خواهد خورد. احتماال آن 
زمان نفت براي بقا محتاج پيروزي اســت و استقالل براي 
قهرماني يا كسب سهميه آســيايي به هر 3 امتياز نياز دارد. 
فارغ از معادالت جدولي اما ايــن ديدار حكم تقابل فكري با 
فرهاد مجيدي و نيز بازيكناني را خواهد داشــت كه شايد با 
همه وجود براي محمود نجنگيدند. بي گمان آن مسابقه در 
فاصله 2 هفته به پايان فصل بســيار كليدي و مهيج خواهد 
بود. نفت مسجدسليمان البته بازي اش با پرسپوليس در دور 
برگشت را برگزار كرده؛ بنابراين محمود فكري تقابلي با يحيي 

گل محمدي نخواهد داشت.
   جنگ بقا با نساجي

غير از اينها اما دســت روزگار حــوادث را طوري 
رقم زد كه محمود فكري در مقطع پاياني فصل 
وارد يك جنگ تمام عيار با نساجي شود. حتما 
خاطرتان هســت كه فكري پيش از شروع ليگ 
بيستم تحت قرارداد نساجي بود، اما بعد از دريافت 
پيشنهاد استقالل به بدترين شكل ممكن اين تيم 
را رها كرد و هدايت آبي پوشان را برعهده گرفت. 
بين طرفين يك جدال لفظي طوالني هم شكل 
گرفت؛ طوري كه حتي شيشه ماشين فكري را 
شكستند و پرچم نساجي را روي آن زدند. حاال 

اما هدف محمود نگه داشتن نفت مسجدسليمان 
در ليگ است و يكي از رقباي فانوس به دست او در 
اين مسير، نساجي خواهد بود. نفت فعال 20امتياز 
دارد و روي پلــه دوازدهم قرار گرفته، اما نســاجي 

با 16امتيــاز در رده پانزدهم قرار دارد. اگر ســقوط 
ماشين سازي تبريز را قطعي بدانيم، سقوط كننده دوم 

احتماال از بين اين دو تيم يا ســايپا و ذوب آهن معرفي 
خواهد شد.

 جذابيت غيرمنتظره
  بازگشت محمود فكري به ليگ

   از چيزي كه فكر مي كنيد جالب تر است

   در تاريخ ليگ قهرمانان 79درصــد تيم هايي كه ديدار رفت را 
3 بر يــك برده اند موفــق به صعــود شــده اند غيــر از 4 تيم؛ 
پي اس وي)1971(، گراس هاپرز)1978(،كايزرسالترن)1982( و 
پاري سن ژرمن)1993(. رئال 6بار تاكنون در ديدار رفت3 بر يك 
برده و در مجموع صعود كرده است. فراموش نكنيم ليورپول 2 فصل 
پيش باخت 3 بر صفر در نوكمپ را با برد 4 هيچ در آنفيلد مقابل 

بارسلونا جبران كرده بود.
  اين براي نخستين بار بعد از 5 بازي بود كه زوج فيليپس و كاباك 
در قلب خط دفاعي ليورپول گلي دريافت مي كرد. ليورپول در كل 
بازي هاي اين فصل ليگ قهرمانــان تنها 3 گل دريافت كرده بود؛ 

به اندازه گل هاي خورده اش در اين بازي.
  خط دفاعي رئال مادريد در اين فصل با 23 مصدوميت روبه رو 
شــده، مصدوميت هايي كه غيبت 509 روزه مدافعان را به همراه 
داشته است. در اين ميان تنها مندي دچار مصدوميت نشده است. 
در اين شرايط 4 دفاع تركيب اصلي يعني راموس، واران، كارواخال 

و مندي تنها در 6مسابقه كنار هم بازي كرده اند.
  رئال مادريد در 23مســابقه گذشــته در مرحله حذفي ليگ 
قهرمانان اروپا موفق به گلزني شده، رقمي كه هيچ تيم ديگري در 

تاريخ ليگ قهرمانان به آن نرسيده است.
  كريم بنزمــا  70گل در ليگ قهرمانان اروپا به ثمر رســانده و 
مي خواهد از ركورد رائول گونزالس)71( پيشي بگيرد و چهارمين 

گلــزن تاريــخ در 
مسابقات شود. كريم در 7 بازي 
اخير خود 9 گل و يك پاس گل داده بود 
اما در اين بازي نوار گلزني هايش قطع شد. 
بنزما با پشت سر گذاشتن روبرتو كارلوس)108بازي( به رتبه سوم 

بيشترين بازي براي رئال مادريد در ليگ قهرمانان اروپا رسيد.
  رئال مادريد در مجموع تمام رقابت ها در 41 ديدار مقابل حريفان 
انگليســي قرار گرفته و حاصل كار آنها نيز 17 برد، 11 مساوي و 
13 باخت بوده  است. درســوي مقابل ليورپول نيز 45 رويارويي با 
حريفان اســپانيايي در تمام رقابت ها داشته  و 16 برد، 17 باخت و 

12 مساوي را هم تجربه كرده است.
  آسنسيو براي اولين بار در عمرش موفق شد در 4 مسابقه پياپي 
براي رئال گل بزند. او تقريبا هر 40دقيقه يك گل در اين 4بازي زده 
است. او در مراحل حذفي به بايرن مونيخ)2(، ليورپول، آژاكس)2(، 

آتاالنتا و يوونتوس گل زده است.
   با وجود درخشش خيره كننده وينيسيوس كه 2 گل زد و توني 
كروس كه 4 موقعيت به وجود آورد، مودريچ هم با وجود آنكه مثل 
هميشه درخشان نبود براي ســومين بار پياپي در ليگ قهرمانان 
پاس گل داد. اين هافبك 25ساله پس از گيگز در سال2011 كه 

است كه به چنين ركوردي 37ســاله بود پيرتريــن بازيكني 
مي رسد. واينالدوم درباره شكست تيمش گفته كه رئال با پاس هاي 
بلند آنها را كشته. توني كروس 10 پاس بلند داد كه تنها يكي از آنها 

به مقصد نرسيد.
   مثلث كروس- مودريچ- كاسميرو در رئال مادريد از نظر تعداد 
بازي هايي كه به عنوان بازيكن فيكس در ليگ قهرمانان كنار هم 
بازي كرده اند به ركورد سه گانه بارســلونا شامل ژاوي- اينيستا- 
بوسكتس نزديك شد اما مثلث رئال عملكرد بهتري نسبت به رقيب 
داشته و در اين 31بازي در ليگ قهرمانان با كاسميرو، مودريچ و 
كروس به عنوان شروع كننده صاحب 21 برد، 4 تساوي و 6 شكست 
شده است. در مقابل آمار سه گانه خط هافبك بارسا كه 33بار در 
اروپا در كنار هم بازي را آغاز كرده اند و 16پيروزي ، 12 تساوي و 

5 شكست به دست آورده اند.
   اين همان وينيسيوس جونيوري بود كه 
همه از او انتقاد و مسخره اش مي كردند. فابيو 
كاپلو، سرمربي اسطوره اي ايتاليايي كه در 2 فصل جدا از هم موفق 
شده بود رئال را قهرمان الليگا كند، دليل درخشش اين بازيكن و 
همچنين ناچو را كرونا مي دانــد. كرونا و البته پروژه بازســازي 
ورزشگاه ســانتياگو برنابئو باعث شــده رئال بيش از يك سال در 
ورزشــگاه دوم خود بازي كند و در غياب تماشاگران متعصب و 
پرتوقع، جوانان توانسته اند بدرخشند. كاپلو از تجربيات خودش 
گفته كه بازيكنان جوان زيادي را ديده كه در والدبباس خوب بودند 

اما در برنابئو نتوانستند خوب باشند. 
   ليورپول به هيچ تيمي در اروپا به اندازه رئال مادريد 

كه 4 بار از آنها شكســت خورده، نباخته است. هر 
4رويارويي آخر را به رئــال باخته؛ پيش از آن هم 

3 بار اين تيم را برده بود.

بعــد از پايــان دور رفــت مرحلــه 
يك چهارم پايانــي ليگ قهرمانان 
اروپا حاال نوبت رقابت هاي همين 
مرحله در ليگ اروپاســت. معلوم 
نيســت چرا هر 4 ديدار امشــب 
همزمــان و در ســاعت 23:30 برگزار 
خواهد شد. قرعه كشي اين مرحله كامال منصفانه بوده و قرعه 
مرگي در كار نبوده اســت. گرانادا- منچستريونايتد، آرسنال- 
اسالويا پراگ، آژاكس- آاس رم و دينامو زاگرب- ويارئال. اهميت 
اين تورنمنت براي آرسنال بيش از سايرين است. ميكل آرتتا 
كه به خاطر نتايج ضعيفش انتقادات زيادي را متحمل شــده، 
به اين بازي ها به چشم جواز حضور در رقابت هاي اروپايي سال 
آينده نگاه مي كند وگرنه در ليگ برتر شانس كسب هيچ گونه 
ســهميه اي را ندارد. تيرني كه در باخت 3 بر صفر به ليورپول 
مصدوم شد، ممكن است چند هفته در دسترس نباشد اما ژاكا، 
ساكا و اسميت رو به تمرينات برگشــته اند. با توجه به عملكرد 
نااميدكننده اوباميانگ ممكن است براي بازي امشب مارتينلي 
يا ساكا به جاي او به زمين بروند. يك اتفاق ديگر هم قرار بود در 
اين مسابقه رخ بدهد كه به دليل زرنگ بازي تيم حريف منتفي 
شد. قرار بود اوندر كودال، مدافع اسالويا پراگ به دليل درگيري 
با كامارا در جريان ديدار دور قبلي اين تيم مقابل رنجرز گالسكو 
و توهين نژادي به بازيكن حريف توسط پليس در انگليس مورد 
بازجويي قرار بگيرد كه كــودال خودش را به مصدوميت زد و از 

سفر به لندن خودداري كرد. 

نقل قول

اوسين بولت،  برنده 8 مدال طالي دوي سرعت: براي من، تولد 
دخترم اتفاقي بسيار دلپذير و بسيار باارزش تر از كسب مدال طال 
بود. او لبخند را به لبان من مي آورد و اين زيباترين چيز دنياست. 

اسم او را المپيا اليتنينگ گذاشتيم.

وينيســيوس جونيور،  پس از دبل مقابل ليورپول: لوگوي رئال 
را بوسيدم چون من واقعا سخت تالش مي كنم و رؤياي بازي در 
رئال مادريد و در كنار بهترين بازيكنان دنيا را داشتم كه به آن 
رسيدم. وقتي تعويض شدم خسته بودم چون تمام توانم را براي 

اين پيراهن به كار گرفتم، پيراهني كه عاشقش هستم.

دي بروين، پس از تمديد قراردادش تا ســال 2025 با سيتي: 
نمي توانم خوشــحال تر از اين باشــم. از ســال 2015كه به 
منچسترسيتي پيوســتم، حس كردم كه در خانه ام. هواداران 
را خيلي دوســت دارم و خانواده ام اينجا در منچســتر خيلي 

خوشحال هستند.

كريم بنزما،  مهاجم رئال مادريد: ال كالســيكو بهترين مسابقه 
فوتبال دنياســت. نه فقط براي من بلكه براي همه. اين مسابقه 
بين 2 تيمي است كه سابقه زيادي در دنياي فوتبال دارند. اين 

مسابقه حكم فينال را دارد.

 كپي از
 فينال كي يف

ليورپول به سرمربي آلماني اش و زيدان باخت
رئال مادريد در هزارمين روز جدايي كريستيانو رونالدو موفق شد نتيجه فينال كي يف 3 سال 

قبل را مقابل ليورپول تكرار كند. آن هم بدون راموس ، كارواخال ، آزار مصدوم و واران كه در 
آخرين لحظه تست كوويد او مثبت شد. آخرين باري كه اين تيم بدون راموس و واران به مصاف تيمي 

در اروپا رفت به دو سال و نيم قبل برمي گردد كه 3 بر صفر از زسكا مسكو باخت. جدا از 51مصدوم اين 
فصل رئال، واران هم ششمين بازيكني بود كه بعد از آزار، يوويچ، ميليتائو، ناچو و كاسميرو به كرونا مبتال 
مي شد. از 4 باري كه پيش از بازي پريشب ميليتائو در ليگ قهرمانان اروپا فيكس بود 3 باخت مقابل 

پاري سن ژرمن، سيتي و شاختار به ثبت رسيده بود و فقط كالب بروخه را رئال برد. يك بار هم به 
شكل تعويضي در پيروزي3 بر يك مقابل آتاالنتا به ميدان رفته بود.

گوارديوال كه عادت به قرعه هاي آســان 
دارد، مقابــل دورتموند توانســت با گل 
دقيقه پاياني فيل فودن بااستعداد، حريف 
آلماني اش را 2 بريــك ببرد اما اين برد را 
مرهون زحمات داوران اين مســابقه بود 
كه گل سالم نوجوان انگليسي دورتموند 
را مردود اعالم كردند. اوويدو هاتگان داور 
رومانيايي در دقيقه30 داشت به ميزبان 
لطف مي كرد و بــدون برخورد امره جان 
با رودري يك خطــاي پنالتي مي گرفت 
كه كمك داور ويدئويــي آن را نپذيرفت. 
7دقيقه بعد وقتي ادرســون، دروازه بان 
منچسترســيتي طبق معمول در بازي 
با توپ ســوتي داد، بلينگام نوجوان توپ 
را از او ربــود و آن را وارد دروازه ميزبان 
كرد امــا داور رومانيايي هــم اين گل را 
از دورتموند ربود. به ايــن دليل كه داور 
پيش از وارد شــدن توپ بــه دروازه در 

ســوت خود دميده بود. جالب اينكه اين 
صحنه حتي به VAR هــم نرفت. همه 
كارشناسان تلويزيوني در انگليس ازجمله 
ريو فرديناند گل بلينگام را سالم دانستند 

و براي داور ابراز تأسف كردند.
 فريش، داور آلماني بازي رئال- ليورپول 
هم يكــي دو اشــتباه داشــت ازجمله 
ناديده گرفتن خطاي پنالتي كاباك روي 
بنزما در نيمه اول يــا خطا روي مودريچ 
روي خــط 18 قــدم در همــان نيمه يا 
خطاي واســكس روي مانه پيــش از به 
ثمر رسيدن گل دوم رئال پشت محوطه 
جريمه تيم اسپانيايي كه اعالم اين خطا 
مي توانست مانع آن گل شود. با گلي كه 
ماركو رويس برابر منچسترسيتي به ثمر 
رســاند، روند گل نخوردن ســيتيزن ها 
پايان يافت و ركورد آرسنال با 995دقيقه 
گل نخوردن در فصــل 06-2005 ليگ 

قهرمانــان دســت نخورده باقــي ماند. 
من سيتي كه از خريد مسي منصرف شده 
و گوارديوال هم اعالم كــرده فصل آينده 
به جاي آگوئرو مهاجمي نمي خرد، دچار 
زيان مالي هم شــده اســت. اين باشگاه 
در مجموع بــا توجه به شــرايط خاصي 
كه پاندمي كرونا در بــه تأخير انداختن 
برگزاري مسابقات ليگ برتر، جام حذفي 
و ليــگ قهرمانان اروپا به وجــود آورد، با 
كاهش 11درصــدي درآمد هــا مواجه 
شــد )درآمد كل 475.4ميليون پوند(. 
عالوه بر اينها، درآمــد حاصل از فروش 
بازيكنــان، مانند انتقال لروي ســانه به 
بايرن مونيخ نيــز به دليل ايــن تأخير، 
 در حســاب هاي مربوط به ســال مالي 
20-2019 ظاهر نمي شــود. همچنين 
نقــش عدم بليت فروشــي و درآمد هاي 
مربوط به روز مســابقه، عودت دادن پول 
بليت هاي از پيش خريداري شده و كاهش 
حق پخش تلويزيوني نيز در اين كاهش 

درآمد نقش پررنگي ايفا مي كند.

وقتي كمك داور ويدئويي كمك نمي كند

يك قرعه و4حسن
همه خوش شانسي ها با هم، براي پرسپوليس

در قرعه كشي مرحله يك هشــتم نهايي جام حذفي هر چقدر استقالل 
بد اقبال بود و با برخورد به ذوب آهن ناچار اســت دومين حريف ليگ 
برتري اش را مالقات كند، پرســپوليس خوش شانسي آورد و مثل دور 
قبل به يك تيم دسته دومي خورد. قرمزها كه مرحله قبلي مس نوين 
كرمان را اوت كرده بودند، حاال بايد به مصاف شاهين بندرعامري بروند. 
صد البته شاهين تيم خوبي است كه به اينجا رسيده، اما با همه احترام 
به اين تيم، روي كاغذ پرسپوليس شانس بيشتري براي پيروزي دارد. در 
اين صورت اين قرعه 4 حسن همزمان براي سرخپوشان خواهد داشت.

نخست اينكه قرمزها خيلي آسان به جمع8 تيم نهايي جام حذفي خواهند 
رسيد و اصال انگار تورنمنت براي شان تازه از مرحله يك چهارم نهايي آغاز 
خواهد شــد، دوم اينكه يحيي گل محمدي مي تواند بــه تعدادي از نفرات 
ذخيره اش بازي بدهد و آنها را محك بزند، سوم اينكه بازي به احتمال خيلي 
زياد 120دقيقه اي نمي شود و اين نكته در برنامه فشرده اين هفته ها بسيار 
مهم است و حسن چهارم هم اينكه ميهمان شدن پرسپوليس در اين بازي، 
آنها را در يك چهارم ميزبان مي كند. اين دومين بار پياپي است كه سرخ ها 
ميهمان شــده اند، بنابراين به احتمال قريب به يقين در يك چهارم نهايي 
ميزبان خواهند بود و اين امتياز در آن مرحله برابر يك حريف دشــوارتر، 

براي شان ارزشمند تلقي مي شود.

فوتبال ايران

پيش بازي

نيم فصــل اول وقتي چند مســابقه 
پرسپوليس به بهانه حضور اين تيم 
در فينال ليگ قهرمانان آسيا عقب 
افتاد، باشگاه استقالل اعالم كرد 
تا زماني كه مســابقات عقب افتاده 
سرخپوشان برگزار نشود آبي پوشان در 
داربي تهران حضور نخواهند يافت. همان زمان كلي از سياست 
اشتباه استقاللي ها انتقاد شــد و مثال هاي زيادي از سطح اول 
فوتبال اروپا در رد استدالل اين باشگاه به ميان آمد. مثال خيلي ها 
به ال كالسيكو اشاره كردند كه با وجود چند بازي عقب افتاده 
براي بارسلونا در قياس با رئال مادريد برگزار شد و هيچ اتفاقي 
هم نيفتاد. اين يعني همه گفتند و نوشتند و فهميدند كه رفتار 
استقاللي ها غلط و غيرحرفه اي بوده است. از قضا اين سياست 
به خود آبي ها لطمه زد و تمركز آنها را از بين برد؛ به طوري كه اگر 
فرصت سوزي بازيكنان پرسپوليس نبود، شايد استقالل در آن 
مسابقه با يك شكست سنگين بدرقه مي شد. حاال رسيده ايم به 
نيم فصل دوم و شرايط برعكس شده است. اين بار بازي استقالل 
برابر نفت آبادان به تعويق افتاده و اين پرســپوليس است كه 
مي گويد قبل از برابر شدن مسابقات 2 تيم وارد داربي برگشت 
نخواهد شــد! يعني دقيقا همان رفتار آماتــور و غيرحرفه اي 
كه درنهايت ســودي هم به حال اســتقالل نداشت، از سوي 
پرسپوليس تكرار مي شود. چرا؟ چون انتقام مهم تر از منطق و 
استدالل است. جالب تر اينكه بسياري از هواداران پرسپوليس 
هم در فضاي مجازي از اين كار حمايت كرده اند و مديران باشگاه 
را بابت خردمندي شان مورد ستايش قرار مي دهند! در نتيجه 
به نظر مي رسد مسئله مهم جنس رفتار نيست، بلكه انجام دهنده 
آن است؛ اگر حريف مان مرتكب آن شود بايد مالمتش كنيم، اما 
اگر خودمان همان كار را انجام بدهيم، شايسته تقدير و ستايش 
هستيم. همين يك فقره براي معرفي سطح فرهنگي و حرفه اي 
فوتبال ايران به سراســر جهان كافي اســت. ما اينجا 3 طرف 
صددرصد آماتور داريم؛ استقاللي ها كه دور رفت اشتباه كردند، 
پرسپوليسي ها كه امروز به بهانه تالفي در حال تكرار همان خطا 
هستند و از همه بدتر سازمان ليگ كه منفعل و دست به سينه 

گوش به فرمان درخواست هاي غيرمنطقي اين تيم هاست.

مسابقه آماتور بودن
 وقتي پرسپوليس اقدام غيرحرفه اي استقالل

 را تالفي مي كند

ليگ قهرمانان؛ شعبه ليگ اروپا
امشب هر چهار مسابقه دور رفت يك چهارم پاياني 

ليگ اروپا به صورت همزمان برگزار مي شود

گزينه جانشيني زيدان
كلوپ با همان 3هافبكي كه در شكست تاريخي  7 بر2 مقابل استون ويال به ميدان فرستاده بود 
مقابل رئال در ورزشگاه دي استفانو حاضر شد اما پيش از پايان نيمه اول مجبور شد يكي از اضالع 
مثلث فابينيو، واينالدوم و نبي كيتا يعني ضلع آخري را بيرون بكشد و تياگو آلكانتارا را به جاي او 

به زمين بفرستد. سرمربي آلماني ليورپول ورزشگاه ميزبان را به زمين تمرين تشبيه كرد. او پيش 
از مسابقه براي مخفي كردن تاكتيك تيمش حاضر به تمرين در اين زمين نشده بود و نتيجه اش را 
ديد. او به نوعي ورزشگاه دوم رئال را مسخره كرد اما زيدان گفت به بازي در اين ورزشگاه افتخار 
مي كند. ابعاد چمن ورزشگاه آلفردو دي استفانو 105 در ۶8 متر و ابعاد چمن آنفيلد 101 در ۶8 
متر است و طبيعي اين بود كه كلوپ پيش از بازي يك جلسه تمريني در اين زمين برگزار مي كرد. 

او شكست در فينال كي يف را گردن ضربه راموس به سر دروازه بان تيمش و مصدوم كردن 
كتف صالح انداخته بود اما اين بار بهانه اي نداشت. نكته اينكه كلوپ گزينه جانشيني 
زيدان در رئال مادريد هم هست. زيدان هم اكنون بعد از 50 بازي در ليگ قهرمانان اروپا 

به عنوان سرمربي به سي ويكمين برد خود دست يافت. فقط يوپ هاينكس، سرمربي 
آلماني اسبق رئال و بايرن مونيخ با 32 برد عملكرد بهتري نسبت به زيزو دارد.
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پرچمدار روح المپيك

سلطان مجازي تنيس 

بسكتبال اين روزها 2 مسير متفاوت دارد؛ يا بايد غول هايي مثل 
يانيس آنته توكومپو و لبران جيمز شويد يا جادوگراني مثل استفن 
كري و كاري اروينگ. با اســتانداردهاي ليگ بسكتبال حرفه اي 
آمريكا يا همان ان بي اي، كايروي قد و قواره اي ريز و كوچك دارد اما 
تا دلتان بخواهد مغز دارد و مهارت. در بهترين روزهايش مهارناپذير 
است. درست مثل بازي هايي كه اخيرا داشته است. توپ در دست او، 
وسيله اي براي جادو كردن رقبا و تماشاگران است. او اين هفته، در 
پيروزي تيمش، بروكلين نتس، در برابر نيويورك نيكس، 40امتياز 
آورد. مسئله فقط امتياز گرفتن نيســت، كايري كارهايي با توپ 
مي كند كه مي توان آن را فقط جادوگري خواند. حتي اگر بسكتبالي 

نيستيد، برويد و كمي از بازي اروينگ را پيدا كنيد و ببينيد.

ريكاكو ايكي، اميد ژاپني ها براي كسب مدال در رقابت هاي شناي 
المپيك توكيو بود. 2 سال پيش اما ابتالي او به سرطان، قلب خودش 
و هوادارانش را مچاله كرد. او شنا را كنار گذاشت و بر مداواي سرطان 
خونش تمركز كرد؛ 8 ماه پيش بهبــودي پيدا كرد و همانطور كه 
اعالم كرده بود برنامه اش را براي حضور در المپيك 2024تنظيم 
كرد. اما همين يكشنبه، در ميان اشك هاي خودش و تبريك هاي 
رقبايش، صعود به المپيك توكيو را كه چند ماه ديگر برگزار مي شود، 
جشن گرفت. شناگر 20ساله، سرطان را شكست داد و به المپيك 
بازگشت. بدون ترديد سمبل و نماد روحيه رقابت پذيري و تالش تا 
آخرين لحظه است، يكي از آن چند انسان الهام بخش كه هر 4 سال 

در المپيك ها، ميلياردها انسان را احساساتي مي كنند.

شما شايد اسم گائل مونفيس به گوشــتان خورده باشد. تنيسور 
فرانسوي هرچند هرگز قهرماني عمده اي نداشته اما سبك بازي 
پرحرارتش و ضربات آكروباتيكش شهره عام هستند. احتمال اينكه 
الينا سويتولينا را به خاطر دستاوردهايش در تنيس بشناسيد بسيار 
كمتر است. با اين حال شايد بدون اينكه بدانيد او كيست، ويدئوهايي 
كه در تيك تاك مي سازد و جهاني مي شود را ديده باشيد. اين دو 
نفر، همين هفته اعالم كردند كه رسما نامزد كرده اند و توجه زيادي 
به اين رويداد شده است. دليلش؟ تيك تاك و اينستاگرام. فضاي 
مجازي، در آن ســوي آب ها هم، چيزي مثل همين جاست. آدم 
مي ترسد كه روزگاري، ورزشكاران خودشان را بازنشسته كنند كه 

فقط ويدئوي تيك تاك منتشر كنند.

حمله 6 نفره به بليت توكيو 
 3كشتي گير آزاد و 3كشتي گير فرنگي ايران از فردا تا يكشنبه آينده براي كسب سهميه المپيك با رقباي آسيايي مبارزه مي كنند؛ در اين تورنمنت فقط فيناليست ها بليت توكيو مي گيرند 

جهان در يك ستون

بالرين نيويورك 

رقابت هاي گزينشــي المپيك در قاره 
آسيا روزهاي 20 تا 22فروردين ماه در 
شهر آلماتي قزاقستان برگزار مي شود. 
شاگردان محمد بنا و غالم محمدي فرصت دارند تا 6سهميه باقيمانده المپيك 
توكيو را در اين مسابقات كسب كنند. تا به حال از 12سهميه المپيك، كشتي ايران 

تنها 6سهميه را كسب كرده است.

  فرصت طاليي 
محمدرضا گرايي، حسين نوري و محمدهادي ساروي نمايندگان كشتي فرنگي 
ايران در تورنمنت قزاقستان هستند.  در كشتي آزاد هم اميرمحمد يزداني، يونس 
امامي و محمدحسين محمديان روي تشك خواهند رفت. در بين 6كشتي گير 
اعزامي، محمدرضا گرايي در 67كيلوگرم كشتي فرنگي و امير محمد يزداني در 
65كيلوگرم كشتي آزاد كار سختي نسبت به ساير هم تيمي هاي خود براي كسب 
سهميه دارند. گرايي در حالي به مصاف حريفان آســيايي خود مي رود كه بايد 
كيلوهاي زيادي از وزن خود كم كند. در وزن او هيچ آسيايي موفق به كسب سهميه 

نشده و همين مسئله كار را براي رسيدن به فينال سخت خواهد كرد.
محمد بنا، سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي درباره پيش بيني اش از كسب سهميه 
المپيك مي گويد: »در وزن هاي باال نسبت به كسب سهميه در آسيا اميدوارتريم، 
يك مقدار در 67كيلو كار سخت است، ولي رضا گرايي هم كشتي گير شايسته اي 
است و اميدوارم كه روزش باشد و همان مبارزه اي را انجام دهد كه از او انتظار داريم.« 

در كشتي آزاد هم كار در وزن 65كيلوگرم به نسبت وزن 74 و 97كيلوگرم سخت تر 
است. در اين وزن، فاصله بين كشتي گيران ايراني با برترين كشتي گيران دنيا زياد 
است و امير محمد يزداني جوان، كار ســختي در پيش خواهد داشت. غالمرضا 
محمدي، سرمربي تيم ملي كشــتي آزاد به خوبي به اين موضوع واقف است كه 
بهترين فرصت كسب سهميه همين مسابقات گزينشي قزاقستان است و اگر كار 
به مسابقات جهاني در صوفيه بلغارستان بكشد، سهميه ها به خطر خواهد افتاد. او 
درباره آخرين شرايط شاگردانش و مبارزه هايي كه آنها براي رسيدن به المپيك 
بايد انجام بدهند، به همشهري مي گويد: »همه تالشمان را بايد بكنيم كه كار را 
در قزاقستان تمام كنيم. كسب هر سه سهميه دور از دسترس نيست ولي شرايط 
مسابقه و يك اتفاق غيرمنتظره مي تواند همه  چيز را تغيير دهد. 3كشتي گير ما 
مي دانند اگر در قزاقستان موفق نشوند كار چقدر در صوفيه سخت خواهد بود، براي 
همين مطمئنم همه تالششان را خواهند كرد تا با دست پر از قزاقستان برگرديم.« 
در مسابقات گزينشي قزاقستان، تنها نفرات فيناليست سهميه المپيك مي گيرند 
و هر كشتي گيري جز فينال در هرجاي جدول شكست بخورد )روي سكو هم برود( 
سهميه المپيك نخواهد گرفت. آخرين مسابقه براي كسب سهميه المپيك، اواخر 
ارديبهشت ماه در صوفيه بلغارستان برگزار خواهد شد، در مسابقه هاي قهرماني 
جهان كه در حالت عادي هم رقابت فشرده است چه برسد به اين بار كه نفرات اول تا 

ششم آن مي توانند به المپيك برسند.
كشتي ايران در چند دهه اخير معموال با تركيب كامل وارد بازي هاي المپيك شده 

است. در رشــته آزاد آخرين بار كه تركيب تيم ايران ناقص بود، به سال1988 و 
المپيك سئول بر مي گردد. در فرنگي اما تيم ايران تنها در دوره گذشته با تركيبي 

كامل وارد المپيك شد.

  دبير به كمك جديدي رفت!
همزمان با مسابقه هاي قهرماني آسيا كه از دوشنبه آينده و پس از مبارزه هاي كسب 
سهميه، در آلماتي آغاز مي شود، انتخابات شوراي كشتي آسيا براي مشخص شدن 
7 كرسي اين شورا برگزار خواهد شد. عباس جديدي، قهرمان جهان و دارنده مدال 

نقره المپيك آتالنتا به عنوان نماينده ايران در اين انتخابات حضور خواهد داشت.
فدراسيون كشتي و عباس جديدي رايزني براي كسب كرسي در شوراي آسيا را از 
مدت ها قبل آغاز كرده ا ند. جديدي حدود يك ماه پيش سفري چند روزه به كشور 
سوريه داشت و با مسئوالن ورزشي اين كشور ديدار كرد. او اميدوار است كه يكي 
از 7 صندلي شوراي آسيا را كسب كند. عليرضا دبير، رئيس فدراسيون كشتي و 
هم تيمي سابق عباس جديدي به منظور حضور كنار ملي پوشان براي كسب سهميه 
المپيك و ديدار با مسئوالن اتحاديه جهاني كشتي و شوراي كشتي آسيا، ديروز 
راهي كشور قزاقستان شد. گفته مي شود يكي از برنامه هاي اصلي او در اين سفر، 

رايزني  براي پيروزي عباس جديدي در انتخابات است.
پيش از اين، حميد بني تميم، عضو ايراني شوراي كشــتي آسيا بود. او در دوره 

مديريت رسول خادم، نايب رئيس فدراسيون بود.
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كوتاه از حادثه زيست بوم

 كشف جسد 2روستايي
در ارتفاعات عجب شير

دوماه پس از مفقود شــدن دو مرد روستايي 
در ارتفاعات عجب شير پيكرهاي بي جان آنها 
كشف شد. به گزارش همشــهري، اين دو نفر 
كه از اهالي روســتاي آلمالو عجب شير بودند 
اواخر بهمن ماه سال گذشــته درحالي كه به 
ارتفاعات رفته بودند مفقود شدند و با توجه به 
بارش شديد برف تالش ها براي يافتن آنها به 
جايي نرسيد و تا دو ماه هيچ كس از آنها خبري 
نداشت. از چند روز قبل با گرم شدن هوا و آب 
شدن برف ها بار ديگر تالش ها براي پيدا كردن 
ردي از آنها از سر گرفته شد تا اينكه اعضاي تيم 
جست وجو توانستند پيكر بي جان اين دو نفر را 
كشف كنند. محمد زماني، دادستان عمومي و 
انقالب عجب شير در اين باره گفت: اين روزها 
با افزايش دما و آب شدن برف ها در ارتفاعات 
جســد دو نفري كه دو ماه قبل مفقود شــده 
بودند كشف شد. او ادامه داد: در بررسي هاي 
اوليه هيچ گونه آثاري از ضرب و جرح در جسم 

متوفيان مشاهده نشده است.

كشف سماور پر از ترياك 
در راه استراليا

قاچاقچيان مواد مخدر با جاسازي ترياك در 
دو ســماور برقي قصد قاچــاق مواد مخدر به 
استراليا را داشتند اما در فرودگاه امام خميني 
دست شان رو شد. به گزارش همشهري، سردار 
حســن مهري، فرمانده پليس فرودگاه هاي 
كشور در اين باره گفت: مأموران پليس دايره 
مبارزه با مواد مخدر فرودگاه امام )ره(، مستقر 
در پايانه هوشمند بار، هنگام كنترل و بازرسي 
مرسوالت پستي به يك بسته ارسالي به مقصد 
اســتراليا كه داخل آن دو ســماور برقي بود 
مشــكوك شــدند و احتمال دادند كه داخل 
آن مواد مخدر جاسازي شده است. وي ادامه 
داد: اين بسته براي بررسي دقيق تر در حضور 
نماينده گمرك بازگشايي شد و مقدار 4 كيلو 
و 800 گرم مواد مخدر از نــوع ترياك كه در 
يكي از ســماورها به طرز بســيار ماهرانه اي 
جاسازي شده بود، كشف شــد. به گفته وي 
پرونده انتظامي در اين خصوص تشكيل شده و 
با هماهنگي مقام قضايي، اقدامات قانوني براي 

دستگيري صاحب بسته در حال انجام است.

برادركشي در ميامي
پسر جواني كه با 2 برادر ديگرش دچار اختالف 
شــده بود با ضربات چاقو جان يكي از آنها را 
گرفــت و ديگري را مجروح كــرد. به گزارش 
همشــهري، اين درگيري خونين شــامگاه 
سه شنبه در روستاي بكران در استان سمنان 
اتفاق افتاد. ماجرا از اين قرار بود كه پسر جواني 
از مدت ها قبل با 2 برادرش دچار اختالف بود 
تا اينكه شب حادثه با آنها درگير شد و با چاقو 
ضرباتي را بــه آنها وارد كــرد. در جريان اين 
درگيري يكي از برادران جانش را از دست داد 

و ديگري به شدت مجروح شد.
 ســرهنگ حســين عجم، فرمانده انتظامي 
ميامي در اين بــاره گفت: با اعــزام مأموران 
به محــل درگيــري و انجام بررســي هاي 
اوليه مشخص شــد كه ضارب پس از حمله 
به برادرهايش  متواري شــده اســت. اين در 
حالي بود كه يكي از مصدومان به علت شدت 
خونريزي در بيمارستان فوت شد. وي  ادامه 
داد: با بررســي هاي اطالعاتي و به كارگيري 
فناوري هاي نويــن و جمــع آوري اظهارات 
مردمي، محل اختفاي متهم شناســايي و او 
در عملياتي دستگير شد. وي از اعتراف صريح 
متهم خبر داد و با بيــان اينكه اختالف مالي 
و خانوادگي علت وقــوع اين درگيري و درپي 
وقوع اين درگيري برادركشي بوده، خاطرنشان 
كرد: پس از بازجويي و مراحل اداري متهم به 

مراجع قضايي معرفي شد.

جنايت، پايان كري خواني 2نوجوان در فضاي مجازي
 كري خواني و كل كل هاي 2 پسر كم سن و سال در فضاي 

مجازي تمامي نداشت. آنها بر سر كوچك ترين مسائل داخلي
هم با يكديگر بحث مي كردند و اختالف داشتند تا جايي 

كه در پارك قرار دعوا گذاشتند و درگيري آنها با جنايت پايان يافت.
به گزارش همشهري، شــامگاه سه شــنبه، گزارش درگيري خونين 
در يكي از پارك هاي غرب تهران به پليس اعالم شــد. در جريان اين 
درگيري پسري 17ســاله از ناحيه قفسه ســينه چاقو خورده و براي 
درمان به بيمارستان انتقال يافته بود كه با حضور پليس در محل حادثه 
تحقيقات آغاز شد تا اينكه از بيمارستان خبر رسيد تالش براي نجات 
نوجوان مجروح بي فايده بوده و او به دليل شدت جراحات وارده جانش 
را از دست داده است. در اين شرايط، گزارش قتل پسر نوجوان به قاضي 
ساسان غالمي، بازپرس جنايي تهران اطالع داده شد و تحقيقات براي 

دستگيري عامل جنايت ادامه يافت. 

فرار قاتل 
بررسي هاي اوليه حكايت از اين داشت كه مقتول به همراه دوستانش 
به پارك رفته بود، اما قاتل به تنهايي درحالي كه ســوار بر موتور بوده 
وارد پارك شده و با چاقويي كه همراهش بوده ضربه اي به قفسه سينه 
مقتول زده و بعد فرار كرده است. يكي از دوستان مقتول كه شاهد ماجرا 
بود به كارآگاهان گفت: مقتول از دوستان قديمي من است. او مدتي 
مي شد كه با قاتل دچار اختالف شده بود. فكر مي كنم قاتل به مقتول 
حسادت مي كرد و هميشه با يكديگر كل كل مي كردند. بيشتر كل كل ها 
و كري خواني هايشان در فضاي مجازي بود. قاتل مي خواست به مقتول 
ثابت كند كه نسبت به او برتري دارد. آنها بر سر كوچك ترين موضوع و 
مسائل پيش  پا افتاده بحث مي كردند و اختالف داشتند تا اينكه قاتل 

روز قبل از حادثه، به مقتول زنگ زد و با او در پارك قرار گذاشت.
وي ادامه داد: دوستم )مقتول( به من زنگ زد و ساعت قرار را گفت و از 
من و چند نفر ديگر از دوستانمان خواست تا همراهش به پارك برويم. 
تصورش اين بود كه قاتل هم به همراه دوستانش سر قرار حاضر مي شود 
و ماجرا يك كل كل ساده است. براي همين من و دوستانم در حمايت 
از دوستمان )مقتول( و هواخواهي از وي در سر قرار حاضر شديم. گروه 
ما زودتر رسيد، اما قاتل به تنهايي وارد پارك شد. او سوار بر موتور بود 
كه آن را پارك كرد و به طرف ما آمد و بي مقدمه با چاقو به سمت مقتول 

حمله كرد و در اوج ناباوري ضربه اي به قفسه سينه وي زد. سپس سوار 
موتورش شد و فرار كرد. ما هم درحالي كه شوكه و وحشت زده بوديم 
به اورژانــس و پليس زنگ زديم، اما در نهايت دوســتمان جانش را از 

دست داد.

شوك مادر قاتل 
وقتي هويت قاتل مشخص شد مأموران براي بازداشت وي وارد عمل 
شدند، اما او فراري شده و سعي كرده بود ردي از خودش به جا نگذارد. 
از ســوي ديگر مادر قاتل كه از ماجراي قتلي كه پسرش مرتكب شده 
بي اطالع بود، وقتي شــنيد كه كارآگاهان جنايي در تعقيب پسرش 
هستند صبح ديروز در دادسراي جنايي تهران حاضر شد تا ببيند ماجرا 
از چه قرار است. او وقتي شنيد پسر 18ساله اش دست به جنايت زده و 
فراري شده شوكه شد و ناگهان از حال رفت. اين زن كه براي دقايقي 
از هوش رفته بود وقتي به  هوش آمد شــروع كرد به جيغ زدن. باورش 
نمي شد كه پسرش دست به جنايت زده و جان پسر ديگري را گرفته 
است. او درحالي كه گريه مي كرد، گفت: هم از اينكه پسرم تبديل به قاتل 
شده شوكه ام و هم مي توانم حال آن مادري را كه پسرم جان پسرش 
را گرفته با تمام وجودم درك كنم. من واقعــا نمي دانم با چه رويي به 

چشمان اين مادر داغدار نگاه كنم.
 وي ادامه داد: پســر من بيماري روحي و رواني دارد. او سال هاســت 

كه بيمار اســت و دارو مصرف مي كند. حتي بيمارستان هم بستري 
شده است. از وقتي او يك ســال و نيمه بود، پدرش ما را ترك كرد و 
من به تنهايي و با هزار سختي و مشكل او را بزرگ كردم. پسرم وقتي 
داروهايش را مصرف نمي كرد خشن و پرخاشگر مي شد. بارها از او كتك 
خورده ام و در خانه از دست پسرم امنيت جاني نداشتم. حتي يك بار 
به قصد مرگ و كشتن مرا كتك زد، اما همسايه ها به دادم رسيدند و 
مرا نجات دادند. پس از اين اتفاق از او به اتهام سوء قصد شكايت كردم. 
مي خواستم تنبيه شود. به همين دليل پليس بازداشتش كرد و مدتي 
در كانون اصالح و تربيت زنداني بود، اما كمي بعد رضايت دادم چون 
يك مادرم و دلم نمي آمد پســرم در بازداشت بماند. وي گفت: بعد از 
اين اتفاق پسرم تهديد به اسيدپاشــي كرد. او درخواست يك خودرو 
داشت كه برايش بخرم، اما من پول خريد خودرو نداشتم؛ برای همين 
گفت كه اگر ظرف چند روز ماشين مورد عالقه اش را نخرم مرا با اسيد 
مي سوزاند. من هم ترسيدم و از خانه فرار كردم، به خانه خواهرم رفتم و 
مدتي بود كه در اطراف منزل آفتابي نمي شدم كه مبادا پسرم مرا ببيند. 
به همين دليل از او بي خبر بودم تا اينكه شــنيدم پليس در تعقيبش 
است و حاال فهميدم كه مرتكب قتل شده است. نمي دانم كجا پنهان 

شده و از او بي خبرم.
با اظهارات ايــن زن تحقيقات براي شناســايي مخفيگاه پســر او و 

دستگيري وي ادامه دارد.

اسرار مرگ نوزادي كه پدر و نقشه هولناك 2برادر براي قتل عام خانواده 
مادرش رهايش كردند 

مادر وقتي در دادسراي جنايي متوجه شد پسرش مرتكب قتل شده، از هوش رفت

ناگفته هاي شهادت 
محيط بانان زنجاني

دو روز پس از شهادت 2محيط بان 
وظيفه شناس زنجاني و دستگيري پيگيري

عامالن اين جنايت، رئيس پليس 
آگاهي استان زنجان جزئيات تازه اي از اين حادثه 
تلخ را بازگو كرد و گفت متهمان در بازجويي هاي 

اوليه به قتل 2محيط بان اعتراف كرده اند.
به گزارش همشهري، عصر روز دوشنبه 2نفر از 
محيط بانان محيط زيست زنجان به نام هاي مهدي 
مجلل و ميكائيل هاشمي در منطقه فيله خاصه در 
كيلومتر80 جاده زنجان- ميانه مشغول گشتزني 
بودند كه با يك خودروي نيســان با 2سرنشين 
روبه رو شدند. وجود سالح شكاري نزد آنها احتمال 
اينكه آنها از شكارچيان غيرمجاز باشند را تقويت 
مي كرد. به همين دليل محيط بانان به آنها دستور 
ايست دادند اما شكارچيان فرار كردند. به دنبال فرار 
متهمان تعقيب و گريز محيط بانان با آنها آغاز شد 
تا اينكه محيط بانان با رعايت قانون به كارگيري 
سالح ابتدا چند تيرهوايي شليك كردند و در ادامه 
تصميم گرفتند الستيك خودروي قاچاقچيان را 
هدف بگيرند. در شرايطي كه يك ساعت از شروع 
اين ماجرا مي گذشت و محيط بانان اين ماجرا را به 
مركز گزارش كرده بودند در يك جاده فرعي گلوله 
محيط بانان به الستيِك نيساِن قاچاقچيان اصابت 

و آن را متوقف كرد.
 2محيط بان كه مســلح بودند از خودروي خود 
پياده شده و قصد داشتند كه 2شكارچي غيرمجاز 

را پس از حدود يك ساعت تعقيب و گريز دستگير 
كنند اما شكارچيان با محيط بانان وارد درگيري 
فيزيكي شدند و يكي از آنها كه هيكل ورزيده اي 
داشــت ناگهان يكي از محيط بانــان را بر زمين 
انداخت و توانست ســالح او را بگيرد. اين مجرم 
در ادامه اســلحه محيط بان را مســلح كرده و با 
آن شــروع به تيراندازي رگباري كرد. همزمان 
شــكارچي ديگر نيز از اين موقعيت اســتفاده 
كرده و با سالح شكاري اش به سوي محيط بانان 
تيراندازي كرد. زماني كه اين اتفاق رخ داد هوا در 
حال تاريك شدن بود و هيچ كس از آنچه بر سر 
محيط بانان آمده بود اطالعي نداشت.  آنها در راه 
انجام وظيفه جان شان را از دست داده بودند و قادر 
نبودند به تماس هايي كه از سوي همكاران شان 
گرفته مي شد پاسخ دهند. در اين شرايط بود كه 

جست وجوها براي يافتن آنها آغاز شد.

كشف پيكر محيط بانان شهيد
محيط بانــان در حالي به تماس هــاي تلفني و 
بيسيمي جواب نمي دادند كه در آخرين لحظات 
خبر تعقيب شكارچيان غيرمجاز را به مركز اطالع 
داده بودند. سرهنگ جعفر رحمتي، رئيس پليس 
آگاهي استان زنجان، در اين باره مي  گويد: با اعالم 
اين موضوع به پليس آگاهي تحقيقات گسترده اي 
براي روشن شدن ابعاد اين ماجرا آغاز شد تا اينكه 
صبح روز بعد پيكرهاي 2محيط بان شهيد كشف 

شد و پرونده موضوع جنايي به خود گرفت.
وي در ادامه گفت: با اســتفاده از سرنخ هايي كه 
در محل حادثــه وجود داشــت تحقيقات براي 
دستگيري 2شكارچي غيرمجاز آغاز شد و چند 
ساعت بعد نخستين شكارچي در زنجان دستگير 
شــد. او در همان بازجويي هاي اوليه به دســت 
داشتن در شهادت 2محيط بان اعتراف كرد و گفت 
همدست ديگرش به ميانه گريخته است. به همين 
دليل همراه تيم عملياتي و با نيابت قضايي راهي 

مخفيگاه قاتل فراري شديم.
ســرهنگ رحمتي كه خود فرماندهي عمليات 
دستگيري 2قاتل محيط بانان را برعهده داشت 
ادامه داد: دومين متهم كه در ميانه مخفي شده 
بود فكرش را هم نمي كرد به اين سرعت پليس 
بتواند مخفيگاهش را پيدا كند اما چند ساعت بعد 
وقتي پليس را در چند قدمي خود ديد تالش كرد 
با ايجاد درگيري فرار كند اما سرانجام با واكنش 
دقيق مأموران دستگير شد. همچنين در بازرسي 
از مخفيگاه متهمان مقداري الشه آهو و 3قبضه 

سالح شكاري كشف شد.

اعتراف به جنايت
با انتقال 2عامل شهادت محيط بانان زنجاني به 
پليس آگاهي زنجان، آنهــا تحت بازجويي هاي 

فني قرار گرفتند تا ابعاد بيشــتري از اين حادثه 
تلخ روشن شود. يكي از آنها كه از ساكنان منطقه 
حفاظت شده است گفت وقتي محيط بانان سر 
رســيدند به دليل اينكه اسلحه شــكاري همراه 
داشــتيم تالش كرديم تا فرار كنيم اما آنها ما را 
تعقيب كردند. اگر آنها من را مي ديدند دردســر 
درست مي شــد. به همين دليل همه تالش مان 
را انجام داديم تا از آنجا دور شــويم اما وقتي آنها 
الســتيك خودروي مان را زدند ناچار به توقف 
شديم. آنها من را شناختند و در اين شرايط بود 
كه با آنها درگير شديم و كار به تيراندازي و قتل 

كشيده شد.
براســاس اين گزارش هم اكنون 2متهم پرونده 
با صدور قرار قانوني در بازداشت به سرمي برند و 

تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.

وداع با مدافعان محيط زيست
روز گذشــته همزمان با ادامه تحقيقات درباره 
اين حادثه تلخ، پيكرهاي 2مدافع محيط زيست 
تشييع و در بهشــت زهرا زنجان به خاك سپرده 
شدند. شهيد ميكائيل هاشمي متولد 13۵8بود و 
بيش از 20سال سابقه خدمت داشت. همچنين 
شهيد مهدي مجلل نيز متولد 1366 و از 7سال 

قبل در محيط زيست مشغول به كار شده بود.

2پسر بنگالدشي ســاكن آمريكا پس 
از قتل 4عضو خانواده شــان به ضرب 
گلوله، به زندگي خود نيز پايان دادند. 
به گزارش همشهري به نقل از فاكس، 
بامداد دوشنبه گذشته به وقت محلي، 
پليس شهر آلن در ايالت تگزاس آمريكا 

تماس عجيبي دريافت كرد. 
تماس گيرنــده پســر جوانــي بود كه 
مي گفت براي دوســتش به نام فرهان 
نگران اســت چرا كــه او پســتي در 
اينستاگرام منتشر كرده و در آن نوشته 
كه قصد خودكشــي دارد. به دنبال اين 
تماس، تيمي از مأمــوران راهي محل 
زندگي فرهان شــدند. خانواده فرهان 
اصالتا اهل بنگالدش بودند كه از مدت ها 
قبل به آمريكا مهاجرت كرده و ساكن 
شهر آلن شده بودند. وقتي مأموران به 
محل زندگي خانواده فرهان رســيدند 
با صحنه هولناكي روبه رو شــدند. آنها 
با اجساد غرق خون فرهان، پدر، مادر، 
بــرادر، خواهر و مادربــزرگ او روبه رو 

شدند كه همگي به ضرب گلوله كشته 
شــده بودند. در بررسي  صحنه جنايت 
ســرنخ هايي به دســت آمد كه نشان 
مي داد فرهان و بــرادرش ابتدا اعضاي 
خانواده شان را به قتل رسانده و پس از 

آن نيز دست به خودكشي زده اند.
يكي از افسران پليس شهر آلن مي گويد: 
بررسي ها نشان مي داد كه اين دو برادر 
از قبل نقشه كشــتن خانواده شان و در 
نهايت خودكشــي را كشــيده بودند. 
آنها اواخر هفته گذشــته ابتدا 4عضو 
خانواده شــان را به قتل رسانده بودند 
و پــس از آن حوالي شــنبه به زندگي 
خودشــان نيز پايان داده و خودكشي 

كرده بودند.
به گفته پليس، پســت هاي منتشــر 
شــده از ســوي فرهان در شبكه هاي 
اجتماعــي بيانگر نقشــه او و برادرش 
براي اين جنايت هولناك اســت. او در 
اين پست ها نوشته كه چرا قصد كشتن 
خانواده اش را دارد. او نوشته كه از سال 

2016با بيماري افســردگي دســت و 
پنجه نرم مي كرده و به نظر او تنها دليل 
زندگي وجود خوشــبختي است و اگر 
خوشبخت نباشــد نبايد زندگي كند. 
او در اين يادداشت ها نوشــته بود كه 
قصد خودكشــي دارد و درصورت اين 
كار اعضاي خانواده اش بقيه عمر خود 
را با احســاس گناه و نااميدي سپري 
خواهند كرد و من فقط مي توانم به آنها 
لطف كنم و آنهــا را با خود ببرم. پليس 

مي گويد كه فرهان برادر 21ساله اش را 
نيز در جريان نقشــه خود گذاشته و او 
هم قبول كرده و پس از خريد ســالح، 

اين نقشه را عملي كرده اند.

پليس پايتخت در جســت و جوي پدر و مادري اســت كه نوزاد بيمار خــود را به يكي از 
بيمارستان هاي تهران بردند و بعد فرار كردند.

به گزارش همشــهري، ظهر ديروز به قاضي حبيب اهلل صادقي بازپرس جنايي تهران خبر 
رسيد كه پسر 8روزه اي در يكي از بيمارســتان هاي پايتخت جانش را از دست داده است. 
بررسي ها حكايت از اين داشــت كه پدر و مادر اين نوزاد يك روز قبل يعني روز سه شنبه 
نوزاد خود را به بيمارستان انتقال داده اند. آنها به مسئوالن اورژانس گفته بودند كه پسرشان 
مريض است و ناگهان حالش بد شــده به همين دليل فورا او را براي درمان به بيمارستان 
انتقال داده اند. درحالي كه نوزاد بستري  و تالش پزشكان براي درمان وي آغاز شده بود، پدر 
و مادر فرم مشخصات خود و بيمار را در قسمت پذيرش تكميل كردند اما پس از آن به طرز 
عجيبي ناپديد شدند. مسئوالن اورژانس هرچه نام پدر و مادر را صدا زدند و در بيمارستان 
جست و جو كردند، اثري از آنها به دست نياوردند تا اينكه ظهر چهارشنبه نوزاد آنها به دليل 
وخامت حالش جانش را از دســت داد. اما علت اصلي مرگ وي مشــخص نبود به همين 
دليل بازپرس جنايي دستور داد تا جسد وي به پزشكي قانوني انتقال يابد و در بررسي هاي 
تخصصي اسرار مرگ او روشن شود. از سوي ديگر مشخص شد آدرسي كه پدر و مادر نوزاد 
در فرم نوشته اند اشتباه است. با توجه به مرموز بودن ماجرا و فرار پدر و مادر پس از انتقال 

نوزادشان به بيمارستان، جست و جو براي شناسايي و بازداشت آنها آغاز شده است.

سالح محيط بان ها عامل افزايش 
كشتار يا حفظ حيات وحش؟

30درصد از محيط بانان شــهيد براســاس آمارها با شــليك گلوله 
شكارچيان با سالح غيرمجاز و جنگي به شــهادت رسيده اند و باقي 
در سوانح مختلف جان باخته  اند. در روزهاي اخير نيز بار ديگر به آمار 
شهداي محيط بان اضافه شد و 2تن از محيط بانان جوان زنجاني كشور 

با خشونت بسيار زياد و با سالح جنگي به شهادت رسيدند.
برخي كارشناســان معتقدند همراه داشتن سالح توسط محيط بانان 
احتمال بروز تنش بين آنها و شكارچيان را باال مي برد و عده اي ديگر 
مي گويند كه دست خالي فرســتادن محيط بان به اين جنگ به ضرر 

محيط زيست و محيط بان تمام خواهد شد.
هم اكنون تعداد سالح غيرمجاز در كشور نيز بسيار زياد است و به گفته 
مسئوالن محيط زيست تنها سال گذشته ۵هزار سالح غيرمجاز كشف 

شده است.
جمشيد محبت خاني، فرمانده يگان حفاظت محيط زيست از موافقان 
تجهيز محيط بان ها به سالح اســت و مي گويد: محيط باني كه سالح 
نداشته باشد، درصورت مواجهه با شــكارچي غيرمجاز چطور بايد از 
خود محافظت كند؟ چه كار بايد كند كه جلوي شكارچي متخلف را 
بگيرد؟ بسياري از شــكارچي ها از ترس محيط بان مسلح است كه به 
شكار نمي روند. پس اگر محيط بان مسلح نباشد، ظرف مدتي كوتاه تمام 
حيات وحش كشور توسط شكارچيان غيرمجاز ريشه كن مي شود. پس 
بايد در اتاق هاي فكر به اين موضوع پرداخت كه چگونه ميزان سالح 

غيرمجاز را به صفر رساند؟ 
قاتالن مهدي مجلل و ميكائيل هاشــمي، 2محيط بان شهيدي كه 
3روز قبل در زنجان با ســالح جنگي شكارچيان متخلف به شهادت 
رسيدند، در كمتر از 12ساعت شناســايي شدند. سرهنگ جمشيد 
محبت خاني  نيز شناسايي سريع اين افراد توسط نيروي انتظامي را از 
عوامل بازدارنده شكار غيرقانوني در كشور مي داند و مي گويد: درشغل 
محيط باني شهادت هميشه ممكن است. چون شكارچي غيرمجازي 
كه در فصل زادآوري وارد مناطق چهارگانه مي شــود، بدون سالح 
به منطقه نمي رود و نمي تواند با دســت خالي از حيات وحش شكار 

غيرمجاز كند.
او مي افزايد: عالوه بر آموزش محيط بانان، دستگيري سريع متخلفان 
توســط نيروي انتظامي نيز در كاهش بروز حوادث مؤثر است و افراد 
متخلف بايد بدانند كه حتي اگر اثري هم از خود برجاي نگذارند، زود 
شناسايي و دستگير مي شوند. فقط قوه قضاييه مي ماند كه مطمئن 

هستيم براي حمايت از محيط بان ها به خوبي وارد خواهد شد.
اســماعيل كهرم، بوم شــناس اما از مخالفان حمل ســالح توسط 
محيط بانان است كه در گفت وگو با همشهري مي گويد: در 42سال 
اخير 14۵محيط بان در درگيري با شــكارچيان متخلف به شهادت 
رسيده اند و در اين 42سال محيط زيست  را هم از دست داده ايم. به گفته 
مسئوالن محيط زيست، جنگل ها مخروبه شده است، تعداد چهارپايان 
قابل شكار به كمتر از 20هزار رأس رسيده و تعداد زيادي اسلحه هم 
دست مردم است. بنابراين اگر سياستي كه تا كنون اتخاذ شده است 
مؤثر بود، نه محيط زيست از دســت مي رفت و نه جوان هاي مان را به 

كشتن مي داديم.
به اعتقاد اين كارشناس، مســلح كردن محيط بان ها در ۵0سال قبل 
روش مناســبي بود اما االن كارايي ندارد. او مي گويد: بايد براي اين 
موضوع چاره اساسي انديشيد. ۵0ســال قبل مرحوم اسكندر فيروز 
بنيانگذار ســازمان حفاظت محيط زيست كه داشــتن سالح براي 
محيط بان ها را مناسب مي دانست، طرحي به سازمان برنامه و بودجه 
داد و براي اين مهم هم بودجه گرفت. اما آيا مي توان دارويي كه براي 
۵0سال پيش است را امروز استفاده كرد؟ مسلح كردن محيط بان ها 
شــايد براي آن روزگار روش خوبي بود، ولي تجربه نشان داده  كه با 
گذشت 42سال، اين روش خوب نيست. چون اگر محيط بان شكارچي 
را بكشــد، مي گويند براي چهار تا حيوان، انســان را كشت. اگر هم 
شكارچي متخلف محيط بان را بكشــد، ديگر محيط بان ها از پاسگاه 

بيرون نمي روند،  بنابراين بايد سالح را از محيط بان گرفت.
او مي گويد: امروز حتي پليس انگلستان هم مسلح نيست، چون آنها 
به خوبي مي دانند كه اسلحه تحريك  كننده است. آنها 3۵سال پيش به 

اين نتيجه رسيدند كه داشتن سالح كشتار را بيشتر مي كند.
اسماعيل كهرم با اشاره به اينكه بيشتر شكارچيان اهالي بومي منطقه 
هستند، مي گويد: در اين حادثه كسي از تهران و رشت به فيله خاصه 
در زنجان نمي رود كه شكار كند. بنابراين شكارچياني كه محيط بانان 
زنجاني را به شهادت رساندند، از افراد محلي هستند. محيط بان خودرو 
اين افــراد را از 3كيلومتري ببيند مي تواند مالك را شناســايي كند. 
پس كافي بود اين افراد پس از شناســايي به نيروي انتظامي مراجعه 
مي كردند و گزارش تخلف مي دادند تا اگر تخلفي هم صورت گرفته 
بود، با متخلفان برخورد شود. نه آنكه چنان خصومتي ايجاد شود كه 

كار به تير خالص زدن به 2 محيط بان برسد.
اســماعيل كهرم پيش  بيني مي كند كه با روند كنوني تا 10ســال 
آينده اسلحه محيط بان ها جمع آوري شــود و آمار كشته ها در ميان 

محيط بان ها و شكارچي ها به صفر برسد.
او مي گويد: بايد به جاي سالح كلوپ هايي ايجاد شود تا محيط بان و 
شــكارچي در آنها رفاقت كنند. چون اگر يكديگر را بشناسند نه تنها 
به كاهش شــكار مي انجامد كه حتي خصومت هايــي كه منجر به 

تير خالص زدن به محيط بان ها شود هم اتفاق نخواهد افتاد.

 زهرا رفيعي
خبرنگار

فرهان
عامل اصلي جنايت

شهيد مجلل درحال تيمار آهو
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جدايي فاضل نظري از كانون
فاضل نظري از ســال 
هدايت  1396ســكان 
كانون را در دست دارد، 
اما گويا ديگر در ســال 
نو در اين ســمت باقي 
نمي ماند. بــه گزارش 
همشــهري بــه نقل از 

اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل كانون، فاضل 
نظري در حاشيه آيين رونمايي از 4تماشاخانه سيار 
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در زمينه 
تغييرات مديريتي در كانون گفت: »بايد اين سؤال را 
از اعضاي هيأت امناي كانون سؤال كرد، اما بخشي از 
آن خبر كه به من مربوط مي شود صحت دارد و شايعه 
نيست و در هفته پاياني سال 1399 از سوي وزارت 
آموزش و پرورش به ما هم ابالغ شد و قرار بود ظرف 
يكي، دو روز در همان هفته پاياني سال اين تغييرات 
انجام شود كه متأسفانه هنوز اين اتفاق روي نداده و 
به روزهاي آغاز سال جديد موكول شده و تاكنون 
هم محقق نشده است.« وي افزود: »فرهنگ و هنر 
و ادبيات براي من به مثابه ســرزمين مادري است 
و خود را ســرباز اين عرصه مي دانم و هم اكنون به 
لحاظ اخالقي، شرعي و قانوني وظيفه خود مي دانم 
تا انتخاب مديرعامل جديد در اين مجموعه ايفاي 

نقش كنم تا حاشيه اي ايجاد نشود.« 

ث
مك

مستند »آقا مرتضي« كه چند شبی 
است از شبكه سوم پخش می شود، گزارش

حاشيه هاي بسياری آفريده است؛ از 
اشــاره به ماجراي دوســتي غزالــه عليزاده و 
سيدمرتضي آويني تا سيمايي كه از شهيد آويني در 
سال هاي دهه شصت به دست مي دهد و بخش هايي 
از كارنامه او را كه در سال هاي اخير كمتر پخش شده 
است، پيش چشم مي گذارد. در عين حال استفاده 
مستند »آقامرتضي« از مستندهاي ديگري مثل 
»انحصار ورثه« و »روايت راوي« ســبب اعتراض 
كارگردان هر دو مستند شده است. مهم تر از همه 
اينها مريم اميني، همسر شهيد سيدمرتضي آويني 
نيز به پخش مستند اعتراض كرده و خواستار توقف 
آن شده اســت.مهدي مطهر، مدير خانه مستند 
انقالب اسالمي و تهيه كننده مستند »آقامرتضي« به 
پرسش هاي همشهري درباره مستند پاسخ گفته 
اســت. تذكر اين نكته ضروري است كه كوشش 
همشهري براي گفت و گو با سركار خانم مريم اميني، 
همسر شهيد سيدمرتضي آويني، هنوز به نتيجه 
نرسيده است. بحث درباره مستند آقامرتضی در 

روزهای آينده در همشهری ادامه خواهد داشت.

به نظر مي رســد از همه آرشيوهايي كه 
در دست داشتيد استفاده كرده ايد و خيلي متوجه 

حقوق سازندگان اثر نبوده ايد.
ذات كار مســتندهاي آرشــيوي چنين چيزي است. 
از مستندهاي اليور استون تا مســتند»مه جنگ« تا 
فيلم هاي داخلي، از راش هاي مستندها و »پروژه هاي 
ديگر« اســتفاده كرده اند. مگر انبوه مستندهايي كه 
درباره جنگ ساخته مي شود و از تصويرهاي سال هاي 
جنگ استفاده مي شود معلوم است كه از كدام آثار است؟ 
يا رضايت كارگردان جلب شده؟ البته ما از آثار ديگر با 

رضايت صاحبان آثار استفاده كرده ايم.

اما استفاده »آقا مرتضي« از مستندهاي 
ديگر قدري بيش از اندازه اســت؛ مستند عمال 
مجموعه اي است از مستندهاي ديگر. بهتر نبود كه 
دست كم ذكر مي شد كه هر كدام از تصويرها از كدام 

مستند آمده اند؟
عمال جايي بــراي چنين كاري وجود نداشــت. يعني 
از يك طرف لوگوي شــبكه سه اســت، از طرف ديگر 
زيرنويس هاي شبكه. عنوان مصاحبه شونده هم هست. 
عمال امكان اينكه بگوييم هر تصوير از كدام مستند است 
مقدور نبود. در عين حال اســتفاده ما از مستندهاي 
ديگر گاهي چند ثانيه بيشتر نبوده و پيش از ذكر عنوان 

مستند كات مي خورده.
ضمن اينكه ما به بعضي از آدم ها دسترســي داشتيم؛ 
مثل يوســفعلي ميرشكاك يا شــهريار زرشناس، اما 
استفاده بيشتر از مستندهاي قديمي مثل »مرتضي و 
ما« و تفاوت زماني آدم ها در دو مستند، كار را جذاب تر 
مي كرد. اگرنه به بسياري از آدم ها دسترسي داشتيم و 

سراغشان رفته بوديم.

حقوق معنوي اثر چطــور؟ به هر حال 

سازندگاني  مستندها 
داشــته اند كه االن به 
اســتفاده از تكه هاي 
مستندشان در كار شما 

اعتراض كرده اند.
بعد بايد ديد حقوق اثر در 

اختيار چه كسي است. مستندهايي كه از آنها استفاده 
كرده ايم مثل مستند »روايت راوي« در اختيار مؤسسه 
روايت فتح بوده  است و سرمايه گذار و سازنده روايت فتح 
بوده. مديريت مؤسسه روايت فتح مستندها را در اختيار 
ما قرار داد. خودم تهيه كننده مستند انحصار ورثه بوده ام. 
پس از مسائلي كه براي مستند پيش آمد بنا بر قراردادي 
كه بين من و آقاي علي شعباني كارگردان مستند منعقد 
شده، استفاده از كليه حقوق مستند به من واگذار شده و 
كارگردان حق هرگونه استفاده از مستند را تحت هر نام 

و عنواني از خود سلب كرده است.
اين مســتندها نيز از مستندهاي گذشــته استفاده 
كرده اند. من هــم االن حاضرم راش هاي مســتند را 
در اختيار هر كســي كه مي خواهد مســتندي درباره 

سيدمرتضي آويني بسازد قرار بدهم.

مستند »آقامرتضي« قدري شتاب زده 
به نظر مي رسد. انگار كمي سريع تدوين شده است.

شبكه سه يكي از بهترين ساعت هاي پخش را در اختيار 
ما قرار داد. هنگام پخــش مجبوريم بعضي بخش ها را 
كوتاه كنيم، چون زمان پخش در شبكه ســه محدود 
است و به ساعت سريال و ســاعت تبليغات مي رسد. 
شايد قدري از شتاب زدگي يا پرش هاي مستند به اين 
خاطر باشد. در عين اينكه كارگردان مستند، كار اولي 
است. من در طول ســال هاي اخير در خانه مستند با 
بسياري از كارگردانان كار اولي كار كرده ام. فكر مي كنم 
اشتياق و انرژي كارگردانان كار اولي ضعف هاي كار را 

پوشش مي دهد.

فارغ از اعتراض هــاي كارگردانان دو 
مستند ديگر، خانم اميني هم به مستند اعتراض 
كرده است. آيا بهتر نبود خانواده شهيدآويني در 
مستند حاضر مي شدند يا پيش از پخش عمومي 

مستند به تأييدشان مي رسيد؟ 
پيش از ساخت مستند به سراغ خانواده آويني رفتيم 
اما حاضر به گفت و گو نشدند. درباره ساخت مستند هم 
گفته بودند كه يا كار نبايد انجام شــود يا بايد از طريق 
ما انجام شــود. االن هم اگر بدانيم به كجاي مســتند 
معترض اند اصــالح مي كنيم. مثال من شــنيده ام كه 
خانواده شهيدآويني به استفاده از صحنه هاي شهادت 
ايشان حساس اند. قبل از پخش، صحنه هاي شهادت را 
كم كرديم و درآورديم كه حساســيتي ايجاد نكند. باز 
هم هرجا را كه بدانيم نســبت به آن حساسيت وجود 
دارد، اصالح مي كنيم. اما چنان كه گفتم تالش ما براي 
اســتفاده از اعضاي خانواده شهيدآويني در مستند به 
نتيجه نرسيد. اما پرسش من اين است كه چرا مثال وقتي 
مستند انحصار ورثه ساخته شد خانواده آويني واكنشي 
نشان نداد؟ چرا وقتي مسعود بهنود ماجراي كامران و 

غزاله را مطرح كرد خانواده آويني واكنش نشان نداد؟ 

بخش عمــده اي از واكنش ها ناظر به 
ماجراي ســيدمرتضي آويني و غزاله عليزاده 

است. فكر نمي كنيد كارگردان قدري ذوق زده 
بوده از اينكه مي تواند براي نخستين بار مسائلي 
را در تلويزيون مطرح كند؟ بخش غزاله عليزاده 
در مجموعه چند دقيقه بيشتر نمي شود اما فصلي 
به آن اختصاص داده شده و فصلي با عنوان غزاله 
و كامران تيتر مي خورد. شايد اگر ماجرا ذيل فصل 
جداگانه اي قرار نمي گرفت حساسيت كمتري 

ايجاد مي كرد.
مستند آقامرتضي نزديك به هشتاد فصل دارد. گمان 
نمي كنم فصلي به نام كامران و مرتضي در ميان هشتاد 
فصل زياد باشد يا چنان كه مي گوييد از سر ذوق زدگي.

يكي از داليلي كه سبب حساسيت 
بيشتر درباره مستندهاي سال هاي اخير شده 

اين است كه ما براساس موضع امروزمان درباره 
آدم ها يا وضعيت امروزي آدم ها درباره كارنامه 
گذشته شان داوري مي كنيم. مثال شايد موضع 
امروز ما درباره محمد هاشمي يا محمدعلي زم 
متفاوت باشد اما نمي توان كارنامه آنها را در دهه 

شصت بر اساس وضعيت امروز داوري كرد.
در تبليغات مســتند چيزي دربــاره روح اهلل زم آمده. 
درحالي كه من بعد گفتم كه اين بخش ها را حذف كنند. 
مي پذيرم اشــتباه بوده و ربطي به مستند آقامرتضي 
نداشته، اما درباره محمد هاشمي يا آقاي زم حرف هايي 
كه در مستند آمده مربوط به سال هاي گذشته است. 
مربوط به االن نيســت كه بگوييم موضع ما درباره آنها 

تغيير كرده.

مسئله مستندهايي كه در طول سال هاي 
گذشته درباره آويني ســاخته شده اين است كه 
به بخشــي از شــخصيت او پرداخته اند. مستند 
آقامرتضي هنوز تمام نشــده اما به نظر مي رسد 
تصوير مورد پســند و عالقه قرائت هاي سنتي و 

انقالبي  از او پررنگ تر است.
من فكر مي كنم آقا مرتضي جامع ترين مستندي است 
كه درباره آويني ساخته شــده و همه وجوه شخصيت 
شهيدآويني را پوشــش مي دهد. هم روايت سال هاي 
دهه شصت او وجود دارد هم روايت دوستان سال هاي 
دانشكده و روايت كســاني مثل آقاي اميد روحاني كه 
به وجوه روشنفكري او مي پردازند. اما شايد بخشي از 
اعتراض ها به خاطر بخش هايي از شــخصيت انقالبي 
شهيدآويني است كه كمتر نشــان داده مي شود، مثل 
ماجراي حج يا نسيم حيات يا رحلت امام كه در سال هاي 
اخير كمتر به آنها پرداخته شــده و از تلويزيون پخش 

شده اند.

مستند آقا مرتضي چنان كه گفتيد در 
بهترين ساعت شبكه ســه پخش مي شود. فكر 
مي كنيد توجه به مســتند بيشتر مديون كيفيت 
ساخت مستند است يا ساعت پخش و حاشيه هاي 

كه آفريده؟
من در طول اين سال ها تهيه كننده مستندهاي بسياري 
بوده ام. بازخوردهاي هيچ مســتندي به اندازه مستند 
آقامرتضي نبوده. از خبرگزاري ها تا روزنامه ها و بيشتر 
از همه فضاي مجازي و شــبكه هاي اجتماعي درباره 
مستند بحث كرده اند. شبكه سه بهترين همكاري را با ما 
انجام داد اما فكر مي كنم بيشتر بازخوردها به خاطر خود 
مستند است و پژوهش چندساله اي كه كارگردان درباره 

شخصيت سيدمرتضي آويني انجام داده.

 تهيه كننده 
 »آقامرتضي« در
 گفت و گو با همشهري 
 به حاشيه هاي مستند 
پاسخ داده است

مهرداد طبرسي
روزنامه نگار

گزارش

ياور يگانه
روزنامه نگار

رونمايي از 4تماشاخانه سيار كانون پرورش فكري

سفر فرهنگ به دوردست ها

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در دي ماه 1344شــروع 
به كار كرد، اما مركز سينمايي آن، چند سال بعد و در سال 1349راه 
افتاد. يكي از نخستين كســاني كه براي كانون پرورش فكري فيلم 
ساخت، عباس كيارستمي بود. كيارستمي با ساخت »نان و كوچه« 
برنده جايزه ويژه هيأت داوران جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان 
و نوجوانان در سال 1349شد. جز كيارستمي، كارگردانان ديگري 
همچون بهرام بيضايي، امير نادري، شاپور قريب و... با كانون شروع 
به همكاري كردند. كانون پرورش فكري در طول 42ســال پس از 
انقالب، در هر دهه اي چند اثر سينمايي توليد كرده است. جز توليدات 
سينمايي، كانون از همان ابتداي آغاز به كارش در عرصه هاي كتاب و 
تئاتر نيز همواره فعال بوده است. دوشنبه 1۶ فروردين از 4تماشاخانه 
سيار جديد كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان رونمايي شد كه 
مي توانند با سفر به نقاط دورافتاده و حاشيه اي در زمينه هاي سينما، 

تئاتر و كتابخواني خدمات ارائه دهند.

عدالت فرهنگي با پيك اميد 
رونمايي از اين 4تماشاخانه سيار در قالب طرح »پيك اميد« كانون 
است كه از ســال 1397آغاز شده اســت. طرح پيك اميد به دنبال 
توجه بيشــتر به عدالت فرهنگي در حوزه كودك و نوجوان و ارائه 
خدمات فرهنگي در مناطقي از كشــور است كه به چنين خدماتي 
دسترسي كمتري دارند. تا پيش از شيوع كرونا، برنامه هاي گوناگوني 
در استان هاي مختلف كشور در قالب اين طرح به اجرا درآمد، اما با 
شيوع كرونا، دست اندركاران اين طرح تصميم گرفتند كه متناسب 
با مقتضيات روز، كار خود را به سمت فضاي مجازي ببرند و بكوشند، 
همچون بســياري از امور كه در دوره كرونا به سوي فضاي مجازي 
رو آوردند، از امكانات فضاي مجازي براي پيشــبرد طرح پيك اميد 
اســتفاده كنند. حاال در كنار اقدامات مختلفــي كه كانون پرورش 
فكري در يك سال گذشته در فضاي مجازي انجام داده، 4تماشاخانه 
سيار كانون كه قابليت استفاده به عنوان ســينما، تئاتر و كتابخانه  
را دارند، آماده سفر به روســتاها و مناطق حاشيه اي كشور هستند. 
فاضل نظري، مديرعامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 
در مراسم رونمايي از اين 4تماشاخانه سيار گفت: »اين مكان هاي 
فرهنگي به تجهيزات  روز مجهزند و با ســفر به مناطق حاشيه اي و 
دوردست كشور كه دسترســي كمتري به امكانات فرهنگي دارند 
براي كودكان و نوجوانان برنامه هاي مختلفي مانند نمايش فيلم و 
انيميشن، اجراي تئاتر و برنامه هاي كتابخواني و... برگزار مي كنند.« 
با رونمايي از اين 4تماشاخانه، تعداد تماشاخانه هاي سيار كانون به 
۶ناوگان ارتقا مي يابد و به گفته مديرعامل كانون، از اين پس با سفر 
اين تماشــاخانه ها كودكان و نوجوان بيشتري مي توانند از امكانات 

فرهنگي كانون بهره مند شوند.

مميزي به سبك ايتاليا 
قانون مميزي كه بسياري از آثار مهم سينماي ايتاليا را از نمايش در اين كشور 

محروم كرده بود، پس از بيش از 100سال كنار گذاشته شد.
به گزارش ورايتي، »ماريو فرانچسكيني« وزير فرهنگ ايتاليا اعالم كرد كه قانون 
سانسور كه از سال1914 و در سال هاي نخستين شروع سينما متولد شده بود، 
كنار گذاشته شده و سيستم كنترل و مداخله كه به دولت اجازه دخالت در آزادي 
هنرمندان را مي داد قطعا به پايان رسيده است، در نتيجه از اين پس نمي توان 
جلوي اكران فيلم هاي جديد را گرفت يا به داليل اخالقي و مذهبي خواســتار 
تدوين مجدد آثار سينمايي شــد، در عوض فيلمسازان بايد فيلم هاي خود را بر 
اساس سن مخاطبان طبقه بندي كنند.در طول يك قرن گذشته، صدها فيلم به 
 داليل سياسي و مذهبي در ايتاليا سانسور شدند كه مهم ترين آنها فيلم كالسيك 
و نامزد اســكار »آخرين تانگو در پاريس« محصول 1972 ســاخته »برناردو 
برتولوچي« است كه همه نسخه هاي كپي آن نيز نابود شد و تنها 3نسخه براي 
اثباِت جرم نگهداري شده است. آخرين نمونه مهم از سانسور در سينماي ايتاليا به 
سال1998 و فيلم »توتو، دوبار زندگي كرد« بازمي گردد كه اين فيلم با انتقادات 

شديد كاتوليك هاي سنتي روبه رو شده بود.

آنگ لــي كــه ســاخت فيلم هايــی چــون »ضيافــت 
عروســي«، »عقل و احســاس«، »ببــر خيــزان، اژدهاي 
پنهــان«، »كوهســتان بروكبــك« و »زندگــي پــي« 
را در كارنامــه دارد، جايــزه آكادمــي فيلــم بريتانيــا را 
 در مراســم ســاالنه اعطاي جوايز بفتا در تاريــخ 11آوريل 

)22 فروردين( دريافت خواهد كرد.
 چارلي چاپلين، آلفرد هيچكاك، استيون اسپيلبرگ، شون 
كانري، اليزابت تيلور، اســتنلي كوبريك، آنتوني هاپكينز، 
الورنــس اوليويه، جودي دنچ، ونســا ردگريو، كريســتوفر 
لي، مارتين اسكورســيزي، آلن پاركر، هلن ميرن، سيدني 
پوآتيه، مل بروكس، ريدلي اسكات و تلما شون ميكر از جمله 

چهره هايي هستند كه تا كنون اين جايزه آكادمي فيلم بريتانيا 
را دريافت كرده اند. 

به گزارش هاليوود ريپورتر،آنگ لي، فيلمساز برجسته تايواني-
آمريكايي در سال1993 با ساخت فيلم ضيافت عروسي به 
شهرت جهاني دســت يافت. اين فيلم جايزه  خرس طالي 
جشــنواره  برلين و جايزه  بهترين فيلم بفتا را به دست آورد 
و فيلم عقل و احســاس در سال199۶ دومين خرس طالي 
برلين را براي او به ارمغان آورد. لي در ســال2000 فيلم ببر 
خيزان، اژدهاي پنهان را ســاخت كه برنده اســكار بهترين 
خارجي و نامزد بهترين فيلم و كارگرداني جوايز اسكار شد و در 
جوايز »گلدن گلوب« و جشنواره  تورنتو نيز جايزه  بهترين فيلم 

را به  خود اختصاص داد. كوهستان بروكبك در سال200۵ بود 
كه جايزه  اسكار بهترين كارگرداني، شير طالي ونيز و جايزه  
گلدن گلوب بهترين فيلم را كســب كرد. اين كارگردان در 
سال2007 با فيلم »شــهرت، احتياط« براي دومين بار شير 
طالي جشنواره  ونيز را كسب كرد و تنها كارگردان سينماي 
جهان است كه موفق به كســب دو جايزه بهترين فيلم از دو 
جشنواره ونيز و برلين شده اســت. اين كارگردان تايواني در 
سال2013 با ساخت فيلمي بر اساس رمان برنده بوكر زندگي 
پي موفق به كسب دومين جايزه اسكار بهترين كارگرداني شد 
و پياده روي بيلي لين بين دو نيمه )201۶( و »مرد ماه جوزا« 

)2019(، ديگر ساخته هاي او به شمار مي روند.

آنگ  لي، كارگردان، باالترين نشان آكادمي فيلم بريتانيا )بفتا( را دريافت مي كندبفتا براي آنگ لي 

سيد مرتضی آوينی  در پشت صحنه مجموعه مستند های نسيم حيات  در پاكستان
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كيوسك جهان نما

 سومين دور از مذاكرات استراتژيك 
بغداد و واشنگتن روز گذشته آغاز شد. گزارش1

اين نخستين مذاكرات رسمي  2كشور 
پس از روي كار آمدن جو بايدن به حساب مي آيد؛ 
رئيس جمهــور دمكراتــي كه نســبت بــه تمام 
سياست هاي ترامپ در خاورميانه طي 4سال گذشته 
مواضع انتقادي داشته اســت. بسياري پيش بيني 
مي كننــد همزمان بــا چرخش هاي اساســي در 
برنامه هــاي خاورميانه اي آمريكا پــس از ترامپ، 
سياست هاي عمده اين كشــور در عراق نيز مورد 
بازبيني قرار بگيرد؛ سياســت هايي كه بدون شك 
2سرفصل اصلي آن رابطه با ايران و شمار نيروهاي 

نظامي آمريكايي مستقر در عراق بوده است.
اگرچه رسانه هاي رســمي جزئيات قابل توجهي از 
محتواي اين مذاكرات يك روزه منتشر نكرده اند، اما 
منابع نزديك به دولت مصطفي الكاظمي از تأكيد 
هيأت عراقي بر ضرورت افزايش حمايت هاي مالي 
و نظامي آمريكا براي كمك به بغداد سخن گفته اند. 
تمام اينها در حالي است كه رســانه هاي عربي در 
منطقه گزارش داده اند كه ســردار قاآني، فرمانده 
سپاه قدس، نيز يك روز پيش از آغاز اين مذاكرات در 
سفر مهمي به بغداد با شخصيت هاي ارشد سياسي، 

نظامي و مذهبي عراق مالقات داشته است.
به روايت شــبكه العربيه، نتايج اين دور از مذاكرات 
عراق و آمريكا براي طرفيــن رضايت بخش بوده و 
موضوعاتي همچون ادامه نبرد با داعش و ارســال 
كمك هاي بهداشــتي-اقتصادي به عراق در صدر 
گفت وگوها قرار داشته است. اين شبكه همچنين به 
نقل از يك منبع آگاه مدعي شده هيأت آمريكايي، 
مواضع روشــني را درخصوص مســئله گروه هاي 
شبه نظامي و حفظ استقالل دستگاه هاي نظامي-

امنيتي عراق از دخالت هاي خارجي بيان كرده است. 
پيش از اين نيز مقامات دولت جديد آمريكا، ازجمله 
آنتونــي بلينكن، وزيــر خارجه، بارهــا در اين باره 

موضع گيري داشته اند.
گزارش هاي ديگر نشــان مي دهد كه نــام ايران و 
مشــخصا موضوع تحريم هاي اقتصــادي آمريكا 
عليه ايران نيز بر سر ميز مذاكره بغداد و واشنگتن 
مطرح شده است. شبكه الجزيره در اين باره گزارش 
مي دهد: تمديد درازمــدت معافيت هاي تحريمي 
عراق بــراي واردات گاز و بــرق از ايــران در كنار 
آزادسازي منابع مالي بلوكه شده ايران در بانك هاي 
اين كشور، ازجمله نكات مهم در مذاكرات بغداد و 

واشنگتن بوده است. دولت عراق پس از تهديدهاي 
ايران به لغو صادرات بــرق در صورت عدم پرداخت 
بدهي هاي انباشته شــده، تالش جدي براي كسب 
رضايت آمريكا جهت از سر گيري معامالت بانكي با 

ايران را آغاز كرده است.
اما يكــي از مهم ترين نكات بيان شــده درباره اين 
دور از مذاكرات، تفاوت ماهوي آن با ادوار پيشــين 
گفت وگوهاي استراتژيك بغداد و واشنگتن است. 
روزنامه العربي الجديد به نقــل از يك مقام آگاه در 
دفتر نخست وزيري عراق مي نويسد: »نمي توان اين 
دور از مذاكرات را امتداد ادوار پيشين در سال2020 
و در زماني كه هنوز ترامپ بر ســر كار بود دانست. 
مواضــع آمريكا در برخي مســائل تغيير اساســي 
كرده است تا جايي كه شايد بخشــي از توافق ها و 
تفاهمنامه هاي پيشــين به طور كلي مورد بازنگري 

قرار گيرد.« 
اگرچه هيــچ منبع رســمي تا كنون دربــاره اين 
»تغييرات اساسي« اظهارنظري نداشته اما با توجه 
به گزارش هاي رسانه اي و سياست هاي دولت جديد 
آمريكا مي توان پيش بينــي كرد كه كاهش تنش با 
ايران و توقف روند خــروج نيروهاي نظامي از عراق 
كه با ســرعت بي ســابقه اي در اواخر دوران ترامپ 
آغاز شده بود، ازجمله مهم ترين اين تغييرات باشد.

پيشينه مذاكرات استراتژيك
مذاكرات استراتژيك بغداد و واشنگتن در حقيقت، 
امتــداد توافق هاي اســتراتژيك اين 2كشــور در 
ســال هاي 2008 و  2014 اســت؛ توافق هايي كه 

به موجب آن، ســاختار روابط سياسي، اقتصادي و 
نظامي طرفين در عصر جديد عراق، پس از سقوط 
صدام و همچنين پايان اشغال نظامي توسط ائتالف 

تنظيم شده است.
در دولت ترامپ و براســاس چشــم انداز متفاوت 
جريان حاكم بر سياست خارجي آمريكا، دور تازه اي 
از مذاكرات فشرده استراتژيك با عراق در اوايل سال 
ميالدي 2020 از طريق ارتباط ويدئوكنفرانس آغاز 
شــد. اين مذاكرات در دور اول توســط هيأت هاي 
نمايندگــي از وزارتخانه هاي دفــاع و امور خارجه 
2كشور برگزار شــد و در دور دوم با سفر مصطفي 
الكاظمي به واشنگتن تا ســطح رياست دولت باال 

رفت. 
به نوشته واشنگتن پست، محور اصلي اين مذاكرات، 
شــعار انتخاباتي ترامــپ، يعني خــروج نيروهاي 
نظامي آمريــكا از خاورميانه بــود و در نتيجه آن، 
تعداد ســربازان آمريكايي مســتقر در پايگاه هاي 
مختلف عــراق از 5500تن به كمتــر از 2500نفر 
رســيد. همچنين پس از اين مذاكرات بود كه تمام 
پايگاه هاي نظامي عراق به استثناي عين االسد در 
انبار، الحرير در اربيل و واحد فرماندهي در فرودگاه 
بغداد توســط نيروهاي آمريكايي تخليه شده و در 

اختيار ارتش عراق قرار گرفت.
حاال با پايــان دوره ترامپ به نظر مي رســد ميراث 
وي در راه اندازي مذاكرات اســتراتژيك توســط 
مخالفانش براي اعمال چرخش در سياســت هاي 
آمريكا به كار گرفته خواهد شد؛ اگرچه روشن نيست 
اين چرخش ها، مخصوصا در زمينه توقف روند خروج 

از عراق تا چه اندازه موفق باشد. در اين زمينه بايد 
توجه داشــت كه پارلمان عراق پس از حادثه ترور 
سردار شــهيد قاسم ســليماني به همراه ابومهدي 
المهندس، مصوبه اي الزام آور براي اخراج نيروهاي 
آمريكايي از اين كشور داشته است. از سوي ديگر، 
بخش مهمي از نيروهاي سياســي عراق نيز خروج 
نظاميان آمريكايي از كشور را اصلي ثابت در مواضع 
داخلي خود به شــمار مي آورند. جديت گروه هاي 
سياسي در پافشاري بر اين موضع تا اندازه اي است 
كه كميســيون امنيت ملي پارلمان عراق از دولت 
خواســته بالفاصله پس از پايان مذاكرات، جدول 
زماني خروج نيروهاي آمريكايي را تقديم پارلمان 

كند.

جزئيات فني مذاكرات
سومين دور از مذاكرات استراتژيك عراق و آمريكا 
به واســطه يك خط امن ارتبــاط تصويري برگزار 
شد. از جانب عراق، مصطفي الكاظمي، چند تن از 
معاونان نخست وزير و همچنين نمايندگاني از وزارت 
امور خارجه، دفاع و ســازمان امنيت ملي)منصب 
سابق الكاظمي( در اين مذاكرات شركت داشته اند. 
همچنين گفته مي شود كه هيأتي به نمايندگي از 
دولت اقليم كردستان عراق نيز با چراغ سبز آمريكا 
در اين مذاكره حضور داشته است. به نوشته روزنامه 
العربي الجديد، آنتوني بلينكن و فواد حسين، وزراي 
خارجــه آمريكا و عــراق پيش از آغاز اين جلســه 
مجازي گفت وگوي تلفني يك ســاعته با يكديگر 

داشته اند.

به گزارش منابع رسانه اي، تحريم هاي اقتصادي ايران در دور جديد مذاكرات استراتژيك ميان عراق و آمريكا مورد بحث قرار گرفته است
پرونده ايران روي ميز مذاكرات بغداد - واشنگتن

   بازگشت الكاظمي به عراق با دست پر
نخســت وزير عراق پيش از دور ســوم مذاكرات 
استراتژيك با آمريكا، 2ســفر مهم به مقصد رياض 
و ابوظبي داشــت. الكاظمي از روابط بسيار گرمي با 
رهبران كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس برخوردار 
است تا جايي كه گفته مي شود انتخاب وي به سمت 
نخســت وزيري عراق با حمايت قاطع اين كشورها 
روبه رو شده است. سفر اخير وي به عربستان و امارات، 
نتايج اقتصادي مهمي به همراه داشته كه مهم ترين 

آنها به  ترتيب زير است:
1- تاسيس صندوق سرمايه گذاري مشترك عراق و 

عربستان به ارزش 3ميليارد دالر
2- توافق براي تامين زيرســاخت صادرات برق از 

عربستان به عراق
3- اعطاي امتيازات ويژه به شركت هاي سعودي براي 

ورود به بازارهاي عراق
4- موافقت امارات با سرمايه گذاري 3ميليارد دالري 

در زيرساخت هاي اقتصادي و عمراني عراق

پاسپورت واكسن و گردشگري
يكي از انتقادها كه به طرح پاسپورت واكسن وارد شــده، مربوط به سفرهاي 
بين المللي است. به اين ترتيب، مردم كشورهاي فقيرتر كه توانايي خريد و توليد 
واكسن را ندارند، از سفر رفتن محروم مي شوند. با وجود اين، برخي كشورهاي 
ضعيف كه به صنعت گردشگري وابسته هستند مانند تايلند از ايده پاسپورت 
استقبال كرده اند. مقامات اين كشــور گفته اند كه احتماال از تابستان امسال 
به افرادي كه واكسينه شده اند اجازه ســفر به كشورشان را مي دهند. اتحاديه 
اروپا نيز با توجه به نزديك شدن تابستان و براي رونق گردشگري قصد دارد به 
افرادي كه پاسپورت واكسن دارند اين امكان را بدهد كه به 27كشور عضو اين 
اتحاديه و حتي كشورهاي اروپايي غيرعضو مانند نروژ و سوئيس سفر كنند. اما 
اختالف بين اعضا زياد است؛ كشورهايي مانند اسپانيا و يونان كه اقتصادشان 
وابسته به گردشگري است، اصرار زيادي به اجراي اين طرح دارند، درحالي كه 
كشورهايي مانند آلمان و فرانسه گفته اند كه فعال موافق آن نيستند. از آنجا كه 
نرخ واكسيناسيون در اين 2كشــور پايين است، اجراي چنين طرحي به معني 

محروم شدن شهروندان شان از مسافرت خارجي خواهد بود.

قتل عام كرونا در برزيل
ويروس كرونا در يك روز جان بيش از 4 هزار برزيلي را گرفت 

فاجعه همه گيري كرونا در برزيل درپي ثبت بيش از 4هزار مورد 
مرگ روزانه در اين كشور عميق تر شــده و صداي اعتراض ها 
عليه ناكارآمدي ژائر بولســونارو، رئيس جمهور برزيل رساتر 

شده است.
به گزارش گاردين، سه شــنبه در ادامه موج تازه مرگ ومير مردم 
به خاطر كرونا كه از پاييز شروع شده است،  آمار مرگ ومير روزانه 
به 4هزار و 195نفر رسيد و مجموع قربانيان در برزيل، از 337هزار 

نفر عبور كرد. تنها آمريكا تعداد قربانيان بيشتري از برزيل دارد.
كارشناســان هشــدار داده اند كه اگر اقدامي نشود، ممكن است 

100هزار نفر فقط در همين ماه جانشان را از دست بدهند.
معترضان و كارشناسان، به شــدت به بولسونارو حمله مي كنند و 
معتقدند بي اعتنايي او به كرونا، باعث بروز اين شرايط در برزيل 
شده است. ميگول نيكولليس، پزشــك بزريلي و استاد دانشگاه 
دوك در آمريكا به گاردين گفته اســت: »شــرايط مثل رآكتور 
هســته اي و واكنش زنجيره اي آن خارج از كنترل شــده است. 
ما شاهد يك فوكوشيماي بيولوژيك هســتيم. )اشاره به فاجعه 
نيروگاه هسته اي فوكوشــيما در ژاپن كه بعد از سونامي معروف 

اين كشور، بحراني فاجعه بار پيش آورد(.« 
واكنش بولسونارو به شرايط پيش آمده، مخالفت با قرنطينه بيشتر 
بوده اســت. او حتي برنامه دارد تا برخي محدوديت ها را لغو كند. 
بولسونارو كه 2هفته پيش از سوي لوئيز داسيلوا لوال، رئيس جمهور 
پيشين برزيل به نسل كشــي برزيلي ها به خاطر سوءمديريت در 
بحران كرونا متهم شده بود، هفته پيش درباره وضعيت پيش آمده 
در برزيل گفته اســت: »در كدام كشور ديده ايد كه مردم به خاطر 

كرونا نمي ميرند؟«

برزيل در مقايســه بــا جمعيــت 328ميليون نفــري آمريكا، 
212ميليون نفر جمعيت دارد اما از هفته گذشته پيش بيني شده 
بود كه در اين روزها، از نظر مرگ ومير روزانه،  آمريكا را پشت سر 

بگذارد.
يك دليل افزايــش آمار، بازگشــايي ها و لغــو محدوديت ها در 
بخش هاي مختلف اين كشــور است. شــهرداري ها و دولت هاي 
محلي با وجود پرشــدن بيمارســتان ها، بخش هاي بيشتري از 
اقتصاد را بازگشايي مي كنند. ميگل الگو، مدير اجرايي انستيتوی 
سياســتگذاري بهداشــت در برزيل گفته اســت كه بازگشايي، 
اشتباهي است كه مي تواند تعداد مرگ ومير را باالتر ببرد؛ »واقعيت 
اين است كه رويكرد ضد قرنطينه ژائر بولسونارو برنده شده است. 
شهرداران و دولت هاي محلي از نظر سياسي تحت فشار هستند 
و نمي تواننــد سياســت هاي فاصله گذاري اجتماعي را تشــديد 
كنند چون مي دانند از سوي هواداران رئيس جمهور، به خصوص 

شركت هاي تجاري، مورد حمله قرار مي گيرند.«
بولسونارو معتقد است كه مضرات و پيامدهاي قرنطينه سراسري، 
به مراتب بدتر از پيامدهاي همه گير كرونا در اين كشور خواهد بود. 
سياستمدار راست افراطي برزيلي همچنين درباره كارايي واكسن 
با ترديد صحبت و از درمان بيماري با داروهاي تأييدنشده دفاع 

كرده است. او همچنين حامي ايده ايمني گله اي بوده است.
همين ديدگاه است كه كارشناســان را درباره افزايش نرخ مرگ 
و مير نگران كرده اســت. همين حاال، در بيشتر اياالت، بيماران         
كوويد-19 بيش از 90درصد تخت هاي آي سي يو بيمارستان ها 
را اشغال كرده اند. چندين اياالت هم گزارش كرده اند كه كمبود 
اكســيژن دارند. افزايش انتقادها از بولسونارو باعث عقب نشيني 
او شــده و رئيس جمهور برزيل گفته اســت كه در سال جاري، 
واكسيناسيون سراسري شروع خواهد شــد اما مديريت ضعيف 
دولتي براي توزيع واكسن، اميدواري به واكسيناسيون سريع مردم 
را به شدت ضعيف كرده است. ايل ماسيل، ويروس شناس برزيلي با 
اشاره به شرايط واكسيناسيون در كشورش به خبرگزاري فرانسه 
گفته اســت: »با نرخ واكسيناســيوني كه داريم، تنها راه كاهش 
سرعت وحشتناك انتشار ويروس، قرنطينه مؤثر 20روزه است.«

يك مصيبت ديگر در برزيل، تنــوع گونه هاي مختلف ويروس و 
به خصوص جوالن گونه برزيلي است. مؤسسه بهداشتي فيوكروز 
گفته است كه 92گونه مختلف ويروس كرونا در برزيل كشف كرده 
كه در ميان آنها، گونه برزيلي از همه نگران كننده تر است چون با 
سرعت بسيار بااليي منتشر مي شود. اين گونه نخستين بار ميانه 
پاييز سال گذشته در اياالت آمازون مشاهده شد و سريعا به ديگر 
بخش هاي كشور سرايت كرد. سرعت انتشار آنچنان باالست كه 
4 ماه بعد از كشف، بيش از 73درصد مبتاليان، به اين گونه آلوده 
بودند. اين گونه به خارج از برزيل هم رفته و باعث مرگ ومير وسيع 

در ديگر كشورهاي آمريكای التين شده است.
دكتر نيكولليس در گفت وگو با بي بي سي، گفته كه شرايط به شدت 
در حال وخيم ترشدن است؛ »ما شاهد بزرگ ترين تراژدي انساني 
در تاريخ برزيل هســتيم. تخمين زده بوديم كــه تا اول جوالي 
)اوايل تيرماه( به 500هزار قرباني برسيم. دانشگاه واشنگتن اما 
در تخمين جديدتري گفته كه ممكن اســت به 600هزار قرباني 

برسيم.«
تا حاال،  بيش از 13ميليون نفر در برزيل به كرونا مبتال شــده اند. 
به گزارش وزارت بهداشــت اين كشور، كشــته ها در  ماه مارس 
)كه 8روز پيش به پايان رســيد(،  66هزار و 570نفر بوده اســت. 
اين تعداد، 2برابر ماه قبل از آن بوده و انتظار مي رود در ماه جاري 
)آوريل( تعداد كشته ها به شدت بيشتر شود. اين شرايط در برزيل، 
نه تنها تهديدي عليه مردم اين كشــور، كه تهديد عليه سالمت و 
مبارزه جهاني عليه كروناست. دكتر نيكولليس گفته است: »برزيل 
هم اكنون تهديدي عليه تمام تالش هاي جامعه جهاني براي كنترل 
همه گيري اســت. اگر برزيل تحت كنترل نباشد، جهان هم امن 
نخواهد بود چون ما هر هفته شاهد گونه هاي جديد هستيم و آنها 

هم قطعا از مرزها رد خواهند شد.«

دانشگاه آكسفورد اعالم كرد كه آزمايش واكسن 
كرونا روي كودكان و نوجوانان را متوقف كرده 
است؛ چرا كه منتظر اطالعات بيشتر در مورد 
موارد نادر لخته شــدن خون در بزرگساالني 
است كه واكسن را تزريق كرده اند. به نوشته 
اينديپندنت، اين دانشگاه گفته بود كه قصد دارد 
300داوطلب 6 تا 17ساله را در انگليس، به عنوان 

بخشي از اين مطالعه ثبت نام كند.

روزنامه وال استريت ژورنال  ]آمريكا[

روزنامه اينديپندنت ]انگليس[

راه سنگالخ نتانياهو

توقف تزريق واكسن آكسفورد 
به كودكان

روزنامه وال اســتريت ژورنال نوشــته اگرچه 
رئيس جمهور اسرائيل مسئوليت تشكيل دولت 
را بار ديگر به بنيامين نتانياهو سپرده، اما او راه 
بسيار دشواري براي راضي كردن ديگر احزاب 
براي حضور در ائتالفي همراه او در پيش دارد. به 
نوشته اين روزنامه، بزرگ ترين مشكل نتانياهو، 

پرونده فسادي است كه در دادگاه دارد. 

تازه تريــن  از  يكــي 
جنجال هايي كه همه گيري گزارش2

كرونا به راه انداخته، موضوع 
پاســپورت يا گواهي واكسن است؛ به اين 
معني كه افرادي كه واكســينه شــده اند 
مدرك رسمي كاغذي يا ديجيتال دريافت 
مي كنند و بــه واســطه آن مي توانند به 
زندگي عادي برگردند و بدون محدوديت 

به رستوران و باشگاه و سفر بروند.
خيلي از كشورهاي جهان اعالم كرده اند 
قصد دارند اين طرح را اجرا كنند، اما اين 
طرح از همين حاال بــا انتقادهاي زيادي 
روبه رو شده است. شايعه پراكني و شدت 
گرفتــن تئوري هاي توطئــه در آمريكا، 
تظاهــرات در دانمــارك و درگيري هاي 
ژئوپلتيكــي در اتحاديــه اروپــا ازجمله 
حواشي اي اســت كه در اين زمينه به راه 

افتاده است.
طرفداران طرح گواهي واكسن مي گويند 
كه افراد با در دســت داشــتن آن نه تنها 
مي توانند بــدون نگراني از انتقال ويروس 
با خانواده و دوســتان خــود ديدار كنند، 
بلكــه اين ايــده مي تواند موجــب رونق 
كسب وكارها هم شود. اين گواهي مي تواند 
به دارنده آن اجازه سفر بين المللي يا حضور 
در اماكن عمومي مانند باشــگاه ورزشي، 
كنسرت  و رســتوران را بدهد. در مقابل، 

مخالفان طرح معتقدند كه گواهي واكسن، 
ابزاري بــراي دامن زدن بــه تبعيض ها و 

نابرابري هاست.
درحالي كه گواهي واكسن هنوز در بيشتر 
مناطق در حد يك طرح و پيشنهاد است، 
اســرائيل نخســتين جايي بود كه هفته 
گذشته پاسپورت واكسن كرونا را معرفي 
كرد. آمريكا، انگليس و دانمارك نيز اعالم 
كرده اند قصد دارند ايــن رويه را در پيش 
بگيرند. پيش بيني مي شود برخي خطوط 
هوايي و صنايع مرتبط با گردشــگري نيز 

طرح پاسپورت را اجرا كنند.
برنامه كشورهايي مانند انگليس و دانمارك 
اين اســت كه افراد براي اينكه بتوانند به 
رستوران، سينما يا آرايشگاه بروند يا بايد 
واكسينه شده باشــند يا تست شان منفي 
باشد يا قبال به اين بيماري مبتال و در برابر 
آن ايمن شده باشــند. در گام بعدي قرار 
اســت افرادي كه گواهي واكسن دارند، 

اجازه سفر بين المللي نيز پيدا كنند.

پاسپورت واكسن، اخالقي يا غيراخالقي؟
كارشناســان معتقدند كه پاســپورت يا 
گواهي واكســن، راهي براي بازگشت به 
زندگي اقتصادي و اجتماعي عادي است، 
اما توزيع ناعادالنه واكســن بين كشورها 
و نژادهاي گوناگون، اســاس اين طرح را 
زيرسؤال مي برد. روزنامه نيويورك تايمز 
در گزارشي نوشته كه تقسيم كردن جهان 
به واكسينه شــده ها و واكسينه نشده ها، 

نگراني هايي را درباره غيراخالقي و سياسي 
بودن اين سياست برانگيخته است. انواع 
واكســن كرونا همين حاال به كشورهاي 
ثروتمند ســرازير شــده و گروه هايي با 
وضعيــت اقتصادي، اجتماعــي و نژادي 
خاص به آن دسترسي بيشــتري دارند. 
درنظر گرفتن مزاياي بيشــتر براي افراد 
واكسينه شده و افزايش محدوديت ها براي 
آنها كه واكســن نزده اند، خطر گسترش 
شــكاف هاي اجتماعــي را به دنبال دارد. 
سازمان بهداشت جهاني نيز مخالفت خود 
را با طرح پاسپورت واكســن اعالم كرده 
است؛ نخســت به اين دليل كه مشخص 
نيســت واكسيناســيون چقدر از انتشار 
ويروس جلوگيري مي كند و دوم به  دليل 

بحث دامن زدن به تبعيض ها.

عواقب اجبار
بدبيني به واكسيناسيون كه همين حاال 
با وجود جنبش هاي ضدواكسيناسيون و 
تئوري هاي توطئه در بســياري از جوامع 
پا گرفته، ممكن است در صورتي كه مردم 
فكر كننــد دولت ها قصد دارند واكســن 
زدن را اجباري كنند، شــدت هم بگيرد. 
چنين طرح هايي همچنين به واكنش هاي 
ناسيوناليستي به واكسن كرونا با اولويت 
قرار دادن منافع شــهروندان كشورهاي 

خاص دامن مي زند.
دولت ها با محدود كــردن ارائه خدمات 
خاص به افرادي كه مدرك واكسيناسيون 
دارند، مردم را مجبور به واكســينه شدن 
مي كنند. كارشناسان معتقدند كه خطر 
اصلي، انتشــار اطالعات غلط و سياسي 
شدن موضوع است و اينكه مردم فكر كنند 
دولت ها قصد دخالت در زندگي شــان را 
دارند. اجباري كردن واكسيناسيون، تمايل 
مردم به انجام آن را كمتر مي كند. مذاكرات 
اروپا درباره پاسپورت به جنبش هاي آنتي 
واكسيناســيون و تئوري هاي توطئه در 
اين منطقه دامــن زده اســت. مخالفان 
واكسيناســيون مي تواننــد از نارضايتي 
مردم از اجبار واكســن بــراي دوقطبي 
كردن جامعه اســتفاده كنند. همان طور 
كه ماسك زدن و رعايت فاصله اجتماعي 
به موضوعي سياسي تبديل شد. مخالفان 
واكسيناســيون كم نيســتند. طبق يك 
نظرسنجي در آمريكا، يك سوم مردم اين 
كشور كه اغلب جمهوريخواه هستند درباره 
واكسن زدن مردد هستند. همين موضوع 

ايمن سازي جمعي را دشوار مي كند.
درنظر گرفتن امتيازهاي خاص براي افراد 
واكسينه شــده به  صورت خودكار به نفع 
گروه هاي جمعيتي خاصي است كه تعداد 
بيشتري از آنها واكسينه شده اند. در جوامع 

غربي اين گروه ها معموال سفيدپوستان و 
ثروتمندان هســتند. نتيجه روشن است؛ 
مردم سفيدپوست و طبقه مرفه مي توانند 
به راحتي به فروشــگاه ها، باشــگاه ها و 
رستوران ها بروند، اما مردم رنگين پوست 
و متعلق به طبقه متوسط از رفتن به چنين 
اماكني محروم مي شوند. اگر مشاغل نيز 
از كاركنان شــان كارت واكسيناســيون 
بخواهند، بازار كار نيز مي تواند به حاشيه 

كشيده شود.
نيكوال ارت، كارشــناس سالمت عمومي 
دانشگاه واشنگتن به نيويورك تايمز گفته 
است: »اگر واكســن زدن به افراد امتياز 
ويژه اي براي انجام كارهاي خاص بدهد، 
فاصله جوامعي كه همين حاال نيز بيشترين 
آســيب را از كرونا ديده اند از بقيه جوامع 
بيشتر هم مي شود.« حليمه بگوم، يكي از 
فعاالن برابري نژادي در انگليس نيز معتقد 
است: »در شرايطي كه دولت ها نياز دارند 
سه چهارم جمعيت شان داوطلبانه واكسن 
بزنند، ايــن موضوع باعــث بي اعتمادي 

عمومي مي شود«.

يك طرح گيج كننده
مشكل اين است كه هيچ توافقي در زمينه 
هدف اوليه براي طرح پاســپورت واكسن 
وجود ندارد. دولت ها معموال از آن به  عنوان 

مطرح شدن ايده پاسپورت كرونا كه حضور در اماكن عمومي و مسافرت را مجاز پاسپورت واكسن؛ جنجال تازه كرونا
مي كند، جنجال زيادي در كشورهاي جهان به راه انداخته است

راهي براي گشــايش اقتصادي صحبت 
مي كنند. مردم آن را راهي براي برگشت 
به زندگي عادي مي دانند. كادر درمان هم 
آن را چاره كاهش احتمال سرايت بيماري 
مي بيند. به همين دليل، كارشناســان از 
دولت هــا مي خواهند تا اســتانداردهاي 
بين المللي براي پاسپورت واكسن تعيين 
نشده، دســت به اجراي آن نزنند و مجوز 

آغاز سفرهاي بين المللي را صادر نكنند.
در ايــن ميان، ســؤال هاي زيادي مطرح 
است كه جواب آن مشخص نيست؛ افراد 
براي دريافت پاسپورت بايد 2دز واكسن 
زده باشــند يا يك دز هم كافي اســت؟ 
واكسن هاي ساخت كشــورهاي مختلف 
مانند روسيه و چين در غرب مورد تأييد 
هستند؟ استثناي پزشكي يا مذهبي وجود 
دارد؟ ضرورت داشتن كارت واكسيناسيون 
براي فعاليت هاي خاص تا چه زماني ادامه 
خواهد داشــت؟ اگر تعــداد مبتاليان به 
ميزان مشخصي كاهش پيدا كند يا ايمني 
جمعي ايجاد شود اين طرح لغو مي شود يا 

براي هميشه ادامه دارد؟

جنبه مثبت
با اين حال، صدور گواهي واكسيناسيون، 
جنبه هاي مثبتي هــم دارد؛ رويدادهاي 
مختلف مانند مســابقه هاي ورزشــي و 
كنســرت ها دوباره از سرگرفته مي شوند. 
مردم دوباره به ســفر خارجي مي روند و 
كســب وكارها نيز فعاليت عادي خود را 
آغاز مي كننــد. به هميــن داليل برخي 
كارشناســان معتقدند كه طــرح گواهي 
واكســن در نهايت اجتناب ناپذير به نظر 

مي رسد.
موافقان طرح پاسپورت واكسن همچنين 
مي گويند ايــن طرح موضــوع جديدي 
نيست و سال هاست كه افراد براي ورود به 
برخي كشورها بايد نشان دهند كه در برابر 
بيماري هاي خاصي مانند تب زرد واكسينه 
شــده اند. يا در بعضي كشــورها ازجمله 
مدارس تعــدادي از ايالت هــاي آمريكا، 
داشــتن گواهي واكسيناســيون برخي 
بيماري هاي خاص ضروري است. همچنين 
از يــك بعد ديگر، سياســت  پاســپورت 
مي تواند نابرابري هاي نژادي و اجتماعي 
را كاهــش دهد و به كنتــرل همه گيري 
كمك كند. زيرا با افزايش واكسيناسيون 
و رونق گرفتن كسب وكارها، ميزان ابتال و 
مشكالت اقتصادي كه بيشترين فشار را به 
طبقات ضعيف جامعه وارد مي كند، روند 

كاهشي پيدا مي كند. 

سياوش فالح پور
روزنامه نگار

سمانه معظمي
روزنامه نگار
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اغلب پسربچه ها دوره اي از  زندگي خود را صرف تقليد مهدیاگلمحمدی
از حركات بروسلي مي كنند. در اين ميان لگد فيليپيني يا 
لگد چرخشي جزء الينفك حركاتي است كه كودك تالش 
مي كند با يك چرخش به دور خود، با يك پا صورت حريف 
خيالي  يا حتي واقعي را هدف بگيرد. بيشتر اوقات هم به 
جاي حريف، نفر كنار دستي يا گلدان و آباژور مغلوب اين 
حركت مي شوند و از آن شكست مي خورند؛ بنابراين به ياد 
داشته باشيم كه اين لگد همانقدر كه به قدرتش معروف 
اســت به خطا رفتنش هم مشــهور اســت. در جريان 
محدوديت هاي كرونايي، دولت فيليپين هم نشــان داد 
عالقه خاصي به لگد فيليپيني مشهور اين كشور براي هدف 

قرار دادن كرونا دارد. ذكر فقط 2نمونه براي اثبات استفاده 
از اين ضربه مهلك و اصابت نكــردن آن به حريف اصلي 
كفايت مي كند. در نمونه نخست پليس اين كشور به يك 
شهروند ناقض محدوديت هاي كرونايي شليك كرد و او را 
كشت، نتيجه اين لگد فيليپيني هم تجمع هاي اعتراضي بود 
كه موجب شيوع كرونا شد. نمونه دوم همين ديروز خبرش 
در رسانه ها منتشر شد. باز هم پليس فيليپين شهروندي را 
كه در ساعات منع تردد براي خريدن يك بطري آب بيرون 
آمده بود با 300بار بشين و پاشو يا همان اسكوات جريمه 
كرد؛ در نتيجه اين لگد فيليپيني هم فرد تنبيه شده به جاي 

آگاه شدن ساعاتي بعد جان داد.
از لگــد فيليپيني برخــي دولت هاي ديگر بــه ناقضان 

محدوديت هاي كرونايي كه بگذريم در برخي كشــور ها  
هم تدابير معقول و تأثيرگذاري اتخاذ شده كه برخي از آنها 
قابل توجه هستند. براي نمونه كشور هايي مانند سنگاپور، 
كره جنوبي، ژاپن، تايوان و هنگ كنگ و حتي خود چين با 
غربالگري و انجام روزانه  ده ها هزار تست كرونا توانستند به 
سرعت انتشار اين ويروس را كنترل كنند. چين در قرنطينه 
كردن مسافران مبادي ورودي مرز هاي زميني، هوايي و 
دريايي خود به قدري ســختگير بود كه به سرعت در اين 
زمينه شــهرت پيدا كرد. براي نمونه مسافري كه در يكي 
از هتل هاي اين كشور قرنطينه شــده بود به دليل بيرون 
آمدن از اتاق محل قرنطينه اش و 2متر دور شدن از آن براي 

برداشتن غذا به پرداخت 6هزار يورو محكوم شد.

لگد فيليپيني به ناقضان محدوديت كرونا

كه مي خواهي را انجام دهند، آدم ها خسته مي شوند فاطمهعباسی »آدم ها ماشين نيستند كه تنظيم شان كني تا كاري 
و رها مي كنند. كار من در كارخانه فقط تذكر دادن به نيروها براي رعايت كردن 
پروتكل هاي بهداشتي نيست. به جز توزيع هر روزه ماسك و مواد ضدعفوني كننده 
و دادن ويتامين ماهانه به كارگرها، روان شناسي آدم ها بخش ديگري از كار من در 
اين كارخانه است. هر روز با كارگرها حرف مي زنم تا در ايام سخت كرونايي خسته 
نشوند و كم نياورند.« اين بخشي از حرف هاي پويا مظلومي، مسئول تازه منتصب 
بخش كرونــا در يكــي از كارخانه هــاي كوچك تهران اســت. شــغلي كه با 
گسترده تر شدن كوويد-19 شكل گرفت و حاال آگهي استخدام »مسئول كرونا« 

در برخي از سايت ها و هم گاه و بيگاه ديده مي شود.
آن اوايل شروع بيماري كسي نمي دانست كه اين ويروس سمج تر از آن است كه به 
راحتي دست از سرمان بردارد و برود و عزم كرده تا جايي كه مي تواند، آدم بكشد. 
حاال ديگر همه بخش هاي خبري در هر جاي دنيا درباره آمار كشته شدگان كرونا 
خبر دارند و تصاوير، زن ها، مردها و بچه هايي را نشــان مي دهد كه بيمارستان ها 
را اشغال كرده اند، درد مي كشــند و بسياري شان هم ديگر به خانه بر نمي گردند. 
دليلش روشن است، خيلي از ما به توصيه هاي بهداشتي و محدوديت ها بي توجه 
شــده ايم و به گواه آمارهای رســمي در همين مملكت تنهــا 56درصد از مردم 
پروتكل هاي بهداشــتي را رعايت مي كنند. شايد اســتخدام فردي براي جريمه 
كردن، تذكر دادن و دور نگه داشتن آدم ها از يكديگر براي رعايت فاصله اجتماعي 
در برخي از كارخانه ها، كارگاه ها، شركت ها و مؤسســات تا حدي بتواند كرونا را 
در اين مراكز كنترل كند، اما بيرون از اين مكان ها ديگر مسئول خود ماييم. بايد 
حواسمان به خودمان باشد و تا وقتي واكسن به دستمان نرسيده، نگذاريم كرونا 

دمار از روزگارمان دربياورد يا داغدارمان كند.

 استخدام
 آقاي پروتكل

مدیرعامل شركت واحد 
اتوبوسرانی تهران و حومه درباره 
علت جدایی تعدادی از رانندگان 
شركت واحد در سال گذشته و 

به تبع آن عدم فعالیت تعدادی از 
اتوبوس ها، توضیح داده و گفته 
است: حدود ۸۰۰ نفر از كاركنان 
شركت واحد در اواخر سال ۱۳۹۹ 
بازنشسته شدند كه تعدادی از 

آنها رانندگان اتوبوس بودند.

 800
نفر

او اضافه كرده: زمانی كه به 
یكباره حدود ۴۵۰ راننده از شبكه 

سرویس رسانی منفك شود، 
فشار سنگینی به مجموعه وارد 
می شود و همزمان با بازنشسته 

شدن رانندگان، تعداد 
اتوبوس های فعال هم كاهش 
می یابد. بنابراین برای دریافت 
موافقت شهرداری برای جذب 

راننده اقدام كردیم. 

 450
راننده

باتوجه به اینكه مشاغل 
شركت واحد به ویژه رانندگان 

خطوط اتوبوسرانی، جزو 
مشاغل زیان آور محسوب 
می شوند، پس از ۲۰ سال 

رانندگان بازنشسته می شوند. 
به گفته این مسئول به تدریج با 
مجوزهای دریافتی، جایگزینی 
برای ۴۵۰ راننده بازنشسته در 
طول امسال اتفاق خواهد افتاد.

 20
سال

زني در چين پس از 20ســال كه در 
جســت وجوي دختر گمشــده اش 
بــود ناگهــان متوجه شــد عروس 
پســرخوانده اش همان دختربچه اي 
است كه او را ســال ها پيش گم كرده 
اســت. خانم ژو كه پس از گم شدن 
دخترش، پسري را به فرزندخواندگي 
پذيرفته بود، هرگز تصــور نمي كرد 
همين پسربچه روزي دخترش را يافته 
و با او ازدواج كند تا در روز عروسي آنها 
اين مادر غمگين گمشده اش را بيابد. 
او هنگامي كــه رد يك ماه گرفتگي را 
روي دست عروس پســرخوانده اش 
ديد، ســراغ والدين عروس رفت و از 
آنها پرسيد آيا اين دختر فرزند واقعي 
آنهاســت يا نه؟ آنها به اصرار اين زن 
اعتــراف كردند كه 20ســال پيش 
دختربچه اي را كنار جاده پيدا  و از او 

نگهداري كرده اند.
يكی از كارگردان هــای چين هم از 
اين خانواده خواست تا امتياز و مجوز 
تهيه فيلمنامه از اين داستان را به او 
بدهند. بنابراين ممكن است چندی 
بعد فيلمی هم از اين ماجرای شگفت 

تهيه و در سينماها اكران شود.

 عروس چينی 
با قصه فيلم های 

هندی 

اسرارِمن
دســتي به صورتم مي كشم. 
صورتم هماننــد جاده هاي 
خاكي آسفالت نخورده، خشــك و ناهموار است. ببخشيد 
خودم را معرفي نكردم. من آريس سركيســيان هســتم. 
سال هاست كه در سبزه ميدان عطاري دارم. البته با 77 سال 
سن، ديگر زمان بازنشستگي من فرارسيده، اما دل كندن 
از اينجا براي من كار سختي اســت. بوي گياهان دارويي و 
عطرها همچنان از جادِه ناهموار من ورود مي كنند و مرا به 
وجد مي آورند. نه تنها من، بلكه بي شمار مردمي كه از سراسر 
تهران به اينجا مي آيند تا در اين حس خوب شريك باشند. 
امروز قرار است براي شما از اسرار عطرهاي خود بگويم. چرا 
اســرار كار را فاش مي كنم؟ دنيا به من و آلنوش، فرزندي 
هديه نداده اســت. پس ارث من وارثي ندارد؛ يعني كسي 
مغازه زيبايم را در آينده اي نزديك نمي چرخاند. در نتيجه 
اين عطرها بوي فراموشي به خود مي گيرند. حال براي شما 
مي گويم؛ شايد روزي بخواهيد كاري در اين باب آغاز كنيد 
و من شانس آن را داشته باشم تا بتوانم دوباره با بو كردن اين 
عطرها، جاني تازه كنم. فروردين هر سال، من بطري هاي 
شيشه اي كه پر از خالي هستند را در جاي جاي تهران قرار 
مي دهم و در آنهــا را باز مي گذارم؛ از سلســبيل گرفته تا 
تخت طاووس از ويال تا يوســف آباد. بعد منتظر مي مانم تا 
بطري ها پر شــوند. باد بهاري با خود عطر فراواني را حمل 
مي كند. او از كوچه پس كوچه ها عبور مي كند و بعد از نوازش 
صورت هاي مردم، بخشــي از خود را به من هديه مي دهد. 
البته من نه به زور متوسل مي شوم و نه او مقاومتي مي كند. 
او با اراده خود و با مهرباني وصف ناپذير، به داخل بطري هاي 
من مي رود؛ هرچند من با چنــد گياه تزييني كه عطر را به 
گردن آنها مي اندازم او را مبرا مي كنم تا ِسّر من نهان بماند. 
اشتياق او براي پرواز در شهر را مي توانم حس كنم. زماني 
كه از كنار مردم عبور مي كند و لبخند مليح در چهره هاي 
مردم نقش مي بندد، او اوج مي گيرد و رقص كنان به پروازش 
ادامه مي دهد. حال او مي خندد؛ همانند كودكي خردسال، 
كه از گرفتن پيشكشي كوچك، به شعف مي رسد. حقيقت 
ماجرا و فروش عطرهايم به خاطر اوســت. اين را هم بگويم 
قرار دادن بطري ها در گوشه و كنار شهر به خاطر اين نيست 
كه او بين مردم باالي شهر و پايين شهر فرقي مي گذارد؛ نه، 
عطر همان عطر است. او با عدالتي منحصربه فرد، بين دارا و 
ندار، پيچ و تاب مي خورد و وجودشان را نوازش مي كند و بعد 
باقيمانده بخشش در هر جايي از شهر را، به من وام مي دهد. 
فقط نمي دانم چرا اين سال ها ديگر عطرش كم شده است؟ 
گويي در آسمانخراش هاي شهرمان، راهش را گم مي كند 
يا در ترافيك تهران مي ماند. شــايد مردم امروزي، از تمام 
وجودشان پذيراي او نيستند و به او كم محلي مي كنند. هر 

چه هست راز شيشه هاي پرعطر من است؛ باد بهاري من.

قصه شهر
امان از تهراِن بهاري

نشسته ام روي كاناپه. پايم  را روي پايــم انداخته ام و سيدمحمدحسينهاشمي
چشم دوخته ام به تلويزيون و دارم يكي از اين سريال هاي 
خارجي را مي بينم كه با كلي داستان، دوبله شده اند و كلي 
پول مي دهيم كــه اشــتراك بگيريم تــا تكه پاره هاي 
يك سريال را ببينيم. هوا از هميشه بهاري تر است انگار. 
چند دقيقه پيش  از اينكه بنشــينم و پايــم را روي پايم 
بيندازم، رفتم تا يك ذره خوراكي بخرم و حوصله نداشتن 
از ناهار پختن را با كيك، چيپس و پفك جبران كنم. اما تا 
دلتان بخواهد از هوا حظ بردم. توي ســايه اش سرد بود، 
آفتابش گرم. اصالً يك جوري بود كه آدم دلش مي خواست 
تا هميشه همينطور بماند. هنوز حال و هواي نوروز توي 
سرمان هست و هنوز درختان دارند دلبري دم نوروزشان 
را ادامه مي دهند. اين وسط هوا وقتي خوب باشد، تهران 
تازه مي شود؛ آن تهراني كه هميشه دوستش داشتيم و 
مي خواســتيم داشــته باشــيم. هميشــه از ايــن 
سوپرماركت هاي تازه تاسيس شده كه اسم زنجيره اي را 
هم روي خودشــان گذاشــته اند، بدم مي آمد. هنوز هم 
همينطور. من آدم بقالي رفتنم. بقالي يك طراوت ديگري 
دارد. كاش مثل قبل ترها بقالي ها بوي حبوبات، عرقيجات 
و... مي داد. مــن هنوز همانجا مانده ام انــگار. الاقل توي 

ماجراي خريد، به روز نشده ام. از خانه تا آن بقالي مانده  در 
گذشته نه كم و نه زياد راه هســت. پياده كه باشي طول 
مي كشد، ســواره كه باشــي، كيف نمي كني. بهترينش 
دوچرخه اســت. آخ كــه من چقــدر هنوز دلــم از آن 
دوچرخه هاي قديمي مي خواهد. از آنها كه هيچي نداشت. 
شبيه دوچرخه مجيد در قصه هايش. حاال كه ندارمش، 
البد نبايد فكرش را هم بكنم. پس دل مي بندم به همين 
نارنجي هايي كه گوشه و  كنار شــهر پارك شده اند. قفل 
يكي شــان را باز مي كنم و خودم را ســر مي دهم وسط 
بهاري ترين بهار پايتخت. خوبي وسط روز تهران، آن هم 
كوچه پس كوچه هايش همين اســت كه مي شود راحت 
ركاب زد. درســت مثل من كه مست شــدم از آن همه 
جذابيت وسط فروردين. حاال روي كاناپه نشسته ام و پايم 
را روي پايم انداخته ام و دارم با خودم فكر مي كنم كه كاش 
دنيا بهمان اجازه مي داد جــوري كه مي خواهيم زندگي 
كنيم. درســت همان چيزي كه در رؤياهايمان بود. آن 
موقع من ر ؤيايم اين بود كه صبح ها بيدار شوم، دوچرخه ام 
را بردارم، بروم بقالي احمدآقــا، از نانوايي يك نان بخرم، 
برگردم خانه، بنشــينم روي كاناپه و پايــم را روي پايم 
بگذارم. اين زندگي رؤيايي من در تهران اســت؛ همين 

تهران بهاري اين روزها.
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ماهي سياه كوچولو 
قورباغه لب بركه، روي سنگي  نشسته بود؛ جست زد توي آب صمدبهرنگي
و آمد پيش ماهي و گفت: »مــن اينجام، فرمايش؟« ماهي 
گفت: »سالم، خانم بزرگ!« قورباغه گفت: »حاال چه وقت 
خودنمايي ست، موجود بي اصل و نسب! بچه گير آورده اي و 
داري حرف هاي گنده گنده مي زني! من ديگر آنقدرها عمر 
كرده ام كه بفهمم دنيا همين بركه ســت. بهتر است بروي 
دنبال كارت و بچه هاي مرا از راه به در نبري.« ماهي كوچولو 
گفت: »صدتا از اين عمرها هم كه بكني، باز هم يك قورباغه 

نادان و درمانده بيشتر نيستي.« 
قورباغه عصباني شد و جست زد طرف ماهي سياه كوچولو. 
ماهي تكان تندي خورد و مثل برق رفت الي لجن و كرم هاي 

ته بركه را به هم  زد.

قصه شهر

ديالوگ

ماهي ها عاشق مي شوند
قوطي كنسرو لوبيا و ماهي تن يعني نه زن و نه بچه؛ يعني يه 
زندگي تنها؛ يعني وقتي سرت رو مي ذاري رو بالشت تنهايي. 
وقتي از جات بلند مي شي تنهايي. با خودت حرف مي زني. من 

چرا اين چيزها رو براي تو مي گم؟ بدو بدو دير شد....

در پاسداشت حرمت ملك مسعود ملك
استوار و خواستنی مثل يزد

قلم و انديشه و از جنس كاغذ و روزنامه و محمدمهديفرقاني* بزرگمردي نجيب، فروتن و بي ادعا از تبار 
مركب چاپ، قلم بر زمين گذاشــت و آسماني شــد. ملك مسعود ملك، 
سردبير هفته  نامه ملك، ميراث دار يكي از قديمي ترين نشريات باسابقه 
70سال انتشار كه هم خود صاحب هويت بود و هم بخشي از هويت فرهنگ 

و تاريخي ديار كهن يزد را رقم مي زد، ديگر در ميان ما نيست.
من خود نزديك به 60 ســال با اين هفته نامه كــه مهم ترين ويژگي اش 
مداومت انتشار و پايمردي بر مسئوليت سترگ روزنامه نگاري است، مأنوس 
بوده ام؛ مداومتي كه در تاريخ مطبوعات ما كه همواره شــاهد جوانمرگي 
نشريات بوده است، يك مزيت و افتخار به شمار مي آيد كه بايد حرمتش 

را پاس داشت.
دوران كودكي و نوجواني من با شــوق ديــدار و مطالعه 3هفته نامه 
محلي يزد يعني »ملــك«، »توفــان« و »ناصر« در كنــار روزنامه 
سراسري اطالعات بارور شــد و اغراق نيست اگر بگويم كه عشق من 
به روزنامه نگاري و تحصيل و اشــتغال در اين حرفه شريف را همين 
نشريات در درونم پرورش دادند و آينده زندگي ام را رقم زدند. از ميان 
آن 3هفته نامه محلي يزد، تنها هفته نامه ملك تــا امروز دوام آورده و 
به رغم همه مشــكالت و تنگناهايي كه به ويژه مطبوعات محلي با آن 
روبه روست تصويرهايي ماندگار از اصالت ها و ريشه داشتن در خاك و 
سرزمين فرهنگ خيز و تاريخ ساز يزد را ارائه كرده؛ خاكي كويري كه 
ريشه را سخت در خود مي پروراند و نگه مي دارد. هفته نامه ملك به واقع، 
نمادي از سخت كوشي و خوداتكايي مردماني است كه ياد گرفته اند 
چگونه با نداشته هايشان ثروت و ارزش خلق كنند و ُمهر ماندگاري خود 

را بر پيشاني تاريخ بكوبند.
در سال هاي اخير اما توفيق آن را يافتم كه در سفر به يزد چندبار با مرحوم 
ملك مسعود ملك ديدار و گفت وگو داشته باشم و شاهد آن باشم كه با وجود 
مشكالت فراوان با چه شور و اشتياق و بهتر است بگويم عشق زايدالوصفي 
نسبت به تداوم انتشار هفته نامه ملك حرف مي زد و اميدوارانه براي آينده 

برنامه ريزي مي كرد.
همچنين بعد از سال ها جدايي ميان من و هفته نامه ملك به دليل مهاجرت 
به تهران، با لطف بي دريغ ايشان هفته نامه ملك بالفاصله بعد از چاپ به 
آدرس من در تهران پســت مي شــد و هر بار مرا از غرور و افتخار سرشار 

مي كرد.
من ضمن ابراز تأسف و تسليت به بازماندگان به خاطر از دست دادن 
همكار و همشهري عزيز و شريف خود مرحوم ملك مسعود ملك بسيار 
اميدوارم كه خانواده محترم ملك اجازه ندهند حتي يك لحظه قلم او بر 
زمين بماند و حتي يك شماره در انتشار هفته نامه، وقفه ايجاد شود. از 
مديران و مسئوالن وزارت فرهنگ و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
و استانداري يزد نيز خاضعانه مي خواهم كه در راه حفظ و ادامه حيات 
اين ميراث 70ساله و اين ذخيره عظيم فرهنگي و تاريخي يزد از هيچ 

كوششي فروگذار نكنند.
مگر ما چند نشريه داريم كه عمرشان از نيم قرن فراتر برود؟ شايد كمتر از 
تعداد انگشتان يك دست. هفته نامه ملك حتي در روزگار غربت مطبوعات 
كاغذي به مثابه بخشي از هويت تاريخ مطبوعات ايران و شهر تاريخ جهان 
بايد حفظ شود؛ حتي به عنوان يك »ارزش نمادين و سرمايه فرهنگي«. 

ان شاءاهلل.
*روزنامه نگار و استاد دانشگاه عالمه طباطبايي

عدد خبر
ساقيا سايه ابر است و بهار و لب جوي

من نگويم چه كن ار اهل دلي خود تو بگوي

حافظ

راننده ها جوان 
می شوند

عدد خبر

پروتکل ها را رعايت كنيم، به 
نيازمندان توجه داشته باشيم 
و ماسک بزنيم تا بهار جان ها 
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