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يادداشت

باغ، ســرمايه ارزشمند شــهر است. 
باغ های تهران كه اين روزها اثر زيادي 
از آنها باقي نمانده، سرمايه هاي گرانقدر 
و ميراثي از گذشــتگان بودند. در واقع 
گذشتگان آموخته بودند، توسعه شهر 
بايد بــا باغ اتفاق بيفتــد و اين نگرش 
منجر به ايجاد چنين ثروت ارزشمندي در پايتخت شد. يعني اقتضاي 
طبيعي شهر اين بوده كه باغ بايد وجود داشته باشد و به همين دليل 
امروز در تهران خيابان هايي با نام باغ مانند الله زار و سپهساالر وجود 
دارد. معابري كه ايــن روزها ديگر اثري از باغ در آنها نيســت و فقط 
نامشان روي تابلوها حك شده است. امروزه توسعه شهر، تغيير كرده 
و انسان ها توسعه شهر را با آماده سازي  زمين انجام مي دهند. يعني با 
استفاده از تجهيزات و امكانات زمين را صاف مي كنند و طراحي ايجاد 
خيابان ها را انجام مي دهند و ســاختمان ها يكــي پس از ديگري قد 
مي كشند. در دوره مدرن شهرنشيني به سراغ باغ ها رفتيم و به مرور 
و هر چقدر كه زور و قدرتمان زياد شــد آنها را نابود كرديم. نقشه ها و 
عكس هاي مربوط به يك قرن اخير مشخص مي كنند كه بخش قابل 
توجهي از باغ های تهران از بيــن رفته اند و به عنوان نمونه مي توان به 
آنچه در شميرانات رخ داده است اشــاره كرد. روزگاراني در شميران 

خانه باغ هاي زيادي وجود داشــت و امروز باغ ها نابود شده اند و فقط 
خانه ديده مي شود. باغ از يك سو سرمايه با ارزش است و از سوي ديگر 
بخشي از هويت تهران محسوب مي شود. بنابراين بايد از آنها حفاظت 
و حراست مي شد هر چند اين امر محقق نشده است اما مي توان از باغ 
های اندك باقي مانده نگهداري كرد و تبديل آنها به خانه باغ شــايد 
بهترين راه حل باشد. چرا كه با اين كار ديگر نمي توانيم به شكل ظاهراً 
مشروع سراغشان برويم و نابودشان كنيم. راه حل ديگر تبديل باغ ها به 
مكان هاي عمومي است، البته بايد دقت كنيم در اين مسير آسيبي به 
طبيعت باغ ها وارد نشود. تبديل باغ به فضاهاي عمومي الزاماً به معناي 
پارك شدن آنها نيست. در حقيقت اگر باغ به بوستان و پارك تبديل 
شود، ماهيت اش را از دست مي دهد. ما ايرانيان تجربه تاريخي در ايجاد 
باغ هاي عمومي داريم كه مي توان به چهارباغ ايراني اشاره كرد. باغ هايي 
به وسعت يك شهر كه بدون ايجاد تغيير در هويت شان در اختيار عموم 
قرار مي گرفتند و همگان از آنها بهــره مي بردند. اگر اروپايي ها بعد از 
قرن هجدهم به سراغ باغ هاي عمومي رفته اند ما تجربه 800ساله در 
اين حوزه داريم، اما افسوس كه از آنها براي توسعه شهري درست بهره 
نمي گيريم. به هر حال آنچه مي توان تأكيد كرد اين است كه تبديل باغ 
ها به بوستان و پارك درست نيست و الزم است طراحان به موضوع باغ 
و ماهيت آن توجه داشته باشند و همين توجه و نگاه ظريف مي تواند 
باغ ها را به فضاهاي عمومي تبديل كند. نكته مهم ديگر اين اســت 
باغ هايی كه امروز در شــهر تهران وجود دارند در طول تاريخ توسط 
شهروندان همين شهر ساخته شــده اند. پس چرا ما امروز به سمت و 
سوي باغ سازي  نمي رويم؟ چرا همواره تالش مي كنيم پارك بسازيم 
اما ميلي به باغ سازي  نداريم؟ و در نهايت چرا در دوره خود و به سهم 

خود با ساخت باغ به ثروت شهر اضافه نمي كنيم؟

حفاظت از باغات با هويت باغ
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  دورنماي 10ساله اقتصاد تحريمي | مؤسسه فيچ، با ارزيابي ريسك ها 
و تحريم رشد اقتصادي ايران را  در 10سال آينده تخمين زد

  12 اثر تحريم ها بر اقتصاد به روايت مركز پژوهش هاي مجلس

روحاني: اگر دستمان را باز بگذارند تحريم ها را می شكنيم
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بهار و تابستان 
هر ماه يك باغ جديد

100 روز آخر

قيچي ديوانه
بازتاب هاي گل استثنايي طارمي  به چلسي

عادل فردوسي پور: 
همان دكترجكيل و مستر هايد هميشگي!

مهدي مهدوي كيا: 
گام بعدي او بايد اسپانيا باشد

صداپیشگی 
بازنشستگی ندارد

صعود پرماجرا 
به هیمالیا

راك می خواندم 
   محلی خوان شدم

دیدار با منوچهر والی زاده، 
گوینده، دوبلور و مدیر دوبالژ 

سینما و تلویزیون 

منوچهر والی زاده، نامی معتبر در هنر 
دوبله ايران است. گوينده بی بديلی كه 
شــش دهه به جای بهترين بازيگران 
مطرح دنيا مثل جانــی دپ، كلينت 
ايستوود، تام هنكس، تام كروز، رابرت 
دنيرو و... حــرف زده و در كســوت 
صداپيشگی جايگاه قابل اعتنايی دارد.

دما منفی 50 درجه سانتی گراد است. 
در »كمونيزم« ميليون ها سال است كه 
آفتاب مرده، برف و بوران از ازل فرمانروای 
آسمان است و يخچال های بی انتهای 
آن، حاكم ابدی زمين. تنها جنبندگان 
اين جغرافيای منجمد، تعدادشــان به 

انگشتان يك دست هم نمی رسد.

ســری دوم برنامه تلويزيونی »عصر 
جديد« در كنار معرفــی جوان های 
مستعد و خالق در حوزه های مختلف، 
يك »پديده« هم داشــت؛ پديده ای 
كه هم خودش را به موفقيت رســاند 
و با بيــش از 5ميليــون رأی مردمی 
به عنوان دومی رسيد و هم راه جديدی 

در موسيقی كشورمان باز كرد. 

گفت وگو با دختری كه 
به دو قله ۷ هزار متری هیمالیا 
در یك فصل صعود و ركورد زد

گفت وگو با عرفان طهماسبی
خواننده خوزستانی كه 

يك دفعه ستاره شد

صفحه های 5 تا 16

سيد محمد بهشتي ؛ كارشناس ارشد معماري

گزارشی از چند مسافربر 
ایســتگاه راه آهــن تهــران 

كه شغل عجیب و غریبی دارند

صفحه2

صفحه هاي 2 و 4

صفحه17

كمتر از 6دهم درصد از جمعيت كشور واكسينه شده اند
بــا گذشــت بيــش از 64روز از آغــاز 

واكسيناســيون در ايران، وزارت بهداشت جامعه
روز گذشته براي نخســتين بار آمار تزريق 

واكسن كرونا را اعالم كرد. 
براساس گفته هاي ســخنگوي وزارت بهداشت، تاكنون 
462هزار دوز واكسن كرونا در كشور تزريق شده است؛ 
361هزار و 951نفــر دوز اول و 100هزار و 691نفر دوز 
دوم را گرفته اند و درمجموع واكسن هاي تزريق شده در 
كشــور به 462هزار و 642دوز مي رسد. اگر آمار افرادي 
كه واكسينه شده اند را به نســبت جمعيت 80ميليوني 
كشور درنظر بگيريم، مشخص مي شود كه در اين مدت 
كمتر از 6دهم درصد از ايرانيان توانســته اند واكســن 

دريافت كنند. همه اينها در شرايطي است كه اين 6دهم 
درصد، از ميان گروه هاي درمان، بيماران خاص و تعداد 
محدودي سالمندان و پاكبان ها بوده اند و هنوز جمعيت 
عمومي در اين چرخه قرار نگرفته اند. با اينكه سخنگوي 
وزارت بهداشت از تزريق واكسن براي بيش از 462هزار 
نفر خبر مي دهد اما كيانوش جهانپور، سخنگوي سازمان 
غذا و دارو مي گويد تاكنون 895هزار دوز واكسن توزيع 
شده است. بررسي ها نشان مي دهد اين واكسن ها بخش 

بسيار كوچكي از ســهميه ايران از 
سبد كوواكس ســازمان بهداشت 

جهاني، ميزان محدودي بهــارات هند، محموله اهدايي 
واكسن چيني و واردات از اسپوتنيك وي روسي است. 

ادامه در 
صفحه21

 حضرت آيت اهلل خامنه اي در خصوص مسائل مربوط به برجام: بايد
مراقبت شود كه مذاكره فرسايشی نشود چرا كه برای كشور ضرر دارد

رهبر معظم انقالب در مراسم انس با قرآن كريم  با اشاره به عوارض كرونا:

  از سال 96 تا 99،  18باغ  به فضاي عمومي شهرتهران بازگشت
و در 6 ماه نخست امسال 6 باغ ديگر به بوستان تبديل خواهد شد

3

بازگشت همه به سوي اوست
درگذشــت مهندس سید مرتضی طباطبایی شهردار اسبق تهران را 
 به خانواده محترم طباطبايی و بيت مكرم حضرت امام خمينی)ره( تســليت 

عرض می كنم. خدمات و تالش های ايشان به يادگار خواهد ماند.
پيروز حناچي
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نطق ديروز حسن روحاني 
در نشســت هيأت دولت دولت

پاســخي تمام عيار بود به 
جمعي كه در مســير مذاكرات براي لغو 
تحريم ها عليه ايران تــاش مي كنند؛ 
جمعي كه در دايره رقباي انتخاباتي دولت 
و حاميان سياســي آنها قرار مي گيرند و 
حاال كه در آســتانه ســيزدهمين دوره 
رياست جمهوري بســتر براي برداشتن 
تحريم ها فراهم شــده تاش مي كنند 
گشايش هاي اقتصادي را به بعد از كارزار 

انتخابات حواله دهند.
ديروز اما رئيس جمهوري در ســخناني 
پركنايه خطاب به مخالفــان مذاكره از 
توانمندي دولــت و مذاكره كنندگانش 
براي لغو تحريم ها ســخن گفت و حتي 
وعده داد كــه مي توانــد تحريم ها را در 

100روز آخر عمر دولتش بشكند.
حســن روحاني با بيان اينكه مســير ما 
مســيري اســت كه مردم مي خواهند، 
گفت: ما منتخب مردم هستيم و حرفمان 
حرف مردم اســت. 24ميليــون رأي و 
73درصد مردمي كه در انتخابات شركت 
كردنــد دارند با رئيس جمهــور و دولت 
حرف مي زننــد، پس ما تــا لحظه آخر 
مانند روزهاي اول خواست مردم را اجرا 
مي كنيم. بعضي ها مي گويند فقط 100و 
چند روز تا پايان دولت باقي مانده براي 
ما فرقي نمي كند چقدر باقي مانده؛ چون 
مثل روز اول كار مي كنيم و همانطور كه 
تحريم ها را در 100روز اول شكانديم اگر 
دست ما را باز بگذاريد در 100روز آخر 
هم مي شكنيم و ما مشكلي نداريم و اين 

كار را انجام مي دهيم.
روحانــي ادامه داد: بعضي هــا چون بلد 
نيستند مي گويند طول مي كشد. خب، 
ما بلديم. نمي خواهد شما غصه بخوريد. 
وزراي ما طراحي كرده انــد و مي دانند 
اين كار چقــدر زمان مي بــرد. هروقت 
وزير نفــت بگويد من مي توانــم نفتم را 
بفروشم و كشــتي هاي ما مي توانند در 
محل موردنظر پهلو بگيرند و مشكات 
بيمه حل شود و بانك مركزي بگويد پول 
من آزاد شده است، اين كار صورت گرفته 
و اينها چيزي نيست و زمان نمي برد. ما 

وقتي ببينيم آنها درست عمل مي كنند، 
ما هم بافاصله عمل مي كنيم. ما به تمام 
تعهدات برمي گرديم؛ به شرطي كه شما 
هم برگرديد. رئيس جمهــور با تأكيد بر 
اينكه بايد همه تاش كنيم به تحريم و 
جنگ اقتصادي پايان دهيم، گفت: حتي 
نبايد بگذاريم يك روز ايــن موضوع به 
تأخير بيفتد. بعضي ها مي گويند دست 
ظالم بايد قطع شــود و وقتي مي گوييم 
كي؟ مي گوينــد در ارديبهشــت ماه و 
خرداد ماه كراهــت دارد بگذاريد تيرماه 
رد شود، آن موقع. بابا دست ظالم را بايد 

قطع كرد تير و مرداد ندارد.
به گــزارش ايرنــا، روحاني ادامــه داد: 
ظالمان معيشــت مــردم را گــروگان 

گرفته اند و حتي در تهيه واكســن ما را 
اذيت مي كنند و بيش از 3سال است كه 
اين فشار را ادامه مي دهند. در اين شرايط 
ما بايد تاش كنيم دست شــان را قطع 
كنيم چرا از مذاكرات مي ترسيم؟ كسي 
اين حرف ها را در ســر ما فروكرده است 
چرا از حرف زدن مي ترسيم. قرآن حتي 
از مذاكره با كفار سخن مي گويد كه بايد 
با جدال احســن انجام شود. پس چرا ما 
مي ترسيم و از اين موضوع فرار مي كنيم.

وي اضافه كرد: مــا قدرتمنديم و نبايد 
خودمان را ضعيف ببينيــم. مي گويند 
آخر روبه رويتان آمريكاســت خب باشد 
مگر آمريكا كيســت؟ ما همانطور كه در 
برجام مذاكره كرديم و آمريكا را پشت ميز 

 روحاني: اگر دستمان را باز بگذارند
در 100روز آخر تحريم ها را مي شكنيم 100 روز آخر

تا انتخابات

نميايستيمومعطلنميمانيم
در كنار سخنان ديروز رئيس جمهور درباره عزم دولت براي رفع تحريم ها، اعالم موضع او در 
قبال حادثه نطنز و آغاز غني سازي  60درصدي ايران نيز از ديگر محورهاي مهم نطق حسن 
روحاني بود، او با اشــاره به حادثه نطنز گفت: راه اندازي آي  آر_6 و غني سازي 60درصدي 
پاسخي به شرارت ها بود. اگر صهيونيســت ها عليه ملت ما توطئه كردند، پاسخ خواهيم 
داد؛ نخســتين گام همين بود. وي ادامه داد: مي خواهيد  در مذاكرات دست ما خالي شود، 
ولي دست ما پر است. برابر توطئه شما پاســخ مي دهيم، ولي فعاليت ما صلح آميز و تحت 
نظر آژانس است. روحاني ادامه داد: اينكه مي بينيد عنوان كرده ايم  آي آرـ 6در نطنز فعال 
خواهيم كرد يا غني ســازي  را به 60درصد خواهيم رساند اين پاسخ خباثت هاي شماست. 
شما نمي توانيد عليه ملت ايران توطئه  و در نطنز جنايت كنيد. شما وقتي جنايت كنيد ما 
دست تان را مي بريم. ما 2دست تان را زديم؛ يكي با  آي آرـ 6 و يكي با 60درصد. معلوم هست 

كه ما نمي ايستيم و معطل نمي مانيم. 

شروع غني سازي 60درصدي در 
سياست 
تاسيســات هســته اي ايران خارجي

واكنش هاي داخلي و خارجي را 
به دنبال داشت. 

وزراي امور خارجه تروئيكاي اروپا عصر ديروز با 
انتشار بيانيه اي درباره غني سازي 60درصدي 
اورانيوم با ســانتريفيوژهاي پيشــرفته اعام 
كردند: اين يك تحول جدي است چون توليد 
اورانيوم با خلوص باال، گامي مهم در راستاي 
توليد يك ساح هســته اي شكل مي دهد. به 
ادعاي آنها ايران هيچ نياز غيرنظامي معتبري 
براي غني سازي  در اين سطح ندارد. تروئيكاي 
اروپا در اين بيانيه مطرح كــرد: ما همچنين 
درباره اخبار حاكي از اينكه ايران برنامه دارد 
1000ســانتريفيوژ ديگــر را در نطنز نصب 
كند كه موجب افزايش چشــمگير ظرفيت 
غني ســازي  ايران خواهد شــد، ابراز نگراني 
مي كنيم. در داخل علي اكبر صالحي، رئيس 
ســازمان انرژي اتمي بــا بيان اينكــه اقدام 
ايران براي توليــد اورانيوم تا غناي 60 درصد 
براســاس قانون اقدام راهبردي مجلس براي 
رفع تحريم هاست، به ايســنا گفت: اورانيوم 
غني شده 60 درصد را به عنوان سوخت رآكتور 
تهران نمي خواهيم اســتفاده كنيم، بلكه از 
آن ماده اي بــه نام موليبدن توليد مي شــود 
كه بايد اين مــاده را جداســازي كنيم. اين 
موليبدن ماده اوليه ساخت و توليد بسياري از 

راديوداروهاست.
ابوالفضل عمويي، سخنگوي كميسيون امنيت 
ملي مجلس نيز با اشــاره به برنامه جمهوري 
اسامي براي غني سازي 60 درصدي به فارس 
گفت: ماده يك قانون اقــدام راهبردي براي 

لغو تحريم ها ســازمان انرژي اتمــي را ملزم 
كرده است كه براي تأمين نيازهاي صلح آميز 
كشــور، اگر فراتر از غني سازي 20درصد هم 
الزم باشد، انجام دهد. غني سازي 60درصدي 
واكنشي محكم به دشمنان جمهوري اسامي 
و به ويژه رژيم صهيونيستي و طرف  هاي غربي 
ازجمله اياالت متحده آمريكاســت؛ كساني 
كه دست به تخريب در سايت هسته اي نطنز 
زده اند بايد بدانند و مي دانند كه براساس حقوق 
بين الملل مراكز هســته اي در حال فعاليت، 
مراكزي حساس محسوب مي شوند و اقدامات 
عليه اين مراكز كاما ممنوع است؛ زيرا مي تواند 
آثاري را براي مردم داشته باشد؛ لذا آنها اقدامي 

جنايتكارانه انجام داده اند.
جن ساكي، سخنگوي كاخ ســفيد، شامگاه 
سه شنبه واكنشي محتاطانه نسبت به اين خبر 
هسته اي از ســوي ايران داشت و گفت، اعام 
تحريك آميز ايران درباره غني سازي اورانيوم 
تا 60درصد را جدي مي گيريم. او در كنفرانس 
خبري خود گفت: »هدف ما همچنان از طريق 
روند ديپلماتيك و گفت وگوهاي غيرمستقيم 
با ايران باقي مانده است.« سخنگوي كاخ سفيد 
مدعي شــد آغاز غني ســازي اورانيوم توسط 
ايران تا 60 درصد، جديت آن در گفت وگوهاي 
وين را زير ســؤال مي برد. همچنين فرانســه 
نمايش مخالف خواني در پيش گرفت و با اعام 
محكوميت غني سازي 60درصدي در بيانيه اي 
اعام كرد كه پاريس اعــام ايران درباره آغاز 
غني سازي 60 درصد را تحولي جدي دانسته 
كه نيازمند واكنشــي هماهنگ شده از سوي 
كشــورهاي مشــاركت كننده در مذاكرات 

هسته اي است. 

 دوميــن جلســه دادگاه رســيدگي به 
اتهام هاي حسن ميركاظمي، معروف به قضايي

»رعيت« ديروز در شعبه ۵ دادگاه كيفري 
يك استان تهران به رياســت قاضي بابايي برگزار شد؛ 
دادگاهي كه نخستين جلسه آن در روز يكشنبه گذشته 
با حاشــيه هاي بســياري همراه بود و از شبكه فسادي 
رونمايي شد كه متهم است در نظام پولي و ارزي كشور 

اخال كرده  است.
به گزارش ميزان، جلسه دوم اين دادگاه درحالي برگزار 
شد كه جعفرزاده، نماينده دادستان، به قرائت ادامه موارد 
اتهامي حســن رعيت، متهم رديف اول پرونده ازجمله 
روابط نزديــك وي با قاضي منصــوري، ارتباطات او با 

سيامك صميمي، قائم مقام معاونت برنامه ريزي وزارت 
صنايع و معادن وقت جهت انتفاع نامشروع از تسهيات 
كان بانك هاي صنعت و معدن و كشاورزي، ارتباط با 
محمد آريا، پرداخت رشوه به رئيس هيأت مديره بانك 
صادرات استان گلستان، پرداخت رشوه به رئيس شعبه 
بانك پارسيان كيش، سوءاستفاده از حساب كارمندان 
خود جهت پولشــويي و اخذ حواله هــاي ارزي دولتي 
به واسطه شــركت هايي با ذي نفع واحد و عدم واردات 

كاالهاي توليدي پرداخت. 
آسيب به محيط زيست و وصول 2فقره شكايت شهرداري 
منطقه يك تهران در ســال 98 از حسن رعيت در اين 
ارتباط از ديگر موارد اتهامي منتسب به متهم رديف اول 

واكنش هاي خارجي به غني سازي 60درصدي در ايران

جدي مي گيريم

رونمايي از شبكه همكاران حسن رعيت
در جلسه دوم دادگاه عناوين اتهامي 21متهم ديگر پرونده قرائت شد

پرونده بود كه در جلسه دادگاه قرائت شد و كيفرخواست 
اين پرونده را به حدود 400 صفحه رساند. 

همچنين دراين جلســه عناوين اتهامي 21متهم ديگر 
پرونده مزبور ازســوي نماينده دادســتان قرائت شد 
كه مواردي مانند مشــاركت در اخال عمده در نظام 
پولي و ارزي كشــور، مشــاركت در جعل و استفاده از 
اسناد مجعول، مشــاركت در كاهبرداري، مشاركت 
در پولشويي، ثبت شــركت هاي كاغذي و معرفي آنها 
به بانك ها، مشــاركت در جعل از طريق خريد دستگاه 
مهرسازي و ســاخت 3 فقره مهر بانك ها، تحصيل مال 
نامشروع، پرداخت رشوه و تأثير دادن نفوذ اشخاص در 

تصميمات اداري را شامل مي شد.
نمايندگان حقوقي بانك هاي مســكن و صــادرات و 
همچنين مدير شعب استان گلستان بانك صادرات نيز در 
جلسه دوم دادگاه به عنوان شكات پرونده در جايگاه قرار 
گرفته و به بيان بخشي از داليل شكايت خود پرداختند. 

قرار است زمان جلسه بعدي دادگاه متعاقبا اعام شود.

در طليعه ماه مبــارك رمضان، بهار 
قرآن، مراســم انس بــا قرآن كريم با رهبري

حضور رهبر معظم انقاب اسامي از 
طريق ارتباط تصويري حسينيه امام خميني)ره( با 
مصاي تهران برگزار شــد و قاريــان قرآن كريم به 

تاوت آيات نور پرداختند.
رهبر انقاب اســامي در اين ديدار ضمن تبريك 
حلول ماه مبارك رمضان مــاه نزول قرآن به تبيين 
موضوع هدايت قرآني پرداختند و درخصوص گستره 
و ابعاد آن گفتند: هدايت قرآني شامل همه بشريت 
و دربرگيرنده ابعاد مختلف فردي و اجتماعي زندگي 

انسان مي شود.
به گزارش پايگاه اطاع رســاني دفتــر رهبر معظم 
انقاب، حضرت آيت اهلل خامنه اي با اشاره به برخي 
سرفصل هاي هدايت قرآني افزودند: كمال معنوي، 
اداره جوامع انساني و چالش هاي سياسي و اجتماعي 
مرتبط با آن، رفتارهاي مديريتي، اقامه عدل، دفع 
دشمنان باطني و ظاهري، رفع دشمني ها، مسايل 
اخاقي، مسايل مربوط به خانواده و تربيت فرزندان، 
آرامش روحــي و رواني و فرونشــاندن تاطم هاي 
دروني، توصيه به علم و شناخت حقايق عالَم وجود 
و رفتارهاي فردي، بخش هايي از رئوس موضوعاتي 

است كه هدايت قرآني شامل آنها مي شود.
رهبر انقاب اســامي الزمه بهره مندي از هدايت 
قرآني را تقوا و خشــيت الهي دانســتند و با توصيه 
همگان به خواندن همراه با تدبر قرآن در ماه مبارك 

رمضان، گفتند: دل انســان با تاوت قرآن جا پيدا 
مي كند و بهاري و با طراوت مي شود. حضرت آيت اهلل 
خامنه اي با تأكيد بر اينكه قاريان قرآن بايد خود را 
مبلغان قرآن بدانند، بر لزوم تاوت همراه با تذكر و 

خشوع و توجه عميق به معنا تأكيد كردند.

اصالح يك آمار
رهبر انقاب اسامي همچنين در ابتداي سخنانشان 
با اشاره به آماري كه در سخنراني روز اول فروردين 
درخصوص رتبه اقتصادي كشور بيان كردند، گفتند: 
بعد از بيان اين آمار، برخي افراد تذكر دادند كه اين 
آمار صحيح نيست، برهمين اساس موضوع بررسي 
و مشخص شــد آمار مربوط به رتبه هجدهم كشور 
صحيح نيســت و مربوط به چند سال قبل است كه 
الزم است از افرادي كه اين موضوع را متذكر شدند، 

صميمانه تشكر كنم.
رهبر انقاب در بخش ديگري از  سخنانشان به تلخ 
شدن كام مردم  در زيباترين روزهاي سال بر اثر كرونا 
اشاره كردند و افزودند: آمارهاي تلخ و تكان دهنده از 
افزايش مبتايان و جان باختگان بايد همه مسئوالن 
و آحاد مردم را هوشيار و بيدار كند كه اين بيماري 

را شوخي نگيريم.
حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: مســئوالن 
بايد به صورت قاطع كارهاي الزم را انجام دهند و بر 
طبق ضوابطي عمل شود كه كارشناسان و مسئوالن 

امور بهداشت و درمان مشخص مي كنند.

ايشــان با اشــاره به عوارض اجتماعي كرونا مانند 
جان باختن عزيزان، افزايش بيكاري، مشكل معيشت 
و تأثيرپذيري همه برنامه هاي كشور از اين بيماري، 
افزودند: بايد با سياستگذاري و برنامه ريزي از جانب 
مســئوالن  و رعايت ضوابط بهداشتي از سوي آحاد 
مردم كاري كرد كه اين بيماري متوقف شود و بر اين 

ويروس منحوس فائق بياييم.
رهبر انقاب اسامي با تشــكر از تاش و فداكاري 
تحســين برانگيز مجموعه هاي درمانــي در مقابله 
با بيماري كرونــا، افراد و گروه هــاي داوطلب را به 
كمك به جهادگران عرصه درمــان همچون اوايل 
اين بيماري  تشــويق و توصيه كردند و گفتند: ماه 
رمضان ماه احسان و دســتگيري از نيازمندان است 
كه بايد در شرايط كرونايي  اهتمام به نهضت مواسات 
و كمك هــاي مؤمنانه چندين برابر شــود و به اوج 

خود برسد.

اروپايي ها ما را تصديق مي كنند
حضرت آيت اهلل خامنــه اي همچنين در خصوص 
مسايل مربوط به برجام و تحريم ها و مذاكرات گفتند: 
سياست كشــور را در خصوص برجام و تحريم ها در 
سخنان عمومي اعام و در جلســات با مسئوالن يا 
به صورت مكتوب نيز به آنها بيان كرده ايم بنابراين 
سياست كشور معلوم است كه بايد چه كاري انجام 

بدهند.
ايشان افزودند: تشخيص مســئوالن اين است كه 
بروند مذاكره كنند تا همين سياست را اِعمال كنند 
كه در اين زمينه بحثي نداريم اما بايد مراقبت شود 
كه مذاكره فرسايشي نشود چرا كه براي كشور ضرر 
دارد. رهبر انقاب اســامي هــدف آمريكايي ها از 
تأكيد و اصرار بر مذاكره را تاش براي تحميل يك 
حرف باطل دانســتند و افزودند: منطق جمهوري 
اســامي مبني بر اينكه اول بايد آمريكا تحريم ها را 
بردارد زيرا به آنها اطميناني وجود ندارد و قبًا بارها 
نقض عهد كرده اند، به گونه اي است كه حتي بعضي 
مذاكره كنندگان اروپايي نيز قبول دارند و در جلسات 
خصوصي آن را تصديق مي كننــد اگرچه در مقام 
تصميم گيري تسليم آمريكايي ها هستند و از خود 

استقالي ندارند.
حضــرت آيــت اهلل خامنــه اي افزودنــد: غالــب 
پيشــنهادهاي آمريكايي ها، متكبرانه و تحقيرآميز 

است و حتي قابل نگاه كردن هم نيست.
ايشان در پايان ابراز اميدواري كردند كه مسئوالن 
كشــور با چشــم باز و دل محكم و با توكل به خدا 
به پيش برونــد و به توفيق الهي ملت را خرســند و 
خوشحال كنند. در اين مراســم نوراني، تعدادي از 
اساتيد قرآني و قاريان جوان و يكي از مناجات خوانان 

به اجراي برنامه پرداختند.

  تمهيدات بهداشتي براي برگزاري انتخابات 28خرداد 
جمال عرف، رئيس ســتاد انتخابات كشور در نشست مشترك ستاد 
انتخابات كشور و هيأت مركزي اجرايي انتخابات رياست جمهوري، 
با اعام اينكه تمهيدات بهداشتي مؤثر براي برگزاري انتخابات 1400 
پيش بيني شده است، گفت: تأكيد هيأت مركزي اجرايي، برگزاري 
انتخابات سالم، امن، پرشور و رقابتي است. حسين ذوالفقاري، رئيس 
ستاد امنيت انتخابات نيز با بيان اينكه كرونا كماكان تهديدي براي 
سامتي مردم كشور اســت،  گفت: براي پيشــگيري از كرونا، ثبت 
اثر انگشت هنگام اخذ رأي حذف شــده و درباره محل اخذ رأي هم 
تمهيدات وزارت كشور براي تعبيه مكان هاي اخذ رأي در فضاهاي روباز 
يا داراي تهويه مناسب هوا و ديگر تمهيدات و پروتكل هاي بهداشتي 
پيش بيني شده كه اين موضوع پس از تصويب در ستاد ملي مديريت 

كرونا اجرا مي شود./ايرنا

  سازوكار انتخاب نامزد رياست جمهوري در جبهه اصالحات 
جزئيات سازوكار شــفاف، دمكراتيك و چندمرحله اي انتخاب نامزد 
رياست جمهوري در جبهه اصاحات كه در آخرين جلسه اين جبهه به 
تصويب رسيده است، اعام شد. براين اساس در مرحله اول هر فرد با 
پيشنهاد حداقل 1۵نفر از اعضاي مجمع عمومي مي تواند به عنوان نامزد 
انتخابات رياست جمهوري به جبهه پيشنهاد و معرفي شود. در مرحله 
دوم از نامزدها دعوت مي شود درصورت تمايل براي پاسخ به پرسش ها 
و دفاع از اهداف راهبردي شان در جلسه مجمع حضور يابند. در مرحله 
سوم نيز در آخرين جلسه مجمع عمومي جبهه پيش از ثبت نام نامزدها 
)پيش از 21ارديبهشت( براي يكايك نامزدها راي گيري مي شود و تنها 
نامزد يا نامزدهايي كه حداقل دوســوم آراي اعضاي مجمع را كسب 

كردند از طرف جبهه تشويق به ثبت نام مي شوند./ايلنا

  عارف در تدارك برپايي ستاد انتخاباتي 
يك عضو نهاد اجماع ساز اصاح طلبان گفت: محمد رضا عارف به صورت 
بالقوه نامزد انتخابات است و مقدمات ســتاد ايشان هم فراهم شده 
و بستگي به اين دارد كه شــرايط پيش رو چگونه خواهد بود. حسن 
رسولي افزود: عارف همواره منادي وحدت و انسجام و 3دوره رئيس 
شوراي عالي سياســتگذاري بوده و به موضوع انسجام اصاح طلبان 

پايبند است./خبرآناين

رهبر معظم انقاب در مراسم انس با قرآن كريم  با اشاره به عوارض كرونا:

کاریکنيمبيماریمتوقفشود

آورديم، باز هم ايــن توانمندي را داريم، 
اينقدر روي توان ما شك نكنيد. بعضي ها 
مي گويند ما فقط توان بيل زدن يا ساخت 
كارخانه دستمال كاغذي را داريم، ولي 

در مذاكره توان نداريم.

با صدام با آن همه كشتار مذاكره كرديم 
روحاني با بيــان اينكه مــا منطق قوي 
داريم و مي توانيم دشمن را مجاب كرده 
و سرجايش بنشــانيم، يادآور شد: امام 
خمينــي)ره( در جنگ با صــدام اجازه 
مذاكره داد. ما در شهريور ماه 67 مذاكره 
را در ژنو شــروع كرديم و 2ســال ادامه 
داشــت و آخرش هم صدام آن نامه ها را 
براي آيت اهلل هاشمي نوشــت و ايشان 
جواب داد. ما با آن آدم قدار نشســتيم و 
مذاكره كرديم؛ آن آدمي كه در ايران آن 
همه كشتار كرد. مذاكره با هر كسي كه 
مي خواهد باشد، ما مشــكلي نداريم و با 

منطق خودمان مذاكره مي كنيم.
رئيس جمهــور در ادامــه تأكيــد كرد: 
بنابراين از مذاكره وين نترسيد، بعضي ها 
مي ترسند؛ حاال آنقدر كه بعضي ها نگران 
هســتند كه مذاكره فوري انجام شود و 
تحريم ها زود برداشته شود و در انتخابات 
مشكل پيدا كنند، حاال اينگونه هم نيست 
و مذاكره پيچيدگي هاي خودش را دارد. 
نبايد اينقدر نگران باشيم. انتخابات براي 
ما روز بسيار مهمي است و حضور مردم در 
انتخابات بسيار مهم است، ولي هيچ جناح 
و هيچ فردي حق ندارد زندگي و معيشت 
مردم را براي انتخابات به گروگان بگيرد. 
بگذاريد مردم راحت باشــند. بگذاريم 
مردم زندگي كنند و تحريم برداشــته 
شود؛ چون اين به نفع انتخابات و به نفع 
حضور مــردم در انتخابات و به نفع همه 

جناح هاست.

چارچوب را رهبري روشن كرده اند
روحاني يادآور شد: چارچوب مذاكرات 
ما را رهبري به خوبي و روشني مشخص 
كرده و ما در همــان چارچوب فعاليت 
خودمان را انجام مي دهيم. طرف بدهكار 
ما عمدتا آمريكاســت و اگر آمريكايي ها 
بيايند و به تعهدات خودشان عمل كنند 
و دســت از تحريم بردارند خواهند ديد 
كه ما هم بعد از راستي آزمايي به تمامي 

تعهدات مان باز خواهيم گشت.
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روز سه شــنبه اين هفته اعضاي شوراي 
شهر تهران طرح دوفوريتي »ارائه گزارش گزارش2

و سند تحويل و تحول شهرداري« را به 
تصويب رساندند؛ طرحي كه مبتني بر كارنامه مديريت 
شهري در دوره پنجم شوراي شــهر تهران است. اين 
گزارش مشخص خواهد كرد كه مديريت شهري فعلي 
از ابتداي شــهريور 96تا اواخر دوره فعاليت خود كه 
پايان مرداد امسال است، چه عملكرد و دستاوردهايي 

داشته است.
 اين گــزارش مي تواند به عنوان ســندي در اختيار 
دوره مديريت شــهري بعدي قرار گيرد؛ اقدامي كه 
البته در دوره پيشين نيز رخ داد و محمدعلي نجفي، 
نخستين شهردار منتخب شــوراي پنجم، براساس 
آن در ابتداي كارش، گزارش را با توجه به بدهي ها 
تكميل تر كــرده و به عنوان ســند تحويل و تحول 

ارائه كرد.
به گزارش همشــهري، لغو مصوبه بــرج باغ ها 
را مي توان نخســتين دســتاورد مهم مديريت 
شهري پنجم دانســت. مصوبه برج باغ ها كه در 
شوراي دوم شهر تهران به تصويب رسيده بود، در 
22اسفند 96لغو شد. لغو اين مصوبه با حمايت و 
همراهي شهرداري تهران روبه رو شد  و در ادامه 
شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور، موضوع 
را پذيرفت. البته قانوني شدن مصوبه چند ماهي 
طول كشــيد و ســرانجام در نيمه نخست سال 

97لغو مصوبه امتياز برج باغ بــه  صورت  قانوني 
ابالغ شد. در همين بازه چند ماهه برخي از مالكان 
باغات، درخواســت خود را براي دريافت پروانه 
ســاخت برج باغ ارائه كردند تا از حقوق مكتسبه 
 خود بهره مند شــوند. با همه اين ها پس از ابالغ 
رســمي قانون لغو مصوبه برج باغ ها، ديگر باغي 

زيرساخت نرفت.

خانه باغ به جاي برج  باغ
مصوبه شوراي دوم شهر تهران اگرچه در ظاهر نشان 
مي داد كه به اين طريق مي توان باغات را زنده و مالكان 
آنها را راضي نگه داشت، اما در عمل مشخص شد كه 
بسياري از باغ های شهر نابوده شده اند؛ به گونه ای كه 
دســت كم طي دهه 80، تعداد زيادي از باغ ها نابود 
شــدند و پس از احداث برج در مساحت 30درصدي 

آنها، هيچ اثري از درختــان در 70درصد باقي نمانده 
اســت. دليل آن هم واضح بود؛ كارگاهي  شدن فضاي 
ملك براي ساخت وســاز، امكان احداث پاركينگ در 
فضاي زيرين و محدوده هايي كه به ســاخت رمپ و 
لوپ ها براي دسترسي خودروها و ساكنان اختصاص 
مي يافت، ازجمله مهم ترين عواملي بودند كه درختان 
هميشه سبز خشك و نابود شــوند. با لغو اين مصوبه 
اما از سوي شوراي پنجم، اميدها براي حفظ باغ های 

شهر زنده شد.
 در ادامه بحث جايگزين براي آنكه حقوق مالكان نيز 
رعايت شــود به ميان آمد. به همين منظور در ســال 
97طرح خانه باغ به تصويب رسيد. اساس اين طرح، 
براي تبديل باغ ها به فضاهاي گردشــگري، تفريحي 
و عمومي اســت تا مالك نيز بتوانــد ضمن حفظ باغ 
از امتيازي در راســتاي كســب درآمد بهره مند شود. 
به طور نمونه مالك مي تواند از امتياز ســاخت بناها و 
سازه هاي سبك و كم ارتفاع با ايجاد كمترين عمليات 
كارگاهي براي ايجاد رســتوران، كافه، گالري يا تاالر 

بهره مند شوند.
علي اعطا، عضو كميســيون معماري و شهرســازي 
شوراي شهر تهران درباره جزئيات اين طرح مي گويد: 
»مصوبه خانه باغ زيرمجموعه اي از دستورالعمل ماده 14 
قانون زمين شــهر تهران به حساب مي آيد. در باغ هاي 
با مســاحت 2هزار مترمربع و بيشــتر درصورت ارائه 
درخواســت كتبي و محضري مالــك مبني بر تبديل 
70درصد از مساحت عرصه باغ به فضاي سبز عمومي 
تجهيز شده و واگذاري قانوني آن به شهرداري، احداث 
بنا در 30درصد باقيمانده به ســطح اشغال 60درصد 
و تراكم 240درصد حداكثر در 4طبقه مجاز اســت.« 
به گفته اعطــا در تمامي اراضــي داراي نوعيت باغ در 
شــهر تهران، احداث زيرزمين حداكثر در يك طبقه 
)منفي( با رعايت عدم آســيب به ريشه درختان مجاز 
اســت، مي گويد: »حداكثر تراز ارتفاع  كف زيرزمين 
نيز 140ســانتي متر پايين تر از كمترين تراز ارتفاعي 
محل توده گذاري ساختمان بايد باشد. در ضمن تامين 
پاركينگ مورد نيــاز به صورت روباز در ســطح ناتراوا 

)سطح سخت و غيرقابل نفوذ( امكان پذير است.«  

مهلت ارسال آثار به مسابقه »مخاطرات شناسي محله« تا 20 ارديبهشت تمديد شدوقتي امید حیات باغات زنده شد

شهروندان خطرات محله خود را شناسایی کنند

بهره برداري از قطارملي در نيمه دوم ١٤٠٠

مهلــت ارســال آثــار بــه مســابقه 
مدیریت 

تــا بحران محلــه«  »مخاطرات شناســي 
20ارديبهشت ماه امسال تمديد شد.

به گــزارش همشــهري، ايــن مســابقه بــا هدف 
حساس سازي  شهروندان نسبت به مخاطرات احتمالي 
محل زندگي آنها طراحي شــده و پيش بيني مي شود 
شــركت كنندگان با بهره گيري از اطالعات منتشــر 
شده در پرتال و ســاير منابع، مخاطرات محل زندگي 
خود را بررسي و شناســايي كرده و با ارسال عكس و 
طرح مخاطرات محتمل در مســابقه شركت كنند و 
پيشنهادهاي احتمالي خود را نيز براي رفع مخاطرات 

ارائه دهند.
شناسايي و ارزيابي مخاطرات ازجمله فعاليت هايي است 
كه نقش مؤثري را در كاهش اثرات سوانح ايفا مي كند، 
از اين رو با شناسايي مخاطرات محتمل و ارزيابي آنها، 
مي توان ســناريوهاي محتمل وقوع اين مخاطرات را 
ترسيم كرد و ســپس با توجه به منابع و ظرفيت هاي 
موجود، برنامه عملياتي را تدوين كرده و بدين ترتيب 
ميزان مواجهه و آســيب پذيري در مقابل مخاطرات 
محتمل را به حداقل رســاند. اين فعاليت مي تواند از 
خانه و محل كار آغاز شود و تا شهر و كشور نيز گسترش 
يابد. مسابقه »مخاطرات شناسي محله« با توجه به قرار 
گرفتن تهران در معرض مخاطرات گوناگون در مناطق 
22گانه، طراحي شده زيرا شناسايي اين مخاطرات در 

گام اول براي افزايش ايمني شهروندان از اهميت زيادي 
برخوردار است و باتوجه به اين امر، سازمان پيشگيري 
و مديريت بحران شهر تهران در قالب برگزاري مسابقه 
شناســايي مخاطرات محله برآن اســت تا شهروندان 
با شناســايي مخاطرات محتمل در محلــه و منطقه 
زندگي خود بتوانند عالوه بر معرفي اين مخاطرات به 
ســازمان هاي ذيصالح، آمادگي خود را براي رويارويي 
با اين مخاطرات افزايش دهند. شهروندان مي توانند با 
شناسايي مخاطرات محتمل محله و منطقه خود حتي 
مخاطرات بسيار كوچك ازجمله گودال ها و چاله هاي 
خطرناك و مسيل هاي ناامن، ديوارهاي درحال ريزش، 
اجسام مهار نشــده و در حال سقوط در معابر عمومي، 
تجمع مواد شيميايي، بافت فرسوده، ايمن نبودن معابر 
و ساير موارد با ارسال حداكثر 5عكس در اين مسابقه 
شركت كنند. عالقه مندان براي شركت در اين مسابقه 
مي توانند به سايت tdmmo.tehran.ir مراجعه كنند. 
اين مسابقه از نيمه دوم بهمن ماه ســال گذشته آغاز 
و زمان مهلت ارســال آثار تا 20ارديبهشت ماه امسال 
تمديد شده اســت. پس از داوري مســابقه به حداقل 
3 پيشنهاد برتر جايزه اعطا و پيشنهاد دهندگان روي 
پرتال معرفي مي شوند. همچنين با توجه به ضرورت و 
اهميت بهره گيري از نظرات بازديدكنندگان از پرتال، 
طرح نظرسنجي نيز روي پرتال فعال شده و به بهترين 

پيشنهادها جوايزي اعطا خواهد شد.

يك رام قطار ملي با 7 دســتگاه واگن 
پس از گذشت ماه ها تالش مهندسان مترو

وطنــي با عمــق داخلي ســازي  85 
درصدي، در فروردين 1400 رونمايي شد. علي امام، 
مديرعامل شركت راه آهن شــهري تهران و حومه 
)مترو( درباره سرنوشــت يك رام قطار ملي پس از 
رونمايي در تاريخ نوزدهــم فروردين 1400 گفت: 
»بنابر رويه اي كه در سراســر جهــان وجود دارد، 
زماني كه يك قطار براساس توان داخلي كشور ساخته 
مي شــود بايد ابتدا پس از ساخت اســتانداردهاي 

بين المللــي را دريافــت كنــد.« او ادامــه داد: 
»استانداردهاي بين المللي با انجام تست هاي ايمني 
و عملكــردي در ســازمان هاي ذيصــالح دريافت 
مي شــود. پس از اخذ گواهينامه و اســتانداردهاي 
بين المللي و اطمينان خاطر از انجام مثبت تست ها، 
قطار ملي وارد شــبكه مترو تهران مي شود.« او در 
پاسخ به اين پرسش كه چه زماني قطار وارد شبكه 
متروی تهران مي شود، گفت: »پيش بيني مي شود 
كه دريافت استانداردهاي بين المللي و ورود قطار به 

ريل شبكه زودتر از شهريور 1400 انجام نشود.«

مالكان باغ هاي تهران با برخورداري از امتيازات ويژه مي توانند ملك خود را به خانه باغ تبديل كنند

 تملك باغ ها و تبديل آن به بوســتان 
عمومي در شهر تهران همچنان ادامه گزارش

دارد. بعد از آنكه بســياري از باغ هاي 
پايتخت در دهه های قبل با نگاه تخريب و برج سازي 
نابود شدند، نگراني هاي بسياري در بين كارشناسان و 
شــهروندان ايجاد شــد. اگرچه در دوره هاي گذشته 
مديريت شهري تملك باغ ها توسط شهرداري تهران در 
دستور كار قرار داشــت، اما در دوره شوراي پنجم  و 
مديريت شهری جديد اين فعاليت با جديت بيشتري 
دنبال شد. يكي از مصوبات مهم در شوراي شهر تهران، 
لغو مصوبه برج باغ ها بود؛ اتفاقي كه در ابتداي شوراي 
پنجم روي داد تا بيشــتر از قبل نســبت به باغ هاي 
باقيمانده شهر توجه شــود؛ به همين دليل، در سال 
1400پروژه تملك باغ ها و تبديل آن به بوستان هاي 
عمومــي ادامــه دارد و طبــق برنامه ريزي هــاي 
صورت گرفته، در 6 ماه نخست سال سازمان بوستان ها 
و فضاي سبز شهر تهران 6قطعه باغ در مناطق مختلف 
را براي تملك در دستور كار خود قرار داده است. 6قطعه 
باغ در 5منطقه 6، 8، 10، 17و 20قرار دارد و هنوز نامي 
از باغ هاي موردنظر اعالم نشده است. به گفته مديرعامل 
سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران، تا زماني كه 
تملك باغ هاي در اين مناطق نهايي نشود، امكان اينكه 
نام باغ هاي موردنظر اعالم شود، وجود ندارد. علي محمد 
مختاري به همشهري مي گويد: »برنامه هاي تملك 
باغ ها امسال هم مانند سال هاي گذشته ادامه دارد و 

سعي مي كنيم برنامه تملك باغ ها به تعويق نيفتد.« 

البته براي ســال 1400نزديك به 22باغ در مناطق 
مختلف براي تملك مورد تأييد سازمان بوستان ها قرار 
گرفته است. مختاري در اين باره عنوان مي كند: »تعداد 
22قطعه اراضــي با اولويت مناطــق كم برخوردار در 
مناطق 8، 10، 9، 11، 17، 6، 5و 20شناسايي شده اند 
كه در مراحل مختلف ارزيابي ازجمله تكميل مدارك ، 
ارزيابي هيأت كارشناسي، ابالغ نظريه ارزيابي و توافق با 
مالكين است. ان شاءاهلل اين باغ ها در سال جاري تملك 

و به بوستان عمومي تبديل مي شوند.« 
حفظ باغ هاي تهران كه ريه هاي تنفسي شهر به حساب 
مي آيند، از ســال 96تا امروز نتايــج خوبی به همراه 
داشته است. سال 96تا 99به طور كلي 18باغ به تملك 
شهرداري تهران درآمده اســت. براي سال 1400نيز 
22باغ با اولويت تملك باغ ها در مناطق كم برخوردار 
شناسايي شــده اســت. با توجه به افزايش قيمت ها 
و مشــكالت تامين منابع مالي بــراي تملك باغ ها از 
22باغ شناسايي شده، هم اكنون 6باغ مدنظر سازمان 
بوستان ها قرار گرفته اســت. شناسايي باغ ها توسط 
مناطق 22گانه صورت مي گيرد و بعد از آن، اسامي باغ ها 
به سازمان بوستان ها اعالم مي شود. اين سازمان نيز براي 
تملك باغ ها شاخص هايي تعيين كرده و با بررسي هاي 
الزم باغ هاي موردنظر را انتخاب مي كنند. سپس هيأت 
سه نفره اي متشكل از نماينده منطقه، نماينده سازمان 
امالك و مستغالت شهرداري تهران و نماينده مالك 
باغ روي باغ ارزش گذاري مي كند. در ادامه و با تعيين 
قيمت گذاري، نماينده منطقه با مالك باغ وارد مذاكره 
مي شود. پس از توافق نهايي سازمان بوستان ها و فضاي 
سبز شهر تهران از طريق عوارض فضاي سبز مبلغ باغ 
را پرداخت  مي كند تا براي تبديل به بوستان عمومي 

آماده شود. مديرعامل سازمان بوستان ها و فضاي سبز 
شهر تهران مي گويد: »از نيمه دوم سال 1396براساس 
سياســت هاي مديريت شــهري تهران از محل اخذ 
عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز شهر تهران، تعداد 
18قطعه از اراضي مشجر و باغ ها تملك و به بوستان 
عمومي تبديل شد يا در حال تبديل است. اولويت اول 
در تملك باغ ها و اراضي مشجر با مناطق كم برخوردار 
7، 8، 10، 12و 17و سپس اولويت با باغ هاي ارزشمند 
اكولوژيــك در مناطق ديگر بوده اســت.« همچنين 
مجتبي يزداني، معاون خدمات شــهري شهرداري 
تهران در ارتباط با تملك باغ هــاي پايتخت و تبديل 
آنها به عرصه هاي همگاني و بوستان هاي عمومي به 
همشهري مي گويد: »تملك باغ ها براي جلوگيري از 
نابودي شان و تبديل آنها به بوستان هاي عمومي انجام 
مي شود. تملك باغ ها در سال هاي اخير سرعت بيشتري 
داشــته و با هماهنگي هاي صورت گرفتــه، باغ هاي 
بسياري به فضايي براي اســتفاده عموم شهروندان 

تبديل شده است.«
از جمله باغ هايي كه به تملك شهرداري تهران درآمده 
است، مي توان به بوستان پدر در منطقه 2)باغ عبقري(، 
بوستان دامپزشــك در منطقه11)باغ دامپزشكي(-
بوستان هورفر در منطقه 7)باغ هورفر(، بوستان ابريشم 
در منطقه 7)اراضي مشجر بخشي فر(، بوستان شهداي 
ارتش در منطقه 7)خياط خانه( بوســتان نشاط در 
منطقه 13)جوراب بافي(، بوســتان باغ سليمانيه در 
منطقه 14)باغ وثوق الدوله(، باغ سبزي در منطقه17، 
بوستان هاي وصفنارد، صالحان و پيرمرادي در منطقه 
17، بوستان ترنج )باغ سازور( در منطقه8، باغ كيهاني 
در منطقه12، باغ نراقي در منطقــه 7، باغ حكيم در 

منطقه10، باغ عالءالدوله در منطقه 12و... اشاره كرد.

اهميت حفظ باغ ها
جلوگيري از تخريب باغ ها و حفظ آن براي اســتفاده 
شهروندان جزو اقداماتي است كه مانع ساخت وسازهاي 
بي رويه در شــهر تهران مي شــود. مجتبي يزداني با 
بيان اينكه حفظ باغ ها در شــهر تهران اهميت بسيار 

بااليي دارد، اضافه مي كند: »تملك باغ ها به نفع شهر و 
شهروندان، از يك سو جلوي ساخت و سازهاي بي رويه 
را مي گيرد، از سوي ديگر به حفظ باغ ها منجر مي شود 
و در نهايت سرانه فضاي ســبز را براي هر نفر افزايش 
مي دهد.« او مي گويد: »توســعه فضاي سبز، تقويت 
ريه هاي تنفسي شــهر تهران محســوب مي شود و 
يكي از موضوعات بســيار مهم در زمينه فضاي سبز، 
توزيع عادالنه سرانه فضاي سبز در مناطق 22گانه و 
محله هاي شهر تهران است؛ براي همين تملك باغ ها 
در مناطق كم برخوردار در اولويــت قرار دارد و در اين 
مناطق اقدامات مناسبي در ســال هاي اخير صورت 

گرفته است.«
به گفته معاون خدمات شهري شهرداري تهران، سال 
گذشته نيز در مورد شناسايي باغ ها، تملك و تبديل آن 
به بوســتان عمومي اقدامات مناسبي صورت گرفت. 
براي ســال 1400نيز برنامه هايي جهت تملك باغ ها 
وجود دارد تا اقدامات اينچنيني همچنان ادامه داشته 
باشد؛ به گونه اي تملك 19باغ از سوي شهرداري تهران 
طبق برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر و بودجه سنواتي 
امسال در دستور كار قرار گرفته است؛ منابع مالي آن 

نيز از طرق  مختلف انجام مي گيرد.

باغ ادونتيست در دست تملك
»ادونتيســت« باغي در منطقه يك شهر تهران است 
كه در دست تملك قرار دارد. اين باغ در اختيار ستاد 
اجرايي فرمان امام)ره( اســت و توافــق نهايي براي 
واگذاري آن با شــهرداري تهران صورت گرفته است. 
سيدحميد موسوي، شهردار منطقه يك در اين رابطه به 
همشهري مي گويد: »با مسئوالن ستاد اجرايي فرمان 
امام)ره( مذاكراتي داشتيم و آنها موافقت خود را اعالم 
كردند. كارشناسي براي قيمت گذاري باغ ادونتيست 
انجام مي شود و بالفاصله بعد از آن با روش هاي معمول 

تهاتر، نقدي يا عوض و معوض باغ تملك مي شود.« 
به گفته او، باغ ادونتيســت 27هزار مترمربع است كه 
اكنون در 2500مترمربع آن هموطنان ارامنه ساكن 
هستند. موســوي اضافه مي كند: »قرار است 20هزار 

مترمربع به تملك شهرداري تهران دربيايد. بعد از آن نيز 
مقدمات تبديل باغ ادونتيست به بوستان عمومي فراهم 
مي شود.« باغ ادونتيست يكي از باغ هاي مهم در شمال 
شهر تهران محسوب مي شود كه در آينده در دسترس 

عموم مردم قرار خواهد گرفت. 

عال   ء الدوله در قلب تهران بوستان مي شود
همچنين بــاغ عالءالدوله در منطقــه 12كه يكي از 
باغ هاي مهم در شهر تهران محسوب مي شود، توسط 
شهرداري تملك شــده است. شــهردار منطقه 12 
درباره تملك اين باغ مي گويد: »اين باغ با مســاحت 
2100 مترمربع با هدف احياي باغات قديمي به منظور 
ارتقاي ســطح كيفي خدمات عمومي شهري، ايجاد 
فضاي باز همگاني، افزايش ســرانه  فضاي ســبز در 
محالت كم برخوردار، همچنين حفظ و صيانت از ابنيه 
و آثار تاريخي و فرهنگي تملك شده و احيا  و مرمت آن 
در دستور كار قرار گرفته است.« علي محمد سعادتي 
با بيان اينكه اين خانه-باغ، يكي از 3باغ  واجد اهميت 
واقع در غرب الله زار، در كنار باغ اتحاديه )خانه  طهران( 
و باغ ناصرالملك قره گزلو )باشگاه بانك تجارت( است، 
مي افزايد: »اين پالك باغي و اهميت تملك آن به منظور 
استفاده  عموم در پهنه  فرهنگي تاريخي تهران ارزش 
بااليي دارد. احياي باغ و عمارت عالءالدوله كه موقعيت 
مهمي در دوره  مشروطه داشته، عالوه بر حفظ تاريخ 
گذشته، مي تواند به بازيابي تاريخ تهران قديم كمك 
كند.« عمارتي كه ســعادتي از آن صحبت مي كند، 
چندي پيش از ستاد اجرايي فرمان امام )ره( خريداري 
شده، تنها بخش اندكي از ملك تاريخي عالءالدوله است 
كه در حد يك تاالر آينه در آن باقي  مانده اســت. اين 
تاالر آينه متراژي كمتر از 150متر دارد و بقيه زمين، 
هم اكنون باير است و با توجه به كاربري پيشين اين بنا 
كه قســمت زيادي از آن به زمين هاي باغ اختصاص 
داشته، در شرايط كنوني نيز بازسازي و احياي آن با 
رويكرد ايجاد فضاي سبز و فضاي باز صورت مي گيرد 
تا در سال 1400 باغ عال ء الدوله در قلب تاريخي تهران 

به عنوان عرصه همگاني به روي عموم باز شود.

  از سال 96تا 99،  18باغ  به فضاي عمومي شهرتهران بازگشت
 و در 6ماه نخست امسال 6 باغ ديگر 

به بوستان تبديل خواهد شد

 بهار و تابستان 
هر ماه يك باغ جديد

جزئياتي از طرح خانه باغ

حداكثر ارتفاع مجاز تراكم مجازسطح اشغال مجازمساحت ملك )مترمربع(
تعداد طبقات مجاز از سطح زمين)متر(

2طبقه8.6حداكثر ۳۰درصدحداكثر ۱۵درصدكمتر از 2هزار

۳طبقه۱۱.8حداكثر ۴۵درصدحداكثر ۱۵درصد2هزار تا ۵هزار

۱۵درصد )مازاد بر مساحت ۵هزار بيش از ۵هزار
مترمربع: ۱۰درصد مازاد(

۴۵درصد )مازاد بر مساحت ۵۰۰۰ مترمربع: 
۳طبقه با سطح اشغال ۱۵درصد ۳۰۱۵درصد(

يا ۴طبقه با رعايت سقف تراكم

طبق دستورالعمل ماده ۱۴قانون زمين شهر، تامين سطوح مورد نياز براي سرانه هاي خدماتي )تاسيساتي، فضاي سبز و پاركينگ( و گذربندي در فضاي ۳۰درصدي بايد انجام شود. همچنين 
7۰درصد باقي مانده باغ، صرفا به فضاي سبز و به پهنه هاي G۱۱۱و G۱۱2تبديل مي شود.

  محمود موالیي
خبر نگار

   تملك باغات درتهران 1400 با اعتبار 300ميليارد تومان 
سيدآرش حسيني ميالني، رئيس کميته محيط زیست و خدمات شهري شوراي شهر تهران: توجه به فضاي سبز، رویكرد 
مدیریت شهري تهران است و از این رو با توجه به محدودیت زمين در پایتخت، شهرداري تهران تملك باغات و تبدیل 
آنها به فضاها و بوستان هاي عمومي را در دستور کار قرار داده است. شهردار تهران براي تحقق این امر بودجه ١٤٠٠فضاي 
سبز تهران را ١٠٤٠ميليارد تومان تعيين کرده که در حقيقت با این بودجه در سال پيش رو مي توانيم شاهد توسعه فضاهاي 
سبز در مناطق باشيم. همچنين براي تملك باغات و تبدیل آنها به فضاهاي عمومي اعتباري بيش از 3٠٠ميليارد تومان 
پيش بيني شده است که این اعتبار از محل عوارض قطع درخت و عوارض کميسيون ماده 7 تأمين مي شود و براساس 
برنامه ریزي هاي انجام شده تملك ١7ملك در مناطق کم برخوردار و تبدیل آنها به فضاهاي عمومي در دستور کار قرار 
گرفته است. البته در این دوره مدیریت شهري حدود ١7پالك یا به عبارتي مجموعه ١٠هكتاري با اعتبار 253ميليارد تومان 
از محل عوارض قطع درخت و کميسيون ماده 7، تملك شده اند که برخي به فضاهاي عمومي تبدیل شدند و برخي هم در 
مراحل نهایي قرار دارند. رویكردي که مدیریت شهري در توسعه و افزایش سرانه هاي فضاي سبز تهران در پيش گرفته 
ارزشمند و قابل تقدیر است. عالوه بر توسعه، نگهداشت فضاهاي سبز هم حائز اهميت هستند و از این رو شهرداري تهران 
227ميليارد تومان از بودجه ١٤٠٠فضاي سبز را به بحث آبرساني و استفاده از ظرفيت تصفيه خانه هاي فاضالب اختصاص 

داده است تا این کار به صورت سازماندهي شده و سيستماتيك انجام شود.

باغ هاي تملك شده شهر تهران از سال 96 تا پايان سال 
99 در مناطق مختلف تهران براي تبديل به بوستان هاي 

عمومي و حفظ فضاي سبز شهر به شرح  زير است: 
بــه  پدر)عبقــري(،   بوســتان   ،2 منطقــه   
مساحت۱۱۰۰۰مترمربع به نشاني خيابان سعادت آباد، 

نبش خيابان دوم
بــه  دامپزشــك،   بوســتان   ،۱۱ منطقــه   
مســاحت2۰۰۰۰مترمربع به نشاني خيابان اسكندري 

جنوبي، نرسيده به خيابان آذربايجان
 منطقه 7، بوستان هورفر،  به مساحت 

۳۱۰۰مترمربــع بــه نشــاني خيابــان پليــس، خيابان 
اجاره دار، خيابان ماندگار

 منطقه 7، بوستان ابريشم،  به مساحت 
2۵۰۰مترمربع به نشاني خيابان بخشي فر، كوچه همتي

بــه  ارتــش،   شــهداي  بوســتان   ،7 منطقــه   
مســاحت۴۵۰۰مترمربع به نشــاني محله خواجه نظام، 

خيابان شيخ صفي
 منطقه ۱۳، بوســتان نشــاط كودك)جوراب بافي(،  به 
مســاحت۴96۴مترمربع به نشــاني خيابان سفيدكوه، 

نبش افضلي، كارخانه جوراب بافي
 منطقه ۱۴، بوستان باغ ســليمانيه)وثوق الدوله(،  به 
مساحت حدود 2هكتاربه نشــاني خيابان نبرد، خيابان 

رضايي، جنب سازمان آب
بــه  ســبزي،   بــاغ  بوســتان   ،۱7 منطقــه   
مساحت۱2۰۰۰مترمربع به نشاني ضلع غربي بوستان 

بهاران، جنب ساختمان بازيافت
بــه  وصفنــارد،   بوســتان   ،۱7 منطقــه   
مســاحت۱286مترمربع به نشــاني بزرگراه آيت اهلل 

سعيدي، وصفنارد، خيابان مسجد
 منطقه ۱7، بوستان صالحان،  به مساحت922مترمربع 
به نشــاني خيابــان زمزم، خيابــان متين، نبــش خيابان 

پيرمراد
بــه  پيرمــرادي،   بوســتان   ،۱7 منطقــه   
مساحت8۴۵مترمربع به نشــاني خيابان زمزم، خيابان 

متين، نبش خيابان پيرمراد
بــه  ترنج)بــاغ ســازور(،   بوســتان   ،8 منطقــه   
مســاحت2۳۱۴مترمربع بــه نشــاني خيابــان دماوند، 

خيابان وحيديه، ايستگاه پل
بــه  كيهانــي،   بوســتان   ،۱2 منطقــه   
مساحت۱69۱مترمربع به نشاني خيابان خيام شمالي، 

خيابان مهدويان، خيابان كيهاني
 منطقه 7، بوستان نراقي،  به مساحت9۱۰مترمربع به 
نشاني خيابان دكتر شريعتي، پايين تر از سه راه طالقاني، 

نبش كوچه نراقي
 منطقه ۱۰، بوستان حكيم،  به مساحت۴2۰۰مترمربع 

به نشاني بريانك، كوچه محمديان
 منطقه ۱2، بوستان مرمر،  به مساحت۱2۰۰مترمربع 
به نشاني وحيديه، خيابان شهيدنوبخت آزاد، نبش كوچه 

شهيدتاجيك فر
بــه  عالءالدولــه،   بــاغ  بوســتان   ،۱2 منطقــه   
مســاحت2۱۰۰مترمربع به نشــاني حدفاصل خيابان 

الله زار و خيابان فردوسي
 منطقه 7،بوستان سجادي،  به مساحت۳2۰مترمربع 
به نشــاني خيابــان مصطفي خمينــي، خيابان شــهيد 
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   حباب 30درصدي قيمت وارداتي ها 
مشاهدات خبرنگاران همشهري حاكي است قيمت خودروهاي خارجي و مونتاژي در 
بازار نيز بيانگر سير صعودي قيمت اين خودروها متاثر از تداوم ممنوعيت واردات و رشد 
قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي طي چند هفته اخير است. اين در حالي است كه انتظار 
مي رفت با مطرح شدن زمزمه بازگشت برخي شركاي خودروساز خارجي به ايران، بازار 
خودروهاي مونتاژي و وارداتي نيز تا حدودي متعادل شود. مرتضي شجاعي كارشناس 
بازار خودرو با اشــاره به اينكه بازار خودرو در حالت انتظار باقي مانده است، از حباب 
۳۰درصدي قيمت خودروهاي خارجي خبر داد. شجاعي افزود: تحوالت قيمتي در بازار 
خودرو از تقويت يا تضعيف ارزش ريال تبعيت مي كند و با توجه به چشم انداز و انتظارات 
ايجاد شده براي كاهش نرخ ارز، رشد قيمت خودرو دست كم در نيمه نخست سال جاري 

دور از ذهن خواهد بود.

يارانه

پرداخت پنجمين يارانه دولتي

دورنماي 10ساله اقتصاد تحريمي
مؤسسه فيچ، با ارزيابي ريسك تحريم، رشد اقتصادي ايران را در 10سال آينده تخمين زد

تحريم ها پرقدرت ترين مانع در  گزارش
برابر رشد و توسعه اقتصادي 
ايران هستند. تازه ترين تحليل 
مؤسســه بين المللي فيچ نشان مي دهد كه 
تحريم ها تعيين كننده اصلي مسير اقتصادي 
ايران در آينده هســتند و حتي پس از رفع 
احتمالي تحريم ها، رشد اقتصادي ايران طي 
10سال آينده در محدوده 4.3درصد به طور 
ميانگين باقي خواهند ماند و اين به دليل باال 

بودن ريسك هاي بالقوه اقتصاد ايران است.
به گزارش همشــهري، اين روز ها چشــم 
فعاالن اقتصادي به مذاكرات هســته اي در 
وين دوخته شده است. اقتصاد ايران همواره 
از تحريم رنج برده اما در طول 3سال گذشته 
شــدت تحريم ها به حدي بوده كه عرصه را 
بر فعاالن اقتصادي و حتي كســب وكار هاي 
كوچك هم به شــدت تنگ كرده و همه در 
انتظارند كه ببينند آيا گشايشي در مناسبات 
سياسي رخ مي دهد تا بتواند برخي گره هاي 

كور اقتصاد ايران را باز كند يا نه؟ 
نتايج مطالعه فراگير مؤسســه فيچ نشــان 
مي دهد درصورت رفع تحريم ها اقتصاد ايران 
از امكان رشد متوسط ساالنه 4.3درصدي در 
10سال آينده برخوردار است اما اگر تحريم ها 
رفع نشود چنين رشدي امكان پذير نيست. با 
اين حال اين مؤسســه تأكيد كرده با وجود 
پتانســيل هاي فراوان، امكان تحقق هدف 
رشد 4.3درصدي اقتصاد ايران، طي 10سال 
آينده، حتي با فرض رفع تحريم ها، بسيار كم 
است. به نوشته اين مؤسسه، اين موضوع از 
يك طرف به  وجود ريســك هاي داخلي در 
اقتصاد ايران بازمي گردد و از طرف ديگر به 
اين دليل است كه مذاكرات فقط به تقويت 
و گســترش توافق هاي هســته اي محدود 
نمي شــود و ناظر به چالش هاي منطقه اي 

هم هســت؛ ضمن اينكه خطر نقض توافق 
هسته اي و در نتيجه، اعمال دوباره تحريم ها 
نيز وجود دارد. به اين ترتيب روابط بين ايران 
و اياالت متحده در دوره بايدن همچنان تيره 
خواهد ماند هر چند احتمال مواجهه نظامي 

در دوران بايدن كمتر است.
فيچ مي گويد: ريســك هاي اقتصــاد ايران، 
صرف نظــر از تحريم ها، شــامل مســائلي 
چون انحصــار، ممنوعيت هــاي قانوني بر 
سر راه مشاركت ســرمايه گذاران خارجي، 
ماليات هاي ســنگين، قوانين سختگيرانه 
كار، فساد، حاكميت ضعيف قانون و تسلط 
نهادهاي دولتــي بر برخي صنايع اســت و 
موجب خواهد شد رشــد اقتصادي ايران در 
دهه1400 كند و حداكثر محدود به همان 
رشد ســاالنه 4.3درصد شود.در اين تحليل 
تأكيد شده، بايد توجه كرد اجراي شديدتر 
و طوالني تر تحريم هاي ايــاالت متحده يا 
همراهي بيشتر جامعه بين الملل با تحريم ها، 
شــرايط اقتصادي وخيم حال حاضر داخل 
ايران را تشديد مي كند. اين به نوبه  خود، خطر 

بي ثباتي را هم افزايش مي دهد.

چشم انداز اقتصاد ايران تا 1۰سال آينده 
مؤسســه فيچ در تحليل خود تأكيد كرده 
تحريم ها تعيين كننده اصلي مسير اقتصادي 
ايران هستند و توليد ناخالص داخلي ايران 
در 10ســال آينده به  دليل ادامــه تنش با 
اياالت متحده و تداوم ريســك هاي سياسي 
و موانــع ســاختاري متعدد مانند فســاد، 
عدم شفافيت و ســرمايه گذاري نامطلوب، 
بسيار پايين تر از ظرفيت هاي بالقوه اقتصاد 
ايران خواهد بود. اين عوامل موجب خواهد 
شد رشد اقتصادي ايران در دهه آينده كند 
باشد. برآورد هاي انجام شده در بخش انرژي 
كه درآمد هاي اصلي ايران را تشكيل مي دهد 
نيز گوياست كه توليد و صادرات نفت از سال  
جاري 7.3درصد و در سال آينده 39.7درصد 
افزايش مي يابد اما رشد درآمد هاي ارزي ايران 
در اين بخش نيز كند تر از پتانسيل هاي واقعي 
ايران در اين بخش است زيرا موانع ساختاري 
در اقتصاد ايران وجود دارد. به نوشــته فيچ 
براي اينكه ايران بتواند درآمد هاي بيشتري 
از محل صــادرات انرژي به دســت بياورد 
بايد ســرمايه گذاري هاي عظيمي در بخش 
فناوري هاي نوين انجام دهــد كه به  دليل 
موانع ساختاري امكان اين سرمايه گذاري ها 

وجود ندارد.

چشم انداز تورم
مؤسسه فيچ همچنين برآورد كرده تحت تأثير 
افزايش صادرات نفت، احتماال رشد نرخ تورم 
در اقتصاد ايران در ســال هاي آينده كمتر و 
قيمت ارز هم كنترل شــود. بر اين اساس با 
افزايش قيمت نفــت و ورود دوباره ارز هاي 
نفتي فشــار بر ريال و تورم كمتر مي شود و 
همين عامل به رونق كسب وكار و چشم انداز 
مصرف هم منجــر خواهد شــد. طبق اين 

تحليل، در طول 3سال گذشته ميزان مصرف 
در خانواده هاي ايراني بــه  دليل تحريم ها با 
كاهش مواجه شده است كه همه اينها البته 
مشروط بر اين است كه اختالل هاي مربوط 
به همه گيري كرونا كاهش يافته و دسترسي 
گسترده به واكسن تا نيمه نخست سال  جاري 

فراهم شده باشد.

ريسك اقتصادي ايران باالست
براساس اين گزارش، مجموعه اي از عوامل 
داخلي و خارجي موجب افزايش ريســك 
اقتصاد ايران شــده اســت. افزايش ريسك 
هم به شــكلي دومينووار به خروج سرمايه 
از ايران و كاهش ســرمايه گذاري داخلي و 
خارجي منجر شده اســت. عوامل مختلفي 
در افزايش ريسك هاي اقتصادي ايران نقش 
داشته اند كه در 2دســته داخلي و خارجي 
تقســيم بندي مي شــوند؛ برآورد ها نشان 
مي دهد در صورت رفع نشدن اين ريسك ها، 
توســعه زيرســاخت هاي اقتصادي ايران با 
مشكالت جدي مواجه خواهد شد؛ چنان كه 
همين حاال هم به عقيده مركز پژوهش هاي 
مجلس بيش از 87هزار پروژه نيمه تمام در 
اقتصاد ايران وجود دارد كه به  دليل كمبود 
مالي زمين گير شده اند. يكي از داليل كمبود 
پول براي اجراي ايــن پروژه ها صرف نظر از 
كسري بودجه دولت، كاهش سرمايه گذاري 
براي اجراي اين پروژه هــا به  دليل باال بودن 
ريســك ســرمايه گذاري در ايران اســت. 
برآورد هاي مؤسســه فيچ نيز نشان مي دهد 
محيط پرچالش كسب وكار ايران تحت فشار 
تحريم هاي فزاينده و شيوع كرونا دستخوش 
وخامت بيشتري شده است. ضمن اينكه فارغ 
از اين 2عامل اكنون كسب وكار هاي ايران در 
معرض ريسك جنگ هاي سايبري بالقوه و نيز 
تنش هاي منطقه اي هم قرار گرفته اند و اين 
خطرات آسيب پذيري اقتصاد ايران را بيشتر 
كرده است. ريسك هايي چون موانع متعدد 
تجاري، انحصار و اعمال ممنوعيت بر سر راه 
مشاركت سرمايه گذاران خارجي، ماليات هاي 
ســنگين، قوانين ســختگيرانه كار، فساد، 
حاكميت ضعيف قانون و تســلط نهادهاي 
دولتي بر صنايع مهمي چــون بانكداري نيز 
ثبات اقتصادي ايــران را تهديــد مي كند. 
مجموعه اين عوامل موجب شــده شاخص 
ريسك عملياتي ايران به 42.8 از 100برسد 
كه يكي از پايين تريــن رتبه ها در خاورميانه 
اســت. هم اكنون رتبه ايران از نظر شاخص 
ريسك عملياتي از ميان 18كشور خاورميانه 
در رتبه12 و فقط باالتر از كشور هاي عمدتا 
درگير جنگ مانند يمن، عراق و سوريه است.

پيگيري  هاي همشــهري نشان مي دهد كه حســاب 60ميليون نفر 
دريافت كننده يارانه بنزين شارژ شده؛ زيرا حمايت معيشتي ويژه  ماه 
مبارك رمضان، به همان مشموالن كمك معيشتي بنزين كه فهرست 
آن در سال 98تدوين شد، پرداخت شده است. يارانه رمضان به صورت 
خودكار و بدون نياز به ثبت نام جديد، به حساب آن دسته از سرپرستان 
خانوار كه از آبان 98در فهرست حمايت معيشتي بنزين قرار داشتند، 
واريز  شد. ســرانه مبلغ يارانه رمضان 40هزار تومان براي هر نفر است 
كه مبلغ نهايي آن مانند يارانه معيشــتي، با توجه به بُعد خانوار تغيير 
مي كند. عالوه بر يارانه نقدي كه پرداخت آن از سال 89 آغاز شده، از 
سال 97به اين سو 4مدل يارانه جديد با نام هاي؛ يارانه معيشت، يارانه 
بنزين، يارانه كرونا و حاال يارانه رمضان پرداخت شده است. به گزارش 
همشهري، با دستور رئيس جمهوري در شصت و چهارمين جلسه ستاد 
ملي مديريت كرونا مورخ 21فروردين ماه، سازمان برنامه وبودجه موظف 
شد به 60ميليون نفر از كم درآمدها، يارانه معيشتي ماه رمضان پرداخت 
كند و براي اين كار 2هزار و 500ميليارد تومان مدنظر قرار گرفته است. 
طبق اطالعيه سازمان هدفمندسازي يارانه ها، بسته حمايت معيشتي 
ويژه  ماه مبارك رمضان، رأس ساعت 24ديروز چهارشنبه به حساب 
ذينفعان واريزشده  و قابل برداشت شده است. پيگيري هاي همشهري 
حاكي از آن است كه فهرست مشــموالن يارانه رمضان، دقيقاً همان 
فهرست حمايت معيشتي بنزين است و هركسي كه حمايت معيشتي 

دريافت مي كند، يارانه رمضان را نيز دريافت خواهد كرد.

فهرست مشموالن يارانه رمضان
توزيع وظايف در مقوله يارانه به نحوي است كه سازمان برنامه وبودجه، 
امور مالي و بودجه آن را انجام مي دهد و بانك مركزي نيز در همكاري با 
اين سازمان نسبت به تأمين و اختصاص منابع موردنياز اقدام مي كند. در 
اين ميان، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان متولي حوزه رفاه و 
متولي بانك اطالعاتي رفاه ايرانيان، مكلف مي شود فهرست مشموالن 
هر طرح را متناسب با منابع اختصاص يافته و براساس مالك هايي اعم 
از وضعيت مالكيت، دارايي، گردش مالي و دستمزد كه براي سنجش 
توانايــي مالي خانوارها مدنظر قرار گرفته اســت تهيه و به ســازمان 
برنامه وبودجه ارســال كند. در مورد يارانه رمضــان نيز پيگيري هاي 
همشهري حاكي از اين است كه توزيع وظايف براساس همين ساختار 
انجام شده و فهرست مشموالن اين يارانه به واسطه همبستگي با يارانه 

معيشتي بنزين در همان زمان دستور رئيس جمهور آماده بوده است.

شگرد پرداخت يارانه هاي جديد
در فاز نخست پرداخت يارانه نقدي، تقريباً همه ايرانيان مشمول دريافت 
اين يارانه بودند و اين تعداد در سال هاي بعد نيز باوجود فراخوان دولت 
براي انصراف مردم از يارانــه نقدي و همچنين فشــار مجلس براي 
قطع يارانــه ثروتمندان تغيير چنداني نكرد؛ به گونه اي كه براســاس 
آخرين آمارها، بيش از 78ميليون نفر در كشور ماهانه مبلغ 45هزار و 

500تومان به عنوان يارانه نقدي دريافت مي كنند.
 به گزارش همشهري، به دنبال شكست راهكارهاي حذف يارانه نقدي، 
سياست متوليان امر تغيير كرد و با تقسيم يارانه هاي دولتي به 2 بخش 
يارانه نقدي و حمايت معيشتي، شرايطي فراهم آمد كه منابع جديد 
تخصيص يافته به حمايت اجتماعي كم درآمدها به جمعيت كمتري 
كه شرايط مالي و معيشتي نامساعدتري دارند پرداخت شود. به همين 
مناسبت، از اواخر سال 1397كه مقرر شد بسته حمايت معيشتي دولت 
به مدت 4 ماه ميان خانوارهاي مشمول حمايت توزيع شود، وزارت كار 
مأمور شد تا با استفاده از بانك اطالعاتي رفاه ايرانيان به پايش خانوارها 
مشغول شود و حتي االمكان از هدر رفت منابع اختصاص يافته به يارانه 
جلوگيري كند. بعد از اين مرحله، به دنبال تغيير قيمت بنزين در آبان 
98، مقرر شد بخشي از درآمدهاي دولت از محل افزايش قيمت بنزين 
به حمايت از معيشت كم درآمد اختصاص پيدا كند و درنهايت فهرستي 
مشتمل بر حدود 60ميليون نفر مشمول دريافت اين يارانه شناخته 
شدند. در ادامه وقتي دولت در زمستان 99طرح توزيع يارانه كرونا را در 
دستور كار قرار داد، وزارت كار مكلف شد متناسب با منابع اختصاص 
يافته به اين طرح فهرست يارانه بگيران را اصالح كند و به همين دليل 
فهرست مشموالن حمايت معيشتي كرونا به 34ميليون نفر كاهش پيدا 
كرد. حاال آنگونه كه منابع آگاه به همشهري گفته اند، يارانه معيشتي 
رمضان به همان فهرســتي اختصاص يافته كه مشمول يارانه بنزين 
بودند و بر همين اساس فهرســت 60ميليون نفري آبان 98به همراه 
تغييرات بعدي، مالك عمل قرار خواهد گرفت. به عبارت ديگر؛ كساني 
كه تاكنون يارانه معيشتي بنزين را دريافت مي كردند، يارانه رمضان را 

نيز دريافت كرده اند.

شروط مشموالن يارانه هاي جديد
از زمان توزيع حمايت معيشتي از پاييز 98موسوم به يارانه بنزين، 
مالك هايي براي سنجش وضعيت مالي خانوارهاي نيازمند معرفي 
شد كه مبناي فهرســت بندي مشــموالن همه يارانه هاي جديد 
خواهد بود. به گزارش همشهري، براساس اين مالك ها كه در نيمه 
دوم سال 98تعيين و به روزترين فهرست مشموالن يارانه هاي جديد 
براساس آن بسته شده است، افرادي كه داراي 2 واحد ملكي باشند 
يا ملك آنها در تهران و كالنشهرها بيش از يك ميليارد و 200ميليون 
تومان و در ســاير نقاط شــهري بيش از 900ميليون تومان ارزش 
داشته باشد، مشمول يارانه حمايت معيشــتي نيستند. همچنين 
خانوارهايي كه ارزش خودرو سواري آنها بيش از 300ميليون تومان 
باشد يا خودروي عمومي با ارزشی بيش از 400ميليون تومان داشته 
باشند نيز در فهرست مشــموالن يارانه هاي جديد قرار نمي گيرند. 
براســاس ســاير مالك هاي ســنجش توان مالي افراد و خانوارها، 
كارفرمايان داراي بيش از 3 بيمه پرداز و خانوارهاي داراي بيش از 3 
سفر خارجي غيرزيارتي، مشمول دريافت كمك معيشتي نيستند؛ 
ضمن اينكه افرادي كه تسهيالت بانكي با مبلغ بيش از 300ميليون 
تومان دريافت كرده و در حال بازپرداخت اقســاط باشــند نيز در 
فهرست مشــموالن قرار نمي گيرند. مالك ديگر، سنجش مجموع 
درآمد خانوارهاســت كه از تلفيق اطالعات بيمه اي، شغلي و بانكي 
تعيين مي شود؛ بر اين اساس، خانوارهاي يك نفره با درآمد بيش از 
4ميليون تومان، خانوارهاي 2نفره با درآمد بيش از 5ميليون تومان، 
خانواده هاي 3نفره با درآمد بيش از 6ميليــون تومان، خانوارهاي 
4نفره با درآمد بيش از 7ميليون تومان و خانوارهاي 5نفره با درآمد 
بيش از 8 ميليون تومان، در فهرست مشــموالن يارانه بنزين قرار 
نگرفتند و به تبع آن، مشــمول دريافت يارانه هاي جديد نيســتند. 
البته همانگونه كه پيش تر نيز اشاره شد اين مالك ها براي فهرست 
بندي مشموالن در نيمه دوم سال 98تعيين شده و يارانه هاي فعلي 
نيز براساس همان فهرســت پرداخت مي شود؛ درنتيجه اگر قرار به 
تغيير مالك ها باشد، فهرست جديد نيز براساس شرايط حال حاضر 

مي تواند با تغييراتي مواجه شود.

ترازوي سنجش رفع واقعي تحريم ها كدام است  كالن
و آيا بين آنچه توسط تيم مذاكره كننده ايران در 
وين اتريش دنبال مي شــود با خواســته هاي 
مطرح شده نزد نمايندگان مجلس اختالف نظر وجود دارد و تا 
چه انــدازه مي توان اطمينــان حاصل كرد كــه مالك هاي 
راستي آزمايي رفع تحريم ها تا چه ميزان مي تواند در گشودن 
گره ايجاد شده براي احياي برجام مؤثر واقع شود؟ چالش بر 
سر معيارها و مالك هاي سنجش و راستي آزمايي تحريم ها در 
حالي اين روزها شدت گرفته كه مشخص نيست آيا طرفين 
ميز مذاكره حاضر به پذيرش اين پيش شرط هاي ايران خواهند 
شد و آيا آنها قبول خواهند كرد 3تا 6 ماه به ايران مهلت بدهند 
تا نتيجه راســتي آزمايي خود را اعالم كند؟ نكته كليدي در 
گزارش جديد پژوهشگران مجلس اين است كه به صورت علني 
به برخي از مهم ترين اثرات تحريم ها اشاره شده هرچند تاكنون 
نه مركز يادشده و نه هيچ نهاد رسمي تحقيقاتي، زيان واقعي 
ناشي از عدم النفع ايران به واسطه تحريم ها و ميزان تخريب 
وارد شده به اقتصاد كشور را برآورد و يا دست كم اعالم نكرده 

است.

عدم النفع تحريم 
به گزارش همشهري، مركز پژوهش هاي مجلس مالك هاي 
تازه اي براي راســتي آزمايي لغو تحريم ها در 3 بخش انرژي، 
صنعت و آنچه فناوري هوايي ناميده شده، معرفي مي كند و 
درخصوص رفع تحريم هاي نفتي مي گويد: پس از لغو يكباره 
تحريم هاي مرتبط با صادرات نفت و فرآورده هاي آن، ضروري 
است انتفاع اقتصاد ايران از ناحيه رفع آن تحريم، در بازه زماني 
مشخص و طي مراحل مختلف مورد راستي آزمايي قرار گيرد. 
اين نهاد توضيح مي دهد كه اين مراحل شامل اطمينان از انعقاد 
قرارداد فروش يكساله، حجم قرارداد فروش تا حداقل نيمي از 
سقف سهميه ايران از اوپك، اطمينان از حمل و نقل نفتكش ها 
در آب هاي بين المللي و بنادر، ســهولت در ســوخت گيري، 
بيمه نفتكش، بيمه محموله و بيمــه اتكايي و از همه مهم تر 
راســتي آزمايي در مورد نقل و انتقال آزادانه و بي قيد و شرط 

وجوه مالي سپرده شده حاصل از صادرات نفت است.
بازوي تحقيقاتي مجلــس تأكيد مي كند: در ســاير موارد، 
تحريم هاي حاكم بر خريد كاال و تجهيزات نفت و گاز و صنعت 
برق بايد لغو شوند، به طوري كه شركت ها و فعاالن اين حوزه در 
كشور بتوانند سفارش خريد به صورت اعتباري را ثبت كنند و 
بدون حضور واسطه ها و از مبادي رسمي محموله ها ارسال و در 

گمرك كشور ثبت شود.
اين گزارش مي افزايد: درخصــوص قراردادهاي نفتي، گازي 
و صنعت برق نيز بايد شــركت هاي معتبر بين المللي بدون 
هراس با قرار ضمانــت بتوانند وارد پروژه هــا و قراردادهاي 
بخش انرژي كشور شوند و راستي آزمايي انتفاع اقتصاد ايران 
از محل لغو تحريم هاي يادشده، نيازمند طي شدن زماني بين 

3 تا 6 ماه است.

شرط وداع با تحريم هاي صنعتي
بخش دوم گزارش مركز پژوهش هاي مجلس البته به معرفي 
شــاخص هاي راســتي آزمايي لغو تحريم هــا در بخش هاي 
صنعتي به ويژه صنايع پتروشــيمي، خودروســازي و لوازم 
خانگي اختصاص دارد كه از نظر نويسندگان گزارش، از آنجا 
كه تحريم هــا در بخش صنعت در ابعــاد مختلفي تأثيرگذار 
است بازه زماني راســتي آزمايي لغو تحريم ها متفاوت خواهد 
بود. آنها مي گويند: راستي آزمايي انتفاع اقتصاد ايران از محل 
رفع تحريم حوزه هاي يادشــده بر مبناي شاخص هايي نظير 
برگشت پايدار ســهم ايران در واردات محصوالت پتروشيمي 
بازارهاي بين المللي به ويژه كشورهاي اروپايي از طريق تدوين 
قراردادهاي خريد بلندمدت، بهبود شــرايط سرمايه گذاري 
خارجي در ايــران از طريق ارتقاي رتبه بندي ايران توســط 
مؤسسات مالي و اعتباري معتبر خارجي، انعقاد قراردادهاي 
توليد مشــترك و امكان واردات مواداوليه، قطعات گلوگاهي 
و تجهيزات مورد نياز صنايع و صنايع معدني داخلي با رعايت 
قانون حداكثر اســتفاده از توان توليد و خدماتي و حمايت از 
كاالي ايرانــي خواهد بود. اين پژوهشــگران تأكيد مي كنند 
بايد اطمينان حاصل شــود كه در مراحل خريد و حذف اخذ 
مجوزهاي تعريف شــده در مراحل مختلــف خريد، فروش 
مســتقيم محصوالت صنعتي و معدني و نبود نياز به تعويض 
بارنامه ها، حضور واسطه ها، لغو دستورالعمل هاي حقوقي مربوط 

به قرار گرفتن شركت هاي فعال در حوزه صنعتي و معدني ايران 
در فهرست تحريم ها گام هاي فوري برداشته شود.

جريمه صنايع لوازم خانگي خارجي
پيشنهاد مشــخص مركز پژوهش هاي مجلس در ارتباط با 
رفع تحريم صنعت لوازم خانگي اين اســت كــه اين كار در 
3گام تأمين مواداوليه و قطعات، تأمين مالي و سرمايه گذاري 
و انتقال دانش فني بايــد صورت گيرد امــا از آنجا كه تأثير 
تحريم ها بر اين صنعت در سطوح مختلفي اثرگذار بوده، بازه 
زماني راستي آزمايي لغو آنها متفاوت خواهد بود. افزون بر اين 
پيش از شروع تحريم ها شــركت هاي خارجي نظير ال جي، 
سامسونگ، سوني، پاناسونيك و بوش با شركت هاي داخلي 
قرارداد همكاري و تأمين قطعات را در حــوزه لوازم خانگي 
امضا كرده بودند و بعد از خروج آمريكا از برجام اين شركت ها با 
شركت هاي ايراني قطع همكاري كردند. نويسندگان گزارش 
مي گويند: بايد از اين شركت ها بابت اجرا نكردن قراردادهاي 
قبلي شان خسارت گرفته شود و در آينده هم تضمين الزم براي 

اجراي قراردادها و تامين قطعات گرفته شود.

گلوگاه هاي بانكي باز شود
مركــز پژوهش هاي مجلــس به صورت علني فــاش كرده؛ 
مهم ترين صدمه اي كه تحريم ها به اقتصــاد ايران وارد كرده 
ناشي از ايجاد مشكل در گلوگاه مبادالت بانكي است به گونه اي 
كه ساير گشايش هاي ناشي از رفع تحريم ها بدون رفع گره هاي 
مبادالت بانكي بي اثر يا كم اثر خواهد بود و به همين دليل براي 
اطمينان از عدم بازگشت آمريكا به رويه قبلي، بايد اين مشكل 
رفع و تضمين هاي علني جهت رفع نگراني شركت هاي خارجي 
براي سرمايه گذاري در ايران گرفته شود و راستي آزمايي در 
زمينه تسهيل نقل وانتقال بدون واسطه پول و انجام مراودات 
مالي و تجاري با شــركت هاي ايراني در بازه كمتر از يك  ماه 

ممكن نيست.

خريد از آمريكا بدون قيد زماني
بــازوي تحقيقاتي مجلــس درخصوص رفــع تحريم هاي 
صنعت هواپيمايي هم به صراحت مي گويد: مهم ترين اقدام 
راستي آزمايي عبارت است از اينكه ايران بتواند مطابق روش 
تجارت جهاني بــه تعداد دلخواه هواپيماي خارجي شــامل 
مسافري، باري و بالگرد را به صورت مستقيم و بدون قيد زماني 
و اخذ مجوز از آمريكا بخرد و از خدمات آموزشي و پشتيباني 
آن هم بهره مند شــود. به طور مشخص اوفك بايد مجوزهاي 
شركت هاي ايران اير، آسمان و زاگرس را ظرف مدت حداكثر 
يك هفته كاري بدون اعمال قيد محدوديت تمديد و راه نقل 
و انتقال پول آن را هم هموار ســازد. لغو تحريم ها در موضوع 
تعمير، نگهداري و پشتيباني به هر شكل، شامل تأمين قطعات، 
تعمير هواپيما و تعميرات اساسي هواپيما در خارج از كشور و 
همچنين تأمين تجهيزات مربوط بــه عمليات فرودگاهي و 
چك هاي پروازي فرودگاهي هم بخشي از مالك هاي سنجش 

رفع تحريم هاي آمريكا عليه صنعت هوايي ايران است.

يارانه رمضان به چه كساني پرداخت شد؟

   افشاي رسمي اثر تحريم ها بر اقتصاد
نكته مهم در گزارش مركــز پژوهش هاي مجلس پرده برداري و 
افشاي رسمي تحريم ها بر اقتصاد ايران است، درحالي كه منتقدان 
برجام پيش از اين مدعي بودند كه تحريم ها مانع جدي بر ســر 
راه اقتصاد و احياي صنايع ايران نيست. چك ليست اثرگذاري 

تحريم ها در گزارش مركز پژوهش هاي مجلس را نگاه كنيد:
   نبود امكان صدور تضامين بانكي و انتقال پول به خارج كشور
   رد پذيرش گشايش اعتبار اسنادي شركت ها و اشخاص ايراني
   نبود امكان صدور ويزا براي فعاالن اقتصادي در بســياري از 

كشورها 
   توقف قراردادهاي انتقال تكنولوژي با شــركت هاي مطرح 

اروپايي و آسيايي
   وصول نشدن درآمدهاي حاصل از صادرات برق ايران

   غيراقتصادي شدن صنعت بانكرينگ به دليل فقدان پوشش 
بيمه اي

   بالتكليف ماندن قراردادهاي مهم نظير قرارداد با توتال فرانسه
   محدوديت صادرات نفت و حتي فرآورده هاي نفتي مثل بنزين

   تضعيف رتبه اعتباري ايران توسط مؤسسات بين المللي
   توقف بهره مندي ايران از خطوط اعتباري و سرمايه هاي خارجي

   خروج شركت هاي بين المللي از بازار ايران و قطع همكاري 
با شركاي داخلي

   توقف خريد هواپيماهاي برجامي با بازگشت تحريم هاي آمريكا

تعطيلي نمايشگاه هاي فروش خودرو همزمان با قرنطينه كسب وكارها در  خودرو
موج چهارم كرونا و آثار رواني ناشي از رويكردهاي متناقض شوراي رقابت 

موجب شده دارندگان خودرو در فضاي مجازي فعال مايشاي بازار شوند.
مشاهدات خبرنگاران همشهري، بيانگر رشد قيمت انواع خودروهاي پرتيراژ در فضاي 
مجازي است. اين روزها تنها مرجع اســتخراج قيمت خودرو، فروشندگاني هستند كه 
خودروهاي دپو شــده را با نرخ هاي دلخواه در قالب آگهي فروش به مشــتريان عرضه 
مي كنند. اين افزايش قيمت ها در حالي رخ داده كه هرســال با فرارسيدن  ماه مبارك 

رمضان ركود بازار خودرو تشديد مي شود و ميزان معامالت كاهش مي يابد.
اين روزها در آغاز  ماه رمضان اگرچه خريدار چنداني در بازار خودرو وجود ندارد اما آثار 
رواني ناشــي از احتمال افزايش رســمي قيمت خودروهاي پرتيراژ در شوراي رقابت و 
انتظارات تورمي و تداوم عرضه محدود خودروهاي داخلي موجبات افزايش قيمت خودرو 
را در فضاي مجازي فراهم آورده است. قيمت انواع خودروي داخلي در مقايسه با 2 هفته 

قبل افزايش 5تا 25ميليون توماني را شاهد است.

پژو 2۰6تيپ 2؛پيشتاز گراني در فضاي مجازي 
 گزارش ميداني خبرنگار همشهري بيانگر آن است كه قيمت پژو 206 تيپ 2 با افزايش 
بيش از 20ميليون توماني مواجه شده و قيمت فروش اين خودرو در آگهي فروش فضاي 
مجازي از 210تا 220ميليون تومان در نوســان اســت تا اين خودرو به پيشتاز گراني 
خودروهاي پرتيراژ داخلي در بازار تبديل شود. همچنين قيمت كوئيك دنده اي و سمند 
ال ايكس مدل 1400 به ترتيب به 151 و 194ميليون تومان و قيمت خودروهاي مدل 
99پارس تندر، هايما S7، پژو405و رانا به ترتيب بــه 325، 695، 186 و 195 ميليون 
تومان افزايش يافته است. همچنين قيمت مدل 1400خودروهاي پژو پارس lx-، پژو 
206صندوقدار وي 8، پژو 207i اتوماتيك ســقف شيشــه اي، دنا، دنا پالس دنده اي 
ســاده به ترتيب به 250، 268، 403، 257و 316ميليون تومان رسيده و قيمت مدل 
99خودروهاي پژو 206 تيپ 5 و پژو 207i دنده دســتي به 257 و290 ميليون تومان 
افزايش يافته است. در بازار محصوالت سايپا نيز قيمت مدل 99خودروهاي تيبا صندوقدار 
پالس، پرايد ايكس 111، پرايد ايكس 131، ساينا  اي ايكس دنده اي، پرايد 151، تيبا 2 
و كوئيك آر پالس به ترتيب به 137، 127، 110، 134، 112، 131 و  155ميليون و تيبا 

هاچ بك  اي ايكس مدل 1400به 136ميليون تومان افزايش يافته است.
 

شوك شوراي رقابت به بازار خودرو
اظهارنظرهاي اخير رئيس شوراي رقابت مبني بر ضرورت افزايش رسمي قيمت خودرو در 
بهار امسال يكي از عوامل تأثير گذار در شوك رواني به بازار خودرو بوده است. اين شرايط 
موجب شده بازار خودرو كه از آبان ماه پارســال با كاهش نرخ مواجه بود پس از چند ماه 
ثبات نسبي بار ديگر  ســاز گراني را كوك كند. اگرچه رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و 
فروشندگان خودروي تهران، تغيير مسير قيمت خودرو تحت تأثير مواضع رئيس شوراي 
رقابت را تأييد كرده اما سعيد موتمني اين افزايش قيمت را مقطعي، گذرا و ناشي از جو 
رواني قلمداد كرده است. به گفته سعيد موتمني، باتوجه به اثر رواني ايجاد شده، دارندگان 
خودرو به اميد افزايش قيمت قيمت ها را بــاال برده اند و مالكان خودرو هم تا حدودي از 
عرضه خودرو عقب نشيني كرده اند. به گفته او، سير صعودي قيمت ها از سه شنبه هفته 

گذشته آغاز شده است.

افزايش 8۰درصدي شكاف قيمت مصوب و بازار خودرو
فربد زاوه، كارشــناس بازار و صنعت خودرو بي تعادلي كنوني در بازار را نتيجه لجاجت 
شوراي رقابت بر تصميمي غيرعملياتي ارزيابي كرد. به گفته او، در بسياري از محصوالت 
عمدتا توليد شده در ايران خودرو، همچنان شاهد فاصله 70 تا 80 درصدي قيمت خودرو 
در كارخانه و بازار هستيم. فربد زاوه افزود: در بســياري از محصوالت سايپا هم، فاصله 
قيمتي به 10 تا 15 درصد رسيده است. او افزود: پذيرش 14 تا 15 درصد افزايش رسمي 
قيمت خودرو مي تواند شرايط را تا حدودي پيچيده تر كند. زيرا در بازار برخي از محصوالت 
قيمت به زير نرخ مصوب كارخانه خواهد رسيد. زاوه گفت: در نهايت بازار، مستقل از نظر 
شوراي رقابت و صرفا براساس فاكتورهاي پولي، عامل كسري بودجه و رشد نقدينگي، 
توزيع قدرت خريد و ميزان عرضه محصول، مسير و رفتار خود را تعيين خواهد كرد. او با 
اشاره به اينكه اكنون سطح عمومي قيمت ها در بازار با قدرت خريد فاصله فاحشي پيدا 
كرده گفت: نرخ ارزان ترين خودروي بازار معادل 35 برابر حداقل حقوق است. او افزود: 
اين تفاوت در سال  1384 حدود 20 برابر و در ســال هاي 1386 و 1387 به حدود 10 
برابر رسيده بود. زاوه افزود: شرايط حاكم گوياي آن است كه بازار دچار ركودي سنگين 

خواهد شد.

قيمت سازي بازار خودرو در انحصار فضاي مجازي
تعطيلي اتوگالري ها قيمت خودرو را 

گران كرد

   چشم انداز سرمايه گذاري در ايران 
مؤسسه فيچ در مورد چشم انداز سرمايه گذاري در ايران در صورت رفع احتمالي تحريم ها 
مي گويد: حتي با وجود رفع تحريم ها حجم ســرمايه گذاري در ايران چندان رشد نخواهد 
كرد؛ مگر اينكه اصالحات ساختاري در زمينه ريسك هاي موجود انجام شود. به  گفته اين 
مؤسســه حتي در صورت لغو تحريم ها، موانع عمده اي بر سر راه شركت هاي خارجي قرار 
دارد كه قصد دارند به يكي از بزرگ ترين بازارهاي خاورميانه وارد شوند. همه اينها در حالي 
است كه شركت هاي خارجي تقريبا در تمام حوزه ها ابراز تمايل كرده اند كه به ايران بازگردند 
اما ريسك هاي سياسي هميشگي، روند بازگشــت آنها را كند خواهد كرد. ايران در زمينه 
سرمايه گذاري رتبه15 را در ميان 18كشور منطقه دارد. آن دسته از سرمايه گذاري هاي خارجي 
انجام شده در ايران نيز آنهايي بوده اند كه امكان كاهش ريسك عملياتي را داشته اند؛ مانند 
سرمايه گذاري در صنعت خودرو، توليد مواد شيميايي، فلزات، استخراج مواد معدني، خدمات 
عمومي، گردشگري و مخابرات. به نوشــته فيچ هم اكنون موجودي داخلي سرمايه گذاري 
مستقيم خارجي ايران فقط 12، 4درصد از توليد ناخالص داخلي است كه اين دومين رقم پايين 
منطقه و نشانگر چالش هاي ساختاري موجود بر سر راه سرمايه گذاري مستقيم خارجي است.

12 اثر تحريم بر اقتصاد ايران
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07
متفاوت ترین 

ماه خدا

در ماه رمضانی كه محدودیت های 
كرونا باعث تعطیلی تجمعات مذهبی 

شده است چه كنیم؟

08
همقدم با شكوفه ها 

و باران

در روزهای تعطیل تهران
با پیاده روی در مسیرهای كم خطر

بهار را از دست ندهید

11
امیری كه صیاد 

دل ها شد

بررسی زندگی و ناگفته هایی از شهید 
صیاد شیرازی در آستانه روز ارتش در 

گفت وگو با دخترش مریم

13
قصه، همزاد 

زبان آدمی است

منصور علیمرادی
نویسنده ای كه درباره فرهنگ عامه 

پژوهش می كند

دیدار با منوچهر والی زاده، گوینده، دوبلور و 
مدیر دوبالژ سینما و تلویزیون در آستانه 
روز جهانی صدا 

نكته های خواندنی حجت االسالم سرلك 
درباره مناجات و رابطه با خدا 
در هنگامه سختی ها

گفت وگو با دختری كه 
به دو قله 7 هزار متری هیمالیا 

در یك فصل صعود كرد و ركورد زد

صداپیشگی 
بازنشستگی ندارد

گاهی به آسمان
نگاه كن

صعود پرماجرا 
به هیمالیا

12

06

گفت وگویی خودمانی و صمیمانه با عرفان طهماسبی
خواننده خوزستانی كه يك دفعه ستاره شد

راك می خواندم 
09اتفاقی   محلی خوان شدم

هنر، به خصوص گویندگی و 
صداپیشگی بازنشستگی ندارد و 
هنرمند تا وقتی توان دارد در صحنه 
باقی می ماند. اگر خدا قوت بدهد 
و گوینده از خودش مراقب كند تا 
80سالگی هم می شود كار كرد

فقط كروناتنها نيست،  ای عشق !
حالم مزخرف اســت، دارم 
رابطــه ام را مثــل ويروس 
كرونا با عقل و قلب از دست 
مي دهم؛ مثل ســار اســير 
در قفس كــه نمي داند چه 
سرنوشتي در انتظارش است! 
به گمانم پر از خشمي انباشته ام كه اگر دست به كار شوم 
احتماال با ظلم و ســتم به پايان مي رسد! همين ديروز 
كه افزايش آمــار قربانيان كوويد-١٩بيمارســتان ها را 
قرمزپوش و دكان ها را نيمه بسته كرد، وقتي از سر اضطرار 
با دوماسك، يك عينك و يك كاله كپ بيرون مي رفتم در 
آينه آسانسور خودم را ديدم نشناختم، از بس درمانده، 
پرمالل و بالتكيف بودم. به خودم كه زل زدم پشــيمان 
شدم چون همه دور و نزديك هايم برهوت بود ! تنها خودم 
بودم كه از خودم فرار مي كرد! به كوچه كه رسيدم روزگار 
هم عبوس و تلخ بود. به وقت پنج بعدازظهر دوشــنبه، 
دختري ديدم تنها و غم خــورده مي رفت. در دلم گفتم 
حيف اين زيبايي ساده و دلنشــين نيست كه خودش 
را حتي از ســايه اش پنهان مي كنــد! زباله بري نازك، 
عجول و بي ماسك پس از او آمد كه شمايل جست وجو 
و تقال براي ســيركردن زندگي بــود! بي ترديد او تنها و 
بي خبر از برجام، قرنطينه، جشنواره جهاني فيلم فجر، 
انتخابات رياست جمهوري، تعطيلي پارك ها و تئاترها، 
بحث و جدل مسئوالن بر ســر ماجراهاي كرونا، تجمع 
بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي و مهاجرت ماهانه 
500پرستار به خارج ازكشور اســت! چون در تاريكي 
طلوع مي كند و در تاريكي تسليم خواب مي شود! شايد 
تنها دغدغه او افزايش بي وقفه جويندگان سطل هاي زباله 
باشد! نمي دانم! اما بي ترديد او زندگي را دوست دارد چون 
با دنياي پيچيده و پژمرده ما در ستيز نيست و مثل برخي 
ازما از اميد هم نااميد نيســت! بي گمان عشق را دوست 
دارد چون در سن وسال عاشــقي بود و به همين خاطر 
برخالف من، احساس تنهايي نخواهد كرد؛ حتي وقتي 

كه همه كوچه ها را فقط با خودش زيرپا بگذارد!
خبرتنميكند
ناگهانميآيد

گلويتراميفشارد
وادارتميكنداعترافكني

عشق
هيچوقتدرنميزند

در سال هاي دور و دراز رفته هم، مثل حاال كساني بودند 
كه احســاس تنهايي مي كردند، اما افسرده، غمخوار و 
مضطرب نبودند چون آن موقع ها چيني ها فقط كاسه 
بشقاب و قوري مي ساختند و نسبتي با اختراع و اكتشاف 
ويروس و واكسن نداشــتند! آدم هاي تنها، بيشتر اهل 
معنا و تفكر وخردورزي بودند و عموما اين مردمان كه 
زياد هم نبودند داناياني بودند كه روزگار نيازمند تفكر و 
دانش پژوهي آنان بود. به جز اين انگشت شماران، البته 
بودند معدودي، مثال در سنندج يك نفر از جنس ديگر 

بود كه از او به عنوان ديوانه و خل وچل ياد مي شد، از بس 
كه زمانه بي سواد يا مثل حاال كم سواد بود؛ يعني كسي 
نمي دانست در خود فرورفتگي و احساس تنهايي حتما 
دليل دارد و نيز كسي نمي دانست تنهايي مي تواند عامل 
بســياري از بيماري هاي مزمن مثل افسردگي، نسيان 
عقل و حتي حمله قلبي و پاركينســون شود. همين جا 
بگويم مردمان آن ســال هاي بســي دور، با كوه، دره و 
دشت، باغ و باغچه، بلبل و قناري و حوض، درخت توت 
و انار و خرمالو در رفاقت روزانه بودند. آسمان هم آبي تر 
از وسط درياي خزر بود. دشت ها بيكران بودند تا آهوان 
بدوند، تا اســبان يورتمه بروند، تا فرهاد با يك بغل گل 
وحشي دق الباب كند خانه شيرين را و تا موسيقي سرريز 
شود در خانه، تا طوطي خندان شود، تا آواز آقاي بنان 
شود در گوش جان و تا ما باور كنيم تنهايي قاصدكي بود 

كه خود را به شمعداني پاي حوض سپرد.
خواستيآفتابينشوي

طلوعكردآفتاب
ازنگاهت

حاال و اكنون تنها كسي كه در اين روزگار تنها نيست، 
كروناســت كه به رنگ هاي مختلف ازجمله قرمز تند 
وينستوني، مردمان معصوم را در همه جا در آغوش خود 
مي فشارد، وگرنه تنهايان بي شــمارند، صدها، هزاران، 
ميليون و ميليون ها نفركه تنهابــودن تبديل به عادت 
عمومي آنان شده است، حتي در لحظه هاي اضطراري 
و اختياري و با حفظ فاصله اجتماعي كه ظاهرا باهميم 
اما بي هم وتنهاييم از بس كه هريك در غبار دغدغه هاي 
گوناگون غرق شده ايم، مثل من، مثل شما كه نمي دانيم 
تنهايي حتي موجب ضعف سيستم ايمني بدن مي شود. 
چنان كه من احســاس مي كنم گاه نرمه  بادي همه مرا 

آزرده مي كند.
روانشناسي مي گويد وقتي تنهايي مزمن شود تنهايان 
خود تخريبگر مي شوند و از فعاليت سالم پرهيز مي كنند. 
او توصيه مي كند بايــد از تنهايي رســت و به موهبت 
جواني و موهبت تندرســتي عميقا و شــديدا احترام 
گذاشت. ترديد ندارم آقاي روانشناس مي داند ما اهل انواع 
دورهمي هاي بابهانه و بي بهانه هستيم. اما دريغ و درد، 
مسئوالن دلسوز فرصت نمي دهند و از شدت عالقه به ما 
توصيه مي كنند در خانه بمانيم و سربه سر موبايل بگذاريم 
شايد فيلترش بازشود؛ يعني خودمان را سركار بگذاريم 
و سپس با دوستان سربه ســر هم بگذاريم تا حرف زدن 
يادمان نرود! بروم در آينه به  خودم بگويم ســايه ات را از 

زندگي كم نكن، حتي اگر چراغ هاي رابطه خاموشند!
جادههاراكوتاهميكنم

ماهرادرچشمهايمميگذارم
تاتورا

نزديكترببينم

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 

  همه شعرها از 

مهدی شادخواست
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دیدار با مجموعه داری 
كه كامل ترین مجموعه بلیت های 

اتوبوس را دارد 

آقای بلیت 
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نگاهی به كتاب های مناجات در فرهنگ و ادبیات فارسی؛ از دیروز تا امروز

عاشقانه های یك انسان گمشده
تاریخ ادبیات فارسی، از دیرباز تا همین امروز، سرشار از مناجات نویسی های مختلف در نظم و نثر بوده است. خاصه 
در زمان های گذشته كه ادبیات فارسی پیوندی جدانشدنی با عرفان و مفاهیم دینی داشته، این مناجات نویسی ها 
هم فراوان تر بوده، هم عمیق تر و هم خاص تر. در این بخش، به گوشه ای از این مناجات نویسی های شكل گرفته در 
فرهنگ و ادبیات فارسی اشاره می كنیم؛ باشد كه در دریای بی پایان گفت وگو با خداوند، بتوانید به آرامشی بی پایان 

دست یابید.

  مناجات عباس حسین نژاد
ماه رمضان هم كه از راه رســید. این روزها كه زیادی 
در خانه هســتیم و  ماه مبارك هم آمده، بد نیســت 
بخشــی از این زمان های زیادی تــوی منزل ماندن 
را، به معنویات و مناجات اختصاص دهیم. در حوزه 
معنویات، مناجات ها و مناجات خوانی ها ارج و قرب 
خاصی دارند. همه مناجات ها هم قرار نیست به عربی 
باشد. اتفاقاً زبان فارسی مناجات نامه های خوبی دارد. 
یكی از این نمونه های خوب را، عباس حسین نژاد، شاعر و فعال فرهنگی منتشر كرده 
است؛ كتابی جیبی و جمع و جور، به نام مناجات. زبانی ساده و امروزی دارد و همه 
با آن ارتباط می گیرند. در این كتاب می خوانیم: »ای خدای از رگ گردن نزدیك تر! 
ما را این قدر دور از خودت مپسند!«، »خدایا از بی تو بودن می ترسم كه این نهایت 

بی كسی است« و... كتاب برای نوجوانان نیز به شدت جالب می تواند باشد.

 به زبان خودمانی
  نیایش نامه

مناجات نویسی ها، در تاریخ ادبیات فارسی هم در حوزه نثر 
و هم در حوزه نظم، بخشی از تولیدات ادبی را به خودش 
اختصاص داده اســت. به همین دلیل است كه بهترین 
مناجات نامه ها را در اشعار فارسی می توانیم سراغ بگیریم. 
به كوشــش ســعید بیابانكی و قربان ولیئی، مجموعه 
49مناجات منظوم زبان فارسی در یك كتاب تحت عنوان 
نیایش نامه جمع آوری شده اســت كه خواندن دارد. این 

منظومه ها، شامل شاعران كهن تر تا شاعران نزدیك تر به زمان ما هستند؛ از سنایی غزنوی 
گرفته تا صغیر اصفهانی. در مقدمه این كتاب می خوانیم:»نیایش های شورانگیز شاعران 
دل آگاه سرزمین ما از چنان گسترش و ژرفایی برخوردار است كه به حق بایسته است برای 
آن، نوع ادبی ویژه ای قائل باشیم. به ویژه شاعران عارف مشرب، در این ساحت شاهكارها 
آفریده اند و به جرأت می توان گفت بهترین شعرهای آنان در ژانر مناجات رخ نموده است.«

 نظم های معنوی

  مناجات خوانی مجید عیوضی
دعا، سالح مومن است؛ این گفتار را از زبان ائمه و بزرگان 
دینی بسیار شنیده ایم. جنگجویی را تصور كنید كه بدون 
سالح به میدان نبرد برود، در این صورت او به راحتی شكست 
می خورد؛ به راحتی هر چه تمام تر. مومن نیز چنین است؛ 
در صحنه های نبرد با نفس خود و با ناامیدی ها و خستگی ها 
و افسردگی ها، این سالح دعاست كه به كار او می آید. مجید 
عیوضی در این كتاب، ســعی می كند كــه درباره همین 

مفاهیم صحبت كند؛ اینكه چرا ما نیاز به مناجات و دعا داریم و فلسفه آن چیست. عیوضی در 
این كتاب، روایت های مختلفی از ائمه اطهار علیهم السالم را نقل می كند تا نشان دهد كه دعا 
و مناجات چه اهمیت فراوانی دارد. او خداوند را مطلق كماالت، زیبایی ها و خوبی ها دانسته 

و انسان را شایسته آن می داند كه در گفت وگو با او ابتدا به جهل و نقص خود اعتراف كند.

 سالمی از كمترین بنده

  جاده خدا سیدمحمد سادات اخوی
سیدمحمد ســادات اخوی، چهره ای است كه هم با 
قلمش شناخته می شود و هم با اجراهای تلویزیونی اش 
در برنامه های معارفی. او نیز 2كتاب نگاشــته به نام های 
»جاده خدا« و »پشت تو قایم شدن«. او در كتاب جاده خدا، 
با نثری ادبی به مناجات با خدای خویش پرداخته است. او به واقع 
در جاده خدا، با مفاهیمی قرآنی و درخواست هایی ادیبانه و همراه 
با احترام فراوان، با خداوند خودش مناجات می كند. سادات اخوی 

درباره این كتاب می گوید:»قطعات جاده خدا را طی 15سال نوشته ام امیدوارم مخاطبان این كتاب 
سخنان آن را حرف دل خود با خداوند بدانند.« این شاعر و نویسنده همچنین اشاره كرده است كه 
بخش هایی از قطعات این كتاب، پیش از چاپ آن در صدا و سیما هم پخش شده و درخواست های 

مكرر بینندگان باعث شكل گیری این اثر شده است.

 گفت وگوی محترمانه با معبود

  دعا و نیایش مولوی
شاید اگر در مثنوی معنوی و دیگر اشعار موالنا جست وجو كرده باشید، متوجه 
شده اید كه چه مناجات های نابی بین آنها موجود است. اصال همان بیت معروف 
»هیچ آدابی و ترتیبی مجوی/هرچه می خواهد دل تنگــت بگوی« را كه به یك 
موضوع مناجات محور هم مربوط می شود، اصل و اساس دعا و مناجات دانسته اند. 
كتاب »دعا و نیایش« به واقع پژوهشی اســت درباره مفهوم و مسئله دعا در آثار 
موالنای بزرگ. این كتاب را محمد كرمانی پژوهش و نگارش كرده است و در آن 
دیدگاهی عرفانی اســالمی موالنا درباره مفهوم دعا مورد بحث قرار گرفته است. 

نیایش های مثنوی معنوی در این اثر، با روش متكی بر قرآن كریم و مبتنی بر عقل سلیم مورد ارزیابی قرار گرفته 
است. در پایان هر فصل نیز مناجات هایی از موالنا در مثنوی معنوی نشر یافته است.

 خداوند موالنا

  مناجات نامه خواجه عبداهلل انصاری
یكی دیگر از چهره های مطرح تاریخ ادبیات و فرهنگ 
فارسی كه به مناجات شناخته می شود، خواجه عبداهلل 
انصاری است. انصاری را بیشتر به رساله ها و مقام علمی 
و عرفانی كه دارد، می شناسند. پس طبیعی است كه 
این مناجات ها باید چه عمقی و پشــتوانه ای داشته 
باشــند. خوانش مناجات هایی در اوج معنا و ادبیات، 
واقعا می تواند روح را جال ببخشد. با هم، بخش هایی از 
این مناجات های دلنشین را مرور می كنیم: »الهی نام تو ما را جواز، مهر تو ما را جهاز، 
شناخت تو ما را امان، لطف تو ما را عیان«، »الهی هر كه تو را شناسد كار او باریك و هر 
كه تو را نشناسد راه او تاریك، تو را شناختن از تو رستن است و به تو پیوستن از خود 

گذشتن است«، »الهی اگر طاعت بسی ندارم در هر جهان جز تو كسی ندارم« و...

  عاشقانه های خواجه عبدهللا

  مناجات سیدمهدی شجاعی
یكی از نویسندگان شاخصی كه ورود خوبی هم به حوزه 

ترجمه مناجات ها و دعاهای وارده داشته، سیدمهدی 
شجاعی بوده. كتاب مناجات او توسط انتشارات نیستان 
كه متعلق به خود اوست، نشر یافته است. در بخشی از این 
كتاب آمده است:»خدایا! ما اگر بد كنیم، تو را بنده های 
خوب بسیار است. تو اگر مدارا نكنی، ما را خدای دیگری 
كجاست؟! خدایا! سیاق تو این است كه طاقت را بیش از 
مصیبت می دهی. بده! خدایا! خسته ایم. دلگشاتر از تو كیست؟! درمانده ایم، كریم تر از تو 
كجاست؟!« این كتاب 64صفحه ای، نخستین بار در پنج،شش سال پیش بود كه منتشر 
شد و به نوعی، گفت و گوهای این نویسنده با خدای خویش بوده است. جالب اینكه این 

مناجات ها پیش از چاپ به صورت پراكنده در ماهنامه نیستان نیز به چاپ رسیده بود.

 عارفانه های آقای نویسنده

  الهی نامه عالمه حسن زاده آملی
یكی از معروف ترین مناجات نامه های زبان فارسی متعلق به عالمه حسن زاده آملی 

است. او البته این مناجات نامه را به سبك قدما نوشته است، اما مفاهیم و نكته هایش امروزی 
است. در این مناجات نامه نیز، هم بنیه های ادبی را مشاهده می كنیم و هم بنیه های عرفانی 
را؛ درست مثل مناجات های عالمه عبداهلل انصاری. در بخشی از آن آمده است:»الهی! به حق 
خودت حضورم ده و از جمال آفتاب آفرینت نورم ده. الهی! همه از تو دوا خواهند و حسن از 
تو درد. الهی! همه گویند بده، حسن گوید: بگیر. الهی! همه برهان توحید خواهند و حسن 
دلیل تكثیر. الهی! اگر چه درویشم ولی داراتر از من كیست كه تو را دارم؟ الهی در ذات خودم 

متحیرم تا چه رسد در ذات تو. الهی! هر چه بیشتر دانستم نادان تر شدم، بر نادانی ام بیفزا!...«

 الهی دردم بیشتر كن

آدم وقتی كه دلش می گیرد، وقتی كه كارش گیر می افتد، وقتی كه از همه  چیز خسته 
است، دوست دارد با كســی حرف بزند. بی جهت نیست كه روانشناسان می گویند 
80درصد خوشبختی آدم به روابط او بازمی گردد. حاال فراتر بروید و تصور كنید كه اگر كسی كه با او صحبت 
و درددل می كنید، كامل ترین و دوست داشتنی ترین و نخستین و آخرین و تنها هستی مطلق باشد، آن وقت 
چه اتفاقی می افتد؟ موجودیتی كه مانند یك دریای بزرگ و شــفابخش، می تواند ناراحتی ها، آلودگی ها و 
درماندگی های شما را رفع كند. اینجاست كه مناجات و راز و نیاز با خدا  زاده می شود. به بهانه فرا رسیدن ماه 

مبارك رمضان، به گفت وگو با حجت االسالم علی سرلك نشسته ایم؛ درباره همین موضوع.

ماه خدا 6 نوا گردی

عیسی محمدی

  مناجات حضرت امیر)ع(
ماه مبارك هم از راه رســید؛ ماهی 
كه آدم  را به یاد می آورد كه هدف از 
آفرینش اش چه بوده است؟ آیا همین 
خور و خواب و خشم و شهوت، هدف 
اصلی و رویكرد اصلی بوده اســت یا 
اینكه باید فلســفه ای دیگر داشته 
باشــد؟ فلســفه آفرینش انسان در 
اسالم، بندگی خداوند است و یكی 
از جنبه های ایــن بندگی، مناجات 
با كسی اســت كه ما را خلق كرده 
و جــز او، آرام و قــراری نمی توانیم 
داشــته باشــیم. مناجات حضرت 
امیر علیه السالم كه از مناجات های 
معروف ماســت، یكی از آن دست 
دعاهایی است كه می تواند حسابی 
انسان را آرام كند؛ خاصه اگر با صدای 
حاج مهدی سماواتی هم باشد؛ همان 
مناجاتی كه غالبــا از تلویزیون هم 
پخش می شود؛ مناجاتی كه به شدت 

مناسب این روزهاست.

آه  ای موالی من!

  مناجات محمد معتمدی
در  مناجات خوانــی  ســنت 
خوانندگان ســنتی خوان ایرانی 
نیز رواج بســیاری داشته و دارد. 
این گروه، اشعار مناجاتیه مربوط 
به شعرای كالســیك ایرانی را، 
بازخوانی كرده اند كه غالبا بدون 
موسیقی و در دستگاه های مختلف 
بوده است. این دست مناجات ها 
نیز برای این روزهای  ماه مبارك 
می تواند حســابی روح نواز باشد؛ 
خاصه اینكه شــعر و نــوا در اوج 
كیفیت خودشان باشند. محمد 
معتمدی از ســنتی خوان هایی 
است كه آلبومی به نام مناجات هم 
منتشر كرده كه ازجمله نواهای 
آن، می توان به »در میكده عشق« 
را نام برد كه روی غزلی از حافظ 
خوانده شده است؛ غزلی كه به این 
منظور انتخاب شده، چنین است: 
»باز  آی و دل تنگ مرا مونس جان 
باش/ وین سوخته را محرم اسرار 
نهان باش/ زان باده كه در میكده 
عشق فروشند/ ما را دو سه ساغر 

بده و گو رمضان باش...«

ساغر عشق

  مناجات شجریان
یكي از معروف ترین مناجات هاي 
خوانده شــده به زبان فارســي را  
باید متعلق به اســتاد محمدرضا 
شــجریان بدانیم كه تا مدت ها نیز 
از صداوسیما پخش مي شد. همین 
حاال هم خیلي ها ایــن مناجات را 
در گوشي هاي همراه شان دارند و 
دم افطار به آن گوش مي ســپارند. 
به واقع این مناجات استاد در كنار 
ربناي معروف او، دوگانه به شدت 
محبوبی است كه ماه هاي مبارك، 
ما را به یاد وي مي اندازد. شعر این 
مناجات نیز از دفتر ســوم مثنوي 
انتخاب شــده اســت:»این دهان 
بســتی دهانی باز شد/ كو خورنده 
لقمه های راز شــد/ لب فروبند از 
طعام و از شــراب/ ســوی خوان 
آسـمانی كن شتاب/گر تو این انبان 
ز نان خالی كنی/ پــر ز گوهرهای 
اجاللی كنی/طفل جان از شــیر 
شیطان باز كن/ بعد از آنش بـا ملك 

انباز كن...«

مناجات فارسی

پنجشنبه

شماره 115
26 فروردین 1400 

نكته های خواندنی حجت االسالم سرلك درباره مناجات 
و رابطه با خدا در هنگامه سختی ها

گاهی به آسمان
نگاه كن

    در ادبیات و فرهنگ دینی، اشــاره شده كه 
انسان وقتی كه در شــدائد و سختی هاست، 
به طرف خدا گرایش پیــدا می كند و خداجوتر 
می شود. از ســوی دیگر وقتی كه در خوشی و 
آسایش و رفاه اســت، از خدا دورتر می شود. 
سؤالم از شما این است كه در شرایط امروزه كه 
ســختی های زیادی وجود دارد، این سختی ها 
باعث نزدیكی بیشتر به خدا و ارتباط بیشتر با 
خدا می شود یا اینكه بهانه ای به دست می دهد 
كه بندگان از خدا به بهانه همین سختی ها دورتر 

شوند؟
اصالً یكی از حجاب های بزرگ انسان این است كه كم كم اسباب و 
وسایل برای او جنبه استقاللی پیدا كرده و باعث می شوند به مرور 
زمان از مسب االسباب غافل شود. همین امر هم باعث می شود 
تا در سختی ها و بالها و اضطرارها، اسباب و وسایل از عملكرد و 
خواص و آثار خودشان دور شده و آنها را از دست می دهند. به طور 
مثال طرف پولدار است، اما با پولش نمی تواند كاری برای زندگی 
و مشكالتش كند. مثال بیمار اســت اما پول نمی تواند برایش 
سالمتی ایجاد كند. اسباب معموال در سختی ها و بالها هویت 
واقعی شان را نشان می دهند و به همین دلیل است كه در بالها 
و سختی ها، انسان ها وقتی كه ناقص بودن و بی اثری اسباب  را 

می بینند، الجرم و ناخواسته به سوی خدا روی می آورند.
    پس به این ترتیب در سختی های زیادی كه 
امروزه با آن مواجهیم، باید گرایش به مناجات و 

خداجویی بیشتر باشد؟
در قرآن آمده است كه ما انسان ها را در سختی قرار می دهیم تا به 
تضرع و قطع امید از اسباب و وسایل برسند. در این صورت انسان 
تكیه به مسب االسباب می كند. اما در این میان عارفان و كسانی 
كه به سطح باالی خودسازی رسیده اند، چه در خوشی و چه در 
شدت و سختی، حالت تضرع داشته و رو به خدا دارند و دعای شان 

این است كه خدایا، لحظه ای ما را به خودمان وامگذار.
    امروزه می بینیم كه سختی ها گاهی موجب 
ایجاد بهانه برای دوری از مناجات و خدا و رابطه با 

خدا شده است. آیا چنین است؟
حقیقت این اســت كه ما آدم ها وقتی كه به سختی و اضطرار 
برســیم، چه بخواهیم و چه نخواهیم، نوری در دل مان ایجاد 

می شود كه باعث توجه به خداســت. در آیه 67سوره 
اسراء آمده اســت كه»و چون در دریا به شما خوف 
و خطری رسد در آن حال به جز خدا همه آنهایی 
كه به خدایی می خوانید از یاد شما بروند، و آنگاه 
كه خدا شــما را به ساحل سالمت رســانید باز از 

خدا روی می گردانید، و انســان بسیار كفر كیش 
و ناســپاس اســت.« من در بعضی از پروازهایی كه 

داشته ام و حاال هواپیما نیم یا یك ساعتی درگیر نقص 
فنی شــده، این حالت نورانی و معنوی را در بسیاری 

از مســافران دیده ام. این جور چیزها دست 
خودمان نیست. به قول آیت اهلل العظمی 

بهجت، گزیری نداریم جــز اینكه به 
سمت خدا برویم. سختی ها در واقع 
مانند سوزن هایی هســتند كه به 

بادكنك شرایط حبابی و اسبابی 
ما می شود تا به قول موالنا، به 

جایی برسیم كه بگوییم »از 
سبب سازیش من حیران 
شــدم/وز سبب سوزیش 
سرگردان شــدم.« یا 
»دیده ای باید ســبب 
سوراخ كن/تا حجب را 
بركند از بیخ و بن.« 
ما چاره ای نداریم 

پیدا كرده است. اما این به معنای پایان یافتن دینداری و كنار 
گذاشتن آن نیست. شما پدیده پیاده روی اربعین را نگاه كنید؛ با 
این وسعت و شدت و خودجوشی اصال سابقه نداشته. یا اتفاقاتی 

چون اعتكاف، محرم، زیارت امام رضا علیه السالم و...
     برای نزدیكی به مناجــات و رابطه با خدا و 
گفت وگو با او، چه پیشــنهادی دارید و با چه 
شــیوه ای این كار را انجام بدهیم كه باعث اثر 

بیشتری در ما شود؟
مولوی می گوید »هیچ ترتیبی و آدابی مجوی/هرچه می خواهد 
دل تنگت بگوی« انســان باید منطقه ای فــردی و اختصاصی 
برای گفت و شــنود با خدا تدارك ببیند. از طــرف دیگر باید 
ریشه های این گفت وگو عمیق و دارای تفكر و تأمل باشد. مثال 
دعای ابوحمزه ثمالی یا دعای افتتاح را روزی نصف صفحه، یك 
صفحه بخوانید. روی مضامین آن فكر كنید. این باعث می شود 
تا به درك بیشتری از این مضامین رسیده و دعاها و مناجات ها 

عاشقانه تر بشود.
     اتفاقا این بحث خیلی رایج اســت و به نكته 
جالبی اشاره كردید. برداشت من این است كه 
شما می گویید هر دو مدل باید وجود داشته باشد: 
هم آن مدلی كه هر چه می خواهد دل تنگت بگو 
و هم استفاده از دعاها و مضامین و مناجات های 

رسیده از بزرگان و ائمه. درست است؟
من می گویم هر دو را با هم داشته باشید. ضمن اینكه مناجات و 
ادعیه وارده از ائمه اطهار علیهم السالم، مانند شمش طال هستند 
كه شما با توجه به توانمندی های روحی كه دارید، می توانید از 
آنها مثال برای خودتان انگشتر یا گوشواره یا... بسازید. در نهایت 
اینكه ماده اصلی همان ادعیه وارده اســت. ولی هر دو را با هم 
باید داشته باشید. گاهی وقتی كه رانندگی می كنید الزم دارید 
كه با خدا مناجات كنید. حاج اسماعیل دوالبی رحمه اهلل علیه، 
می گفت موقع خواب از زیر پتو دست هایت را به حالت گدایی 

جز اینكه در اضطرارها به یك قدرت الیتناهی و بی پایان تكیه 
كنیم. اما اینكه بعضی از اشخاص به بهانه سختی ها و فشارها، 
از مســئولیت ها و تعهدات و دینداری شان می گریزند، به واقع 
یك بهانه جویی اســت. مریض می شود می گوید چون مریضم 
نماز نمی خوانم. یا فشار اقتصادی وارد می شود، می گوید روزه 
نمی گیرم. اینها صرفا بهانه اند. درست مثل دانش آموزانی كه باید 
تكلیف و مشق شب انجام بدهند اما مدام دنبال بهانه ای 

برای فرار از آن هستند.
     با مردم كه روبه رو می شــوید، به نظرتان 
كدام مورد در آنها بیشــتر اســت؟ یعنی 
بهانه جویی به واسطه مشكالت یا نزدیك تر 

شدن به خدا به دلیل سختی های زیاد...
به نظرم كه »متاع كفر و دین بی مشــتری نیســت/

گروهی این گروهی آن پســندند.« ولــی معتقدم 
كســانی كه پای دین و دینداری می ایستند 
در این شــرایط عیار و كیفیت شان 
باال می رود و آب دیده می شوند. 
شما به حاج قاســم سلیمانی 
توجه كنیــد. در زمان جنگ 
تحمیلی هم فرمانده لشــكر 
بود ولی در ســال های اخیر 
و در میدان مبارزه با داعش 
و میادین دیگر، فوق العاده 
عیارش باالتــر رفته بود و 
تبدیل به فردی دیگر شده 
بود. البته قبــول دارم كه به 
واســطه نوع كاركرد رسانه ها 
و شبكه های مجازی و... در سطح 
دنیا، فضای افكار عمومی میل بیشتر به 
هنجارشكنی و رفتارهای هنجارشكنانه 

دربیاور و به پیشگاه خدا بگیر. از سوی دیگر دعاهای وارده را هم 
باید مورد توجه قرار دهیم.

     مخصوصًا با ترجمه های روانی كه سال های 
اخیر باب شده...

بله. ترجمه های روانی كه صورت گرفته و امثال ســیدمهدی 
شجاعی و دیگران، این مناجات ها و ادعیه ها را به شكلی جذاب و 

خواندنی و امروزی ارائه داده اند.
     اگر جوانی به شما مراجعه كند و بخواهید كه 
او را به سمت و ســوی ارتباط عاشقانه با خدا و 
مناجات با خدا بكشانید، چطور او را متوجه این 

امر می كنید؟
بستگی دارد چه كسی باشد و در چه وضعیتی و جایگاهی؛ شاید 

نشود جواب كلی داد.
     اتفاقا منظورم این اســت كه جوابی كلی از 

شما بشنوم...
می توانم این را بگویم كــه جوان، بدان كه خداوند مشــتاق 
شنیدن صدای ماست. در فرهنگ دینی داریم كه اگر دعاهای 
شما نبود، خداوند اساسا اعتنایی به شما نمی كرد. به قول هاتف 
اصفهانی، »تو كمان كشیده و در كمین، كه زنی به تیرم و من 
غمین/همه غمم بــود از همین، كه خدا نكــرده خطا كنی«. 
خداوند واقعا مشتاق شــنیدن صدای بندگان خود است. در 
روایتی از پیامبر اسالم)ص( آمده است كه »خداوند در آسمان 
هفتم فرشــته ای را قرار داده است كه اســمش دعوت كننده 
است؛ وقتی ماه رجب وارد می شــود، فرشته ای كه در آسمان 
هفتم است هر شب از ماه رجب تا به صبح ندا می دهد:»خوشا 
به حال ذاكرین، خوشــا به حال اطاعت كنندگان« ]این ملك 
می گوید[: خدا دارد می گوید: من همنشین كسی هستم كه با 
من بنشیند. من اطاعت می كنم از كسی كه از من اطاعت كند. 
هر كه از من طلب غفران كند، او را می آمرزم.« آیا همین برای 

عاشقی كافی نیست؟



ماه مهمانی در سیما

عطر قرآن

هر خانه یك مسجدمن قرآن را دوست دارم

رمضان در شبكه شاد

نمایشگاه مجازی قرآن

فیلم گردی7ماه خدا

  یادداشت های كودكی
چندی پیش بود كه رسانه ها تیتر 
زدند بازگشــت اصغر فرهادی به 
تلویزیــون. امــا ماجرا چــه بود؟ 
مجموعه تلویزیونی »یادداشت های 
كودكی« بــه كارگردانی پریســا 
بخت آور، از شبكه نسیم بازپخش 
می شود. این سریال در  ماه رمضان 
ســال1380 از تلویزیــون پخش 
شــد و نكته جالب اینكه نویسنده 
آن اصغر فرهادی بــود و جالب تر 
اینكــه تیتراژخــوان آن نیز خود 
اصغر فرهادی بود! این سریال كه 
از نخستین ســریال های رمضانی 
تلویزیونی ایران بود، روایت خان بابا 
و ربابه است؛ سریدار خانه آقابزرگ. 
آنها از جوانــی در این خانه بودند و 
حاال كه پیر شده اند، كسی به آنها 
سر نمی زند. اما حمید، یكی از نوه ها 
به خانه آنها می آیــد و ماجراهایی 
شــروع می شــود. در این سریال، 
زنده یادان ســیروس گرجستانی، 
احمــد قدكچیــان و حمیــده 
خیرآبادی ایفای نقش كرده بودند.

ماجراهای خان بابا

  بنفشه آفریقایی
این روزها خبر رســیده كــه فیلم 
»بنفشــه آفریقایی«، موفق شده به 
جشــنواره آتالنتا راه یابد. این فیلم، 
ســال گذشــته در ایران به صورت 
آنالین اكــران شــد و حــاال دارد 
حضور جهانی اش را تجربه می كند. 
كارگردان این فیلم مونا زندی حقیقی 
بوده و جالب اینكه تهیه كنندگی اش 
را هم علیرضا شــجاع نوری برعهده 
داشــته اســت. جشــنواره آتالنتا، 
جشــنواره های  معتبرتریــن  از 
فیلم در آمریكای شــمالی اســت 
كه مورد تأیید آكادمی اســكار هم 
هســت. چهل وپنجمین دوره این 
جشــنواره جهانی از دوم تا دوازدهم 
اردیبهشــت ماه پیــش رو برگــزار 
خواهد شــد. جالب اینكه این فیلم 
پیش از این حضور در فستیوال هایی 
چون بوستون، هیوستون، تگزاس، 
سن لویس و فینیكس را تجربه كرده 
و امیدواریم اتفاقــات خوبی برایش 

بیفتد.

روایت های زنانه

روح در تلویزیون

  سریال احضار
ســریال »احضار«، كار جدیدی از 
علیرضا افخمی اســت كه در حال 
پخش از شبكه اول سیما به مناسبت  
ماه مبــارك رمضان اســت. ظاهرا 
افخمی قصد كرده با همان رویكرد 
همیشگی سریال های پر سر و صدای 
رمضانی، یعنی متافیزیك و روح، به 
تلویزیون برگردد. او در این سریال، 
قصد دارد كه سراغ عرفان های شرقی 
و احضــار روح و خرافاتی كه در این 
زمینه وجــود دارد، بــرود. افخمی 
كه با ســاخت »او یك فرشته بود« 
در 16سال پیش، حســابی فضای 
تلویزیون و جامعه را بابت سریال های 
متافیزیكی تسخیر كرده بود، هنوز 
از گرد راه نرســیده حسابی چالش 
ایجاد كرده است؛ اینكه آیا در چنین 
وضعیتی كه مردم در شرایط روحی و 
روانی مناسبی نیستند، آیا ساخت و 
پخش چنین مجموعه ای می تواند 

محلی از اعراب داشته باشد؟

پنجشنبه

شماره 115
26 فروردین 1400 

معرفی اپلیكیشن های كاربردی  ماه مهمانی خدا

همراه با رمضان در تلفن  همراه

نرم افزار 
جامع رمضان

این برنامه شــامل بخش های متنــوع مانند 
اعمال، ادعیه، احادیث، پزشــكی و غذاهاست. 
تمام اعمال و دعاهــا و همچنین تمام نمازها، 
تسبیحات، صلوات و اذكار  ماه رمضان و شب های 
قدر و ایام شهادت امیرالمومنین )ع(، احادیث 
و فضیلت های این ماه، در بخش های مختلف 
برنامه گنجانده شده اند. منتخب ادعیه همراه 
با پخش صوتی، بخشــی از برنامه اســت كه 
شــامل دعاهایی مانند دعای ابوحمزه ثمالی، 
دعای افتتاح، دعای سحر، دعای مجیر، دعای 
ربنا، مناجات امیرالمومنین )ع(، دعای شروع 
قرآن، دعای نور، دعای جوشــن كبیر، دعای 
جوشن صغیر و دعاهای روزانه به صورت متن 
است. تمامی دعاها همراه با ترجمه فارسی ارائه 
شده اند. بخش های دیگر این نرم افزار عبارتند 
از: اعمال و نمازهای شــب قــدر، احادیث ماه 
رمضان، تاریخچه ماه رمضان، پزشكی و غذاهای  
ماه رمضان. گرافیك برنامــه به صورت كامال 

تخصصی و كاربر پســند طراحی 
شده است.

ماه 
خوب خدا

در این برنامه موبایلی، بخش هایی مانند احكام ماه 
رمضان، ویژگی ها و آداب ماه مبارك، ادعیه مانند 
دعاهای روز اول تا پایان  مــاه مبارك رمضان، 
دعای هنگام افطار، دعای ظهور، دعای افتتاح، 
دعای شــهر رمضان، دعای توسل، دعای قبل 
 از نمازهای فریضه، مناجات امیرالمومنین )ع(

 و دعای بعد از هر نمــاز واجب طراحی و ارائه 
شده اســت. اعمال و فضیلت های شب قدر، 
اعمال مشــترك، اعمال روزهای خاص ماه 
رمضان، فضیلت شــب های قــدر و فضیلت 
صلوات، بخش های آموزشی برنامه هستند. 
این اپلیكیشــن  برای گوشی هایی با سیستم 
عامل اندروید طراحی شده و نصب آن رایگان 
است. برای نصب این برنامه می توانید به یكی 
از برنامه های ارائه دهنده اپلیكیشــن های 
موبایلی مراجعه كنید و بد نیســت بدانید 
برنامه به صورت آفالین كار نمی كند؛ یعنی 
برای دانلود دعاها و صوت ها دســت كم در 

نخســتین اســتفاده، به اینترنت نیاز 
خواهید داشت.

 
قرآن صوتی 

وصل 
اپلیكیشن »قرآن صوتی وصل« به طور كامال 
رایگان متن كامل قرآن را به همراه خوانش 
صوتی آن مهیا كرده كه می توانید با نصب آن 
در گوشی اندروید خود، همیشه و همه جا این 
كتاب آسمانی را همراه داشته باشید. ترجمه  
فارسی نیز در كنار متن عربی قرآن تهیه شده 
است تا كاربران ایرانی قادر به خواندن آن و 
درك معنا و مفهوم آیات باشند. قرائت صوتی 
كه به آن اشــاره شــد، به صورت آفالین در 
برنامه وجود ندارد و برای استفاده از آن باید 
حداقل برای بار اول به اینترنت متصل باشید 
تا قادر به انتخاب 12قاری مطرح دنیا و دانلود 
فایل صوت مربوط به آن قاری باشید. امكان 
جست وجو براساس نام سوره، كلمه، صفحه 
و ... نیز در این برنامه درنظر گرفته شده است 
تا درصــورت لزوم قادر به جســت وجو بین 
آیات باشــید. نشــانه گذاری آیات، از دیگر 

ویژگی های موجود در بخش قرآن این 
اپلیكیشن به حساب می آید.

غذاهای ماه 
رمضان

یك اپلیكیشن كاربردی در  ماه مبارك رمضان، 
مربوط به آشپزی است. آنطور كه این اپلیكیشن 
می گوید مواد غذایی مهم و مورد نیاز بدن باید 
در ماه مبارك رمضان در فاصله افطار تا ســحر 
مصرف شود. گنجاندن و برنامه غذایی مناسب 
باید از سفره افطار آغاز و به سفره سحری ختم 
شــود. در حقیقت بــرای آنكــه راحت تر روزه 
بگیرید، باید نیاز بــدن را تامین كنید به طوری 
كه با رســاندن مواد مورد نیاز بدن در طول این 
ماه، دچار ضعف یا مشكل سالمتی نشوید. اگر 
می خواهید روزه گرفتن برایتان راحت تر باشد، 
باید به آنچه در فاصله افطار تا سحر می خورید 
بیشــتر توجه كنید. در این برنامه روش تهیه 
غذاها، دسرها و نوشیدنی های افطار تا سحر به 

شما آموزش داده می شود.

ماه تابان
اپلیكیشن ماه تابان، یكی از برنامه های موبایلی 

ویژه  ماه رمضان اســت كه بــه تازگی آخرین 
به روزرسانی آن هم انجام شده و نسخه باكیفیت 
آن در دســترس كاربران قرار گرفته است. این 
برنامه بخش های متنوعی دارد كه شامل ادعیه 
)افتتاح، توســل، مجیر، كمیل، زیارت عاشورا، 
ندبه و...( و نسخه صوتی آنها، احكام  ماه مبارك 
رمضان، دعای جوشــن كبیر، دعــای روز های  
ماه مبارك و نســخه صوتی و اعمال مشترك و 
مخصوص شب های قدر است. سازندگان برنامه 
تالش كرده اند نسخه ارائه شده، فضای گرافیكی 
جذاب و كاربرد آسان داشــته باشد. این برنامه 

برای سیستم عامل اندروید طراحی شده 
و 85مگابایت حجم دارد.

ماه رمضان امسال، شعار نشاط معنوی، مساوات و همدلی برای سیما انتخاب شده است. پویش محوری سیما در  ماه 
مبارك رمضان »مردم ماه« نام دارد كه این پویش به صورت مشترك با سازمان تبلیغات اسالمی اجرا می شود. دسته بندی 

برنامه ها در 3حوزه ترتیل و جزء خوانی، دعا و مناجات خوانی و سخنرانی مذهبی طراحی شده است. ترتیل خوانی و جزء خوانی از 
بعد اذان صبح شروع می شود و شبكه یك و شبكه قرآن از حرم امام رضا)ع( و مسجد جمكران این برنامه را روانه آنتن می كنند. پس از 
پخش این برنامه ها شبكه های دیگر ترتیل خوانی و جزء خوانی را تا افطار ادامه می دهند. دعا و مناجات امسال از ساعت23:30 از حرم 
حضرت معصومه)س( از شبكه یك سیما شروع می شود و با شبكه های دو، سه، پنج و قرآن ادامه پیدا می كند. شبكه دو سیما از حرم 

امام رضا)ع( برنامه مناجات خوانی دارد. شبكه قرآن نیز ساعت22 ویژه برنامه ای را از كربالی معلی پخش می كند.

مهم ترین برنامه مجازی ســازمان تبلیغات اسالمی برای ماه مبارك 
رمضان، جشــنواره مجازی »عطر قرآن« است كه با همكاری بسیج 
و كانون فرهنگی تبلیغی رشــد معنوی در 2بخش كودك و نوجوان 
و بزرگساالن برگزار خواهد شد. در بخش بزرگساالن، تفسیر، تالوت 
قرآن، مبانی قرآنی مرتبط با بیانیه گام دوم انقالب و همخوانی قرآنی 
اجرا می شــود و برنامه های بخش كودك و نوجوان، شــامل نقاشی، 
بلبالن وحی، همخوانــی قرآنی، گلبانگ مؤذن و ســرودهای قرآن 
اســت. در كنار این برنامه ها، یك بخش ویژه برای گروه های سرود و 
همخوانی درنظر گرفته شده كه عالقه مندان می توانند آثار خود شامل 
مناجات خوانی، همخوانی قرآن، سرود در ارتباط با میالد امام حسن 
مجتبی)ع(، شهادت حضرت علی)ع(، لیالی قدر و عیدانه عید سعید 

فطر را به دبیرخانه این جشنواره ارسال كنند.

طرح »من قرآن را دوســت دارم«، طرحی است كه 
سازمان اوقاف و امور خیریه با مشاركت اعتاب مقدسه 
جمهوری اســالمی و بقاع متبركه برگــزار می كند. 
در این طرح، قرآن آموزان می توانند از طریق فضای 
مجازی و ســایت بقاع متبركه، با آغــاز  ماه مبارك 
رمضان ثبت نام كنند و در كالس های آموزشــی كه 
تیرماه برگزار می شود شركت داشته باشند تا با اتمام 
این دوره آموزشــی ،مدرك الزم به آنان اهدا شــود. 
قرار اســت در مرحله اول این طرح یك میلیون نفر 
با روخوانی و روان خوانی قرآن كریم آشــنا شوند. در 
بقاع شــاخص و امامزادگان، برنامــه ترتیل خوانی و 
تفسیر قرآن كریم و دوره های آموزش قرآن به صورت 
مجازی برگزارمی شــود و این برنامه ها از پایگاه های 
اطالع رسانی بقاع متبركه، صدا و سیما و شبكه های 

استانی به صورت مجازی پخش می شود.

اداره قرآن، عترت و نماز ارتش طرح »هر خانه، یك 
مســجد« را برای  ماه رمضان امســال درنظر گرفته 
است. در ارتش، 496روحانی شــاغل و 73روحانی 
مدعو هســتند كه تمامــی برنامه هــای آنها مثل 
ســخنرانی ها در  ماه مبارك رمضان در بستر فضای 
مجازی برگزار می شود. امســال جشنواره حدیث با 
محوریت 110حكمت نهج البالغه برگزار می شــود. 
كالس های قرآنی برای طیف های مختلف كاركنان 
پایور و وظیفه، دانشجویان و خانواده ها در بستر فضای 
مجازی برگزار می شــود. بیش از 3600استاد قرآنی 
ارتش، دارای كانال در بستر فضای مجازی هستند كه 
هر كدام از قرآن آموزان در سطح مربوطه و در رشته 
روخوانی، روان خوانی، تجوید و صوت و لحن با استاد 
مربوطه مرتبط هستند و در پایان ماه مبارك رمضان 

به شركت كنندگان، هدایایی اعطا می شود. 

با آمدن كرونا، شبكه شاد به برنامه آشنای معلمان و دانش آموزان تبدیل شد. این شبكه برای  ماه رمضان 
هم ایده هایی دارد. پخش زنده محفل ختــم قرآن كریم از حرم حضرت معصومــه)س( در 30روز به صورت 
جزءخوانی نوجوانان، برگزاری مسابقه فرازخوانی به شیوه قرائت تقلیدی )مجلسی( و اجرای پویش محافل قرآنی در 
قالب خانوادگی یا آموزشگاهی و مدرسه ای به شــیوه مجازی و تقدیر از برترین ها براساس نظر اعضای كانال، بعضی از این 
برنامه هاست. از دیگر برنامه های درنظر گرفته شده از سوی دبیرخانه پایگاه مجازی محافل انس با قرآن كریم شبكه آموزشی 
شــاد، می توان به برگزاری محفل انس با قرآن كریم با حضور قاریان، حافظان و گروه های همخوانی و تواشیح بین المللی، 
كشوری و استانی شامل 2محفل بین المللی، 3محفل ویژه دختران و بانوان و 5محفل قرآنی عمومی و در كنار آن آشنایی با 
جلسات مجازی محافل استادان كشوری اشاره كرد .بارگذاری روزانه محتواهای مرتبط با مراتب و راهكارهای انس با قرآن، 
معرفی استعدادهای قرآنی جهت حضور در محافل انس با قرآن كریم اســتان ها از دیگر مطالبی است كه نه تنها در ایام ماه 

مبارك رمضان بلكه در طول سال، در این كانال قرار می گیرد.

سال گذشته شیوع كرونا باعث شد برگزاری نمایشگاه قرآن هم 
مانند بسیاری از برنامه های دیگر لغو شود. البته برخی برنامه ها 
مانند مســابقات بین المللی قرآن كریم به تعویق افتادند و در 
اغلب برنامه ها قرار بر این بود كه به محض توقف شــیوع كرونا، 
اجرایی شــوند اما از آنجا كه نمایشگاه قرآن، برنامه ای ویژه  ماه 
رمضان است، مســئوالن معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد از 
لغو نمایشگاه در سال99 خبر دادند ولی امسال قرار است این 
نمایشگاه به شكل مجازی برگزار شود، به خصوص كه بخش های 
مختلف ازجمله كودك و نوجوان، پاسخ به سؤاالت و شبهات، 
بین الملل، دانشــگاهی، هنری و... بخش هایی هستند كه كار 
محتوایی انجام می دهند و ارتباطی با فروش محصوالت مذهبی 
و قرآن ندارند. نخستین دوره نمایشگاه مجازی قرآن كریم در 
نیمه دوم  ماه مبارك رمضان )18تا 27 ماه مبارك( از 11تا 20 
اردیبهشت ماه برای فراهم كردن زمینه ای برای فعالیت مجازی و 

ارائه خدمات مناسب در این  ماه پربركت برگزار می شود.

 رمضان مجازی 
در استان های مختلف

در اســتان های مختلف، نهادهای فرهنگی، برنامه های 
متنوعی برای برگــزاری یك رمضان پرشــور در فضای 
مجازی تدارك دیده اند. برگزاری مسابقات كتابخوانی و 
مسابقات فرهنگی، تولید محتوا در فضای مجازی، مراسم 
سخنرانی و قرائت ادعیه ماه رمضان و... ازجمله برنامه های 
كانون های مساجد اســتان قزوین در  ماه مبارك رمضان 
است. برگزاری پویش رفع موانع استجابت دعا، قرار دادن 
تالوت جزء روزانه قــرآن كریــم در كانال های مجازی 
وابسته به دانشگاه و نیز ایمیل كردن محتوا به خانواده ها، 
اجرای طرح ختم گروهی قرآن كریم به صورت روزانه در 
قالب پیامك برای اســتادان، كاركنان و دانشجویان هم 
از برنامه های دانشگاه علوم پزشكی مشهد در ماه مبارك 
رمضان اســت. در اردبیل پویش ختم قرآن، جزء خوانی، 
محافل انس با قرآن با حضور قاریان برجســته كشوری، 
مسابقه فراز خوانی، تهیه پادكســت با موضوعات قرآنی 
در قالب تالوت آیات به همراه تصاویر مرتبط و مســابقه 
قدر قرآنی با موضوع قرائت ســوره قدر توسط نوجوانان و 
جوانان و انتخاب بهترین موارد و پخش از صدا و ســیما 
در برنامه های سحری و افطاری، با بهره گرفتن از ظرفیت 
فضای مجازی در طول ماه مبارك رمضان اجرا می شــود. 
در اســتان مركزی 18محصول در حوزه فضای مجازی 
تولیدشده است. در 30مســجد و مكان مذهبی، قاریان 
نوجوان و جوان شیرازی كه رتبه ملی و بین المللی دارند، به 
جزء خوانی خواهند پرداخت كه در فضای مجازی به صورت 
روزانه منتشر خواهد شد. اكران دعاهای روزانه ماه مبارك 
رمضان روی سازه های شهری از دیگر برنامه های فرهنگی 
شهرداری شیراز در این ماه مبارك است كه از طریق صفحه 
رسمی farhangi.shiraz@ و دیگر صفحه های مجازی 
نیز منتشر خواهد شد. برگزاری جشنواره مجازی عكس از 
سفره های افطار و سحر، اجرای مجازی طرح »یك جرعه 
معرفت« با محوریت تفسیر آیات قرآن، برگزاری مسابقه 
خاطره نویسی روزه اولی ها، پخش زنده مجازی محفل انس 
با قرآن و قرائت دسته جمعی ختم قرآن روزانه در فضای 

مجازی از برنامه های استان مازندران است.

سهامدار بهشت در شمیرانات
امسال اهالی شمیرانات رمضان متفاوتی را در فضای مجازی 
تجربه می كنند. طرح سهامدار بهشت، راه اندازی پویش ختم 
قرآن كریم، روزی یك جزء توسط مؤسسات قرآنی در فضای 
مجازی و حقیقی، راه انــدازی نذر صلوات در فضای مجازی 
و شبكه های اجتماعی )ســهم هر نفر 100صلوات(، اجرای 
طرح بهار قرآن در بهار طبیعت )در قالب محفل انس با قرآن 
به صورت مجــازی با حضور قاریان و اســتادان(، بارگذاری 
منبرهای مجازی، شرح و تفسیر قرآن كریم، ادعیه ماه مبارك 
رمضان و دعاهای روزهای این ماه، بخشی از فعالیت هاست. 
بیان احكام شرعی در فضای مجازی و شبكه های اجتماعی، 
بارگذاری دوره تفسیر قرآن در فضای مجازی و شبكه های 
اجتماعی با عنوان سیری در ملكوت با حضور مفسران قرآنی، 
اجرای مسابقه مجازی همه با قرآن در شب های قدر و معرفی 
نفرات برتر و آموزش تصویری وضوخوانی برای عموم مردم 
در فضای مجازی و شبكه های اجتماعی در قالب اجرای طرح 
»بهترین سرمایه هستی« درنظر گرفته شده است. پویش 
»كاسب حبیب اهلل« درخصوص مشاركت دادن كسبه برای 
كمك به اطعام و ارائه خدمات بــه نیازمندان در ماه مبارك 
رمضان، پویش »نذر نان، بركت الهــی« با كمك نانوایان و 
خیران، بارگذاری قرائت قاریان و مداحان منتخب شهرستان 
در فضای مجازی و...  از جمله برنامه هایی است كه اداره كل 
تبلیغات اسالمی شهرستان شــمیرانات در فضای مجازی 

برگزار خواهد كرد.

در ماه رمضانی كه محدودیت های كرونا باعث تعطیلی تجمعات مذهبی شده است چه كنیم؟

متفاوت ترین ماه خدا
سال قبل وقتی در عزیزترین شب های ماه مبارك رمضان، هر كدام در خانه قرآن به سر گرفتیم و به یاد جمع های پرشور و دعاهای 
دسته جمعی رمضان های قبل اشك ریختیم، فكرش را نمی كردیم رمضان دیگری از راه برسد و كرونا هنوز نرفته باشد. فكرش را 
نمی كردیم كه یك ماه رمضان دیگر هم باید پای تلویزیون یا در فضای مجازی از برنامه های معنوی این ماه مبارك بهره ببریم و دســت به دعا برداریم تا 
بیماری تمام شود و درهای مساجد و عبادتگاه ها روی مومنان روزه دار و مهمانان ماه مهمانی خداوند دوباره باز شود. امسال هم برای حفظ نعمت سالمتی كه 
میزبان این ماه مبارك به ما و هموطنانمان داده، از شركت در تجمعات خودداری می كنیم و از راه های غیرحضوری و با استفاده از فضای مجازی، از برنامه های 

مذهبی و فرهنگی این ماه معنوی بهره مند می شویم. برنامه های مجازی رمضان 1400را در این گزارش مرور كرده ایم.

نیلوفر  ذوالفقاری
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شماره 115
26 فروردین 1400  كتاب گردی

  هفته كاری چهارساعته
دوســت دارید كــه هــر هفته، 
4 ســاعت كار كنید و یك حقوق 
خوب بگیرید؟ چه كسی است كه 
از این كار بدش بیاید؟ این كتاب، 
در واقع برای كســانی نوشته شده 
است كه چنین آرزویی دارند و البد 
تصور می كنند كه شــدنی نیست. 
اما با مطالعه كتــاب »هفته كاری 
چهارســاعته«، متوجه می شوید 
كه چنین كاری شدنی است و باید 
انجامش بدهید. چطــور؟ هدف، 
تولید ابزار و سیســتمی است كه 
به طــور خــودكار، كار كند. تصور 
می كنید یك فروشــگاه اینترنتی، 
هر هفته 7روزه و 24ساعته در حال 
كار است؟ بله، شما می توانید 7روز 
و 24ساعته ســفارش بدهید، اما 
فقط زمان مشــخصی برای ارسال 
محصول وجود دارد. ضمن اینكه 
تفویض وظایف و مــواردی از این 
دست نیز كارساز هستند. پس اصل 
قضیه، شدنی نیست؛ فقط همه چیز 

باید خودكار شود.

درآمد بدون كار

  راز یك جفت پای جادویی
این رمان، برای گروه سنی كودك 
و نوجوان منتشــر شــده اســت؛ 
رمانی كه اِی.پی.وینتر نگاشــته. 
در بخشی از آن می خوانیم:»بِرت 
تا 2روز بعد از دیدن واس همچنان 
كابوس می دید. در آخرین كابوس 
سایه ای حضور داشــت، مردم در 
خیابان جیغ و فریــاد می كردند و 
آتش سوزی شده بود. خواب می دید 
كه دوباره در آینه نــگاه می كند، 
اما این بار قیافــه عجیبی هم به او 
زل زده بود. قیافــه ناگهان برت را 
به نامش صدا كرد. بلند شــد. در 
تختخوابش نشست و نفس عمیقی 
كشــید. دوباره به زیــر باندپیچی 
كف دســتش نگاهــی انداخت. 
جای ســوختگی بهتر نشده بود. 
در واقع به نظر می رسید دارد بدتر 
هم می شود. در ضمن خودش هم 
دچار احســاس عجیبی شده بود. 
گاهی اوقات به نظرش می آمد انگار 
یك چیزهایی گوشــه چشــمش 

می جنبند...«.

یك رمان تخیلی

  یك شهر، یك پدر
ایــن كتــاب را محمــود مرادی 
ُگمیش تپه نوشته است و به تازگی 
نیز در دســترس خوانندگان قرار 
گرفته. این كتاب، درباره نوجوانی 
به نام احمد اســت كه در شهری 
ســاحلی و كوچــك در شــمال 
كشــورمان زندگی می كند. او در 
دنیای نوجوانی خودش، قصد دارد 
كه تبدیل به فــردی موفق و مفید 
برای جامعه اش شــود. به همین 
دلیل می خواهد كه پدرش را الگوی 
زندگی اش قرار داده و معلم شــده 
و به آرزوهایی كه پدرش داشــته، 
جامه عمل بپوشاند. البته این مسیر 
راحت نیست و با چالش های زیادی 
روبه رو می شــود؛ چالش هایی كه 
گره های داستانی را ایجاد می كند. 
اما احمد دست از تالش برنمی دارد 
و می خواهد كه به زندگی ایده آل و 
آرمانی خودش دست یابد و همین 
تالش هــا، بخش هــای خواندنی 

كتاب را تشكیل می  دهد.

در راه پدر

دریاچه شهدای خلیج فارسپیاده راه حاشیه رودخانه مقصودبیك

قدم زدن در بام تهرانپیاده روی در 2پارك با كمك پل طبیعت

پیاده راه میدان مشق

در روزهای تعطیل تهران، با پیاده روی در مسیرهای 
كم خطر، بهار را از دست ندهید

همقدم با 
شكوفه ها و باران

دوباره به روزهای تعطیلی شهرها رسیده ایم؛ روزهایی كه جز مشاغل 
ضروری، همه جا تعطیل است و ما هم جز موارد ضروری نباید از خانه 
خارج شویم. اما در این میان نباید از سالمت جسم و روحمان غافل شویم. كم تحركی عامل 
بسیاری از بیماری های جسمی و حبس شدن در چهاردیواری خانه عامل بسیاری از بیماری های 
روحی است. ببی شك پیاده روی، بهترین گزینه ممكن برای این روزهاست؛ ورزشی كم خطر كه 
جسم را از كرختی و اضافه وزن و روح را از افسردگی و دردسرهایش دور می كند. اگر قصد 
دارید در این روزهای زیبای بهاری كه متأسفانه با قرنطینه همراه شده، لذت پیاده روی 
در هوای خوب و فضای باز را تجربه كنید، ماسك، دستكش و مواد ضد عفونی كننده تان 

را بردارید و در ساعت های خلوت تر شهر سری به مسیرهای كم خطر پیاده روی بزنید.

بام تهران هم كه از قدیم پاتوق عالقه مندان به پیاده روی و كوهنوردی است، گزینه بسیار خوب دیگری 
برای قدم زدن در این روزهای كرونایی به حساب می آید. فاصله این مسیر پیاده روی از محدوده شهری 
باعث می شود تا بین همه مسیرهای پیاده روی، این گزینه، گزینه امن تری باشد. ضمن اینكه بام تهران یا 
توچال این امكان را هم در اختیار ما قرار می دهد كه عالوه بر پیاده روی، بتوانیم كوهنوردی در مسیری 
هموار و مناسب را هم به برنامه مان اضافه كنیم و بیشتر از یك قدم زدن ساده، حال جسم و روحمان را 
خوب كنیم. مجموعه بام تهران دارای مسیر 2كیلومتری برای پیاده روی است كه این مسیر از پاركینگ 
اصلی شروع شده و به ایستگاه اول ختم می شــود؛ یعنی فقط در همین ابتدای مسیر، پیش از آنكه به 
شیب كوه برسیم، می توانیم 2هزار متر پیاده روی كنیم. این در حالی است كه مسیر كوهپیمایی هم از 
ایستگاه اول شروع شده و تا خود قله توچال ادامه پیدا می كند. البته داستان كوهنوردی و پیاده روی كامال 
متفاوت است اما همین مسیر كوهنوردی هم تا ایستگاه دوم و سومش كامال مناسب سازی شده و با یك 

راه سرباالیی آسفالت شده، می توان آن را هم به مسیر پیاده روی اضافه كرد.

اگر ســاكن غرب تهران هســتید كه بدون شــك بهترین گزینه برای پیاده روی تان، دریاچه شهدای 
خلیج فارس یا همان دریاچه چیتگر است. اما از آنجا كه این مسیر، مسیر شناخته شده و پرطرفداری برای 
عالقه مندان به پیاده روی به حساب می آید، بهتر است ساعت قدم زدن تان را طوری تنظیم كنید كه به 
شلوغی مسیر پیاده روی و دوچرخه ســواری پیرامون دریاچه مصنوعی چیتگر نخورید. مثال صبح های 
خیلی زود یا ساعت های پایانی شب زمان بسیار مناسبی برای نفس عمیق كشیدن در هوای پاك و بهاری 
اطراف دریاچه ای است كه سال 1392در محدوده منطقه 22پایتخت ساخته شده است. خود این دریاچه 
حدود 130هكتار مساحت دارد و به دلیل فضای باز گســترده اش، یكی از گزینه های كم خطر خارج از 
چهارچوب امن خانه به حســاب می آید. ضمن اینكه هر بار قدم زدن در مسیر پیرامونی دریاچه، شامل 
7كیلومتر پیاده روی می شود و به این ترتیب می توانید میزان نیاز روزانه تان به پیاده روی را محاسبه كرده 
و بر مبنای آن، هرقدر كه می خواهید مسیر پیاده روی حاشیه دریاچه را قدم بزنید. ازجمله زیبایی های 
این مسیر منحصر به فرد برای قدم زدن هم این است كه در بخش شمالی دریاچه، امكان قدم زدن روی 

ساحل سنگی و حتی رسیدن به آب هم وجود دارد.

بیشتر ما پل طبیعت را به شكل یكی از جاذبه های گردشگری شــهر تهران می بینیم كه گاهی می توانیم با 
مراجعه به آن، از عرض بزرگراه مدرس گذر كرده و خودمان را میهمان معماری منحصر به فرد و نورپردازی 
زیبای این پل كنیم. اما همین پل طبیعت می تواند كمك مان كنــد در این روزهای كرونایی، پیاده روی در 
2فضای باز مناسب و كم خطر را به طور همزمان تجربه كنیم. بی شك یكی از مسیرهای پیاده روی در تهران كه 
اتفاقا در این روزهای بهاری گزینه بسیار خوبی هم به شمار می آید، پیاده روی در مسیر پارك آب و آتش و پارك 
طالقانی است؛ پارك هایی كه به وسیله پل 3طبقه طبیعت به هم متصل می شوند و عالوه بر فضایی برای قدم 
زدن، در این روزها پیشنهاد بسیار خوبی برای لذت بردن از بهار، دیدن شكوفه ها و لذت بردن از هوای دلچسب 
بهاری به حســاب می آید. پس اگر می خواهید هوای خوب و بهاری این روزها را از دست ندهید و نگاه تان را 
میهمان شكوفه های رنگارنگ و پرطراوت درختان كنید، حتما سری به پارك آب و آتش بزنید. پیشنهاد ما 
این است كه پیاده روی را از بوستان آب و آتش آغاز كرده، با گذر از پل طبیعت به پارك طالقانی بروید، بعد از 

قدم زدن در پارك جنگلی و بكر طالقانی، دوباره از طریق پل طبیعت به بوستان آب و آتش برگردید.

یكی از مسیرهای پیاده روی كمتر شناخته شده پایتخت، پیاده راه حاشیه رودخانه مقصودبیك است. این 
پیاده راه كه با سنگفرش های زیبا فضاسازی و مناسب سازی شده، حدود 3كیلومتر طول دارد و با عرض 5متر 
از پل شهید آیت اهلل صدر تا حد فاصل میدان تجریش امتداد پیدا می كند. نكته جالب توجه درباره این مسیر 
پیاده روی جذاب این است كه در تمام مدت پیاده روی از كنار رودخانه مقصودبیك عبور كرده و قدم زدن در 
فضایی پر از درخت با صدای آرامبخش آب و حتی گاهی پرندگان را تجربه می كنید. در سراسر این مسیر هم 
تا دلتان بخواهد پایه چراغ نصب شده كه اگر تصمیم گرفتید بعد از افطار به پیاده روی بروید، روشنایی تان 
تامین باشد. اما اگر به دنبال یك پیاده روی كامال حرفه ای هستید و دلتان می خواهد مدت زمان بیشتری در 
حاشیه رودخانه قدم بزنید، پیاده روی تان را به جای بزرگراه صدر، از بزرگراه رسالت، تقاطع خیابان رودخانه 
شروع كنید. درست است كه این محدوده تبدیل به پیاده راه نشده و فضاسازی ندارد اما با این حال می توانید 
كنار رودخانه را بگیرید و باال بروید تا به تجریش برسید. خوبی این مسیر هم این است كه در فضای خیابانی 
قرار دارد و به همین دلیل در مقایسه با بوستان ها و میدان های شهر، كمتر كسی آن را برای پیاده روی انتخاب 
می كند. درنتیجه خلوت تر است و به حفظ پروتكل های بهداشتی و رعایت فاصله اجتماعی نزدیك تر است.

برای قدم زدن در پیاده راه های تهران، مركز پایتخت جای بسیار خوبی به حساب می آید؛ چرا كه در محدوده 
بازار تهران تا دلتان بخواهد مســیرهایی وجود دارد كه فارغ از هیاهوی خودروها و موتورسیكلت ها، فقط 
مختص عابران پیاده است. پیاده راه های 15خرداد، ناصرخسرو، باب همایون، میدان ارگ و...، در مجموع 
یك فضای پیاده روی عالی پیش رویمان قرار می دهند، به خصوص اینكه این روزها به دلیل تعطیلی بازار، 
بسیار خلوت تر از همیشه هستند و گزینه امنی به حساب می آیند. اما در همین حوالی مركز شهر، میدان 
مشق با پیاده راه چشم نواز و دل انگیزش هم وجود دارد؛ فضایی كه از روزگار حكومت فتحعلی شاه قاجار در 
دل پایتخت باقی مانده و در آن می توان عالوه بر پیاده روی، بناهای قدیمی و زیبای این محدوده را هم از 
نزدیك تماشا كرد. پیاده راه »ملل متحد« كه پیاده راه میانی میدان تاریخی مشق است، عنوان عظیم ترین و 
پهناورترین پیاده راه شهری ایران را به خود اختصاص داده و چشم اندازی از فضای سبز گلكاری شده، درختان 
چنار سر به فلك كشیده و فواره های كوچك و بزرگ دارد. اگر برای پیاده روی این گزینه را انتخاب كردید، 
حتما سر راه از نمای بیرونی كاخ شهربانی، سر در باغ ملی، ساختمان قزاقخانه و... كه شما را یكباره به تهران 
دوران قاجار پرتاب می كند، دیدن كنید. در ادامه هم می توانید خودتان را به پیاده راه »سی تیر« برسانید و 

در یكی از قدیمی ترین خیابان های پایتخت قدم بزنید.

پرنيان سلطانی

در سرباالیی خیابان ولیعصر )عج( به سمت تجریش، یكباره با خیابانی روبه رو می شویم كه فضایش به طور كلی با فضای خیابان های منتهی 
به این خیابان بزرگ شمالی - جنوبی تفاوت دارد؛ خیابانی كه خیابان نیست، هیچ موتور و ماشینی در آن تردد نمی كند و تا چشم كار 
می كند درخت، فضای سبز و گل های بهاری در آن دیده می شود. خیابانی كه همه رهگذران را برای مدت كوتاهی هم كه شده از شلوغی 
و سر و صدای محدوده میدان تجریش رها كرده و آنها را به آرامش صدای آب، وزش نسیم در میان شاخ و برگ درخت ها و نغمه پرنده ها 
دعوت می كند. اینجا »باغ فردوس« است؛ باغ زیبایی كه شكل گیری اش به زمان حكومت محمد شاه قاجار، سومین پادشاه دودمان قاجاریه 
برمی گردد و در انتهای آن عمارت »معیرالممالك« یا همان موزه سینمای امروزی خوش می درخشد. اگر می خواهید بیشتر درباره تاریخچه 

این باغ و اتفاقات مهمی كه در گذر ایام در این محدوده از شهر رخ داده، بدانید، این گزارش كوتاه را از دست ندهید.

همه چیز درباره باغ فردوس، باغی كه از زمان حكومت محمد شاه قاجار در محدوده شمیران شكل گرفت

میراث حسینعلی خان معیرالممالك
 رد كاخی كه رشك بهشت بود! رد پای محمدشاه در باغ فردوس

 یادگار معیرالممالك

 پرهزینه ترین عروسی تاریخ ایران در باغ فردوس

روزگاری نه چندان دور، سراسر شمیران در قرق باغ های سرسبز و 
زیبا بود. هوای خوب و مناظر دلپذیرش دل همه را می برد و باعث 
می شد برخی از شاهان قاجاری دل از كاخ زیبای گلستان بكنند و 

برای ییالق راه شمیران را در پیش بگیرند. نمونه اش محمد شاه كه 
در سال 1264هجری قمری دستور داد برایش قصری در نزدیكی 

تجریش، یعنی محدوده امروزی باغ فردوس بسازند. زمین این 
محدوده را حاج میرزا آقاسی، صدراعظمش به او بخشیده بود و 

بهترین فضا برای ایجاد قصر ییالقی به حساب می آمد. حتی پایه این 
باغ و عمارت ییالقی شاه قاجار را هم خود حاج میرزا آقاسی ریخته 
بود اما اجل فرصت نداد تا محمدشاه پایان كار این قصر را ببیند و 
درنهایت او در قصر نیمه تمامش كه »محمدیه« نام داشت، از دنیا 

رفت.

اما بشنوید از معماری عمارت باغ فردوس كه روزی خانه مسكونی 
خاندان معیرالممالك بود، بعدها به »محمد ولی خان سپهساالر 
تنكابنی« رسید، مدتی دبیرستان شاپور بود و حاال موزه سینمای 
ایران است. این عمارت به سبك قاجاریه كه به »گوش فیل« شهرت 
داشت، ساخته شد. در قسمت جنوب عمارت، 7استخر با فواره های 
متعدد وجود داشت كه زیبایی باغ را دوچندان كرده بود. بعدتر 
كه باغ به دوستعلی خان نظام الدوله، پسر حسین علی خان رسید، 
معماران اصفهانی و یزدی را به كار گرفت تا در قسمت دیگری از 
باغ برایش یك عمارت جدید بسازند؛ عمارتی كه نامش را »رشك 
بهشت« گذاشت! این عمارت جدید با سنگ مرمر ساخته شده و 
دیوارهایش با كاغذهای طالیی برجسته تزئین شده بود اما با مرگ 
دوستعلی خان، رشك بهشت رفته رفته در اثر بی توجهی از بین 
رفت؛ تا جایی كه حتی سنگ های مرمر آن كنده و به عمارت امیریه 
)مدرسه نظام( برده شد! به این ترتیب امروز دیگری اثری از رشك 
بهشت وجود ندارد و تنها عمارت باقی مانده در باغ فردوس، همان 
ساختمانی است كه روزی به دستور حسینعلی خان معیرالممالك 
ساخته شد.

درست است عمر محمدشاه قاجار به كامل شدن 
قصر محمدیه قد نداد اما راهی كه شروع كرده بود 

منجر به ایجاد یكی از زیباترین باغ های تهران به نام 
باغ فردوس شد. در همان روزهایی كه قصر محمدیه 

در حال ساخت بود، درباریان نزدیك به محمد شاه 
هم تصمیم گرفتند در محدوده قصر جدید پادشاه 

برای خودشان عمارتی ییالقی بسازند. یكی از 
این درباری ها، حسینعلی خان معیرالممالك بود؛ 

خزانه دار و عیارزن مسكوكات در دوره سلطنت 
محمدشاه قاجار و بعدها ناصرالدین شاه قاجار كه این 

منصب را از پدرش »دوستعلی خان معیرالممالك« 
خزانه دار آغامحمدخان قاجار و فتحعلی شاه قاجار 
به ارث برده بود. القصه حسینعلی معیرالممالك در 

نزدیكی قصر محمد شاه برای خودش باغ زیبایی 
ایجاد كرد كه به باغ فردوس شهرت یافت و عمارتی 

بنا كرد كه امروز همه آن را با نام موزه سینما 
می شناسیم.

حسینعلی خان معیرالممالك، پسری داشت كه نامش را به یاد پدرش »دوستعلی« گذاشته بود. بعد از اینكه حسینعلی خان از دنیا رفت، باغ 
فردوس و عمارت زیبای آن به تنها پسرش دوستعلی خان معیرالممالك كه به دوستعلی نظام الدوله هم شهرت داشت، رسید. او هم كه از دنیا 

رفت، عمارت سهم بزرگ ترین پسرش دوستمحمدخان معیرالممالك شد؛ داماد ناصرالدین شاه قاجار كه با »عصمت الدوله« ازدواج كرد و اتفاقا 
جشن عروسی اش را در همین عمارت باغ فردوس برگزار كرد. البته در این باره روایت دیگری هم وجود دارد. برخی می گویند بعد از درگذشت 

محمدشاه، ناصرالدین شاه قاجار این باغ و اراضی اطرافش را از مالكان خرید و وقتی قرار شد دخترش را به دوستمحمدخان بدهد، باغ را به عنوان 
هدیه ازدواج به او بخشید. به هر حال هر طور كه بود باغ در اختیار دوستمحمدخان و عصمت الدوله قرار گرفت و آنها جشن ازدواجشان را در همین 

باغ برگزار كردند. شاید برایتان جالب باشد بدانید جشن ازدواج عصمت الدوله، دختر 9ساله ناصرالدین شاه قاجار با پسر دوستعلی خان خزانه دار، 
پرهزینه ترین یا پرخرج ترین عروسی تاریخ ایران است! این جشن عروسی 10روز به طول انجامید و مهریه شاهزاده خانم در آن دوران، 5میلیون 

سكه بود!

 از خانه معیرالممالك ها تا 
موزه سینما

مالكیت باغ فردوس تا سال های سال در اختیار 
معیرالممالك ها بود و بعد از آن چندبار دست به دست 
شد تا اینكه در سال 1318هجری قمری و در زمان 
سلطنت مظفرالدین شاه قاجار، محمد ولی خان 
سپهساالر تنكابنی آن را به مبلغ 18هزار تومان از ورثه 
امین الملك خرید. باغ كه به دست سپهساالر افتاد، 
دوباره رونق روزهای گذشته اش را پیدا كرد؛ قنات باغ 
احیا شد و فواره ها و استخرهای مطبق رونق بخش باغ 
فردوس شدند. اما این باغ احیا شده مدت زیادی به 
مالكش وفا نكرد؛ چرا كه سپهساالر مجبور شد باغ را 
در ازای بدهی اش به تجارت خانه طومانیانس ببخشد. 
پس از چندی دولت رضا خان هم در مقابل طلبی كه از 
طومانیانس داشت، این باغ را ضبط كرد و اراضی آن را به 
كارمندان وزارتخانه ها فروخت. درنهایت وزارت معارف 
قسمتی از باغ بزرگ فردوس را- كه باغ فردوس كنونی 
است- خریداری كرد و با مرمت عمارت معیرالممالك، 
آن را به دبیرستان شاپور تجریش تبدیل كرد. 
سال1350 ساختمان زیبای موجود در باغ به مركز 
فرهنگی و هنری تبدیل شد و از آن برای برنامه ریزی 
جشن های 2500ساله استفاده می شد. كمی بعدتر 
قسمتی از عمارت و فضای باغ فردوس به مؤسسه 
لغتنامه دهخدا و مؤسسه باستان شناسی دانشگاه تهران 
تبدیل شد كه هنوز هم این دو مؤسسه در جای خود 
باقی هستند. میراث معیرالممالك با پیروزی انقالب 
اسالمی ابتدا در اختیار صدا و سیما و بعد در اختیار 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار گرفت و به مركز 
اسالمی آموزش فیلمسازی تبدیل شد. از سال1381 تا 
به امروز هم از آن با عنوان موزه سینمای ایران استفاده 
می شود.

 ثبت ملی در سال 1376
باغ زیبای فردوس كه مساحتی حدود 20هزار مترمربع دارد و تاریخ بنای آن 
به دوران محمدشاه، سومین پادشاه قاجار می رسد، در یازدهم مرداد ماه سال 
1376با شماره 1876در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. بی شك گل 
سرسبد این باغ، عمارت هزار مترمربعی قسمت شــمالی است كه در 3و نیم 
طبقه ساخته شده و معماری بی نظیرش نگاه هر بازدیدكننده ای را به خودش 

جلب می كند.



فیلم گردی9آوا خانه

  فيلمِ تئاتر دروغ
گروه هاي تئاتري ايــن روزها از 
پلتفرم هاي پخش آنالين استفاده 
مي كننــد و نمايش هــا را در 
وي او دي ها به اشتراك مي گذارند. 
يكــي از ايــن فيلم تئاترها را كه 
مي توانيد در پلتفرم هاي نمايش 
اينترنتي ايراني تماشا كنيد، دروغ 
است. نمايشنامه اش را فلوريان زلر 
نوشته و در روزگار كنوني اتفاق 
مي افتد. اين نمايش، در واقع يك 
درام اســت كه قصد دارد زندگي 
زناشــويي را آسيب شناسي كند 
تا نشــان دهد كه گاهــي موارد 
ســاده و دروغ هاي پيش افتاده، 
مي توانــد منجر به چــه عواقبي 
شود. اين نمايش را آرين رضايي 
كارگرداني و افشين هاشمي هم 
در آن ايفاي نقش كرده. شــايد 
از اين حيــث بتوان ايــن اثر را، 
 چيزي شبيه فيلم هاي فرهادي 

قلمداد كرد.

دروغهاوعاقبتها

  فيلم تئاتر آی تك
تازگی ها يــك فيلم تئاتر در طرح 
نمايش نما از طرف كانون پرورش 
فكری كــودكان و نوجوانان اكران 
اينترنتی می شــود. ايــن تئاتر، از 
توليدات ســال 1398مركز توليد 
تئاتر و تئاتر عروسكی كانون بوده 
كه حاال در پايگاه مجازی كانون به 
آدرس th.kpf.ir به نمايش درآمده 
اســت. فاطمه برمال، نويسنده و 
كارگــردان اين تئاتر بــوده كه به 
سبك تئاتر كاغذی اجرا شده و حاال 
نسخه نمايش ويدئويی آن هم تهيه 
شده است. اين فيلم تئاتر، داستان 
پرنســس خودخواهــی و لج بازی 
اســت به نام آی تك. او هر چيزی 
را كه می بينــد می خواهد. پدرش 
هم كه پادشاه مملكت باشد، مدام 
به خواســته های دخترش توجه 
می كنــد. تا اينكــه روزی آی تك 
نور ماه را ديده و مــاه را می خواهد. 
كســی قادر به گرفتن ما نيست تا 
اينكه نوه نديمه قصــر و همبازی 
آی تك ســعی می كند مشكل را 

حل كند.

پرنسسخودخواه

یكدنیایموازی

  بازیكن شماره یك آماده
دوســت داريد درگير يــك فيلم 
تخيلی شويد؟ پس در اين صورت 
»بازيكــن شــماره يــك آماده« 
می توانــد گزينه مناســبی برای 
شــما باشــد؛ فيلمی كه استيون 
اسپيلبرگ ساخته و دو، سه سال 
پيش هم به نمايــش درآمد. اين 
فيلم براساس داستانی به همين نام 
شكل گرفته است. در آن بازيگرانی 
چون تای شرايدن، اوليويا كوك و 
بند مندلسون ايفای نقش كرده اند. 
فروش گيشــه موفقی هم داشت 
و تقريبا نزديك به ســه و نيم برابر 
هزينــه توليدش را فــروش كرد. 
فيلم درباره مرد جوانی اســت كه 
دنبال شكار تخم مرغ هليدی است . 
اين تخم مرغ، نــام گنجی پنهان 
شــده در دنيايی مجازی است. به 
همين نسبت شــما با اثری روبه رو 
هستيد كه به يك دنيای موازی در 
بازی های رايانــه ای و ويدئويی نيز 
می پردازد كه در نوع خودش خيلی 

جالب است.

پنجشنبه

شماره 115
26 فروردین 1400 

گفتوگوییخودمانیوصمیمانهباعرفانطهماسبی
خوانندهخوزستانیكهيكدفعهستارهشد

راك می خواندم 
اتفاقی  محلی خوان شدم

سری دوم برنامه تلویزیونی »عصر جدید« در كنار معرفی جوان های مستعد و 
خالق در حوزه های مختلف، یك »پدیده« هم داشت؛ پدیده ای كه هم خودش را 

به موفقيت رساند و با بيش از 5ميليون رأی مردمی به عنوان دومی رسيد و هم 
راه جدیدی در موسيقی كشورمان باز كرد. صحبت از »عرفان طهماسبی« 
اســت؛ خواننده بختياری اهل خوزســتان كه هم ترانه سراست و هم 
آهنگساز كارهایش و به زودی قطعا بيشتر از او در دنيای موسيقی خواهيم 

شنيد. در روزهایی كه این پدیده 23ساله در حال تدارك آلبومش است، سراغی از او گرفتيم تا 
برایمان از خودش، راهی كه شروع كرده، موسيقی جنوب و تجربه حضور در »عصر جدید« بگوید.

    با وجود سن كمی كه داری، به معنای واقعی 
كلمه در عصر جدید پدیده شــدی. موافقی 
گفت وگویمان را از اینجا شروع كنيم كه اساسا 

چطور راهت به موسيقی افتاد؟
معموال همه افرادی كه در عرصه موســيقی فعاليت دارند، از 
كودكی تالش هايی در اين حوزه داشته اند. من هم از كودكی هم 
شعر می گفتم، هم می خواندم. كتاب شعر بچگی هايم را هنوز 
دارم، ويدئوهايی هم هست كه در سن 7سالگی حتی يك جايی 
گفته ام من برای مردم می خوانم! اين آرزوی من از كودكی بوده، 
اما به طور جدی از 16، 15سالگی در اين مسير قرار گرفتم. به 

تئاتر رفتم و كارم را با شاهنامه خوانی شروع كردم.
    در این راه آموزشی هم دیده ای؟

نه می توانم بگويم آموزشی نداشتم، نه می توانم بگويم داشتم. 
واقعيت اين است كه خيلی كم، در جلساتی بسيار كوتاه، در حد 
يكی دو جلسه با استادانی كار كرده ام، آن هم فقط در حدی كه 
سؤاالتم را بپرسم. اما اينكه آكادميك كار كرده باشم يا هنرجوی 
كسی باشم، نه. بيشتر سعی كرده ام از طريق شبكه های مجازی 

و رسانه های مختلف اطالعاتم را به دست بياورم.
    رشــته تحصيلی ات چيست؟ چرا موسيقی 

نخواندی؟ 
رشته ام فنی است؛ كارشناسی ابزار دقيق می خوانم. دليلش هم 
اين است كه ما در خوزستان حتی يك هنرستان موسيقی هم 
نداريم. با اينكه از كودكی به شدت به موسيقی عالقه مند بودم، 
اما چون می دانستم رشته موسيقی در خوزستان وجود ندارد، 
به هنرستان رفتم كه دست كم در اسمش واژه هنر به كار رفته 
است! رفتم هنرســتان و برق ثبت نام كردم. واقعا ما در بحث 
امكانات تحصيلی و آكادميك موسيقی در خوزستان بسيار فقير 

هستيم. درحالی كه اگر يك هنرستان موسيقی داشته باشيم، 
استادانی برای تدريس می آيند و ناخواسته آگاهی آكادميك 
موســيقايی مان باالتر می رود. ضمن اينكــه تحت تأثير اين 
آموزش ها، استادانی در اين حوزه رشد خواهند كرد كه قطعا 

باعث پيشرفت هر چه بيشتر موسيقی كشورمان خواهد شد.
    از اینها كه بگذریم به سبك كاری ات می رسيم. 
همانطور كه داورهای عصر جدید هم اشــاره 
كردند، ســبك خاص خودت را در موسيقی 
داری و توانسته ای موسيقی محلی را برای همه 
مخاطبان با شكلی نو و جذاب ارائه بدهی. چطور 

به این سبك رسيدی؟
عصر جديد از خيلی جهات به من كمك كرد. اما جالب ترينش 
اين بود كه سبك كارم را به كلی تغيير داد. من اصال آهنگساز 
راك بودم. حتی يــك آلبوم كامل آماده بــا 8قطعه دارم كه 
ملودی فارســی دارد و كامال راك اســت! اما در عصر جديد 
به صورت اتفاقی يكی از آهنگ های مورد عالقه ام را كه كمی 
لهجه شيرازی داشــت انتخاب كردم كه خيلی مورد استقبال 
قرار گرفت. برای مرحله دوم آهنگ ديگری انتخاب كردم كه 
كامال فولك )موسيقی بومی يا محلی( بود. از آنجا كه اين آهنگ 
در لهجه و نوع موسيقی غلظت بسياری داشت، مردم نتوانستند 
ارتباط خوبی با آن برقرار كنند. به همين دليل نشستم و بررسی 
كردم كه چرا آهنگ اول با استقبال روبه رو شد و كار دوم آنچنان 
به دل مردم ننشست. درواقع اين سبكی كه امروز من را با آن 
می شناسند، سبكی اســت كه با توجه به برنامه عصر جديد 
مهندسی شده است! من ديدم در سبك های ديگر، طعم های 
بسيار قوی ای داريم و اگر می خواهم حرفی برای گفتن داشته 
باشم، بايد يك راه برای خودم بســازم. همين شد كه قدم در 

می بينم به اين ســبك كه در آن ردی از موسيقی فولك ديده 
شود، حتی نسبت به راك هم كمتر پرداخته شده. برای همين از 
اين اتفاق، از باز شدن اين مسير نو و جذاب و قدم گذاشتن در آن 

كامال راضی و خوشحالم.
    حاال كه خودت به این مسير آمده ای، به نظرت 
پرداختن به موســيقی فولكلور چقدر دارای 

اهميت است و تا چه اندازه جای كار دارد؟
جدا از اينكه موسيقی های محلی نه تنها يك فرم ملودی، بلكه 
ادبيات و فرهنگ ما هستند و بايد به آنها پرداخته شود، اين نوع 
موسيقی سازبندی های مختلفی دارد كه تنوع را به موسيقی مان 
تزريق خواهد كرد. امروز موسيقی هايی كه ما می شنويم بر پايه 
سازهايی بنا شده كه از 50، 40سال پيش تا امروز مورد استفاده 
قرار می گيرند. هراز گاهی هم سراغ سازهای متفاوت كشورهای 
ديگر می رويم، اما خيلی زود آنها را كنار می گذاريم؛ چون اساسا 
ريشه در وجود و فرهنگ ما ندارند. اما وقتی به موسيقی فولك 
ايرانی پرداخته شــود، آن وقت سازهای محلی يكی يكی جای 
خودشان را در ريتم موسيقی مان پيدا می كنند. من سعی كردم 
ايــن كار را در 2كار آخرم برای عصر جديــد يعنی »ماه  مو« و 
»ترديد« انجام بدهم و از »نی انبان« و »سرنا« استفاده كردم كه 
اتفاقا همين بخش ها به يكی از محبوب ترين تكه های كارهايم 
تبديل شد. من اين كار را در موسيقی ای كه بيشتر می شناسم، 
موسيقی جنوب، لر، بختياری و... اســتفاده كرده ام. حاال شما 
ببينيد ما بين قشقايی ها، آذری ها، كردها و ديگر قوميت ها چه 
موسيقی ها و چه سازهايی داريم كه می توانند طعم های جديدی 

به موسيقی پاپ مان اضافه كنند.
    كمی هم درباره تجربه حضور در عصر جدید 
برایمان بگو. پيش بينی می كردی اینقدر مورد 
توجه قرار بگيری؟ بعد از عصر جدید چه اتفاقی 

برایت افتاد؟
يادم هست وقتی برای مرحله اول عصر جديد پذيرفته شديم، 
يك مصاحبه ای با ما كردند و گفتند برای چه آمده ای؟ به دنبال 
جايزه هســتی؟ می خواهی معروف شــوی؟ يا هدف ديگری 
داری؟ من گفتم آمده ام تا تنظيم كننده های بزرگ ملودی های 
من را بشــنوند. البته آن زمان منظورم ملودی های راكم بود! 
جالب اينكه بعد از پخش اجراهايم، تقريبــا تمام افرادی كه 
دوست داشــتم كارهايم را ببينند و مدنظرم بودند، به سراغم 
آمدند و اين بسيار فوق العاده بود. ضمن اينكه همانطور كه گفتم 
اين برنامه راه موسيقايی ام را هم تغيير داد. من در عصر جديد 
4كار اجرا كردم كه اولی »گلم گلم« و دومی »دی بالل« بود. 
بعد از اين دو كار تصميم گرفتم خودم كارهايم را بسازم و چون 
سبك نويی بود و طعم جديدی داشت، خيلی پرريسك بود اما 
وقتی بعد از اجرای »ماه مــو« كليپ اين كار يك و نيم ميليون 
بازديد داشــت، يا وقتی »ترديد« را 2ميليون و500هزار نفر 
ديدند، به اين باور رســيدم كه در اين راه می شود ريسك كرد 

و نتيجه گرفت.
    چه زمانی منتظر آلبومت باشــيم؟ حاال زود 

است كه حرف از آلبوم بزنيم؟
اتفاقا خيلی ها می گويند عرفان كجا رفتی؟ عصر جديد تمام شد 
و تو ديگر نيستی. در واقع اين روزها به شدت درگير همين كارم. 
شكر خدا 4آهنگ در بستر عصر جديد آماده شده كه اينها قطعا 
جزو آلبوم ام خواهند بود. چند آهنگ ديگر هم تقريبا آماده است 
و فقط بايد تنظيم شوند تا بتوانم آنها را در قالب يك آلبوم كامل 

ارائه بدهم. ان شاءاهلل به زودی.

پرنیانسلطانی

اين راه گذاشــتم و نتيجه اين كار ملودی های فولكی شد 
كه طعمی از گويش هايش شيرازی، جنوبی، بختياری، لری 

و... دارند.
    حاال كه دیگر با این سبك شناخته شده ای، 
نمی خواهی آلبوم آماده ای كه در ســبك راك 

داری، منتشر كنی؟
راســتش اين كار يك مقــدار خطرناك اســت و 
مخاطب را گم می كنــد. مخاطبی كه من امروز 
دارم، مخاطب عالقه مند به فولك است. حتی 
عالقه مند به پاپ هم نيست. واقعا نمی توان او 
را به راك برد. عزيزانی هستند كه در اين 
حوزه كار می كنند، افتخار داده و برخی 
از اين ملودی ها را دوســت داشته و 
خواســته اند. من هم فقط به دنبال 
اين هستم كه افرادی اين كارها را 
بخوانند كه قشنگ اجرا كنند. اصال 
در اين باره ديد مادی يا معنوی ندارم 
كه مثال بخواهم صاحب اثر باشم. فقط 
دوست دارم اين كارها خوانده شوند كه به 

اميد خدا قرار است اين اتفاق بيفتد.
    راستی سبكی كه هم اكنون كار می كنی، اسم 
خاصی هم دارد؟ اصال می شود روی آن یك اسم 

گذاشت؟
فكر می كنم بايد برايش يك اسم ســاخت. اما هم اكنون 
می توان آن را در يك جمله توضيح داد؛ موسيقی پاپ با 

نگرش يا نگاهی به فولك.
    خودت از این تغيير ســبك كاری ات چقدر 

راضی هستی؟
به نظرم مســير خيلی جالبی باز شــده كه من اصال 
آمادگی رفتن در اين مسير را نداشتم و اتفاقا همين 
جذاب ترش می كند. هميشه دوســت دارم كاری 
را انجام بدهم كه ديگــران آن را انجام نمی دهند 
يا كمتر به آن پرداخته شــده اســت. شــايد به 
همين خاطر هم راك را انتخاب كرده بودم. حاال 

همیشهدوستدارمكاریرا
انجامبدهمكهدیگرانآن
راانجامنمیدهندیاكمتر
بهآنپرداختهشدهاست.
شایدبههمینخاطرهم
راكراانتخابكردهبودم.
حاالمیبینمبهاینسبك
كهدرآنردیازموسیقی
فولكدیدهشودحتی
نسبتبهراكهمكمتر
پرداختهشده

نگاهیبهمعروفترینآهنگهایفولكلورومحلیایرانی
كهدرسالهایاخیرطرفدارانبسیاریپیداكردهاند

عزیزبشینبهكنارُم
قبل ترها كه موسيقی ما هنوز اینقدر پيشــرفت نكرده بود، گاهی برخی از فعاالن موسيقی تالش هایی در حوزه آهنگ های فولك و محلی 
داشتند اما واقعيت این است كه این تالش ها تحت تأثير جذابيت موسيقی پاپ كه سبكی نو و جدید به حساب می آمد، گم می شد و موسيقی 
فولك كمتر مورد توجه قرار می گرفت تا اینكه در سال های اخير گروه های موسيقی و خوانندگان مطرحی به بازخوانی و اجرای برخی از این 
آهنگ ها پرداختند و این بار آهنگ های بومی و محلی، مخاطبان بيشتری را با خود همراه كردند. در این گزارش كوتاه نگاهی به معروف ترین 
آهنگ های فولكلور ایرانی انداخته ایم؛ آهنگ هایی كه احتماال همه ما دست كم یك بار آنها را شنيده ایم و گاهی حتی برخی از آنها را زیر 

لب زمزمه می كنيم.

شايد كه نه، حتما همه ما برای يك بار هم كه شده ترانه 
محلی »عزيز بشين به كنارم« را شنيده ايم و از شنيدن 

آن لذت برده ايم. ترانه ای كه بسياری از خوانندگان بارها 
و بارها آن را بازخوانی كرده اند و هر بار با هر صدايی كه به 
گوش مان رسيده، حالمان را خوش كرده است: »سر كوه 

بلند تا كی نشينم / عزيز بشين به كنار / كه الله سر زنه گل 
را بچينم / عزيز بشين به كنارم / گالی سرخ و سفيد بر هم 
تنيده / عزيز بشين به كنارم / نمی دونم كدوم گل را بچينم 

/ عزيز بشين به كنارم«.

عزیزبشینبهكنارم
آذری ها تا دلتان بخواهد آهنگ های محلی و ماندگار دارند 
كه بسياری از آنها را شنيده ايم. اما به نظر می رسد از بين 
همه آهنگ های فولك و حال خوب كن آذری، آهنگ 
»كوچه لره« بين غيرآذری زبان ها بيشتر طرفدار دارد 
و دلنشين تر است: »كوچه لره سو سپميشم / يار گلنده 
توز اولماسين / يار گلنده توز اولماسين / اله گلسين بله 
گتسين / آراميزدا سوز اولماسين / ساماوارا اوت سالميشام 
/ ايستكنه قت سالميشام / ياريم گديپ تك قالميشام / نه 
عزيزدير يارين جانی / نه شيرين دير يارين جانی«.

كوچهلرهسوسپمیشم

آهنگ »آهوی دشت« يا »صياد«، ترانه و آواز معروفی 
در جنوب خراسان است كه نخستين بار در كاشمر 

توسط »حسن عابدينی« با دو تار خراسانی خوانده شد و 
نوار كاست آن در اوايل انقالب جزو كاست های پرطرفدار 

بود: »بيا بريم دشت / كدوم دشت / همون دشتی كه 
خرگوش تاب داره / های بله / بچه صياد به پايش دام داره 

/ های بله / بچه صيدم را مزن / خرگوش دشتم را مزن / 
خواب خرگوش به خواب يار می ماند بله / خواب خرگوش 

به خواب يار می ماند بله«.

بیابریمدشت
درست است كه بسياری از ما با زبان كردی آشنا نيستيم 
و معنی واژه های به كار رفته در ترانه های محلی كردی را 
نمی دانيم، اما واقعيت اين است كه شور و هيجان قطعه های 
محلی اين زبان، همه ما را با خود همراه می كند. نمونه اش 
آهنگ »كابوكی« يا »كابوكه« كه يكی از قديمی ترين 
آواهای كردی است و قدمتش به صدها سال پيش می رسد. 
بخش پرتكرار اين آهنگ قديمی را با هم می خوانيم: 
»كابوكی لی ليه / كابوكی لی ليه / لی لی لی لی ليه / لی لی 
لی لی / كابوكی سورم وای وای«.

كابوكی

آهنگ محلی »ليال« هم يكی ديگر از آهنگ های ديار 
خراسان است. اين نغمه كه يكی از آثار شاخص مرحوم 
»اسماعيل ستارزاده« هنرمند صاحب سبك موسيقی 

شمال خراسان است، بارها توسط خواننده ها و گروه های 
موسيقی مختلف خوانده شده است: »عاشقم اومدم از 

دشت و صحرا / ليال در وا كن ميم / طالبم اومدم از بهر سودا 
/ ليال در وا كن ميم / اومدم تا شوم شمع سرايت / ليال در 

وا كن ميم / شوی نوروز كنم جونمو فدايت / ليال در وا كن 
ميم«.

لیالدرواكن،میم
آهنگ محلی »شاه صنم« هم يكی ديگر از آهنگ های 
فولك خراسانی است كه آن را بارها و بارها با صدای 
خوانندگان مختلف شنيده ايم. اگر در ذهن تان به دنبال 
ردی از اين نوای زيبای محلی می گرديد، نگاهی به 
اين چند بيت بيندازيد: »شاه صنم، زيبا صنم، بوسه زنم 
چشمای تو / ابريشم قيمت نداره، حيف از اون موهای تو 
/ ای سر راهت نشينم خسته خسته يار گلم / ای گل ريحون 
بچينم دسته دسته يار گلم / ای گل ريحون چنين بويی 
نداره يار گلم / ای دل مو طاقت دوری نداره يار گلم«.

شاهصنم

اگر آهنگ »ليال« برای خراسانی ها يك موسيقی محلی 
پرطرفدار است، گيلكی ها هم ترانه »رعنا« را دارند؛ ترانه ای 

كه به احتمال بسيار زياد اصل آن را با صدای »فريدون 
پوررضا« خواننده و موسيقی دان نامدار گيلك يا بازخوانی 

شده آن را توسط گروه موسيقی »رستاك« شنيده ايد: 
»رعنا تی تومان گله كشه، رعنا / تی غصه آخر مره كوشه، 

رعنا / ديل دبسی كردآجانه، رعنا / حنا بنی تی دستانه، رعنا 
/ ای رو سيا، رعنا جان، برگرد بيا رعنا / رعنای می شی رعنا / 

سيا كيشميشه رعنا«.

رعنا
ترانه معروف »بارو بارو« را كه شنيده ايد؟ اين ترانه يك كار 
زيبای لری است كه نخستين بار آن را زنده ياد »حسين 
فرجی« اجرا كرد. اين ترانه در زمان انتشارش در سال 
1370، به شدت مورد استقبال قرار گرفت و به يكی از 
پرفروش ترين كاست های زمانه اش تبديل شد: »بارو بارو 
بارونه هی / بارو بارو بارونه هی / دسه تو به و دسم بيا رمو و 
هونه هی / گل باغمی تو، چشم و چراغمی تو / چراغ هونم 
تونی، مونس و يارمی تو / بارو بارو بارونه هی / بارو بارو 
بارونه هی / دسه تو به و دسم بيا رمو و هونه هی«.

باروبارو

»هله مالی« يكی از قطعات بوشهری است كه اگر تا همين چند سال پيش 
هم آن را نشنيده باشيم، به لطف برنامه خندوانه و شخصيت عروسكی 
»جناب خان« بارها و بارها آن را شنيده ايم. در گويش بوشهری، هنگامی 
كه می خواهند لنگر را از دريا خارج كنند يا تور ماهيگيری را از آب بيرون 
بكشند، افراد به دو گروه تقسيم می شوند. گروه اول تور يا لنگر را باال می كشد 
و می گويد »هله« و گروه دوم پاسخ می دهد »مالی«: »هله هله مالی و هله 
هله هله مالی / قوت زانو تو خرمی شيی خالی / لنگر بكش باال و بگو هله مالی 
/ هله هله مالی و هله هله هله مالی«.

هلهمالی

آهنگ »شيرعلی مردون« هم يكی ديگر از آهنگ های زيبای فولك 
به زبان لری است كه نوای دلنشينش دل هر عالقه مند به موسيقی 
محلی را با خود همراه می كند. اين ترانه درباره »عليمردان خان« 

يكی از سران بختياری است كه نمادی از قهرمانی و رشادت قوم لر 
در تاريخ معاصر ايران به حساب می آيد: »شاد اوی علی مردون / برنو 
سر شون / تش ونم به قهوه رخ / تا كوی فردون / ممدلی خان مند به 

تهرون / ممدلی وای شير علی مردون«.

شیرعلیمردون



مطبخ خانه 10 موزیك گردی

  باران ببارد
قطعه ای دیگر كه قصد معرفی اش 
را داریــم، عاشــقانه ای از حجت 
اشرف زاده اســت؛ خواننده خوش 
صــدای ســنتی و تركیبی خوان 
كشــورمان. او در این قطعه خود، 
روی شعری از قیصر امین پور آواز 
خوانــده. نكته جالــب اینكه رضا 
رشیدپور نیز در این قطعه حضور 
دارد و بخشــی از دكلمه شــعر را 
انجام داده؛ كه البته بودن یا نبودن 
او خللی در این قطعــه زیبا ایجاد 
نمی كند و بیشتر ناشی از همكاری 
این دو در تیتراژخوانی های اخیر در 
برنامه رشیدپور است. آهنگساز این 
اثر محمد محتشمی است. »باران 
ببارد می روی/باران نبارد می روی/
این بغض بی صاحب چرا/ از تو ندارد 
پیروی/پیــش از خداحافظی ات/

چتری به دستت می  دهم/آهی به 
راهت می كشم/ شاید كه برگردی/
به جای هر حرفــی فقط/ خطی ز 
چشــم خیس خود/تا بــه نگاهت 

می كشم/ شاید كه برگردی...«.

شاید كه برگردی

  غبار
با یك تصنیف شنیدنی چطورید؟ 
این تصنیــف را، آرش كمانگری 
خوانده و شــعر و آواز و موسیقی، 
حسابی با هم جفت و جور درآمده اند 
تا عاشقانه ای برای لحظه های شما 
شكل بگیرد. این تصنیف را شایان 
كریمی نژاد آهنگسازی كرده و در 
دسترس مخاطبان موسیقی قرار 
گرفته. شاعر آن نیز حبیب زیبایی 
بوده كه شعری شنیدنی برای این 
تصنیف سروده. در شعر این تصنیف 
آمده است:»كه می بََرد مرا دگر به 
روزگار خاطره/تو مانده ای به یادگار 
از آن بهار خاطره/بــه كوچه های 
خلوتم، كسی گذر نمی كند/بیا كه 
بی تو مانده ام در انتظار خاطره/بیا و 
سینه  مرا رها كن از غبار غم/نمانده 
بر دلم دگر به جــز غبار خاطره/به 
عشق صید روی تو، روانه ام به كوی 
تو/تمام لحظه های من شده شكار 
خاطره/من و ســكوت و ســاز غم، 
نشسته رو به روی هم/نوای نغمه تو 

را زم به تار خاطره...«.

در انتظار خاطره

  گلبانو
تازگی هــا قطعــه ای بــا گویش 
لكی منتشر شده اســت كه شاید 
شنیدن آن برای كسانی كه با این 
گویش تكلم می كنند و به آن آشنا 
هســتند، خالی از لطف نباشد. نام 
این قطعه »گلبانو« اســت. آن را 
حســین رضــا اســدی خوانده و 
ملودی پردازی كرده است؛ كه در 
حوزه موســیقی فولك تولید شده 
است. ترانه این قطعه را محمدتقی 
عزیزی سروده است. جواد شاهی، 
جمشــید صفرزاده، میالد مرادی، 
بابك پیمانی، دانیــال جورابچی، 
آرمین قضایی،  كریم قربانی و امین 
شكوهی جزو تیم نوازندگان این اثر 
بوده اند. از این خواننده پیش از این 
نیز آلبوم های »لحظه ناب« با مجید 
درخشانی، »فانوس شب آغوش« با 
حســین پرنیا و »هنارس« منتشر 
شده بود و همچنین اجراهایی نیز 
در خارج از كشور، ازجمله سارایوو 

داشته است.

قطعه ای برای گلبانو

پنجشنبه

شماره 115
26 فروردین 1400 

 سحری چه بخوریم 
و چه نخوریم؟

وعده غذایی ســحری در ماه رمضان نقش 
مهمی بــرای ســالمتی و رفع ســردرد، 
ســرگیجه، ضعف، بی حالــی و...  در طول 
روزداری دارد، از ایــن رو مصــرف یــك 
ســحری مقوی، مغذی و سالم این عوارض 
را به حداقل می رســاند. اگــر هنگام صبح 
ترش می كنید و یــا تلخی دهان دارید باید 
از غذاهای سبك در وعده سحری استفاده 
كنید و پس از خوردن سحری برای مدت ۲0 
دقیقه راه بروید و بالفاصله نخوابید. حذف 
این وعده، ســبب افت قندخون و كاهش 
عملكرد در طول روز می شــود. همچنین 
گرسنگی سبب ترشح هورمون ها و ارسال 
ســیگنال هایی در مغز می شــود كه وعده 
بعدی یعنی افطار را بسیار حجیم، پرچرب 
و پركربوهیدرات انتخاب كنید. این مسئله 
سبب مشكالت گوارشی مثل برگشت اسید 
معده به مری، ترش كــردن و افزایش وزن 
ناخواسته می شود. وعده سحر باید سالم و 
بی خطر باشــد تا هم خوب سیرتان كند و 
هم انرژی الزم بدن برای چندین ساعت را 
تامین كند. برخی معتقدند كه اگر سحری 
نخورند، مشــكلی برایشان پیش نمی آید و 
بارها به این نحو بدون مشكل روزه گرفته اند. 
شاید در ظاهر مشكلی نباشد اما از نظر علم 
تغذیه تنها سیری شــكم مهم نیست بلكه 
سیری سلولی بسیار اهمیت دارد. فردی كه 
سحری نمی خورد به بدن خود فشار بسیاری 
وارد می كند و برای تامین انرژی مورد نیاز 
روزانه دچار مشــكل می شــود. همچنین 
از مصرف غذاهای چرب و شــور در وعده 
ســحری بپرهیزید و در عوض سبزیجاتی 
مثل كاهو، گوجه فرنگی و ســاالد استفاده 
كنید. غذاهای پرچرب نه تنها باعث احساس 
تشنگی می شوند بلكه هضم آنها دشوار است 
و ممكن است دچار رفالكس شوید. در وعده 

سحری بیشتر از غذاهای پروتئین دار مثل 
انواع گوشــت، حبوبات و لبنیات كم چرب 
استفاده كنید چون در طول روز به آهستگی 
انرژی خود را آزاد می كنند و برای طوالنی 
مدت احســاس ســیری می كنید. از مواد 
غذایــی دارای كربوهیدرات های پیچیده و 
فیبر مانند غالت كامل، حبوبات و سبزیجات 
به جای كربوهیدرات های ساده مثل قند، 
مربــا و نان های بدون ســبوس اســتفاده 
كنیــد. كربوهیدرات هــای پیچیده دیرتر 
هضم می شــوند و خاصیت سیر كنندگی 
بیشتری دارند، در نتیجه به حفظ قند خون 
در محدوده طبیعی نیــز كمك می كنند. 
درصورت امــكان در وعده ســحری خود 
میوه ها را نیز بگنجانید. در وعده ســحری 
از مصرف قندهای ســاده )قندوشــكر( و 
شیرینی جات پرهیز كنید تا طی روز دچار 
گرســنگی و افت قند نشوید. مصرف ادویه 
زیاد نیز در وعده ســحری ســبب افزایش 
گرسنگی و تشنگی طی روز می شود. مایعات 
زیادی بنوشید كه بدن دچار بی آبی نشود و 

غذایتان بهتر هضم شود.

رژیم خاص

از مصرف غذاهای چرب و شور 
در وعده سحری بپرهیزید و در 
عوض سبزیجاتی مثل كاهو، 
گوجه فرنگی و ساالد استفاده 
کنید. غذاهای پرچرب نه تنها 

باعث احساس تشنگی می شوند 
بلكه هضم آنها دشوار است و 

ممكن است دچار رفالكس شوید

 غذاهای مخصوص رمضان 
در شهرهای جنوبی
در ایران به دلیل وجود اقــوام مختلف در 
سراسر كشور و داشــتن سنت های محلی 
متنوع در این ماه، غذاهای مختلفی تدارك 
دیده می شود كه هر یك دارای طعم، مزه، 
شكل و رنگ های متفاوت هستند. نگاهی 
به آداب و رسوم اقوام مختلف ایران نشان 
می دهد كه سنت های غذایی اقوام در  ماه 
رمضان در گوشــه و كنار ایران به صورت 
مجزا تصویــری زیبا را می آفریند. شــاید 
بســیاری از ایرانی ها هنوز هم از وجود این 
ســنت های زیبای غذایی در مــاه رمضان 
بی اطالع باشــند. بســیاری از كشورهای 
مســلمان از تنوع غذایی خــود در این ماه 
در زمینه گردشــگری بهره می برند. ایران 
نیز می تواند از این سنت های غذایی خود 
كه جــزو جنبه های غنــی فرهنگ محلی 
هستند، در ماه رمضان استفاده كرده و آن 
را به گردشــگران معرفی كند. در ادامه به 
برخی از نان های محلی شیرین و غذاهای 
رنگانگ محلی در شهرهای جنوبی كشور 

اشاره می شود.
   اهواز؛ لگیمات و فالفل

اهواز مانند ســایر شــهرهای ایران در ماه 
رمضان، غذاهای مخصوص خــود را دارد. 
عرب های خوزســتان سمبوسه، هریس و 
تشــریه و محلبی را به عنوان غذای افطار 
پخت می كنند. سمبوسه را همیشه می توان 
در هر كوی و برزن استان خوزستان مشاهده 
كرد. اما خوراكی مطــرح در ماه رمضان كه 
محلی این منطقه است »لگیمات« است كه 
نوعی شیرینی شبیه زولبیا و بامیه است كه با 
قهوه تلخ صرف می شود. این شیرینی بیشتر 
در بازارهای عربی اهواز و ســایر شهرهای 
خوزستان عرضه می شود. فالفل و بامیه را 
به طور رایج می توان جزو غذاهای افطاری 

این منطقه به حساب آورد.

   بندرعباس؛ نان تموشی و قلیه ماهی
در بندرعباس نیز نان هــای محلی و انواع 
شــیرینی پخت می شــود. نان ریخته را 
می تــوان یكی از نان های مهم در اســتان 
هرمزگان دانست. خرما روغنی، آش های 
محلــی، هلیــم و هریســه و قلیه ماهــی 
مهم ترین غذاهای مردم این شــهر در ماه 
رمضان است. نان تموشــی )توی مشتی( 
یكی دیگر از نان های خوش طعم و سنتی 
اهالی هرمزگان است كه بسیار مورد توجه 

توریست های این منطقه است.
   زاهدان؛ آش بت ماش

زاهــدان دارای غذاهای محلی بســیاری 
اســت كه مطابق با آداب و رســوم و اقلیم 
منطقه هســتند. اما از مهم ترین غذاهایی 
كه در ماه رمضــان در این اســتان پخت 
می شود، »بت ماش« را می توان نام برد كه 
از برنج، روغن و ماش تشكیل شده است و 
معموال با ترشی سرو می شود و برای افطار 
در این منطقه و برخی دیگر از شــهرهای 
 استان سیســتان و بلوچســتان استفاده 

می شود.

غذای محلی

نگاهی به آداب و رسوم اقوام 
مختلف ایران نشان می دهد كه 

سنت های غذایی اقوام در  ماه 
رمضان در گوشه و كنار ایران 

به صورت مجزا تصویری زیبا را 
می آفریند. شاید بسیاری از 

ایرانی ها از وجود این سنت های 
زیبای غذایی بی اطالع باشند

 تغذیه صحیح در  ماه رمضان 
برای پیشگیری از كرونا

امســال برای دومین سال اســت كه  ماه 
مبارك رمضــان و روزه داری بــا روزهای 
سخت كرونایی مصادف شده است. تجربه 
سال گذشته نشان داد كه حتی با وجود این 
ویروس لعنتی هم می توان روزه گرفت اما 
رعایت اصول تغذیه صحیح در  ماه رمضان 
برای پیشگیری از ابتال به كرونا ضروری است 
زیرا عدم رعایت این اصول در وعده سحر و 
افطار یا حذف یكی از وعده ها به ویژه وعده 
ســحری، موجب تضعیف سیستم ایمنی 
بدن شده و احتمال ابتال به كرونا را افزایش 
می دهد. براساس نظر پزشكان، نخوردن غذا 
به طور متناوب در روزه داری اسالمی، نه تنها 
عارضه ای در افراد ســالم ایجــاد نمی كند 
بلكه موجب تقویت ایمنــی بدن و كاهش 
پاســخ های التهابی زیانبار و بهبود واكنش 
بدن در موارد استرس می شود بنابراین همه 
افراد سالم كمتر از ۶۵ سال با رعایت موارد 
بهداشتی تغذیه ای می توانند روزه بگیرند. 
به تأكید پزشكان، بیمارانی كه پیوند اعضا 
شــده اند نباید روزه بگیرند اما روزه گرفتن 
برای بیمــاران پیوند قرنیه بالمانع اســت. 
بیمارانی كه مبتال به سایر بیماری ها هستند 
و قبال روزه داری برای آنها منعی نداشــته 
اســت در شــرایط بحران كرونا متفاوت از 
سال های دیگر نیســت و در موارد خاص با 
نظر پزشــك متخصص می توانند اقدام به 
روزه داری كنند. بــه بیمارانی كه مبتال به 
كرونا شده و بهبود یافته اند توصیه می شود 
حداقل تا ۶ هفته پــس از بیماری اقدام به 
روزه داری نكنند. افراد مبتال به بیماری های 
زمینه ای نظیر فشار خون باال، قلبی عروقی، 
سرطان و دیابت بیش از دیگران در معرض 
ابتال به وضعیت شــدید بیماری هســتند 
و به منظور پیشــگیری از ابتال، افرادی كه 
مطمئن نیستند روزه برای آنها ضرر دارد، 

به منظور احتیاط از انجام این فریضه الهی 
پرهیز كننــد. این افــراد می توانند پس از 
اطمینان از اتمام همه گیری بیماری، روزه 
خود را قضا كنند مگر اینكه با نظر پزشك 
متخصص اطمینــان از بی ضرربودن روزه 
برای آنها حاصل شود. رعایت اصول صحیح 
تغذیه تأثیر مهمی در تقویت سیستم ایمنی 
بدن برای مقابله بــا عفونت ها به خصوص 
بیماری كرونا دارد، از این رو با رعایت تعادل 
و تنوع در برنامه غذایی روزانه و با استفاده 
از گروه های غذایــی و جایگزین های آنها، 
انرژی، پروتئین و ریزمغذی های مورد نیاز 
بدن برای بهبود عملكرد سیســتم دفاعی 
بدن تامین می شــود. بنابرایــن با رعایت 
تغذیه صحیح و مصرف منابع غذایی حاوی 
ویتامین های   ای، آ و ســی همچنین منابع 
غذایی حاوی آهــن، روی و ســلنیوم كه 
برای عملكرد طبیعی سیستم ایمنی بدن 
و پیشــگیری از ابتال به بیماری كرونا الزم 
هســتند، نگرانی از نظر تضعیف سیستم 
ایمنی بدن در ایام روزه داری و خطر ابتال به 

این بیماری كاهش می یابد.

دانستنی ها

براساس نظر پزشكان، نخوردن 
غذا به طور متناوب در روزه داری 

اسالمی، نه تنها عارضه ای 
در افراد سالم ایجاد نمی كند 

بلكه موجب تقویت ایمنی بدن 
و كاهش پاسخ های التهابی 

زیانبار و بهبود واكنش بدن در 
موارد استرس می شود

سرآشپز این هفته چند پیشنهاد خوشمزه 
برای شما دارد

از كودكی عالقه زیادی به پخت كیك و غذا 
و تزئین و سفره آرایی داشت و با تجربه و 
آموزش های ساده  ای كه به دست آورده بود توانست در این زمینه 
به عنوان یك آشــپز فعال خودش را معرفی كند. فرانك سروش، 
۳۹ساله كه تهیه انواع رســپی های غذایی و دسرها و كیك ها را 
امتحان كرده، دوست دارد تجربه هایش را در اختیار دیگران قرار 
دهد. این سرآشپز، عاشق خالقیت است و با تغییر در دستور غذاها، 
جدالی بین مزه ها و چاشنی های غذایی به راه انداخته است و از این 
طریق سال ها سفارش باالی تهیه فست فود گرفته و درآمدزایی 
كرده است. حاال چند وقتی است تمام توان خودش را برای آموزش 
گذاشته است و در اینســتاگرام به عنوان یك بالگر فعال حضور 
دارد. سروش همزمان ۵ پیج آموزشی را اداره می كند و انواع غذا، 
ساالد، ژله، كیك و شیرینی و سفره آرایی را به دنبال كنندگان خود 
آموزش می دهد. او توانسته بعد از چند سال تالش مستمر در فضای 
مجازی هم درآمدزایی كند و به گفته خودش، هر روز زمان زیادی را 
صرف مدیریت پیج می كند و تمامی آموزش های ارائه شده توسط 
او رایگان است و كیفیت باالیی دارد. در ادامه به چند دستور غذایی 

كه توسط این آشپز جوان معرفی شده است، می پردازیم.

سحر  غفوری 

جامبو شلز؛ جایزه روزه داران فالفل خانگی

خمیر جادویی برای پیتزا و پیراشكی

فالفل در اصل غذای بومی كشورهای شــرق دریای مدیترانه و خاستگاه اصلی 
آن كشور لبنان است. یكی از خوشمزه ترین سبك های فالفل درست كردن آن 
به روش لبنانی هاســت كه اتفاقا آبادانی ها هم به همین سبك فالفل را درست 
می كنند. نحوه درست كردن فالفل خانگی كار سختی نیست و در ادامه با روش 

پخت آن آشنا می شویم.

برای تشویق نو روزه داران پیشنهاد جالبی برای شما داریم و آن هم 
تهیه جامبو شلز یا همان پاستا صدفی خوشمزه برای اهل خانواده و 
به ویژه كودكان و نوجوانان است. این نوع پاستا اندازه بزرگی داشته و 
می شود داخل آن را با مواد میانی مختلف پركرد. تنوع این غذا بسیار 
است اما معموال ۲روش سرد و گرم برای سرو دارد كه در ادامه یك 

روش را آموزش می دهیم.

اگر فرمول پخت خمیر پیتزا یا پیراشكی را یاد بگیرید، دیگر نیاز نیست برای تهیه 
این غذاهای خوشــمزه، زحمت خمیر یا نان آماده آنها را بكشید. با این دستور 
به بهترین نحو می توانید از صفر تا صــد پخت پیتزای مخلوط و هر نوع پیتزای 
دیگری را انجام دهید. تهیه انواع پیراشكی های دلچسب هم كه جای خود دارند.

برای تهیه فالفل ترد و خوشمزه در ابتدا نیم كیلو نخود را 
از شب قبل خیس كرده و چندبار آب آن را عوض كنید. 
نخود خیس خورده را با ۲ عدد پیاز متوســط و چند حبه 
سیر ۲بار چرخ كنید. اما دقت كنید در حدی له شوند كه كمی زیر دندان بیاید. 
یك عدد سیب زمینی آب پز را هم رنده ریز كرده و اضافه كنید. نصف لیوان گشنیز 
و جعفری خیلی ریز شده و یك گوجه رنده شــده را به مواد افزوده و یك قاشق 
رب گوجه را با نصف لیوان آب سرد رقیق كرده و به مواد اضافه كنید. ادویه ها را 
كه شامل نمك، فلفل، زردچوبه، پودر تخم گشنیز، پودر انبه، پودر زیره سبز و 
سیاه، زنجبیل، پودر سیر و گلپر را به مواد افزوده و به خوبی مخلوط كنید تا به 

همه جای آن برسد. نصف لیوان آب سرد به مواد اضافه و مواد را خوب مخلوط 
كنید و چند ساعت در یخچال قرار دهید. بعد از استراحت دادن، یك و نیم قاشق 
غذاخوری بكینگ پودر به مواد اضافه كــرده و خوب مخلوط كنید. حاال در این 
مرحله روغن را در تابه ریخته و اجازه دهید كامال داغ شــود. وقتی روغن كامال 
داغ شد فالفل ها را با قالب مخصوص به شكل دایره قالب بزنید و با شعله مالیم 
سرخ كنید. اگر شعله كم باشد یا روغن سرد شود فالفل ها روغن زیادی به خود 
می كشند و سفت خواهند شد و اگر شعله زیاد باشد داخل فالفل ها خام می ماند. 
برای تزئین، نان تســت را با كاتر فلزی برش بزنید. حاال یك فالفل و یك برش 

خیارشور و یك گوجه گیالسی را با خالل دندان روی آن فیكس كنید.

طرز تهیه

  نخود: نیم كیلو
  پیاز: ۲ عدد

  سیر: چند حبه
  سیب زمینی: یك عدد

  گشنیز و جعفری خرد شده: 
نصف لیوان

  گوجه رنده شده: نصف لیوان
  رب گوجه: یك قاشق
  ادویه: به میزان كافی

  گوجه گیالسی: یك بسته
  نان تست: یك بسته
  خیارشور: چند عدد

مواد الزم

  پیاز: یك عدد
  گوشت چرخ كرده: به 

میزان الزم
  قارچ: چند عدد

  سوسیس: ۲ عدد

  ادویه: به میزان الزم
  گوجه فرنگی: ۲ عدد
  رب گوجه: یك قاشق
  جامبو شلز: یك بسته
  پنیر پیتزا: یك بسته

مواد الزم

در ابتدا خمیرمایه، شــكر و آب ولــرم را مخلوط كرده و 
سپس روی آن را بپوشانید و در جای گرم قرار دهید. یك 
ربع استراحت دهید تا خمیر به اصطالح به عمل بیاید و 
حجم آن دو برابر شود. پس از گذشــت زمان گفته شده 
تخم مرغ را به همراه كمی وانیل با همزن دستی هم بزنید. شیر و روغن و نمك و 
فلفل و پودر سیر را به همراه خمیر مایه عمل آمده به مواد مخلوط تخم مرغ اضافه 
كرده و به خوبی هم بزنید. در این مرحله آرد الك شده را كم كم اضافه كرده و ورز 
دهید. دقت كنید كه تا جایی ریختن آرد را ادامه دهید كه آرد هم به دست تان 
نچسبد و هم سفت نشــود. به مدت ۵ دقیقه خمیر را ورز دهید و در یك كاسه 
بزرگ تر آرد بپاشید و خمیر را در آن قرار دهید. روی خمیر را سلفون بكشید. 
زیرپارچه گذاشته و ۲ ساعت در جای گرم استراحت دهید تا خمیر به اصطالح 
ور بیاید. بعد از ور آمدن در ابتدا چند دقیقه دوباره خمیر را ورز دهید و سپس 
كف ظرف را كمی چرب كرده و خمیر را به ضخامت دلخواه كف ظرف پهن كنید. 
با چنگال همه جای خمیر را ســوراخ كنید و مقداری سس كچاپ روی خمیر 
بزنید. كمی پنیر پیتزا ریخته و مواد دلخواه تان را كه از قبل تفت داده  اید روی 
خمیر بریزید. سپس برای الیه آخر دوباره كمی پنیر روی مواد ریخته و مقداری 
پودر آویشن بریزید و در فر 1۷0 درجه به مدت نیم ساعت تا ۴0 دقیقه قرار دهید.

طرز تهیه

فست فودهای 
خانگی

یك پیاز را به صورت نگینی خرد كرده و تفت 
بدهید. سپس گوشت چرخ كرده را به آن اضافه 
كرده و خوب هم بزنید تا گلوله نشــود. قارچ 
خرد شــده و ۲ عدد سوسیس خرد شــده را افزوده و با گوشت و پیاز 
مخلوط كنید. در این مرحله نمك و فلفــل و زردچوبه را اضافه كرده 
و پس از مخلوط كردن اجازه دهید موادتان خوب تفت خورده و آب 
آن كشیده شود. سپس در یك تابه جدا كمی روغن ریخته و ۲ عدد 
گوجه رنده شده را با یك قاشق رب گوجه تفت بدهید و نمك و فلفل و 
زردچوبه و آویشن را به آن اضافه كرده و نصف استكان آب بریزید. بعد 
مواد اصلی را به این سس اضافه كنید و هم بزنید تا مواد آغشته شود و 
سپس وقتی كمی جوشید، شعله را خاموش كنید. قابلمه  ای را روی 
شعله قرار داده و در آن آب بریزید و زمانی كه به جوش آمد جامبوها را 
در آب جوش بریزید و حدود ۸ دقیقه بپزید و سپس آبكش كنید. دقت 
كنید كه زیاد پخته نشوند. پس از اینكه جامبو ها را آبكش كردید آنها را 
در ظرف مناسب فر قرار دهید. از مواد اصلی تان كه آماده كرده  اید داخل 
جامبوها ریخته و كمی پنیر پیتزا روی هر كدام از آنها قرار دهید. پس از 
آماده شدن تمام جامبوها روی آن را فویل بكشید و روی فویل چند عدد 
سوراخ ایجاد كنید تا هوا رد و بدل شود. جامبو ها را به مدت نیم ساعت 
در فر از قبل گرم شده روی حرارت 1۸0 درجه قرار دهید تا پخته شود.

طرز تهیه

  آرد: ۵۰۰گرم )حدود ۳ لیوان و نیم(
  خمیر مایه: یك قاشق غذاخوری

  آب ولرم: نصف لیوان
  شكر: یك قاشق غذاخوری

  تخم مرغ: یك عدد
  شیر: نصف لیوان

  روغن مایع: نصف لیوان
  نمك و فلفل و پودرسیر: به میزان الزم

مواد الزم



بررسی زندگی و ناگفته هایی از شهید صیاد شیرازی در آستانه روز 
ارتش در گفت وگو با دخترش مریم

امیری كه صیاد دل ها شد

11مهمان خانه

نامش را بسیار شنیده ایم اما اغلب شناخت ما از او محدود به بزرگراهش می شود و اینكه یك 
فرمانده بزرگ ارتش بود و چند سال پیش ناجوانمردانه ترور شد. اینها شناختی است كه اغلب 
مردم از شهید علی صیاد شیرازی، این فرمانده ارتش ایران دارند؛ كسی كه از شاخص ترین 
فرماندهان جنگ بود و رشادت هایش قبل از انقالب و در شرایط بسیار دشوار مبارزه در محیط 
نظامی زمان شاه هم زبانزد بود؛ كاری كه با هوشــمندی و درایت بی نظیرش با ایجاد ارتباط 
با علمای اصفهان نقش مهمی در تربیت انقالبــی جوانان ارتش ایفا كرد. طعم تلخ زندان های 
انفرادی ساواك را هم چشــید اما دیری نپایید كه با پیروزی انقالب اسالمی از بازداشت خارج و با درجه سروانی وارد 
ارتش شد. ورود دوباره  اش به ارتش چنان مؤثر واقع شد كه اینك نام او را در صدر ارتش جمهوری اسالمی ایران حك 
كرده اند. اما می خواهیم امروز در آستانه ۲۹فروردین و روز ملی ارتش برگی دیگر از زندگی شهید صیاد شیرازی را ورق 

زده و از زبان دخترش دكتر »مریم صیاد شیرازی« از ناگفته و كم گفته های زندگی سپهبد بشنویم.

موزيك گردی

  سال بی بهار
اواخر سال گذشته بود كه از آقای 
خاص موســیقی ایــران قطعه ای 
منتشر شد كه حسابی مورد توجه 
قرار گرفت. نام این قطعه »ســال 
بی بهار« بــود كه البتــه برخالف 
بهاری كــه در نــام قطعــه بود، 
قطعه ای غمگین محسوب می شد. 
آهنگســازی این قطعه نیز با خود 
چاوشی بوده و ترانه اش را هم پدرام 
پاریزی سروده اســت. این قطعه 
ترانه ای خاص دارد كه در بخشــی 
از آن می خوانیم:»تنمــو به جون 
چشمات/ تو بده نشون چشمات/
كه با اون قشون چشمات/ منو تار 
و مار كردی/با تــو بودن از خدامه/ 
غم دنیا تو چشامه/واسه تو دنیا به 
كامه/ دلمومزار كردی/تو دلم غصه 
لبالب/ داره می سوزه از این تب/غم 
دلتنگی تو هر شــب/ رو سرم هوار 
كردی/نمی دونم با كیایی/ تو كدوم 
حال و هوایی/كاشــكی می گفتی 

كجایی/ تا بگم چیكار كردی...«.

با من چی كار كردی؟

  شاید یه شب بارون
قطعه »شاید یه شب بارون« از گروه 
هوروش بند، قطعه ای شــنیدنی و 
امروزی اســت كه می تواند مورد 
توجه عالقه مندان جوان موسیقی 
قرار بگیرد. خواننده این اثر، مهدی 
دارابی است و شاهین شیخی هم 
آهنگسازی و ترانه ســرایی اش را 
عهــده دار بوده اســت. این قطعه، 
عاشقانه ای غمگین است كه البته 
ریتم خاص خودش را دارد و چندان 
بی ریتم هم نیست. در ترانه این اثر 
آمده است:»شــاید صدای بارونو 
نشناســم اما صدا پاتو چرا/شاید 
كه دیگــه هیچیو حــس نكنم اما 
نفســاتو چرا/آخه هر شب نفسات 
توی هوامه/ هر جا می رم اســمت 
رو لبامه/شــاید كه راه خودمو گم 
بكنم اما راه قلب تو نه/دوری هركیو 
تحمل می كنم امــا دوری تورو نه/
آخه دوریت واسه قلبم خود درده/ 

یادت منو باز دیوونه كرده...«.

صدای پایت را می شناسم

قطعه بی كالم سنتی

  در یاد
به تازگــی قطعــه ای بــی كالم 
توسط مؤسسه فرهنگی هنری 
شهنواز منتشر شــده است كه 
آهنگسازی اش را فرناز دبیرزاده 
برعهده داشــته و تنظیم آن نیز 
كاری از امیــن جهانگیری بوده 
اســت. این قطعه بــی كالم، در 
فضای موســیقی ایرانی شكل 
گرفتــه و در قالــب دونــوازی 
سنتور و سازهای كوبه ای تولید 
شده است. در این قطعه مهرناز 
دبیرزاده تنبــك، حمید اكبری 
سازهای كوبه ای، فرناز دبیرزاده 
و امین جهانگیــری هم نواختن 
سنتور را برعهده داشته اند. این 
قطعه آبان ســال گذشته تولید 
شده و نوروز امسال نیز به صورت 
موزیــك ویدئو در دســترس 
عالقه مندان موسیقی قرار گرفت 
و می توانید از طریق سایت های 
موسیقی و پتلفرم ها و كانال ها، 
آن را دریافت كنیــد؛ اثری كه 
یك موزیسین خانم تولید كرده 

و شنیدن دارد.

پنجشنبه

شماره 115
26 فروردین 1400 

الناز عباسیان

ناگفته های زندگی فرمانده یك نظامی خوشفكر

صیادی كه ساده به صید منافقان نمی افتاد پدری مقتدر اما مهربان

سپهبد شهید علی صیاد شیرازی در دوران دفاع مقدس با سمت های 
مهم لشكری در عملیات های مختلف شــركت داشت. از فرماندهی 
نیروهای زمینی و نمایندگی امام)ره( در شــورای عالی دفاع گرفته تا 
معاونت بازرسی كل نیروهای مســلح و جانشینی ستاد كل، همگی 
نشان از سال ها تالش او برای ایجاد »وحدت مقدس« بود. همچنین او 
یك طراح جنگ و نظامی خوشفكر بود كه با روحیه مذهبی و روحانی 
برای امور خطیر نظامی مدد می جســت. تخصص و تبحر باالی او در 
امور نظامی به ویژه رســته توپخانه هم كه مثالزدنی بود تا جایی كه 
او را استاد توپخانه می نامیدند. او را بانی ارتش بسیجی هم می نامند 
كه یكی از آرزوهای امام راحل كه مردمی كردن ارتش بود را محقق 
ساخت كه این جز در ســایه رفتار و كردار خالصانه وی میسر نشد. 
فتح خرمشــهر هم یادگار تدبیر او بود. مگر خاك داغ خرمشــهر و 
شلمچه و كوهستان های كردستان و ســنندج ایثار و مردانگی او را 
فراموش خواهند كرد؟ مگر می شــود از عملیات های كربال از همان 

اول تا چهارهمش را یاد كنی و به یاد طراح اولیه اش كه 
شهید صیاد شیرازی بود نیفتی؟ طرحی كه با توافق 

و هماهنگی با سردار محسن رضایی تنظیم و 
مطرح شده بود. به حق باید اعتراف كرد كه او 
بنیانگذار ارتش نوین و متناسب با ایدئولوژی 
انقالب بوده و تحول عظیمی در ارتش به 
پا كرد. مریم صیاد شــیرازی فرزند ارشد 
شهید با تأیید این مطالب، به نكته جالب 

دیگری اشــاره می كند و می گوید: 
»البته ناگفته نماند تشكیل هیأت 

معــارف جنگ هم كــه برای 
ثبت و ضبــط تاریخ جنگ 

بود، ابتكار ارزنده شــهید 
صیادشیرازی بود«.

در ادامه می خواهیم از كمتر گفته های حاج علی در خانه و زندگی 
شخصی اش برایتان بگوییم؛ جایی كه فارغ از درجه و نشان نظامی 
خالصانه و عاشــقانه در خدمت خانه و خانواده بود. اصال بگذار 
كمی عقب تر برگردیم به روزهای ورود او به دانشكده افسری كه 
بی ارتباط با شغل پدرش - درجه دار ژاندارمری- نبود. دخترش 
در این باره می گوید: »بعد از فارغ التحصیلی از این دانشكده بود 
كه یك دوره مقدماتی رســته توپخانه دید و به لشكر ۲ تبریز 
پیوست و بعد با انتصاب در فرماندهی آتشبار برای آموزش زبان 
انگلیسی به تهران آمد. همین روزها بود كه با مادرم عفت شجاع 
كه دخترعمویش هم می شد ازدواج كرد. در همین سال پدرم در 
كنكور اعزام به خارج در ســال 1۳۵1 پذیرفته و عازم یك دوره 
تخصصی توپخانه تحت عنوان هواسنجی بالستیك در آمریكا 
شد«. اما دانشــجوی جوان از آمریكا برگشــته تحول دیگری 
پیدا كرده اســت. بر خالف اغلب از فرنگ برگشــته ها، ایمان و 
اعتقادش بیشتر از گذشته شده بود تا جایی كه در اصفهان كه 
محل ماموریت نظامی اش بــود پایش به مجالس مذهبی 
مخفیانه باز شد. رفتن به این جلسات برای یك نظامی 
در زمان طاغوت چندان هم بی دردسر نبود اما او تمام 
سختی های این مسیر را به جان خریده بود. برای اهل 
خانه هم رفتن علی به جلسات شبانه سخت بود اما 
نشستن پای درس اخالق و عرفان، كم كم روحیه 
خشك و نظامی علی را، لطیف و مهربان تر كرده 
بود. این روحیه علی را عاشق تر كرده بود؛ 
عاشقی كه هیچ گاه راضی به رنجور شدن 
محبوبش بانو نبود اما چه باید كرد 
كه رســالتی بزرگ تر را معشوق 
ناچار به دوری از خانه و خانواده 

می شد.

مریم معتقد است مشغله كاری پدر به عنوان یك نظامی با مسئولیت های 
خطیر او را از وظایف پدرانه  اش دور نكرده بوده و می افزاید: »پدر چه در 
دوران جنگ و چه سال ها بعد از آن به سبب مسئولیت های سنگینی كه 
داشتند كمتر در خانه بودند اما همین حضور اندك او برای ما ارزشمند 
بود. شــرایط ما طوری بود كه دورادور ارتباط داشتیم و حضورشان را 
فقط از راه دور احساس می كردیم. ما در مدت دفاع مقدس خیلی جمع 
خانوادگی در كنار هم نداشتیم. گرچه پدر اغلب نبود اما حواسش به 
درس و مدرسه ما بود. در آن زمان كه ما ۴فرزند به مدرسه می رفتیم، 
پدر عضو فعال اولیا و مربیان مدارس ما بودند و وقتشان را طوری تنظیم 
می كردند تا هر كاری كه از دستشان برمی آمد، انجام دهند و معتقد 
بودند كه خداوند عزتی به من داده و می خواهم از این عزت استفاده كنم 
و تا جایی كه ممكن است دست افراد را بگیرم؛ هیچ وقت مشغله كاری 

باعث نشده بود كه از انجام تكالیف شانه خالی كنند«.

مردی كه با مردم عادی، متواضع و فروتن بود تا جایی كه كمتر كسی از ۷۰درصد جانبازی و تن پاره پاره او كه از روزهای 
جنگ به یادگار داشت خبر داشت. دخترش به خاطره تلخ  روز شهادت صیاد اشاره   می كند و می گوید: »تمام دوران 
جنگ همیشه نگران این بودم كه خبر شهادت پدر را به ما دهند. پدر در ایام دفاع مقدس چندبار مجروح شدند و دیدن 
وضعیت ایشان برایم خیلی سخت بود؛ او را به منزل می آوردند و بدون اینكه جراحت شان خوب شود، دوباره به جبهه 
برمی گشتند. هنگام شهادت پدر ۲۴ سال داشته و ازدواج كرده بودم. روز شنبه ۲1فروردین ماه 1۳۷۸ مقابل در خانه 
مورد سوءقصد عوامل تروریست قرار گرفت و به شهادت رسید. مرد تروریست با پوشش لباس رفتگر در حوالی خانه 
پدر به كمین نشست و به بهانه درخواست كمك از پدر، نزدیكش شد. از روحیه عاطفی پدر سوءاستفاده كرده و او را 
به شهادت رساند. ثمره زحمات و اخالص پدر را در مراسم تشییع جنازه و عزاداری ایشان مشاهده كردیم، به طوری 
كه بعد از شهادت پدر حدود یك سال در منزل ما مراسم عزاداری بود و از نقاط دور می آمدند و ما با ابراز احساسات آنها 
مواجه می شدیم و طوری شده بود كه ما باید پاسخگوی مردم بودیم كه می گفتند چرا شهید صیاد اجازه ندادند كه 
محافظ داشته باشند كه موجب شد چنین كسی را از ما بگیرند. ما در آن دوران باید به گونه ای مردم را آرام می كردیم. 
پدر راضی نبودند و در پاسخ به اصرار مادر برای داشتن محافظ می گفتند: اگر لحظه مرگ كسی برسد، هزار محافظ هم 

در اطرافش باشد هیچ چیزی نمی تواند سد آن شود. چون هر چیز خدا بخواهد همان می شود«.

عاشقانه یك امیر
صیاد شیرازی در ادامه به خاطراتی از ارتباط عاشقانه پدر و 
مادرش اشاره می كند و می گوید: »پدر بیشتر اوقات خبر 
رفتن به ماموریت ها را مســتقیم به مادرم نمی گفت. در 
جواب دلخوری های مــادرم از این بی خبری ها می گفت: 
نمی توانم ناراحتی های شما را ببینم. كم كم فعالیت های 
او در ارتش صدا كرد و گویی خودش هم به آشكار كردن 
اعتقادات مذهبی و ارادتش بــه امام خمینی )ره( تمایل 
داشــت. از همین جا بود كه رســالت دیگری برای پدرم 
رقم خورد«. زندگی با مردی كه همیشه نبود و گاهی بود 
برای یك زن، آن هم با ۳فرزند كار سخت و دشواری است؛ 
سختی ای كه همسران رزمندگان و به ویژه شهدا با جان و 

تن خود در هر لحظه تجربه كردند. حاال دیگر بچه ها بزرگ 
شده اند و بیشتر بهانه بابا را می گیرند؛ »مادرم عاشقانه همه 
این سختی را به جان می خرید. دلتنگی هایش را میان بغض 
و تنهایی پنهان می كرد تا مبــادا پدرم از هدفی كه پیش 
گرفته لحظه ای عقب بماند. البته پدرم هم برای او مردی 
متفاوت و دوست داشتنی بود؛ مردی كه با آن همه درجه و 
نشان نظامی چنان در خانه در خدمت بود كه كسی باورش 
نمی شــود او همان فرمانده نیروهای زمینی ارتش ایران 
باشد. در همان ساعات كوتاهی كه برای استراحت به خانه 
می آمد رخت نظامی را با رخت خدمت به خانواده عوض 
می كرد تا به گفته خودش در حد توان از زحمات همسرش 
قدردانی كند. خاطرم هســت گاهی پدر وضو می گرفت 
و به رغم میل مادر در آشــپزخانه ظرف می شست و خانه 

مرتب می كرد و به درس و مشق من و برادرانم می رسید. 
حتی برای برادرانم كاردستی هم درست می كرد. البته در 
سفرها بیشتر كمك مادر بود. آنگونه كه مادرم می گوید 
پدر دوست داشت با نگه داشتن بچه ها در سفر، همسرش 
بیشتر استراحت كند.« به این اندازه تواضع و فروتنی از یك 
نظامی درجه دار و پرمسئولیت را در شخصیت سپهبد باید 
جست. اصال همین كارهای علی بود كه او را چنین در دل 
بانو جا كرده بود. به هر بهانه ای برای بانو هدیه می گرفت و 
قدردانی از همسر را به زبان هم بازگو می كرد. حتی وقتی 
زمان جنگ فرمانده نیروهای زمینی بود و ماه ها به خانه 
نمی آمد، در جواب دلتنگی های بانو، انگشتر عقیق و نامه ای 
با این جمله كوتاه برایش می فرستاد: »برای تشكر از زحمات 

تو، همیشه دعایت می كنم.« 

روزشمار زندگی 
شهید علی شیرازی

در روز چهارم خرداد ۱۳۲۳ در شهرستان درگز از توابع 
استان خراسان به دنیا آمد.

دیپلم
از دبیرستان امیركبیر در تهران در رشته 

ریاضی دیپلم متوسطه گرفت. ۱۳۴۲
خرداد

دانشگاه
یك سال بعد در آزمون ورودی دانشكده 

افسری پذیرفته شد و به تحصیل علوم 
نظامی پرداخت. ۱۳۴۳

سال

فارغ التحصیلی
۳سال بعد با درجه ستوان دومی در رسته 

توپخانه فارغ التحصیل شد. ۱۳۴۶
مهر 

خدمت در نیروی زمینی
پس از فراغت از تحصیل در شیراز، دوره 
رنجر و چتربازی را با رتبه عالی گذراند، 

در اصفهان دوره تخصصی توپخانه را 
طی كرد و از سال ۱۳۴۸ به لشكر زرهی 

تبریز پیوست و خدمت رسمی خود را در 
نیروی زمینی آغاز كرد.

۱۳۴۸
سال

فرمانده آتشبار
پس از انحالل لشكر تبریز در اسفند ماه 

سال ۱۳۴۹، به لشكر ۸۱ زرهی كرمانشاه 
منتقل و در گردان ۳۱۷ توپخانه به عنوان 
»فرمانده آتشبار« مشغول به خدمت شد. ۱۳۴۹

اسفند 

ازدواج
با دختر عموی خود بانو عفت شجاع 

ازدواج كرد و حاصل زندگی شان ۲ فرزند 
پسر و ۲ فرزند دختر است. ۱۳۵۰

سال 

فرماندهی نیروی زمینی ارتش
به پیشنهاد رئیس شورای عالی دفاع از 

سوی امام خمینی )ره( به فرماندهی نیروی 
زمینی ارتش جمهوری اسالمی منصوب 

شد كه در این منصب، فرماندهی نیروهای 
ارتش اسالم در عملیات های پیروزمند 

ثامن االئمه)ع(، طریق القدس، فتح المبین 
و بیت المقدس را برعهده داشت؛ عملیاتی 
كه سرنوشت جبهه های اسالم علیه كفر را 
به پیروزی رقم زد و روند جنگ تحمیلی را 

در مسیر پیروزی ارتش اسالم قرار داد.

۱۳۶۰
مهر

استعفا 
شهید صیاد شیرازی پس از حدود 

5سال انجام وظیفه در مسئولیت خطیر 
فرماندهی نیروی زمینی، در ۲۳تیر 

۱۳۶5 از سمت خود استعفا كرد و سپس 
با پیشنهاد حضرت آیت اهلل خامنه  ای - 

ریاست جمهوری وقت- و تصویب امام راحل 
به سمت نمایندگی حضرت امام خمینی 
)ره( در شورای عالی دفاع منصوب شد.

۱۳۶۵
تير

ارتقا به درجه سرتیپی
به همراه تعدادی دیگر از فرماندهان ارتش با 
پیشنهاد رئیس شورای عالی دفاع و موافقت 

امام خمینی)ره( به درجه سرتیپی ارتقای 
مقام یافت.

۱۳۶۶
اردیبهشت

معاونت بازرسی نیروهای مسلح
به درخواست رئیس ستاد فرماندهی كل 

نیروهای مسلح و موافقت فرماندهی معظم 
كل قوا به سمت معاونت بازرسی ستاد 

فرماندهی كل نیروهای مسلح منصوب شد. ۱۳۶۸
مهر 

جانشین رئیس ستاد كل 
نیروهای مسلح 

این شهید بزرگوار با حكم فرماندهی معظم 
كل قوا به سمت جانشین رئیس ستاد كل 

نیروهای مسلح منصوب شد.
۱۳۷۲
شهریور 

سرلشکری
همزمان با عید غدیر با حكم مقام معظم 
فرماندهی كل قوا به درجه سرلشكری 

ارتقا یافت. ۱۳۷۸
فروردین

شهادت
در روز شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۷۸ سپهبد علی 
صیاد شیرازی درحالی كه به قصد عزیمت به 
محل كار خود از منزل خارج شده بود مورد 

سوء قصد یكی از اعضای گروهك تروریستی 
منافقین قرار گرفت و به شدت مجروح شد. 

اهالی محل كه از این حادثه مطلع شده بودند 
بالفاصله او را به بیمارستان انتقال دادند اما 
متأسفانه بر اثر شدت جراحات وارده، تالش 
پزشكان برای نجات او بی نتیجه ماند و امیر 

سرافراز ارتش اسالم پس از عمری مجاهدت 
در راه خدا به فیض عظیم شهادت نایل آمد.

۱۳۷۸
فروردین

تشكیل گروه انقالبی
پیش از پیروزی انقالب اسالمی 

تا سال ۱۳5۸ چندین سال در 
بخش های مختلف ارتش به ویژه 

در غرب كشور به پاسداری از 
كشور پرداخت و در سازماندهی 

و فعالیت نیروهای انقالبی در 
ارتش تالشی گسترده داشت. 

با همكاری نیروهای نظامی و 
دوستان انقالبی خود - كه بعداً 

پاسدار شدند - گروه ۳۰ نفره ای 
را تشكیل داده و به حفظ و 

حراست از پادگان پرداخت. 
تالش های وی پس از پیروزی 
انقالب اسالمی در ساماندهی 

ارتش و ساختار نیروهای مسلح 
متجلی شد.

۱۳۵۸
سال 

اعزام به آمریكا
با قبولی در آزمون اعزام به خارج 

دانش آموختگان دانشكده 
افسری برای تكمیل تخصص 

توپخانه به آمریكا اعزام شد. این 
شهید بزرگوار، دوره سه ماهه 

تخصص »هواسنجی بالستیك« 
را در شهر »فورت سیل« ایالت 

»اوكالهما« با نمره عالی و احراز 
رتبه نخست از میان ۲۰ افسر 

آمریكایی و ایرانی به پایان 
رساند.

۱۳۵۱
سال 

 فرماندهی عملیات 
غرب ایران 

از مهم ترین اقدامات او پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، می توان به تهیه طرح های عملیاتی 
كه منجر به شكستن حصر شهرهای سنندج 

و پادگان های مریوان، بانه و سقز شد، اشاره 
كرد. شهر سنندج با تشكیل ستاد عملیات 

مشترك ارتش و سپاه پاسداران پس از 
۲۱روز مقاومت مدافعان این شهر، كامالً از 
تصرف و تسلط نیروهای ضد انقالب خارج 

شد. پس از تحقق و اجرای موفق این طرح ها، 
شهید صیاد شیرازی، با ۲درجه ارتقا، با درجه 

سرهنگ تمامی به فرماندهی عملیات غرب 
كشور منصوب شد.

۱۳۵۸
سال 

عزل از سوی بنی صدر
در آخرین ماه های ریاست جمهوری 

بنی صدر به دلیل برخورداری از روحیه 
انقالبی و مقابله با خیانت های او از سمت 

مذكور عزل شد و پس از آن تا عزل 
بنی صدر و فرار مفتضحانه او به فرانسه، 

به دعوت شهید كالهدوز در ستاد مركزی 
سپاه پاسداران به خدمت پرداخت. شهید 
صیاد شیرازی نقش به سزایی در همكاری 
و نزدیكی ارتش و سپاه داشت. وی پس از 
خلع بنی صدر از فرماندهی كل قوا، برای 

پایان دادن به ناهماهنگی ارتش و سپاه در 
آن دوران، قرارگاه مشترك عملیاتی سپاه 

و ارتش را راه اندازی كرد و به عنوان فرمانده 
ارشد در آن قرارگاه مشغول به فعالیت شد.

۱۳۵۹
سال 

حساس بر سر عقاید
عصبانیت و خشــم این نظامی را كمتر كسی دیده بود اما 
وقتی پای اعتقاداتش در میان باشد كنترل از دست او خارج 
شده و مجبور می شود بر ســر رفیق قدیمی اش هم فریاد 
بكشــد. دخترش در این زمینه به خاطره ای اشاره كرده و 
می گوید: »اوایل انقالب بدون اجــازه پدر، زمینی از بنیاد 
شهید برای ســاخت خانه برای ما گرفته شد. پدرم خیلی 
عصبانی شد و با دوستش كه پیگیر این موضوع بود برخورد 
كرد. البته وقتی عصبانیتش فروكش كرد عذرخواهی كرده 
و فقط گفت كه من مستحق این خانه نیستم. به ازای رسیدن 
به مسكن، بهای گرانی را دارم می پردازم، آن هم ثمره همه 
مجاهدت های فی ســبیل اهلل )كه اگر خداوند آن را تأیید 

فرماید( است كه قلبم رضایت نمی دهد«.

تأكید به حضور فعال بانوان در جامعه
دختر شهید صیاد شــیرازی درخصوص نظر پدر در زمینه 
حضور زنان در اجتماع می گوید: »پدر خیلی دوست داشتند، 
یك خانم با پوشش اسالمی هم تحصیل كند و هم در اجتماع 
فعالیت های مثبتی داشته باشــد و می گفتند نقش اصلی 
یك زن همسرداری و مادری است و اگر قرار باشد كه زن 
در اجتماع حضور پیدا كند باید این توانایی را داشته باشد 
كه در ابتدا در اولویت اول موفق باشــد بعد به اولویت دوم 
بپردازد. پدر به تحصیل یك زن خیلی اهمیت می دادند و بر 
این عقیده بود كه اگر یك زن تحصیل كند، می تواند فرزندان 
خوبی را پرورش داده و تحلیل گر خوبی باشد. پدر در زمینه 
اشتغال زنان بیشتر محیط هایی را می پسندیدند كه با زنان 

در ارتباط باشیم«.



تماشا خانه 12 خانه گردی

  بردگیم بلیت حركت
این بردگیم ساده و البته جذاب، 
به واسطه سادگی و هیجانی كه 
دارد، تا حاال موفق شده خیلی ها 
را در دنیا به سمت خودش بكشاند 
و جزو عالقه مندانش كند. بردگیم 
بلیت حركت، در واقع از آن دست 
بازی های رومیزی است كه نیمی 
از آن را راهسازی و نیمی را كارت 
جمع كردن می سازد. شما در این 
بازی باید راه هایی را بسازید تا دو 
نقطه مختلف از نقشه ای را كه در 
اختیار دارید، به هم متصل كند. 
هرقدر مسیری كه ایجاد می كنید 
طوالنی تر باشد، در نتیجه موفق 
به كســب امتیازهای بیشتری 
خواهید شــد. این بازی برای 2 
تا 5نفر طراحی شــده و حداكثر 
می تواند تا یك ســاعتی شما را 
ســرگرم نگه دارد. ضمن اینكه 
سن مورد نیاز بازی را هم باالتر از 

8سال درنظر گرفته اند.

راه های بسیار

  بردگیم تاكنوكو
این بازی بــرای 2 تا 4نفر درنظر 
گرفته شده اســت و تا حداكثر 
می تواند نزدیك یك ســاعت و 
نیم شما را ســرگرم نگه دارد. در 
این بازی، شما با كمك كارت  ها 
و دیگر امكاناتی كه در اختیارتان 
است، باید سعی كنید از پاندای 
بامــزه  ای نگهــداری كنید. این 
پاندا را امپراتور چین به امپراتور 
ژاپن هدیه داده و نماد صلح است. 
به همین دلیل امپراتــور ژاپن، 
وظیفه نگهــداری از این حیوان 
را به درباریان كه بازیكنان اصلی 
این بردگیم باشــند، داده است. 
شما هم باید سعی كنید با پرورش 
باغ های بامبویی كــه دارید، این 
پاندا را حسابی ســیر نگه دارید؛ 
چرا كه حســابی شــكمو است. 
بامبوها، رنگ های متنوع و شادی 
دارند و همین باعث می شــود تا 

حسابی از این بازی لذت ببرید.

راز آن پاندای شكمو

  بردگیم كینگ دومینو
این بازی خانوادگــی را همه افراد 
باالی 7سال می توانند انجام بدهند. 
2 تا 4نفر می تواننــد درگیر بازی 
باشــند و حداكثر دست هایی كه 
بازی می كنید، می تواند تا 20دقیقه 
هم باشــد. بازی به شــدت قواعد 
ساده ای دارد و همین باعث می شود 
تا خیلی ها آن را به راحتی یاد گرفته 
و مدام دنبال كــرده و بازی كنند. 
شــما نقش لُردی را دارید كه باید 
قلمرو خودش را گســترش بدهد. 
این كار از طریــق عكس هایی كه 
روی قطعه های بــازی وجود دارد 
انجام شدنی است. شما به این منظور 
باید قطعه های مناسبی را انتخاب 
كنید تــا بتوانید بــه خوبی پیش 
رفته و قلمرو بیشتری را به خودتان 
اختصاص بدهید. زمین ها، مزارع 
گندم، دریاچه ها و كوهســتان ها 
را باید بررســی كنید تــا بتوانید 
زمین هــای خوبــی را به خودتان 

اختصاص دهید.

سرزمین های بزرگ تر

پنجشنبه

شماره 115
26 فروردین 1400 

دیدار با منوچهر والی زاده، گوینده، دوبلور و مدیر دوبالژ 
سینما و تلویزیون در آستانه روز جهانی صدا 

صداپیشگی 
بازنشستگی ندارد

منوچهر والی زاده، نامی معتبر در هنر دوبله ایران است. گوینده بی بدیلی كه شش دهه به 
جای بهترین بازیگران مطرح دنیا مثل جانی دپ، كلینت ایستوود، تام هنكس، تام كروز، 
رابرت دنیرو و... حرف زده و در كسوت صداپیشگی جایگاه قابل اعتنایی دارد. در آستانه 
28فروردین و روز جهانی صدا با استاد منوچهر والی زاده، صدای ماندگار دوبله ایران و 
كسی كه با صدایش به شخصیت های اصلی فیلم های هالیوودی جان تازه ای بخشید درباره 

حضورش در دنیای تبلیغات و روزگار متفاوت دوبله در ایران گفت وگو كرده ایم.

    آقای والی زاده! شما به عنوان یكی از قدیمی ترین 
صداپیشه های ایران به جای بهترین بازیگران دنیا 
حرف زده اید و مردم حتی به شنیدن صدای تان روی 
تیزرهای تبلیغاتی هم عادت كرده اند. ورود شما به 
عرصه كارهای تبلیغاتی یك مســیر جدید در كار 
گویندگی است یا این رویه در دهه های قبل هم معمول 

و مرسوم بوده؟
من جزو نخستین صداپیشه هایی نیستم كه وارد عرصه تبلیغات 
شده ام. ما در ابتدای دهه 50 گوینده های درجه یكی مثل مرحوم 
حسین باغی را داشتیم كه در تیزرهای تبلیغاتی فعالیت می كردند. 
قبل از حســین باغی دایی اش به نام آقای رضائیان در تیزرهای 
تبلیغاتی حرف می زد و صدای این دو به شكل عجیبی شبیه بود. 
به نظرم صدای تبلیغاتی مثل صدای حسین باغی هنوز تكرار نشده 
است. گوینده حرفه ای برای خودش سبك و سیاقی دارد كه بعد از 
مدتی نمود پیدا می كند و خاص می شود. نمود پیدا كردن صدا به 
شرط استمرار در كار و پشت میكروفن نشستن های طوالنی میسر 

می شود. صدای حسین باغی این ویژگی ها را داشت.
    حضور صداپیشــه ها در تیزرهای تبلیغاتی در 
كشورهای دیگر هم رواج دارد یا گوینده های ایرانی از 
سر ناچار و برای كسب درآمد وارد این عرصه شده اند؟
تا جایی كه به یاد دارم بسیاری از گوینده های سرشناس خارجی 
در تیزرهای تبلیغاتی حرف می زدند. به عنوان مثال می توانم از 
تلی ساواالس، خواننده و بازیگر معروف آمریكایی نام ببرم كه در 
تیزرهای تبلیغاتی صوتی و تصویری فعالیت می كرد. تلی ساواالس 
كچل بود و روی سرش آگهی می چسباندند و تبلیغ می كردند. 
االن هم بسیاری از بازیگران هالیوودی مثل رابرت دنیرو كارهای 
تبلیغاتی می كنند و اینكه یك بازیگر یا گوینده قدیمی وارد این 
عرصه شــود در همه جای دنیا یك كار معمول است. به هر حال 
این هم یكی از شاخه های كار گویندگی است به شرطی كه آن را 

درست انجام بدهیم.

    اولین بار چه زمانی وارد كارهای تبلیغاتی شدید؟
قبل از پیروزی انقالب پیشنهادهای زیادی داشتم اما معموال قبول 
نمی كردم. در آن سال ها یك استودیو داشتیم به نام چاپلین فیلم 
كه برای آقای میناسیان بود و در این استودیو كارهای تبلیغاتی 
انجام می شــد. آن موقع بابت خواندن هر تیزر تبلیغاتی 5تومان 
می دادند. خیلی ها ورود به كارهای تبلیغاتی را دوســت داشتند 
و انجام می دادند اما در آن ســال ها به عنوان بازیگر نمی خواستم 
وارد این عرصه شــوم و ترجیح می دادم راه خــودم را بروم. االن 
كه ماشاءاهلل همه وارد كار تبلیغات شده اند و تیزرهای تبلیغاتی 

تلویزیون شبیه فیلم های سینمایی است.
    دنیای تبلیغات معموال پولساز است. صداپیشه ها از 
سود قابل توجهی كه تیزرهای تبلیغاتی به شبكه های 
رادیویی و تلویزیونی تزریق می كنند منتفع می شوند 

یا دستمزدها ناچیز است؟
شیوه پرداخت دستمزدها در ایران و خارج از كشور به كلی متفاوت 
است. مثال گوینده های معروف خارجی از محل پخش تیزرهای 
تبلیغاتی و در ازای پخش آن در یك بازه زمانی مشــخص پول 
می گیرند اما در ایران بابت خواندن یك تیزر تبلیغاتی دستمزد 
مشخصی می گیریم و صاحب آگهی هر چندبار كه بخواهد و تا 
مدت نامحدودی می تواند آن را پخش كند. من یك كار تبلیغاتی 
می خوانم و یك بار دستمزد می گیرم اما همان آگهی تا 10سال از 

رادیو و تلویزیون پخش می شود.
    پس این كار برخالف كار دوبله ضابطه مشخصی 

ندارد؟
ضابطه مشــخصی ندارد و برخالف تصور عموم آنقدر هم برای 
گوینده هایی مثل من پولساز نیست. یادم هست سال گذشته روی 
یكی از تیزرهای تبلیغاتی حرف زدم. این آگهی آنقدر از تلویزیون 
پخش شد كه دلم برای خودم سوخت و به شوخی گفتم اگر یك 

ریال از محل پخش هر آگهی به من بدهند ثروتمند خواهم شد.
    امــروزه برخی از بازیگران مطرح كه دســت بر 

قضا صدای خوبی هم ندارند وارد كارهای تبلیغاتی 
شــده اند. فكر می كنید این عرصه باید در انحصار 
صداپیشه ها باشد یا كیفیت صدا برای حرف زدن روی 

تیزرهای تبلیغاتی چندان مهم نیست؟
البته من شنیده ام برخی از بازیگران به واسطه ارتباط فامیلی ای 
كه با صاحیان برندهای معتبر دارند، در تیزرهای تبلیغاتی آنها 
بازی كرده اند یا حرف زده اند اما من معتقدم كســی كه وارد این 
عرصه می شود باید یك پیكج كامل شامل صدا، چهره و شهرت را 
داشته باشد. گوینده باید بیان و صدای خوبی داشته باشد وگرنه 
همه می توانند بیایند و كار تبلیغاتی بخوانند، كما اینكه این اتفاق 
افتاده و همه می خوانند. باور كنید گاهی اوقات از دخترخاله ها 
و پسرخاله های شان برای خواندن تیزر استفاده می كنند. آنقدر 
گوینده تبلیغاتی داریم كه با این ســابقه اگر دستمزد بیشتری 
طلب كنم گوینده دیگری می آید و به جای من حرف می زند اما 
برایم مهم نیست چون معتقدم گوینده حرفه ای تحت هر شرایطی 
باید از برند خودش كه سال ها برایش رنج كشیده مراقبت كند و 

به اصطالح خودش را ارزان نفروشد.
    گویندگــی روی تیزرهای تبلیغاتی باب میل 
خودتان اســت یا صرفا برای كسب درآمد آن را 

انجام می دهید؟
چرا دروغ بگویم. بیشتر برای كسب درآمد وارد این ژانر شده ام. 
من بابت دوبله هر فیلم سینمایی كه یك روز كامل زمان می برد 
400تا 500هزار تومان دریافت می كنم اما یك كار تبلیغاتی نیم 
ساعت زمان می برد و بین 2 تا 3 میلیون دستمزد می دهند. البته 
كار تبلیغاتی مداوم نیست و ممكن است یك گوینده 2 تا 3 ماه 

پیشنهادی نداشته باشد.
    فكر می كنید در حالت عادی، ورود گوینده های 
حرفه ای به كارهای تبلیغاتی به وجهه و اعتبار آنها 
لطمه وارد می كند یا باید حرفه ای به ماجرا نگاه كنیم؟

اگر كسی صدا و بیان خوبی داشته باشد و قواعد حرف زدن روی 

تیزرهای تبیلغاتی را بلد باشد هیچ اشــكالی ندارد. یك موقعی 
می گفتند دوبلورهای قدیمی درهای دوبله را بسته اند و به كسی 
راه نمی دهند. آخر مگر می شود درهای هنر را بست؟ اگر كسی 
وارد كار هنری شود و استعداد و پشتكار داشته باشد به سرعت 
پیشرفت می كند. االن جوان های خوبی آمده اند و بیشتر فیلم هایی 
كه در فیلیمو و نماوا و سایر شبكه های اینترنتی دوبله می شود كار 
بچه های جوان اســت. دوبلورهای جوان با تحصیالت وارد این 
حرفه شده اند و اگر صرفا به پول و كسب درآمد فكر نكنند آینده 

درخشانی خواهند داشت.
    اگر زمان به عقــب برگردد به عنــوان یكی از 
قدیمی ترین گوینده های ایران و كســی كه در هنر 
دوبله ایران یك برند اســت وارد كارهای تبلیغاتی 
می شوید یا مســیر دیگری را برای كسب درآمد 

انتخاب می كنید؟
من از نوجوانی عاشــق گویندگی بودم و از دوره دبیرستان وارد 
این حرفه شدم. امسال شــصت و دومین سال فعالیتم در دوبله 
را جشن می گیرم و در این سن و سال به این نتیجه رسیده ام كه 
حرف زدن روی تیزرهای تبلیغاتی هم بخشی از كار گویندگی 
اســت اما همچنان به دوبله فیلم های ســینمایی و سریال های 
تلویزیونی عشق می ورزم. صداپیشگی با دوبله فیلم و سریال برایم 

معنا پیدا می كند.
    هم اكنون مشغول چه كاری هستید؟

از وقتی وضعیت تهران قرمز شده به شمال آمده ام و دوره استراحت 
را می گذرانم. به هر حال در این سن و سال آرام آرام باید بازنشسته 

شوم و راه را برای دوبلورهای جوان باز كنم.
    ظاهرا كرونا روی كار دوبله هم اثر منفی گذاشته و 
گوینده ها با سبك جدیدی مثل گویندگی با فاصله 
اجتماعی یا گویندگی از راه دور مواجه شده اند. این 
شیوه تا چه حد هنر دوبله را تحت الشعاع قرار داده 

است؟

از وقتی كرونا شیوع پیدا كرده، گوینده ها كنار هم نمی نشینند 
و تك گویی می كنند. من با این شــیوه كار مشــكل دارم و آن را 
نمی پســندم اما در این شــرایط چاره دیگری نداریم. وضع ما 
مثل گروه های قدیمی موسیقی شــده كه یك روز سنتور ضبط 
می كردند، یــك روز ویولن، یك روز جاز و... و دســت آخر همه 
صداهای ضبط شده میكس می شد. االن برای دوبله یك فیلم یا 
سریال، دوبلورها به نوبت می آیند و حرف می زنند و مدیر دوبالژ 
به سختی صداها را كنار هم قرار می دهد. قبل از پیدا شدن سر و 
كله كرونا، دوبله یك فیلم سینمایی را از ساعت 9شروع می كردیم 
و 6بعد از ظهر تمام می شد اما حاال 5یا 6روز وقت ما را می گیرد. 
در این سبك جدید دیگر بده بستان بین گوینده ها وجود ندارد و 
دیالوگی برقرار نمی شود. گاهی اوقات احساس می كنم مونوتن 
حرف می زنم. البته گوینده های جوان و تازه وارد آرام آرام به این 
شیوه عادت كرده اند اما برای من كه 60سال كارگروهی را تجربه 
كرده ام و نشستن پشت میكروفن برایم مثل حضور در صحنه تئاتر 

بوده، سخت است.
    در 79ســالگی فكر می كنید مردم تا چه زمانی 
می توانند صدای شــما را بدون خس و خش و با این 

طراوت بشنوند؟
كار هنری به خصوص گویندگی و صداپیشگی بازنشستگی ندارد 
و هنرمند تا وقتی توان دارد در صحنه باقی می ماند. اگر خدا قوت 
بدهد و گوینده از خودش مراقب كند تا 80سالگی هم می شود كار 
كرد. یادم هست كه جمشید مشایخی در آخرین روزهای عمرش 
و روی تخت بیمارستان به كارگردان ها می گفت برایم نقش كنار 
بگذارید. خدا علی نصیریان را برای ما نگه دارد كه در 86سالگی 
روی صحنه تئاتر می درخشد. نمونه هایی از این دست در دوبله 
كم نداشــتیم. مرحوم چنگیز جلیلوند همیشه پشتوانه ما بود و 
من معتقدم صدا روی دست او نخواهد آمد؛ همانطور كه صدای 
حسین عرفانی هم تكرار نشد. من هم به قول معروف تا لب گور كار 

گویندگی را ادامه می دهم.

آشنایی با آثار درخشان صداپیشگی منوچهر والی زاده 

از تام كروز تا لوك خوش شانس 
اگر بگوییم همه ایرانی ها با صــدای منوچهر والــی زاده در فیلم ها و 
سریال های چند دهه گذشته خاطره دارند اغراق نكرده ایم. او از معدود 
دوبلورهای قدیمی سینما و تلویزیون است كه به جای بیشتر بازیگران 
مطرح دنیا حرف زده و به همین دلیل آثار درخشــانی از خودش به جا 
گذاشته اما برخی آنها در خاطره جمعی ایرانی ها ماندگار شده است. او 

گاهی جای بازیگران مطرحی همچون تام كروز و تام هنكس حرف زده 
و گاهی صدای نقش اول شــخصیت های اصلی سریال های پرمخاطبی 
مثل »فراز از زندان« و »وســت زبل و زرنگ« بــوده و گاهی با »لوك 
 خوش شانس«، شــخصیت محبوبی را برای كودكان و نوجوانان ایرانی 

خلق كرده است.

آخرین سامورایی 
  بازیگر: تام كروز
  شخصیت: سروان ناتان الگرن

تردیدی وجود ندارد كه هیچ دوبلوری به اندازه منوچهر والی زاده به جای تام كروز حرف نزده و از این حیث او را می توان 
صاحب ركورد دانست. اگر بخواهیم از بین 15فیلمی كه او به جای این بازیگر سرشناس هالیوود حرف زده یكی را انتخاب 
كنیم، »آخرین سامورایی« یكی از انتخاب ها باشد. والی زاده در فیلم های پرفروش دیگری مثل »متولد چهارم ژوئیه«، 
»ماموریت غیرممكن« و »وثیقه« و »ساخت آمریكا« كه تام كروز در آنها نقش اصلی را بازی كرده حرف زده است.

مردان سیاهپوش
  بازیگر: ویل اسمیت    شخصیت: جیمز 

خیلی ها فیلم »مردان سیاهپوش« را با بازی درخشان و ماندگار ویل اسمیت به یاد می آورند و دوبله فارسی این فیلم هم با 
صدای منوچهر والی زاده كه به جای ویل اسمیت حرف می زند جذابیت آن را دوچندان كرده است. مردان سیاهپوش جزو 

بهترین كارهای ویل اسمیت است و تأثیر صدای منوچهر والی زاده در بهتر دیده شدن این فیلم در ایران را هم نمی توان 
كتمان كرد. جالب است كه او در 65سالگی به جای نقش اول فیلم كه 30سال دارد حرف زده است.

سریال غرب وحشی وحشی 
  بازیگر: رابرت كنراد   شخصیت: جیم وست 
شخصیت جیم وست با بازی رابرت كنراد در سریال قدیمی و خاطره انگیز »غرب وحشی وحشی« با صدای منوچهر 
والی زاده در ایران به شدت محبوب شد. منوچهر والی زاده در این سریال وسترن به جای شخصیت اصلی یعنی جیم وست 
حرف می زند و انصافا به خوبی از پس این كار برآمده است. كسانی كه این سریال را دیده اند بازی درخشان رابرت كنراد را 
تحسین می كنند اما چه كسی است كه نداند منوچهر والی زاده شخصیت جیم وست را برای مخاطبان ایرانی باورپذیر كرد.

آلیس در سرزمین عجایب 
  بازیگر: جانی دپ    شخصیت: تارانت هایتاپ )كالهدوز دیوانه(

»آلیس در سرزمین عجایب«، فیلمی در ژانر فانتزی است و براساس رمان معروف لوئیس كارول به همین نام ساخته 
شده. این فیلم در اسكار سال 2011 جایزه بهترین كارگردان هنری و بهترین طراحی لباس را ربود و به یكی از فیلم های 

ماندگار تیم برتون بدل شد. منوچهر والی زاده در این فیلم به جای جانی دپ كه نقش كالهدوز دیوانه را ایفا می كند حرف 
زده و به خوبی از عهده فراز و فرودهای دیالوگ این نقش برآمده است. والی زاده در فیلم های دیگری مثل »دنی براسكو« و 

»آلیس آن سوی آینه« هم به جای جانی دپ حرف زده است.

سریال شرلوك هلمز
  بازیگر: بندیكت كامبربچ     شخصیت: شرلوك هلمز

مجموعه فیلم های »شرلوك هلمز« و سریالی كه با همین نام در ایران پخش شد و دست بر قضا طرفداران بسیاری هم 
پیدا كرد با صدای منوچهر والی زاده در ایران هویت پیدا كرد. شرلوك هلمز یك  سریال جنایی بود و صدای منوچهر 
والی زاده هم روی نقش اصلی این فیلم كه كارآگاه ریزبینی به نام شرلوك هلمز بود نشست. بازی بازیل رتبون در این 
سریال جنایی قابل تحسین بود اما برای ما ایرانی ها این سریال بدون شنیدن صدای والی زاده دلچسب نیست. خیلی ها 
شرلوك هلمز را یكی دیگر از كارهای ماندگار او می دانند.

احمق و احمق تر 
  بازیگر: جیم كری    شخصیت: لوید كریسمس 

»احمق و احمق تر«، فیلمی در ژانر كمدی است كه در سال 1994 ساخته شد و خیلی ها آن را نمونه كالسیك از فیلم 
جاده ای می دانند. جیم كری در این فیلم كه در ایران با نام »خنگ و خنگ تر« هم شناخته می شود نقش احمق را بازی 

می كند و جف دنیلز نقش احمق تر را ایفا می كند. منوچهر والی زاده در این فیلم به جای جیم كری حرف می زند و به عنوان 
دوبلور حرفه ای تبحرش در ژانر كمدی را به رخ می كشد و نشان می دهد در هنر دوبله، مردی برای همه فصول است.

سریال فراز از زندان 
  بازیگر: ونتورث میلر    شخصیت: مایكل اسكافیلد

»فرار از زندان« یك مجموعه تلویزیونی درام است كه در 5فصل از شبكه فاكس آمریكا پخش شد و در فاصله نسبتا كوتاهی 
روی آنتن تلویزیون ایران رفت. منوچهر والی زاده در این سریال كه داستان تالش مایكل اسكافیلد برای نجات برادر 
بی گناهش را به تصویر می كشد. ونتورث میلر در این سریال در نقش مایكل اسكافیلد بازی می كند و والی زاده در دوبله 
فارسی به جای او حرف می زند. خیلی ها بر این باورند كه تماشای این سریال بدون شنیدن صدای والی زاده لطفی ندارد.

نجات سرجوخه رایان
  بازیگر: تام هنكس    شخصیت: كاپیتان جان میلر

»نجات سرجوخه رایان« را می توان یكی از آثار ماندگار استیون اسپیلبرگ، كارگردان مشهور هالیوود دانست. داستان این 
فیلم جنگی در جنگ جهانی اتفاق می افتد. تام هنكس در نقش كاپیتان جان میلر مقابل دوربین ظاهر می شود و همراه 

7سرباز دیگر ماموریت پیدا می كنند تا سرباز جیمز فرانسیس را به خانه برگردانند. منوچهر والی زاده در چند فیلم معروف 
دیگر ازجمله »مسیر سبز« فارست گامپ و »كاپیتان فیلیپس« به جای تام هنكس حرف زده اما صدای او در فیلم نجات 

سرجوخه رایان به آثار درخشان او بدل شده است.

پدرخوانده 2
  بازیگر: رابرت دنیرو   شخصیت: ویتو كورلئونه 
»پدرخوانده« یكی از آثار ماندگار فرانسیس فورد كوپوال، فیلمساز معروف آمریكایی است كه دو جایزه اسكار را به  خودش 
اختصاص داد. منوچهر والی زاده در این فیلم به جای رابرت دنیرو كه به خاطر بازی در این فیلم اسكار بهترین بازیگر 
نقش مكمل مرد را گرفت حرف می زند و به خوبی از پس این كار برآمده است. صدای او كمك كرد تا این فیلم در ایران هم 
طرفداران بی شماری پیدا كند. شاید اگر كوپوال زبان فارسی را می دانست و فیلمش را با دوبله فارسی می دید دست كم با 
یك پیام ویژه از منوچهر والی زاده قدردانی می كرد.

انیمیشن لوك خوش شانس 
  شخصیت: الكی لوك 

لوك خوش شانس یك انیمیشن فرانسوی- بلژیكی است كه داستان هفت تیركشی در غرب را به تصویر می كشد. داستان 
زندگی یك كابوی گاوچران به نام لوك خوش شانس را روایت می كند كه هفت تیركش ماهری است و به واسطه مهارتش 

در هفت تیركشی عدالت را در غرب برقرار می كند. نام این انیمیشن در دوبله های فارسی قدیمی لوك بی باك بود اما در 
دوبله هایی كه با صدای منوچهر والی زاده ضبط شده لوك خوش شانس است. والی زاده در این انیمیشن به جای لوك، 

شخصیت اصلی داستان حرف می زند.
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منصور علیمرادی، نویسنده، شاعر، نویسنده و پژوهشگر فرهنگ اهل جنوب 
كرمان است، چیزی كه اگر ندانید هم، از خط قصه ها، فضای داستان ها و حال 
و هوای شخصیت هایی كه خلق كرده به آن پی می برید. از همان دوران نوجوانی به ادبیات عالقه مند 
بود و فعالیت ادبی  را شروع كرد. او عالوه بر داستان نویسی و سرودن شعر، درباره فرهنگ بومی مردم 
قوم های مختلف، پژوهش های بسیاری انجام داده و آثاری مثل »شروگ ماه«، »لیكوهای رودباری« و 
»افسانه های مردمان كرانه های رود هلیل« و اشعار و ترانه های شفاهی و فرهنگ بزرگ ضرب المثل های 
جنوب كرمان را نوشته است. از میان كتاب های او بعضی آثار مانند »اوراد نیمروز«، برگزیده جوایز ادبی 
معتبری مانند جایزه ادبی جالل آل احمد شده اند. با علیمرادی درباره داستان نویسی و ادبیات گفت وگو 

كرده ایم. او معتقد است قصه، همزاد زبان آدمی است.

نیلوفر  ذوالفقاری

  بازی رایانــه ای ارتش های 
فرازمینی

این بازی ایرانی برای رایانه تولید 
شده است. بازی، در واقع یك بازی 
تیراندازی است كه در آینده اتفاق 
می افتد. در آینده دور، ارتش های 
مختلف بــا امكان های مختلف، بر 
سر انرژی به جنگ با هم می روند 
و همین نبردها، موضوع این بازی 
قرار گرفته است. جالب اینكه این 
بازی ایرانی، در چهارمین جشنواره 
بازی های رایانه ای تهــران، غزال 
زرین بهترین بازی اكشــن و غزال 
زرین دستاورد فنی بازی را به دست 
آورده است. تولید این بازی 2سال 
زمان برد. در ایــن بازی، زمین كه 
به واســطه ویرانی های ناشــی از 
جنگ های فراوان از یاد رفته است، 
لوكیشــن اصلی بازی است. بقیه 
هم كه به نقاط مختلف رفته اند. اما 
كسانی كه در زمین باقی مانده اند 
تصمیم به اتحادی جدید گرفته اند 
تا به انرژی های جدید دست یابند.

نبرد برای انرژی

  بازی موبایلی زاراوان
این بازی اندرویدی و موبایلی، یك 
بازی كامل و بومی و ایرانی است كه 
می تواند حسابی شما را سرگرم كند. 
این بازی، امكانــات فوق العاده ای 
را در اختیارتان می گــذارد. مثل 
اینكه دو نقشــه مجــزای داخل و 
خارج دهكده را پیش روی شــما 
قرار می دهد كه برای نخستین بار 
در دنیای بازی ها چنیــن اتفاقی 
افتاده است. عالوه بر این، شما امكان 
حمله آزمایشی، ارتقای ساختمان ها 
به صورت شخصی سازی، تنوع در 
كاراكتر، شبیخون، تجارت و فروش 
محصوالت، اتحاد، تله اسیركننده 
و... را هم در اختیار خواهید داشت. 
این بازی شاید كه شــما را به یاد 
بازی معروف »كلش اف كلنز« هم 
بیندازد كه البته بسیاری، زاراوان 
را جایگزیــن بومــی و ایرانی این 
بازی می دانند. شما رهبر قبیله ای 
هستید و باید سعی كنید به جنگ 

قبیله های دیگر بروید.

برادر كلش اف كلنز

هنر چرم ها

  حكاكی روی چرم
حكاكــی روی چرم از آن دســت 
هنرهایی اســت كه هم می توانید 
داخــل خانــه انجام دهیــد و هم 
حسابی سرگرم شــوید، و بعدها به 
درآمدزایی برسید. در این هنر، شما 
باید نقش هایی زیبا روی چرم های 
طبیعی ایجــاد كنید كه یا خودش 
به عنــوان یــك تابلوی مســتقل 
زینت بخش خانه ها و یا بخشی از یك 
كیف و كفش و حتی جعبه جواهرات 
باشــد. این رشته، بی شــباهت به 
قلم زنی روی مس هم نیست و حتی 
بخشی از قلم ها و ابزار كار الزم میان 
هر دو مشترك است. این هنر باید 
روی چرم خام صــورت بگیرد كه 
قابلیت نقش پذیری داشــته باشد. 
می توانید دوره های مختلف این كار 
را از آپارات و... دانلود كرده و تماشا 
كنید. برای فــروش و ارائه هم كه 

اینستاگرام و... زمینه خوبی است.

پنجشنبه
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منصور علیمرادی، نویسنده ای كه درباره فرهنگ عامه 
پژوهش می كند

قصه، همزاد 
زبان آدمی است

    رمان اوراد نیمروز زبان ساده ای ندارد، نگران 
این نبودید كه مخاطب نتواند بــا زبان ارتباط 

برقرار كند؟
زبان اوراد نیمروز اگر ساده نباشد، سخت هم نیست. می دانید، 
ما بیش از حد به نثر نخ نما و زبان بی طراوت و بی روح و نازل در 
آثار ادبی این سال ها عادت كرده ایم. آن تشخص و طراوت نثری، 
لحنی، زبانی كه در نویسندگان چند دهه پیش بود، در آثار دوره ما 
خیلی كمرنگ شده. زبان، هویت متن است. بار متن بر دوش زبان 
است و هرچه زبان غنی تر، امكان ساخت حوزه های بدیع بیشتر. 
با ابزار كم نمی توان بنای بزرگ ساخت. در اوراد نیمروز عالوه بر 
زبان اصلی متن، ما چند زبان فرعی هم داریم كه می توان در مورد 
هركدام مفصل صحبت كرد. به هرحال تا به امروز كسی را ندیده ام 
كه از زبان این كتاب گله مند باشــد و البته برعكس، بیش از هر 

حوزه ای، در اثر، از زبان آن تعریف كرده اند.
    به نظر خودتان اگر اهل كویر نبودید، نوشتن این 

رمان برایتان كار سخت تری می شد؟ 
اصال ناممكن می شد؛ البته اگر هیچ درك درستی از كویر نداشتم. 
الزم نیســت حتما آدم اهل جای خاصی باشد تا بتواند مكانیت 
داستانش را كه رویدادها در آن اتفاق می افتند، بسازد. می تواند 
آن حوزه را در حدی كه برای نوشتن اثرش الزم است بشناسد. 
نویسنده برای نوشتن یك اقلیم و ساختن یك مكان باید حتما با 
آن حوزه مكانی آشنا باشد. بعدها ممكن است آن حوزه به اقلیمی 
داستانی در اثر تبدیل شود كه خاص خود اوست. مثال آن آبادی 
كوچك در قلب كویر لوت خاطرتان است؛ آبادی ملك محمد؟ 
خب، این ساختگی است. در لوت زنده جان نمی تواند دوام بیاورد 
چه برسد به اینكه دســت به آبادی و آبادانی هم بزند. شهرهای 
باستانی هم كه سر راه بهمن محسنی قرار گرفته اند همینطور، 
آنها هم به نوعی جعلی هستند. اما بدون درك لوت ساختن آن 

فضاها امكانپذیر نبود. بدون آشنایی با یك مكان واقعی، نوشتن 
از آن ممكن نیست.

    به عنوان كسی كه فعالیت های مستمر در ثبت 
فرهنگ عامه دارد، به نظرتان ادبیات داستانی 
می تواند در انتقال این فرهنگ به نســل تازه 

موفق شود؟
ادبیات مدعی ثبت و ضبط و انتقال ادب و فرهنگ شــفاهی به 
آیندگان نیست، هرچند فرهنگ عامه را در ذات و سرشت خودش 
دارد. مدرنیسم ادبی وقتی در ادبیات ایران اتفاق می افتد كه از نثر 
فاخر، درباری و متصنع پیشینیان فاصله می گیرد و به زبان كوچه و 
بازار و فرهنگ مردم نزدیك می شود؛ كاری كه با مرحوم جمالزاده 
شروع شد و با صادق هدایت ادامه یافت. ثبت و ضبط آداب و عادات 
مردمی و فرهنگ شفاهی به طور تخصصی در حوزه های دیگری 
صورت می پذیرد. هرچند باورها، آداب و رسوم و سنن، افسانه ها 
و... آبشخور و ظرفیتی عظیم برای خلق آثار ادبی هستند؛ مثال 
اســتفاده ای كه ماركز از باورها و قصه های مردم زادگاهش در 
»صدسال تنهایی« می كند. از طرف دیگر شخصیت داستانی، 
تباری دارد و از دل فرایندی فرهنگی- اجتماعی آمده كه بر زمینه 

زبان، فرهنگ، عادات و آداب عامه استوار است.
    چند سالی است كه ادبیات داستانی تا حدی 
از قصه گویی فاصله گرفته اســت. برای شــما 

قصه گوبودن اثری كه می نویسید، اولویت دارد؟
قصه، همزاد زبان آدمی است. بشر كه به تواِن تكلم می رسد، برای 
همنوعان و همسایگانش از رویدادها و تجربه های تازه می گوید. 
چه در شب نشینی های دور آتش، چه در زمستان های برفگیر در 
غارها، در راه، در سفر و... ماجراهایی را كه دیده و شنیده تعریف 
می كند. از شیوه های رفتن به شكار، جمع كردن غذا، مواجهه با 
حیوانات درنده، دیدن پدیده های تازه و شگفت و... حرف می زند. 

به همین ترتیب رفته رفته روایت شــكل می گیرد و قوام و نظم 
و نظام پیدا می كند. انســان آغازین، جهان غریب و نامكشوف 
و رازوارانه را به واســطه قصه ها توضیح و تفسیر و معنا می كند. 
روایت هایی قدســی از خدایان می سازد كه می شوند قصه های 
اساطیری. بیش از 4هزار سال است كه بشر قصه مكتوب دارد و 
هنوز داستان، تازگی اش را از دست نداده، پابه پای تاریخ و تحول 
اجتماعی آمده، متحول شده و تنوع پیدا كرده. از داستان های 
سومری مثل گیل گمش گرفته تا داستان های هزار و یك شب، از 
روایات اساطیری تا جویس و هدایت و كافكا، قصه گویی راه درازی 
را طی كرده است. در این روند، ذات و سرشت روایتگری از دست 
نرفته كه هیچ، به شــكل های دیگر هم درآمده؛ مثال به سینما، 
تئاتر، اپرا و...تبدیل شده اســت. قصه، كم وبیش در همه هنرها 
هست، فقط شدت و ضعف دارد. نه تنها در سینما و رمان كه حتی 
در موسیقی و نقاشــی هم ما روایت ها یا روایتی داریم. در ادامه 
عرض كنم كه بله، من نویسنده ای قصه گو هستم. در هر كدام 
از داستان هایی كه نوشته ام، قصه ای به شیوه خودم برای تعریف 
كردن داشته ام. از آنجا كه ادبیات بر تكثر و تنوع استوار است، فردا 
ممكن است موضوعی را بنویسم كه قصه ای به شیوه متداول و 
كالسیك نداشته باشد. بستگی به موضوع و سرشت موضوعی 

دارد كه قرار است بنویسم.
    تالش می كنید بر سلیقه خوانندگان تان اثر 

بگذارید یا از سلیقه آنها تأثیر می گیرید؟
تالش نمی كنم. نفس ادبیات بر همین تأثیرپذیری و تأثیرگذاری 

استوار است، وگرنه به چه درد می خورد؟
    آیا نویسندگی رؤیای شــما بود؟ چقدر به 

تصورات تان در آغاز راه شباهت دارد؟
بله، رؤیای من بود. من از نوجوانی سودای نویسنده شدن داشتم 
و هنوز هم دارم. هنوز هم گاهی كــه این طرف و آن طرف از من 

به عنوان نویسنده یاد می شود، سرخ می شوم. هنوز فكر می كنم تا 
نویسنده شدن به معنای واقعی، راه درازی در پیش است.

    در روزهای سخت، به نوشتن پناه می برید یا 
خواندن؟

خواندن. خواندن مســحوركننده است و نوشتن كاری صعب و 
ســخت.، انرژی و انگیزه و صبر می طلبد. خواندن اما لذت ناب 
است؛ غرق شدن در جادو و راز. به خصوص داستان ها و رمان های 
بدیع كه دســت آدم را می گیرند و وارد دنیایی از ناشناخته ها 
می كنند، با آدم های جدید، رویدادهای تازه، اقالیم و اماكن نادیده 

و مهم تر از همه جادوی روایت و نثر و تكنیك و...
    به نظر شــما ادبیات می تواند پناه آدم ها در 
روزهای سخت مثل روزگاری كه سپری می كنیم 

باشد؟
نمی دانم. فقط می دانم كه ادبیات مسحور كننده و جادویی است.

    آیا داســتان یا كتابی بوده كه با خواندن آن 
بر توانایی نویسنده غبطه بخورید و با خودتان 

بگویید كاش من آن را نوشته بودم؟
بله، بسیار. برخی از آثار واقعا به لحاظ ساخت و جهانی كه خلق 
كرده اند ساحرانه، شگفت انگیز و تكان دهنده اند؛ مثال خیلی دلم 
می خواست رمان پدرو پارامو را من می نوشتم یا خشم و هیاهوی 
فاكنر را. همینطور رمان مرشد و مارگریتا یا منظومه سرزمین 
هرز الیوت را: آوریل ستمگرین ماه هاست... شروع این شعر جان 
آدم را به تالطم وا می دارد. كــدام آدم اهل دل و اهل فرهنگ را 
ســراغ دارید كه آرزو نكند حداقل یكی از غزل های حافظ را او 

نوشته باشد؟ 
    كرونا و پیامدهای آن در زندگی و حرفه همه 
ما اثر گذاشت. برای شما چه تغییراتی به همراه 

داشت؟

معرفی 10كتاب برگزیده

جایزه ای به نام آل احمد   یوسف علیخانی
»اژدهاكشان« مجموعه 15داســتان كوتاه، نوشته 
یوســف علیخانی اســت كه در سال1386به وسیله 
انتشارات نگاه منتشر شــده بود و در سال 1388به 
وسیله نشر آموت به چاپ چهارم رسید. داستان های 
مجموعه اژدهاكشان مانند مجموعه داستان اول این 
نویسنده، »قدم بخیر مادربزرگ من بود«، در فضای 
وهم زده یك روستا می گذرند. این مجموعه داستان 
برنده نخستین دوره جایزه ادبی جالل آل احمد و نامزد هشتمین دوره جایزه هوشنگ 
گلشیری شد. این مجموعه داســتان را در عین حال می توان به شكل خط پیوسته 
نیز دنبال كرد. درخت تادانــه، درخت زالزالك، درخت توت، بز و ســگ، از عناصر 

تكرار شونده این داستان ها هستند و در مجموع، روستای »میلك« را می سازند.

 اژدهاكشان
  محمدرضا بایرامی

»لم یزرع«، فضای جنگی دارد اما نه در ایران. داستان 
این كتاب در روستای دجیل در كشور عراق رخ می دهد؛ 
همان منطقه ای كه در ســال82 صدام حسین در آنجا 
كشته شد. كتاب، داستان جوانی است كه به دختری 
دل می بندد اما عرف قبیله و آداب و رســوم آن اجازه 
چنین وصلتی را به او نمی دهد. در واكنش به این اتفاق، 
این جــوان به نوعی به خودزنی می پــردازد و به جنگ 

می رود؛ جنگی كه در واقعه دجیل به وقوع پیوست و صدام در آن 143تن را به كام مرگ 
فرستاد. محمدرضا بایرامی در این كتاب روایتی همراه با عشق از جنگ ارائه كرده است.

 لم یزرع

  شهریار عباسی
»دختر لوتی«، داستان زندگی دبیر فیزیكی به نام هدایتی 
است كه برای فرار از خدمت سربازی شغل آموزگاری را 
انتخاب می كند و راهی شهر پلدختر می شود. زمان جنگ 
اســت و شــهر پلدختر گاه و بی گاه مورد هجوم هوایی و 
بمباران دشمن قرار می گیرد. هدایتی در آنجا با همسایه ای 
به نام علیپور كه یك خانواده لوتی)كولی( هستند، آشنا 
می شود. لوتی ها قوم عشایری هستند كه به شغل هایی 

چون مطربی، آوازه خوانی و صنعتگری اشتغال داشتند و همیشه مورد طرد و بی مهری 
دیگران بودند. او دلباخته دختر همسایه می شود كه از قضا در دبیرستان دخترانه، شاگرد 

اوست. در جریان این داستان، او متوجه ماجرایی شخصی می شود.

 دختر لوتی

  مریم جهانی
داســتان، روایــت تقابــل فردیتی اســت عاصی و 
چهارچوب شكن با جامعه ای به ظاهر شهری و مدرن 
اما در باطن دارای نمودهای جامعه ای سنت زده .شهره، 
راوی زن داستان از همان نخستین بندهای رمان این 
تقابل را در واگویه های درونی خود به نمایش می گذارد: 
»در كالنشــهر ما زنی پیدا نمی شــود كه دنده های 
دوزاری را مثل من با لذت عوض كند یا دخلش كه پر 

شد خوشی بزند زیر دلش و ویرش بگیرد آینه بنز پارك شده بغل خیابان را ببوسد. یا 
سر ظهر و سر چراغ كه راهی می شود خانه شیشه های تاكسی اش را باال بكشد و ولوم 
استریو را تا  اِند سرسام بلند كند تا كوفتگی كت و كولش در برود. در كالنشهر ما زن ها 
محتاط رانندگی می كنند و نمی دانند چه كیفی دارد شنیدن ناله موتور وقت دنده 

معكوس... در كالنشهر ما زن ها یك  دنده می شناسند. دنده ُمرده.

 این خیابان سرعت گیر ندارد

  محمدرضا شرفی خبوشان
»بی كتابی«، داستانی نوشته محمدرضا شرفی خبوشان، 
ماجرای دالل كتابی در زمان مشروطه است كه دیوانه وار 
به دنبال كتاب های قدیمی و نسخ خطی  می گردد. دالل 
داســتان برای به دست آوردن نســخه باارزشی از یك 
كتاب وارد رقابت با هم صنف های خود می شــود و در 
این راه خطرهای بســیاری را به جان می خرد. در این 
بین اما صدای وجدانش لحظــه ای آرامش نمی گذارد. 

شرفی خبوشان با هنرمندی در بی كتابی تصویر انسان حریصی را نشان می دهد كه در 
تمام زندگی اش میل به داشتن و بیشتر داشتن بر او حكمرانی می كند. شخصیت اصلی 
كتاب اما انسان باهوشی است كه خواننده را با خود همراه می كند، مخاطب خود را به 

جای او می گذارد و توصیف های فوق العاده نویسنده، خواننده را درگیر خود می كند.

 بی كتابی
روایت هایی از زندگی سه دختر در 
آستانه سی  سالگی  است: لیال، روجا 
و شبانه. كتاب شامل دوبخش با 
عنوان های »تابستان« و »پاییز« 
اســت و هر فصل از نگاه یكی از 
شخصیت های اصلی كتاب روایت 
می شود.درواقع داستان یك برش 
كوتاه از ماجراها و دغدغه های این 

سه دختر را شامل می شود؛ دغدغه هایی مانند مهاجرت، هویت 
شغلی و اجتماعی و روابط عاطفی و خانوادگی. نویسنده در این 
كتاب نه راهكاری برای دغدغه های شخصیت ها ارائه می دهد، نه 
قضاوتی می كند و نه حتی پایانی مشخص و واقعی ارائه می دهد. 
در پایان كتاب دغدغه ها سر باز می مانند و تعلیق حفظ می شود 
و همین تعلیق و پایان باز كتاب، واقعی بودن داستان را دوچندان 

می كند؛مثل زندگی همه  ما.

محمدكاظم مزینانی در كتاب 
»آه با شین« راوی داستان زوال 
یك خاندان قجری است. كتاب 
آه با شین را می توانیم داستانی 
تاریخی نیــز بدانیم چراكه در 
پس زمینه داستان از فصل اول 
تا انتها به ترتیب برهه هایی از 
تاریخ معاصر ایران مانند دوران 
رضاشاه و فرمان كشف حجاب، جنگ جهانی و سقوط رضاشاه، 
سر كار آمدن محمدرضا پهلوی، اصالحات ارضی، گسترش 
فضای شهری و ساخت وسازهای آن دوران و تخریب فضاهای 
روستایی و بكر، مبارزات سیاسی پیش از انقالب و بعد از آن و 
حتی جنگ تحمیلی و زمان حال، دوره می شوند. آه با شین با 
استفاده از نثری سلیس و لحنی مناسب، همین طور استفاده از 
تعلیق و كشش، داستان جذابی خلق می كند تا خواننده را در 

مسیر یادآوری تاریخ معاصر با خود همراه سازد.

 آه با شین پاییز فصل آخر سال است 

  سیده اعظم حسینی
روایت خاطرات سیده زهرا حسینی است كه در مورد 
جنگ ایران و عراق و به اهتمام اعظم حسینی در قالب 
كتاب نگاشته شده و توسط انتشــارات سوره مهر به 
چاپ رسیده است. واژه دا، در زبان لری، لكی و كردی 
به معنی مادر است و حسینی كه خود یكی از كردهای 
پهله زرین آباد استان ایالم است، با انتخاب این عنوان 
سعی كرده به موضوع مقاومت مادران ایرانی در طول 

جنگ ایران و عراق بپردازد.

  دا

  صادق كرمیار
»نامیرا« ریشه در مفهوم »كل یوم  عاشورا و كل ارض 
كربال« دارد. مفهومی كه می گوید پهنه  سرزمین كربال 
به اندازه  كل زمین وسعت پیدا كرده و عاشورا همیشه 
نمیراست. نامیرا، داستانی شــخصیت محور است؛ 
رمانی با خرده روایت هایی از تغییر روش، هدف، آرزو 
و عاقبت آدم ها. این روزگار است كه آدم ها را در محك 
انتخاب شــدن و انتخاب كردن می گذارد و نویسنده 
نامیرا فقط تصویرساز صادق این رویدادهاست. نویسنده، كتاب را به سبك رمان های 
كالسیك با شروعی آرام آغاز می كند، تصویرسازی می كند، شخصیت ها را یك به 
یك وارد داستان می كند، آنها را معرفی می كند و با داستان پیش می برد. نامیرا، اسیر 

اختالف روایت های تاریخی نشده و البته از عقبه  تحقیقی درستی بهره  برده است.

 نامیرا

  ابوتراب خسروی
»ملكان عذاب«، ســومین كتاب از رمان های سه گانه  
خسروی اســت كه با نام های »اســفار كاتبان«، »رود 
راوی« و ملكان عذاب منتشــر شده اند. در كتاب ملكان 
عذاب، قصه  سه نســل از یك خاندان به صورت موازی 
روایت می شود. در این كتاب ما داستان زندگی شمس 
را می خوانیم كه در میان نوشــته های پــدرش زكریا، 
خاطرات عجیب او را می خواند. بعد همراه با قاصدانی كه 
از سمت پدر آمده اند برای دیدنش به شهر دورافتاده ای می رود. اما با رسیدن به محل 
زندگی پدرش و فهمیدن برخی حقایق، داستان با حالتی هولناك به پیش می رود... . 
دغدغه های ابوتراب خسروی در نوشتن داستان هایش، دعوت به فكركردن و پرداختن 

به موضوعاتی مانند مرگ و زندگی و هستی و وجود و عشق است.

 ملكان عذاب

دل
 عا

منا
س: 

عك

جن های برج كبوترخانه
رمــان »جن هــای بــرج 
ماجــرای  كبوترخانــه« 
چهارنوجــوان به نام هــای 
مسعود خالی بند )عالقه مند 
بــه مكانیكــی(، عســكر 
لنگ دراز )عاشــق فوتبال(، 
نعیم )دوستدار ســینما( و 
بهزاد )شــیفته رمان( است 

كه در یك شــهر كوچك تاریخی فرضی در دل كویر 
زندگی می كنند. در وسط این شهر تپه ای واقع شده 
كه این نوجوان ها اغلب بــرای گپ زدن و قدم زدن به 

آنجا می روند.

طبیعتا روند زندگی بــا رویدادهای بهنــگام و نابهنگام تغییر 
می كند.كرونا هم بر زندگی من تأثیر خاص خودش را داشــت 
و دارد. منتهــا اگــر دوره قرنطینه مدنظرتان اســت كه كرونا 
می توانســت مجالی آرام برای نوشــتن به وجود آورد، خب نه 
چندان. البته در همین مدت بسیار در مورد یك رمان آخرالزمانی 
فكر كردم كه ویروسی شــبیه به كووید-19جهان را غافلگیر 
می كند؛ ویروسی كه از راه رســانه های صوتی و تصویری هم 
منتقل می شود. كشورها، ایالت ها و شهرهای كوچك قرنطینه 
می شــوند و مرگ بیداد می كند. موضوع اثر، روایتی نفسگیر از 
زندگی 15-10زن و مرد بازمانده از كشتار ویروس جدید است 
كه در محله ای كوچك در شهر ساحلی و البته خیالی در قرنطینه 

زندگی می كنند. تا ببینیم چه پیش آید.



پیشنهاد وسوسه انگیزآنها جامانده بر هستند

ارتباط تلفنی با راننده قطار!

سریع و خشن
هر چه می گــذرد ماجرای جامانده برهــا جذاب تر و 
البته پیچیده تر می شــود. تخصــص و حرفه ای كه 
جامانده برهــا از آن حرف می زنند، چیســت؟ یعنی 
جز اینكه مسافر را از این ایســتگاه سوار می كنند و 
به ایستگاه بعدی می رســانند مگر كار خاص دیگری 
انجام می دهند؟ عرفــان وارد بحث می شــود. دهه 
هفتادی اســت. جوان پرخط و خالی كه سرش درد 
می كند برای ســرعت و هیجان؛»اول اینكه باید دل 
و جرأت این كار را داشــته باشی. همینطوری یلخی 
نمی شود وارد گود شــد. باید پیچ و خم جاده و مسیر 
را هم بشناســی. از همه مهم تر داشتن دست فرمان 
است كه با آن ترافیك و شــلوغی را بشكافی، بگازی 
و بروی. گفتم كه، كار هر كســی نیست.« آنطور كه 
جامانده برها می گویند با ســرعت مجــاز نمی توان 
مسافران را به ایستگاه بعدی رساند. داوود می گوید: 
»در جاده هایی كه سرعت مجاز 90-80كیلومتر است 
با سرعت 150تا 160كیلومتری رانندگی می كنیم!« 
عرفان هم تعریف می كند بارها شــده كه مسافرش 
در میانه راه پیاده شــده و گفته از قطار جامانده ام به 
درك، جانم به سالمت؛ »همین چند روز پیش زن و 
مرد جوانی را سوار كردم. از قطار مشهد جامانده بودند. 
خیلی شیك و مجلسی رفتار می كردند. اولش برایم 
كلی خط و نشان كشیدند كه بابت پولی كه می دهند 
حتما باید تضمین بدهم كه آنها را به قطار می رسانم. 

از آنها كرایه نگرفتم تا اطمینان بدهم 
هر طور كه شــده به مقصد خواهند 
رسید. گفتم ســوار شوید در مقصد 
كرایه را حســاب كنید. تا سمنان 
بایــد می رفتــم. تنهــا یك ربع 
رانندگی مرا تحمــل كردند. تازه 
داشتیم از تهران بیرون می رفتیم 

كه از ماشــین پیاده شدند. كرایه را 
حســاب كردند و گفتند جهنم ضرر. 

از جانمان كه ســیر نشــده ایم. به قطار 
نرســیدیم به درك. تو با این رانندگی ما را به كشتن 
می دهی... .« حســین نمی گذارد حرف های عرفان 
تمام شود، او دل پری از بعضی مسافرها دارد؛ »البته 
همه مسافرها هم اینطور نیستند. بعضی ها هم عین 
خیال شان هم نیست. مسافر داشتم كه هر چه اصرار 
كردم كمربندش را نبست و آنقدر راحت به صندلی 
لم داده بود كه انگار در خانه اش روی كاناپه نشسته. 
این مسافركشی هم شغل جالبی است آنقدر آدم های 
جوروجوار و عجیب و غریــب می بینیم كه نگو. مثال 
بعضی های شــان به ما عالوه بر كرایه انعام می دهند 
گاهی انعام ها مبلغش از كرایه همه بیشــتر اســت. 
بعضی وقت ها هــم الكردار هایی پیدا می شــوند كه 
 به محض رســیدن به مقصد پا به فرار می گذارند تا 

كرایه ندهند!« 

جامانده
دو پسر جوان ســاك به دوش سراسیمه به ســمت در ورودی ایستگاه راه آهن 
می دوند. داوود از آنها می پرسد: »مسافر اهوازید!؟« سرعت شان را كم می كنند: 
»بله«. داوود می گوید قطار رفت داداش! یكی از آنها می پرسد: كی!؟ دیگری صبر 
نمی كند وارد سالن می شود تا مطمئن شود. زود برمی گردد: »قطار 5دقیقه پیش 
رفته.« شاخك های جامانده بر ها تیز می شود. داوود وارد مذاكره می شود چند ثانیه 
بیشتر طول نمی كشد؛»بیایید روبه روی میدون)میدان راه آهن( ماشین رو كوچه 
پشــتی پارك كردم. االن میارمش.« داوود به سرعت باد می دود. جامانده ها هم 
خودشان را به میدان راه آهن می رسانند. مسافرانی كه روی نیمكت ها در فضای 
باز ایستگاه نشسته اند با تعجب به رفتار این سه نفر توجه می كنند. زن میانسالی 
می پرسد: »چی شــده آقا! دعوا شده یا دزدی شــده!؟« یك ثانیه بعد خودروی 
پژوی مشكی جلوی پای جامانده ها ترمز می زند؛ بالفاصله تیك آف. صدای جیغ 
الستیك ها در همهمه میدان می پیچد، لحظه ای نیمكت نشینان مقابل ایستگاه 
مات می شــوند. در چشــم بر هم زدنی پژوی مشكی ناپدید می شــود. بعد همه 
برمی گردند به حالت قبلی شــان، تعدادی دوباره سرشان را مشغول تلفن همراه 
می كنند، عده ای با بغل دستی شان گپ شان را ادامه می دهند، آن طرف میدان 
هم پسر نوجوانی با دهانی كه برای چند ثانیه باز مانده، ساندویچش را گاز می زند.

 خودشان را »جامانده بر« معرفی می كنند! جامانده بر كیست؟ رانندگانی كه در ایستگاه راه آهن تهران، مسافرانی كه از قطار 
جامانده اند را سوار می كنند و با سرعت سرسام آوری به ایستگاه بعدی می رسانند و سوار قطارش می كنند. پیدا كردن این 

مدل راننده ها بدون برنامه و به صورت معمولی به این سادگی ها نیست. مثل پیدا كردن سوزن در انبار كاه است؛ گاهی 
غیرممكن می شود اما كافی است كسی با سرعت و عجله به سمت ورودی ایستگاه بدوي، آنجاست كه سر و كله شان 

پیدا می شود و می پرسند؛ مسافر كجایی!؟ اگر قطارتان حركت كرده باشد، مطمئن باشید آنها نخستین كسانی 
هستند كه آمار دقیق آن را دارند! داوود، جامانده بر است. او جامانده برها را مثل یك فرشته نجات می داند كه 
در ثانیه های آخر به فریاد مسافران می رسند؛ »كار ما این است كه به داد مسافر های جامانده از قطار می رسیم. 
هر كسی كه از قطار جامانده باشد سوارش می كنیم و تضمینی می رسانیمش به ایستگاه بعد. جامانده بر یعنی 
این.« البته به همین راحتی ها هم نیست، حســین جامانده بر دیگری است كه می گوید هر كسی نمی تواند 
جای آنها بگیرد؛ »هر كاری قلق های خاص خودش را دارد و باید در آن متخصص و حرفه ای باشی تا بتوانی از 
پس اش برآیی. حرفه ای بودن در كار ما از لحظه شناسایی مسافر به كار می آید تا پایان كار، یعنی لحظه ای كه 

مسافر در ایستگاه بعدی سوار قطار می شود.«

مقصد جامانده برها، دو ایستگاه است؛ یكی ایستگاه محمدیه قم در جنوب تهران 
و دیگری ایستگاه گرمسار در شرق پایتخت، اولی حدود 150كیلومتر با ایستگاه 
راه آهن تهران فاصله دارد و دیگری 120كیلومتر. حســین می گوید: »ایستگاه 
محمدیه قم نخستین مكان توقف قطاری است كه به جنوب كشور می رود و 
ایستگاه گرمسار نخستین مكان توقف قطار پرمسافر مشهد. نرخ كرایه ها 
هم از 350هزار تومان شروع می شود بستگی به زمان حركت قطار و 
همینطور شــلوغی و ترافیك دارد؛ مثال هر چه از زمان حركت قطار 
بیشتر گذشته باشد ریسك رساندن مســافر به قطار باالتر می رود و 
به همین خاطر باید با سرعت بیشــتری رانندگی كرد. همینطور در 
ساعات پیك ترافیك تهران قیمت ها و نرخ كرایه ها بیشتر است«. یكی 
از جامانده برها در پاسخ به این پرسش كه آیا با این نرخ كرایه هایی كه از 
مسافران دریافت می كنید برای آنها به صرفه است كه به آن قطار برسند، 
می گوید: »شما تصور كنید یك بلیت سوخته، زنده می شود، وقت تلف 
نمی شود، تازه اگر جامانده شهرستانی باشد بیشتر نفع می برد. دیگر 
در هزینه اقامت هم صرفه جویی كرده. البته معموال جامانده ها چند 
نفرند كه این كرایه برایشــان باز هم می صرفد. خیلی ها در این دوره 
كرونا كوپه اختصاصی رزرو می كنند كه اگر از قطار جا بمانند حسابی 
ضرر می كنند. به هر حال مسافران حساب و كتاب دست شان است 
و اگر برای شان به صرفه نباشد مطمئنا تالشی برای رسیدن به آن 
قطار نمی كنند«. نان جامانده بری چندان هم بد نیســت، داوود 
می گوید:» یك روز می بینی 2تا 3جامانده به پست آدم می خورد 
و یك روز حتی یك مسافر هم ســراغمان نمی آید. با وجود این 
درآمدش حداقل 3برابر مسافركشی عادی در  ماه است. اما شغل 
پرریسكی است، برای همین اســت كه تعدادمان انگشت شمار 
است. شما تصور كنید اگر نتوانید مسافر را سر موقع 
به ایستگاه بعد برســانید باید او را برگردانید جای 
اولش پیاده كنید بی آنكه یك قران از او بگیرید«. 
در شلوغی و انبوه جمعیتی كه به سمت ایستگاه 
راه آهن سرازیرند، تشخیص مسافرانی كه از قطار 
جامانده اند كار آسانی نیست. به نظر حسین یكی از 
مهارت های مهم یك جامانده بر شناسایی مسافرانی 
است كه قطارشان در حركت است و دیر به ایستگاه 
رســیده اند. او در این بــاره می گویــد: »معموال از 
حركات شان مشخص است؛ استرس دارند، مرتب 
به این طــرف و آن طرف می روند، دســت و پای 
خودشــان را گم كرده اند و... . بعضی از آنها هم با 
ناامیدی بلیت به دســت از این در خارج می شوند. 
این شــكل مســافرها، اكثرا جامانده ها هستند. 
بعد از شناســایی از آنها می پرســیم كه از »قطار 
جامانــده ای!؟« اگر جوابش مثبت بود، پیشــنهاد 

دندان گیر و وسوسه انگیز خود را به آنها می دهیم«.

جامانده برها از همه این خطرات آگاهند اما باز از این شغل دست بر نمی دارند. یكی از آنها 
می گوید: »كسی از درآمد بیشتر بدش نمی آید. ما اگر بخواهیم مسافركش ساده باشیم 
دخل مان به خرج مان نمی خورد. به هر حال از جان مان كه سیر نشده ایم. هیچ كس جانش 
را از سر راه نیاورده. مطمئن باشید تا كسی مجبور نشود این كار پرخطر را انجام نمی دهد. 
خدا می داند از زمانی كه مسافر سوار می شود تا وقتی به مقصد برسیم كال استرس دارم. 
دست هایم روی فرمان از عرق، خیس می شود اما چه می توان كرد، باید هر طور كه شده 
گلیم مان را در این اوضاع و احوال از آب بیرون بكشیم«.  جامانده برها، اكثرا مسافركش های 
شخصی هستند. یكی از رانندگان تاكسی زرد رنگ ایستگاه راه آهن از نخستین و آخرین 
تجربه اش می گوید، وقتی قرار بود یك مسافر جامانده از قطار را به ایستگاه محمدیه قم 
برساند؛» وسوسه شدم. دیدم كرایه اش خوب است برای نخستین بار مسافر جامانده سوار 
كردم. 25سال است كه راننده تاكسی ام اما هیچ وقت مثل آن روز استرس نداشتم. آخرش 
هم به مقصد نرسیدم. بعد از آن تجربه دیگر جامانده سوار نكردم. حتی اگر ده برابر كرایه 
بدهند حاضر نیستم این كار را دوباره انجام بدهم. واقعا نمی دانم این جامانده برها چطور 
می توانند مسافران را سر وقت به مقصد برسانند.« برخی جامانده برها مدعی هستند كه با 
رانندگان قطار ارتباط تلفنی دارند و هرگاه مسافری از قطار جابماند با لوكوموتیوران تماس 
می گیرند؛ » شماره اغلب راننده های قطار را داریم و هر وقت مسافری از قطار جا بماند قبل 
از اینكه او را سوار كنیم با راننده قطار تماس می گیریم و از موقعیت آن باخبر می شویم. 
اینطور بهتر می توانیم زمان بندی كنیم و ریسك كار كمتر می شود.« به گفته آنها همه 
رانندگان قطار همكاری نمی كنند؛»همیشه راننده قطار تلفنش را جواب نمی دهد. این 
دیگر بستگی به شانس جامانده بر دارد كه راننده پاسخ دهد یا نه.« مهرابی راننده تاكسی 
زرد رنگ خط راه آهن می گوید تمام این مصیبت ها به خاطر این است كه ایستگاه های دوم 
مسافت شان خیلی دور است؛»مثال برای خط راه آهن جنوب كشور، ایستگاه نزدیك تری 
باید درنظر گرفت. نخستین ایستگاه بعد از تهران، ایستگاه محمدیه قم است كه مسافت 
خیلی زیادی دارد. درحالی كه اغلب مسافران قطار از تهران سوار می شوند. همین االن 
هم می توان با كمترین بودجه ایستگاهی در مرقد امام خمینی)ره( یا عوارضی اول اتوبان 
تهران- قم احداث كرد. فاصله این ایستگاه ها تا میدان راه آهن تهران نیم ساعت خواهد 
بود درحالی كه محمدیه 3تا 4ساعت فاصله دارد. اگر ایستگاه نزدیك تری ساخته شود 

مطمئنا مشكالت جامانده ها از قطار حل می شود.«

همراه با چند مسافربر ایستگاه راه آهن تهران كه شغل 
عجیب و غریبی دارند

سريع و خشن 
در ایستگاه راه آهن
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میان شلوغی سرگیجه آور میدان راه آهن، جلوی ایستگاه، خونسرد 
سوئیچ را در بین انگشتان شــان می چرخانند. مثل اپراتورهای 
موشك كه چشم از رادار برنمی دارند، ورودی ایستگاه را می پایند. 
در ضلع جنوبی ورودی سالن، گعده ســاكت، آرام و البته گوش 
به زنگی دارند. رانندگان تاكســی های زرد رنگ در جست وجوی 
مسافرانی هستند كه از قطار پیاده شــده اند و با حوصله ساك و 
چمدان شان را حمل می كنند  اما آن چند نفر برخالف دیگر تاكسیران ها، مسافر پرحوصله و منظم 
به كارشان نمی آید؛ كسی كه سر وقت سوار قطار شده و به مقصد رسیده هرگز نمی تواند مسافر آنها 

باشد. آنها دنبال كسانی هستند كه »نرسیده اند«، یعنی به قطار نرسیده اند.

خانه گردی

بازی برد و باخت
اینطور نیست كه یك جامانده بر همیشه برنده میدان باشد. این بازی برد و 
باخت دارد و گاهی یك جامانده بر باید تاوان بدهد؛ »2بار نتوانستم سر وقت 
مسافر را به قطار برسانم. در مسیر تصادف وحشتناكی شده بود. در این 
شغل همه  چیز را می توان پیش بینی كرد جز تصادف ها. گاهی تصادف در 
نقطه ای اتفاق می افتد كه هیچ راه فراری از ترافیك وجود ندارد. آن وقت 
دیگر چاره ای نیست. در این 5سال تنها 2بار مسافرم را به مقصد نرساندم. 
آن هم به خاطر تصادف و ترافیك بود. بــار اول حتی یك ریال هم كرایه 
ندادند اما بار دوم با انصاف تر بودند و نصف كرایه را حساب كردند.«  خطرات 
بسیاری بر سر راه یك جامانده بر است؛ مثال احتمال تصادف برای راننده 
جامانده بر چند برابر دیگران است و همینطور جریمه شدن با دوربین ها و 
اعمال قانون توسط افسران پلیس راهنمایی و رانندگی. عرفان می گوید: 
»خوشبختانه تا االن تصادف نكرده ام اما 2سال پیش یك راننده كه عازم 
ایستگاه محمدیه بود در آزادراه آزادگان چپ كرد. بیچاره همه سرمایه اش 
همان ماشین بود كه آن را هم از كف داد. من هم یك بار چرخ ماشینم در 

رفت كه خدا رحم كرد و خطر از بیخ گوشم رد شد«.

  بردگیم پادشاه توكیو
2 تا 6نفر بازیكن، می تواند در این 
بازی شركت داشته باشد و حداكثر 
تا یك ســاعت هم هر دست از این 
بازی می تواند طول بكشد. در این 
بازی، شــما تاس هایــی و صفحه 
امتیازهایی و یك صفحه بازی دارید. 
تاس می اندازید و با استفاده از قواعد 
بازی، سعی می كنید شهر توكیو را 
به كنترل خودتان در بیاورید. هر 
كدام از بازیكنان و ازجمله خود شما، 
یك هیوالی معــروف را در اختیار 
دارند. نكته اینجاست كه وقتی شما 
توكیو را به كنتــرل در می آورید، 
هدف دیگر هیوالها می شوید كه از 
طریق تاس انداختن و پیش رفتن، 
سعی می كنند شما را از دور خارج 
كنند. همین امر باعث می شود تا 
بازی، از سطح هیجان بسیار خوبی 

برخوردار شود.

یك بازی هیجان  انگیز

  بردگیم شترسواری
این بازی، یك بازی فكری و به شدت 
هیجان انگیز اســت. بدین ترتیب 
كه شما بازیكنانی هستید كه باید 
روی شــترهایی كه دارند مسابقه 
می دهند، شــرط بندی كنید. در 
نهایت باید ببینید كه چه كســی 
می تواند سریع تر روی چه شتری، 
شرط بندی موفقی داشته باشد و 
بازی را به نفع خودش تمام كند. اما 
از كجا بدانیم كه چه شتری سریع تر 
دور مخروط بازی دویده و به مقصد 
می رسد؟ اینجاست كه تاس هایی 
كه انداخته می شود، تعیین كننده 
شترهای برنده است. گاهی تاس ها 
طوری است كه شتری روی شتری 
دیگر سوار شــده و ناجوانمردانه 
به پیــش می رونــد. در نهایت هر 
كسی كه شترهای برنده را درست 
پیش بینی كند، برنده بازی شده و 
جایزه بزرگ را به خودش اختصاص 
خواهد داد. به نظرتان بازی جالبی 

نیست؟

شترهای نامرد

پنجشنبه

شماره 115
26 فروردین 1400 

عكس:  محمد عباس نژاد

محمد صادق خسروی علیا



كلكسیون كامل می شود نیم قرن با اتوبوس 

مجموعه دار آدم معمولی نیست از سكه تا كاغذ

بهرام موالیــی متولــد 1318در هادی شــهر از توابع 
شهرستان جلفا است كه در روزگار قدیم نام »علمدار« 
را یدك می كشید. او از نسل آدم هایی است كه كارهای 
عجیب و ماندگار زیاد انجام داده اند و البد نمونه ای از آنها 
را در اطراف خود و در قامت یك پدربزرگ خوش سخن 
و مهربان سراغ دارید. بهرام موالیی از سال 1334ساكن 
تهران می شود و در شــركت مخابرات كارش را شروع 
می كند اما در كنار همــه روزمرگی ها برای جمع كردن 
بلیت اتوبوس به صرافت می افتد. از سال 1342به طور 
مداوم و بدون خطا همه ســری های بلیت شركت واحد 
را جمع كرده و بعدها كســری مجموعه اش را از دیگر 
مجموعه دارها می خرد. مجموعه او فقط منحصر به بلیت 
شركت واحد نیســت. زیر پنجره رو به آفتاب، چیزهای 

دیگری مثل بلیت اعانه ملی، كارت پســتال های تهران 
قدیم و حتی بلیت اتوبوسرانی شهرستان ها چیده شده اند 
اما جذاب تر از همه آنها برای ما قطعه كاغذهای رنگی و 
بهاداری اســت كه توی آلبوم ها با نظم و سلیقه خاصی 
آرام گرفته اند و قسمتی از گنج خانوادگی مجموعه دار 
تهرانی اســت؛ قطعه كاغذهایی كه روزگاری به قیمت 
سفر از یك گوشه تهران به جای دیگری بوده است و رنگ 
و بوی خاطره دارند. بهرام موالیی مجموعه دار بااحساس 
و خوش ذوقی است و برای گردآوری مجموعه بلیت های 
اتوبوس بیش از 50ســال وقت گذاشته است. 50سال 
یعنی نیم قرن و طولی نمی كشــد كه تاریخ اتوبوسرانی 
در پایتخــت و حتی اتوبوســرانی در شــهرهای دیگر 

پیش رویمان قرار می گیرد.

آرام آرام به دهه 1360می رسیم و بلیت های رنگی كه در 4رنگ چاپ شده اند 
و نقش و نگار تازه ای پیدا كرده اند. سری بلیت ها هم از حروف الفبا تغییر كرده 
و با نام گل ها مثل »سری الله« نامگذاری شده اند. بعد هم نوبت به بلیت های 
بلوكی می رســد كه یك تصویر روی یك ردیف نقش بسته است. در آلبوم 
تمیز و مرتب بهرام موالیی حتــی بلیت های مخصوص كارمندان دولت كه 
غیرقابل فروش بوده هم دیده می شود. ال به الی بلیت های متنوع اتوبوسرانی 
تهران گاهی بلیت های متفاوتی از اتوبوسرانی ورامین گرفته تا شهرهای بزرگ 
دیگر مثل تبریز و اصفهان و اهــواز خودنمایی می كند. روی یكی از بلیت ها 
نوشته» اتوبوس شهرك« كه بهرام موالیی می گوید برای خرید آن تا ورامین 
رفته و این سفر 15تومان برایش هزینه داشته است. با دیدن این مجموعه 
كامل این سؤال در ذهنمان شكل می گیرد كه آیا بلیتی هست كه او نداشته 
باشد؟ مجموعه دار تهرانی برای این سؤال پاسخ آماده ای دارد؛»2تا بلیت كم 
داشتم كه البته آنها را هم پیدا كردم. این مجموعه كامل ترین مجموعه بلیت 

شركت واحد در تمام ایران است.«

بهرام موالیی طی سال های طوالنی كه در شــركت مخابرات ایران خدمت 
می كرده، كارت مخصوص اســتفاده از اتوبوس را داشــته و آن را به یادگار 
نگه داشــته اما هرگز از خرید بلیت اتوبوس در زمان های مختلف و تكمیل 
مجموعه اش غافل نبوده است. او حتی آگهی های استخدام شركت واحد در 
روزنامه های كثیراالنتشار قدیم را هم بریده و در مجموعه اش جا داده است؛ 
»این كار ذوق و سلیقه زیادی می خواهد و البته توجه به چیزهایی كه برای 
مردم، عادی و معمولی است. من سعی كردم به چیزهای روزمره توجه ویژه ای 
داشته باشــم.گاهی اوقات وقتی از كنار یك گل رد می شوم چند دقیقه ای 
می ایستم و این مخلوق زیبای خدا را تماشا می كنم. الزم است بگویم نگهداری 
از این مجموعه هم زحمت بسیاری دارد. خوشبختانه پسرم در این زمینه به 
من كمك می كند و مجموعه ای هم برای خودش سر و شكل داده كه شامل 

بلیت های كمیاب اتوبوس است.« 

تاریخ بشر نشان می دهد كه انسان قلم را زودتر از كاغذ ساخته است و این تقدم در تاریخ اتوبوسرانی تهران هم به وضوح 
دیده می شود. بهرام موالیی چند قطعه »سكه بلیت« قدیمی را كه شاید به دوره جنگ جهانی دوم مربوط باشد نشان 
می دهد و می گوید:» این سكه ها به روزهایی تعلق دارد كه هنوز شركت واحد تاسیس نشده بود. در تهران چند شركت 
اتوبوسرانی بود كه هر كدام قلمرو خود را داشتند و ســكه های مخصوص خودشان را ضرب می كردند. این سكه ها را 
به مسافران می فروختند و بعد مسافر می رفت داخل اتوبوس و آن را به شاگرد راننده تحویل می داد.سكه ها در نهایت 
داخل قلك بزرگی می افتادند و دوباره برمی گشتند به بلیت فروشی ها«. سكه بلیت های قدیمی كف دست بهرام موالیی 
نشسته اند و برق كمرنگی می زنند. او این ســكه ها را از مجموعه دارهای دیگر خریده اما اصل مطلب توی آلبوم های 
مشكی رنگ كوچك اســت؛ آلبوم هایی كه ورق زدن آنها، مرور تاریخ ورود اتوبوس به خیابان های پایتخت است. از 
مجموعه دار تهرانی می پرسیم كه از چه زمانی به فكر جمع آوری بلیت های اتوبوس افتاده و او هم به سرعت، روزهای 
سپری شده را در ذهن مرور می كند و می گوید:» از سال 1341شروع به جمع آوری بلیت كردم. البته جرقه این ماجرا 
قبل از آن در ذهنم زده شد. یك دوستی داشتیم كه از تبریز آمده بود خانه ما و 2تا بلیت اتوبوس خریده بود كه با هم 

فرق داشت؛ یكی آبی و یكی سبز. از همان موقع این بلیت ها نظرم را جلب كرد و بعد به فكر جمع آوری بلیت افتادم«.

دیدار با مجموعه داری كه كامل ترین مجموعه 
بلیت های اتوبوس را دارد 

آقای بلیت 

15تلگراف خانه

برخی مجموعه ها شــاید ارزش مادی چندانی نداشته باشند اما 
با گذشــت زمان آرام آرام به میراث فرهنگی و بخشی از هویت 
پایتخت بدل شده اند و حیف اســت كه در كنج خانه مجموعه دارها خاك بخورند. بهرام 
موالیی صاحب یكی از همین مجموعه هایی است كه چنددهه از نگاه عموم پنهان مانده اما 
مجموعه پر و پیمان بلیت های كاغذی او كه هر كدام سیر تحول وسایل نقلیه در پایتخت 
را تصویر می كنند با هویت این شهر عجین است. از سكه بلیت های دوران قاجار گرفته تا 
بلیت های یك ریالی و دو ریالی كه جزو نسل اول بلیت های اتوبوس های مسافربری در تهران 
است در این مجموعه جا خوش كرده اند و روایت ماجرای ظاهر شدن وسیله یا به عبارتی 

پدیده ای به نام اتوبوس در خیابان های تهران را آسان تر می كند.

كتاب گردی

بهنام سلطانی

  ائل آشیغی
به تازگی كتابی از اشعار یك آشیق 
پیشكســوت زنجانی منتشر شده 
است؛ آشیق مسلم عسگری، متولد 
1317كه بیش از 40سال در میان 
مردم زنجان و خطه هــای دیگر، به 
اجرای اشعار آشیقی پرداخته است. 
این كتاب در روزهای پایانی ســال 
گذشته منتشر شده است. این كتاب، 
شــامل انواع قالب های شعر تركی 
مانند اوســتادنامه، قوشما، گرایلی، 
غزل، جیغالی تجنیس و وجودنامه 
است كه توسط انتشــارات 114در 
قطع وزیری به چاپ رســیده است. 
موضوع ایــن اشــعار، اجتماعی و 
دینی و فرهنگی اســت و گاهی در 
آنهــا همراهی این آشــیق با مردم 
ســرزمینش، ازجملــه در ماجرای 
زلزله طارم، مشاهده می شود. كتاب 
نوشته ها و پاورقی هایی هم دارد كه 
به خواننده، توضیح بیشتری می دهد 
تا بــا فرهنگ ایــن اشــعار و نحوه 

شكل گیری آنها بیشتر آشنا شود.

شاعرانه های یك آشیق

  سینما و افق های آینده
سیدمرتضی آوینی هم كار سینما 
می كرد، هم كار رسانه و البته هم 
كار نظریه پــردازی و مطالعــات 
تئوریك و تاریخی در حوزه تاریخ 
هنر و سینما. به همین دلیل است 
كه نظرات او چنیــن جامع و غالبا 
چالش برانگیــز هســتند و محل 
بحث زیادی قــرار می گیرند. این 
كتاب را نشر واحه و با قلم حسین 
معززی نیا منتشر كرده است. كتاب 
از چند زاویه دارای اهمیت اســت. 
اول اینكه موضوع آن، پژوهشگر و 
فیلمسازی است كه خود، اثر زیادی 
در این حوزه گذاشــته است. دوم 
اینكه نویســنده، خود از منتقدان 
و نزدیكان به ســیدمرتضی آوینی 
بوده است. سوم اینكه كتاب، درباره 
فلسفه سینماست و صرفا به تاریخ و 
تولیدات این ژانر نمی پردازد. كتاب 
همچنین زندگینامه تأییدشده ای 
از آوینی را هــم در دل خود جای 

داده است.

مرد بی پایان

موجود خیالی

  بازگشت زامس در روز شنبه
این رمــان را پــاول مــآر آلمانی 
نویســندگی و تصویرگــری كرده 
است و توسط مهدی شهشهانی از 
سوی كانون پرورش فكری كودكان 
و نوجوانان منتشر شــده است. در 
بخشــی از كتاب آمده است:»اگر 
یكشنبه آفتابی باشد، آقای مون هم 
دوشنبه بیاید، سه شنبه روز كار باشد 
و چهارشنبه وسط هفته )كه همیشه 
هســت(؛ درصورتی كه پنجشنبه 
صدای رعد شنیده شــود و جمعه  
آن تعطیل باشد، زامس روز شنبه 
خواهد آمد. زامس همان موجودی 
اســت كه بینی خرطومی شكل و 
موهای سیخ سیخ شده  قرمزرنگی 
دارد و آقــای تاشــن بیر دفعه  قبل 
توانست از وجودش به نحو احسن 
استفاده كند. خوشــبختانه این بار 
هم رابطه  آنها تغییری نكرده است. 
فقط اینكه زامس اطالعات خوبی 
در استفاده از ماشــین آرزو دارد و 
می تواند به آقای تاشــن بیر كمك 
كند تا خودش برای برآورده شدن 

آرزوهایش دست به كار شود.«

پنجشنبه

شماره 115
26 فروردین 1400 

ایكاروس 
  ساخت مجارستان 

ایكاروس مدل 260 را می توان در زمره موفق ترین اتوبوس شهری این شركت 
مجارستانی قرار داد. این اتوبوس ها در همه كشورهای دنیا، حتی در كشور تولید كننده 

از رده خارج شده اند اما تا 2سال قبل در برخی خطوط اتوبوسرانی تهران مسافران را 
جا به جا می كردند. بیشتر تهرانی ها از مسافرت با این اتوبوس ها خاطرات خوشی دارند؛ 

اتوبوس های آرام و جاداری كه با اطمینان خاطر مسافران را به مقصد می رساندند و 
كمتر پیش می آمد كه در طول مسیر به دلیل نقص فنی متوقف شوند. نكته جالب 

درباره ایكاروس ها این بود كه موتور در كف اتوبوس نصب شده بود و حرارت بیش از حد 
كابین در تابستان مسافر را آزار می داد. این تنها نقطه ضعف ایكاروس بود.

واگن های اسبی 
  ساخت بلژیك

بیش از یك قرن از شروع به كار نخستین خط حمل ونقل عمومی در تهران كه با 
واگن های اسبی مسافران را جا به جا می كردند گذشته است. واگن های اسبی در سال 
1298در خیابان های تهران جوالن می دادند و با نفس های بریده مسافران را به مقصد 
می رساندند. این خط توسط بلژیكی ها و بعد از راه اندازی راه آهن شهرری یا همان ماشین 
دودی شهرری راه اندازی شد. در خیابان های ری، الله زار، ناصر خسرو، سپه و شاهپور 
سابق ریل نصب كردند و مسافران با واگن های اسبی جا به جا می شدند. كرایه واگن های 
اسبی هم 5شاهی بود و از ساعت 6صبح تا 9شب كار می كردند. عمر واگن های اسبی در 
سال 1303به پایان رسید.

ولوو)رانیران(
  ساخت ایران

 بین اتوبوس هایی كه در دهه60 وارد ناوگان حمل ونقل عمومی شد، ولوو تافته جدا 
بافته بود؛ اتوبوس هایی با موتورهای پرقدرت و گیربكس اتوماتیك كه راننده های 
قدیمی را از سختی های كار با دنده های سفت و بدقلق اتوبوس های مرسدس بنز 

راحت می كرد. دسترسی آسان از طریق درپوش های روی بدنه به موتور، یكی دیگر 
از مزیت های ویژه ای بود كه ولوو را به اتوبوس محبوب راننده ها بدل می كرد. با 

گذشت سال های نسبتا طوالنی از شروع كار این اتوبوس ها هنوز تعداد محدودی از 
آنها در ناوگان حمل ونقل عمومی تهران فعالیت می كنند و بقیه جای خودشان را به 

اتوبوس های مدرن تر داده اند.

زایس 
  ساخت روسیه

بعد از منحل شدن شركت بلژیكی و زیان دهی واگن های اسبی و در سال 
1305تعدادی اتوبوس مدل زایس از شوروی خریداری شد و با ورود آنها به تهران 
8خط اتوبوسرانی خصوصی راه افتاد كه هیچ كدام از آنها مقررات و ایستگاه مشخصی 
نداشت. شیوه كار این اتوبوس ها به گونه ای بود كه هر جا راننده مسافری می دید توقف 
می كرد و مسافر هم هر جا می خواست پیاده می شد. روایت جالب در مورد اتوبوس های 
نسبتا غول پیكر زایس روسی این است كه مردم در نخستین روزها با دیدن آنها پا به 
فرار می گذاشتند و از اینكه سوار آنها شوند هراس داشتند.

بنز 305
  ساخت آلمان 

اتوبوس 305 در دو دوره قبل و بعد از پیروزی انقالب و به صورت صفر كیلومتر و 
كاركرده وارد ایران شد. تفاوت آن با بنز 302 این بود كه به صندلی های نرم مجهز 

شده بود و همین صندلی ها به مرور زمان با چاقو و ابزارهای دیگری كه مسافران حمل 
می كردند پاره و تخریب می شد. موتور قدرتمند بنز305 به صورت خوابیده و در انتهای 
اتوبوس نصب می شد و از لرزش شاسی جلوگیری می كرد. به همین دلیل مسافرانی كه 

در انتهای اتوبوس می نشستند آرامش بیشتری داشتند. با ورود اتوبوس های جدید، 
نسل بنزهای 305 هم منقرض شد.

روت مستر 
  ساخت انگلیس 
مرور خرده روایت های تهران شناس های قدیمی نشان می دهد نخستین خط ضابطه مند و 
قانونی اتوبوسرانی پایتخت در سال 1335و بعد از تاسیس شركت واحد اتوبوسرانی تهران 
به طور رسمی شروع به فعالیت كرده است. بعد از این تغییر و تحوالت، 2مدل اتوبوس دوطبقه 
در ایران مونتاژ شد و به سرعت مورد توجه مردم قرار گرفت. نخستین نوع اتوبوس هایی كه در 
ایران تولید می شد »روت مستر« نام داشت كه به اتوبوس های دو طبقه آیس معروف شدند. 
پشت این اتوبوس ها فضایی با یك ستون خالی وجود داشت و مسافران از این قسمت وارد 
اتوبوس می شدند. گنجایش اتوبوس های روت مستر كه تا سال 1351در خیابان های تهران 
جوالن می دادند 71نفر مسافر نشسته و 50نفر مسافر ایستاده بود.

بنز 302
  ساخت رومانی 

اگر بگوییم اتوبوس های بنز  302 بیشترین خدمت را به ناوگان حمل ونقل عمومی 
تهران كرده اغراق نكرده ایم. این اتوبوس ها با شاسی های مختلف و تجهیزات متنوع 
در رومانی مونتاژ می شدند و استهالك آنها بسیار كمتر از اتوبوس های دیگر بود. بنز 

302 با شیشه های كوتاه و صندلی های پالستیكی در ذهن اهالی تهران مانده و صدای 
گوشخراش اگزوز آنها از یادها نرفته است. نقطه قوت بنز 302 قدرت فوق العاده موتور 
بود به گونه ای كه بیشتر آنها اوراق شده اند و از موتورشان به عنوان موتور آب یا موتور 
ژنراتور استفاده می شود. هنوز هم مدل های بین شهری بنز 302 در برخی جاده های 

ایران جوالن می دهند.

لیالند
  ساخت انگلیس

یك مدل دیگر از اتوبوس های دوطبقه كه در سال 1343در ایران تولید شد، اتوبوس لیالند 
بود. این اتوبوس ها هم طبق قراردادی كه بین شركت لیالند موتور ایران و لیالند موتورز 
انگلستان بسته شده بود در ایران تولید می شد. اتوبوس های لیالند 2مدل متفاوت داشت. 
نوع اول شباهت زیادی به اتوبوس های دوطبقه آیس داشت و موتور اتوبوس در قسمت جلو و 
دماغه آن بود و یك كابین هم در جلوی اتوبوس برای راننده درنظر گرفته بودند. در نوع دیگر 
اتوبوس های لیالند، موتور در قسمت عقب قرار می گرفت و راننده در كابین اصلی اتوبوس و 
كنار مسافران می نشست. در این مدل جدیدتر، دماغه اتوبوس حذف شده بود و جلوی آن 
مثل اتوبوس های امروزی صاف بود.

آنطور كه در روایت های تاریخی آمده، نخستین وسیله نقلیه عمومی كه همان اتوبوس باشد توسط معین التجار، 
از تاجران سرشناس بوشهری در دوره قاجار خریداری شده اســت. معین التجار اتوبوسی را كه یك تاجر 
بلژیكی از راه باكو وارد ایران كرده بود می بیند و شیفته این وسیله نقلیه عجیب می شود. بعد هم اتوبوس را از 
تاجر بلژیكی می خرد و آن را برای جابه جایی مسافر به تهران می آورد. كرایه آن هم 3شاهی بوده است. این 

داستان ورود نخستین وسیله نقلیه عمومی به ایران است. از آن موقع تاكنون بیش از 110سال سپری شده و 
استفاده از اتوبوس برای جا به جایی مسافر در ایران به خصوص در پایتخت به سرعت تغییر كرده است. چنان كه 
تهرانی ها در روزگار قدیم با ماشین دودی به ری می رفتند و رنج بسیاری را تحمل می كردند اما به مرور زمان 

سوار اتوبوس های مدرن تری شدند كه ورود هر كدام از آنها به خیابان های تهران حكایت جداگانه ای دارد.

یك قرن با اتوبوس در تهران 

نوستالژی دوطبقه ها 

سفر به شمیران با دو ریال
بلیت اتوبوس های تهران در روزگار قدیم با هم 
تفاوت هایی داشــتند. بهرام موالیی نخستین 
بلیت هایی را كه به قصد ســر و شــكل دادن 
كلكسیونش جمع كرده، یادگار روزهای جوانی 
می دانــد؛ »فكر می كنم نخســتین بلیتی كه 
خریدم برای اتوبوس های جاده قدیم شمیران 
بود. همــان اتوبوس هایی كــه از خیابان بهار 
می رفتند تا میدان قدس امروزی.« بلیت های 
قدیمی با قیمت های باورنكردنی مثل 2ریال، 
3ریال و 5ریالی جلوی چشم ما راه می روند و 
مجموعه دار تهرانی با اشاره به آنها می گوید:»این 
بلیت های 3ریالی برای خط میدان انقالب تا 
كاروانسرای سنگی یا همان سه راه كرج بود كه 
این روزها به شهر قدس مشهور است. بلیت های 
5ریالی هم آرام آرام جایشــان را به بلیت های 
10ریالی دادنــد و همینطور كــه روزگار به 
دهه های 50و 60رسید بهای بلیت های اتوبوس 
بیشتر شد«. یكی از بلیت های عجیب هم مربوط 
به اتوبوس های دوطبقه قدیمی است كه راننده 
آن را با دستگاه مخصوصی در داخل كابین صادر 
می كرد؛ بلیت های عمودی و رنگ و رو رفته ای كه 
ظاهرا نمونه اش در هیچ مجموعه دیگری پیدا 
نمی شــود. بین بلیت های اتوبوس، بلیت های 
مینی بوس های قدیمی هم دیده می شود. روی 
یكی از بلیت ها كه نقش و نگار ســبز و قرمزی 
دارد، درشت نوشته»دلیجان«.بهرام موالیی به 
این بلیت ها كه می رسد سرذوق می آید؛ »این 
بلیت برای مینی بوس های قشــنگی بود كه از 
میدان امام حسین)ع( فعلی تا میدان انقالب 
امروزی می رفتند. اوایل قیمت آنها 10ریال بود 
و بعدا شد 20ریال. نگاه كنید روی بلیت نوشته 

مخصوص دلیجان.« 

باركد را اسكن كنيد و ويديوی اين 
گزارش را ببينيد
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تنها در هیمالیا
دختر هیمالیانورد در این مدت كم به قدری در این ورزش پیشرفت كرد كه توانست به تمام قله های 
چند هزار متری كشور صعود كند و به قله هیمالیا برسد؛ »جرگیتال شهری است كه هیمالیانوردان 
آن را خوب می شناسند. از این شهر، كوهنوردان با هلی كوپتر به سمت بیس كمپ ها می روند. تابستان 
2015 در بیس كمپ ارتفاعات كورژنفسكایا بودم، برای صعود به قله 7 هزار و 150 متری كورژنفسكایا. 
این نخستین حضورم در ارتفاعات هیمالیا بود.« در كورژنفسكایا نگاه های سنگین گروه كوهنوردی 
یاسمن را آزار می داد. كوهنوردانی كه تصور می كردند هیمالیانوردی كار مردانه ای است و یك دختر در 
جمع كوهنوردی تنها ایجاد دردسر در مسیر صعود می كند و گروه را زمینگیر می كند. به همین خاطر 
دختر هیمالیانورد را تنها گذاشتند؛ »همنوردانم تنها رهایم كردند به خاطر زن بودنم. با این حال دست 
از تالش بر نداشتم. من آمده بودم تا ركورد بزنم. به عنوان نخستین دختری كه در یك فصل به 2 قله 

باالی 7هزارمتری صعود می كند. به همین خاطر با یك گروه كوچك روسی همراه شدم.«

سقوط در ارتفاع ۵ هزارمتری

 از آزمایشگاه تا هیمالیا

رسم هیمالیانوردی

گفت وگو با دختری كه به دو قله ۷ هزار متری هیمالیا در یك فصل 
صعود كرد و ركورد زد

صعود پرماجرا به هیمالیا

مسافر خانه 16

دما منفی 50 درجه سانتی گراد است. در »كمونیزم« میلیون ها سال است كه آفتاب مرده، برف و بوران 
از ازل فرمانروای آسمان است و یخچال های بی انتهای آن، حاكم ابدی زمین. تنها جنبندگان این 
جغرافیای منجمد، تعدادشان به انگشتان یك دست هم نمی رسد.این ۴ كوهنورد نقطه های سیاه و كوری هستند در كام صخره ها 
و ارتفاعات سفیدپوش؛ دره هایی كه گرمای خون مشام سرد شان را بیدار كرده. گروه هیمالیانوردان در بیس كمپ )اولین كمپ 
كوهنوردان( ســی و چند نفر بودند اما رفته رفته در ارتفاعات مختلف توان از كف دادند. در جان پناه ها )اتاقك ها فلزي ای كه در 
كمپ های مختلف برای نجات جان كوهنوردان ساخته شده است( تعداد زیادی كوهنورد زمینگیر شده. تنها ۴نفر )۳ مرد و یك زن( 
به ارتفاع 5 هزار و ۳00متری كمونیزم رسیده اند. قله ای ۷ هزار متری در دل هیمالیا كه در بین كوهنوردان به قله آدم كش معروف است 
و بسیاری از كوهنوردان زبده جهان را به كام مرگ برده. در این مختصات سرد، همه  چیز تسلیم یخ می شود حتی برف ها! پنبه ریزهای 
سفید و نم دار تا به زمین می رسند یخچال ها آنها را می بلعند، به سلول های یخ تبدیل شان می كنند و بلورهای ریز یخ را می چسبانند 
به تن عظیم الجثه و زمخت شان. دره ها و شكاف های كمونیزم مانند گله گرگ های گرسنه به انتظار نشسته اند. كافی است كوهنوردی 
ذره ای در لحظه ای بلغزد، كار تمام است. بخت با آخرین نفر گروه یار نیست. زور یخ می چربد به تیغه های كفش كوهنوردی. و سقوط. و 
فریاد. و همنوردانی كه تنها با چشم های نگران و وحشت زده تماشاگر هستند. كوهنورد مانند گلوله ای برفی با سرعت به اعماق دره 

روانه است. هیمالیانوردان بسیاری در همین نقطه سقوط كرده اند اما هیچ كدام شانسی برای زندگی دوباره نداشتند.

پادكست گردی

محمدصادق خسروی علیا

آشنایی با چند قله معروف هیمالیا

هیمالیاشناسی
 هیمالیا سرزمین بلندترین كوه های این كره خاكی است. این رشته كوه دو هزار و 900 كیلومتری 
بام دنیا محسوب می شود. هیمالیا قله های بسیاری دارد اما در میان آنها 20 قله هیمالیا جزو 
بلندترین ارتفاعات در میان هیمالیانوردان شناخته شده است. نام هیمالیا به زبان سانسكریت 
و به معنی برفستان است. اورست، به عنوان بلندترین قله دنیا با ارتفاع ۸۸۴۸ متر در هیمالیا 

قرار دارد. جالب است بدانید هیمالیا باالی 50قله با ارتفاع باالی ۷هزار متر دارد. ۱0قله از ۱۴ قله 
با بیش از ۸هزار متر ارتفاع در جهان در هیمالیا قرار گرفته كه قله معروف و شناخته شده اورست 
سرآمِد آنهاست. رشته كوه هیمالیا دركشورهای هند، چین، پاكستان، افغانستان، نپال، میانمار 

و... واقع شده است در ادامه با چند قله معروف هیمالیا آشنا می شوید.

  هنر خوب زندگی كردن
پادكســت ها از پدیده های جالب 
عصر ما هســتند؛ یعنــی نه اینكه 
نبود ه اند بلكه با توجه به گرفتاری ها 
و سرشلوغی هایی كه امروزه وجود 
دارد و با عطف به وقت های انتظار 
و مرده ای كه غالبا داریم، می توانیم 
به راحتی از آنها اســتفاده كنیم. به 
همین دلیل است كه پادكست  ها 
و فایل هــای صوتــی چنین مورد 
توجه قرار گرفته اند. پادكستی كه 
می خواهیم معرفی كنیم با صدای 
عادل فردوسی پور تولید شده است؛ 
تحت عنوان كتــاب گویای »هنر 
خــوب زندگی كردن« كــه البته 
بازخوانی كتابی بــا همین عنوان 
است. كتاب را فردوسی پور همراه 
با چند نفر دیگر ترجمه كرده است. 
این كتاب را 3سال پیش نشر چشمه 
منتشــر كرده بود و این روزها در 
فیدیبو در دسترس عموم مردم قرار 
گرفته است. كتاب گویایی با صدای 

فردوسی پور حتما شنیدن دارد.

برای زندگی

  اگر خیلی باهوشی...
ســایت ترجمان كه بــه ترجمه 
مقــاالت شــاخص در حــوزه 
علوم انســانی می پردازد، سابق بر 
این مقاله ای منتشر كرده بود با این 
عنوان كه اگر خیلی باهوشی پس 
چرا پولدار نیستی؟ سپس همه  چیز 
را به نوعی به شانس مربوط دانسته 
بود. این مقالــه نكته های جالبی 
داخل خودش داشت كه شاید برای 
شــما كمی عجیب و البته بسیار 
آموزنده باشــد. اگر حال و حوصله 
خواندن مقاله طوالنی اش را ندارید، 
پادكست و فایل صوتی این مقاله 
نیز در سایت ترجمان منتشر شده 
و در دسترس شماست؛ به راحتی 
می توانید موقع رانندگی یا انتظار 
در متــرو و اتوبوس بــه آن گوش 
بدهید. ایده اصلی مورد بررســی 
در این پادكست، همان اصل پارتو 
است؛ اینكه 20درصد افراد جامعه 
و حتی جهان، نزدیك به 80درصد 

ثروت را در اختیار دارند.

در ستایش شانس

  اینك روشنگری
احتماال با مجموعه پادكست های 
علی بندری آشنا هستید. بخشی 
از این پادكســت ها در بی پالس 
تحت عنوان خالصه كتاب ها ارائه 
می شود كه هم شنیدنی است و هم 
شامل كتاب هایی است كه غالبا به 
یكی از دغدغه های ذهنی مهم ما 
مربوط می شود و به همین دلیل، 
اهمیت دارد. این كتاب را استیون 
پینكر نگاشته و متن آن از عباس 
سیدین است و روایتش هم از علی 
بندری. كتاب درباره این ســؤال 
است كه باالخره آینده پیش روی 
بشــر تاریك اســت یا روشــن؟ 
نویسنده پاســخ می دهد كه این 
آینده روشن است و دالیل خودش 
را هم برای توصیف این پاسخ ذكر 
می كند. او دالیل این روشن بینی را 
ذكر كرده و به خطرات تاریك بینی 
هم اشاره می كند و می گوید كه آن 

را حتما باید كنار بگذاریم.

آینده روشن

پنجشنبه
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 نفر چهارم، یاسمن خسرویان اســت همان هیمالیانوردی كه سقوط كرد. 
چطور جان سالم به در برده!؟ او االن سالم و سالمت است؟ یاسمن ماجرای 
آن سقوط مرگبار را اینطور تعریف می كند: » به زحمت در آن ارتفاع حركت 
می كردیم. به شدت سرد بود طوری كه پلك های مان از پشت عینك یخ بسته 

بود در این اوضاع و احوال برف و بوران هم شروع شد. ظرف چند ثانیه نیم متر 
برف بارید. بعد هم در یك چشم بر هم زدن یخ زد. برفی كه چند دقیقه پیش 
جلوی چشم مان باریده بود، انگار متعلق به عصر یخبندان بود! برف می بارید 
و زیر پای مان تبدیل به كوه بزرگی از یخ می شد.  شرایط سخت و سخت تر 
می شد. به ارتفاع 5هزارو 300 متری كه رسیدیم طوری یخ ها سخت و محكم 
شدند كه كرامپون )كفش تیغه دار و یخ شــكن مخصوص هیمالیانوردی( 
درون یخ ها فرونمی رفت. به همنوردانم گفتم كرامپون داخل یخ نمی رود. 
گفتند چاره ای نداریم پاهایت را محكم تر به زمین بكوب تا جای پایت محكم 
شود. چاره ای نبود، متمركز شدم روی پاهایم. با تمام توانم پاهایم را به زمین 
می كوبیدم تا سر نخورم. اما ناگهان یخ زیر پایم شكست و سقوط كردم. اولش 
حال عجیبی داشتم، غوطه ور شدم در خودم و خاطرات شیرین زندگی ام. 
مثل فیلم های سینمایی كه در چنین شرایطی ســكانس هایی از تصاویر 
ذهنی قربانی به نمایش در می آید، دقیقا رفتم در همان حال و هوا. دروازه 
مرگ به رویم باز شده بود و می غلتیدم به سمت دره و آن كوه یخی كه ته دره 
در انتظارم بود . به مادرم فكر می كردم، به جنازه ام، به قرمه سبزی ای كه تو 
كوله پشتی همراهم می غلتید. نگران بودم مبادا در ظرفش باز شود و بریزد! 
راستش فكر نمی كردم ســقوط به این راحتی اتفاق می افتد. اما كار از كار 
گذشته بود دیگر. به  خودم كه آمدم، متوجه شدم هنوز كلنگ یخ نوردی در 
دستم هست. چندبار محكم كلنگ را كوبیدم به زمین. بار اول در یخ فرو رفت 
اما آنقدر با سرعت در حال سقوط بودم كه بعد از هر بار كوبیدن كلنگ درون 
یخ، فقط خط ممتد غم انگیزی از مسیر در حال سقوطم باقی می ماند. سه 
بار تالش كردم. بار آخر با كرامپون هم سعی كردم كه خوشبختانه توانستم 
یك ترمز موفق بگیرم. سی و چند متر سقوط كرده بودم. در بهت و حیرت 
جان سالم به در بردم. سقوط وحشتناكی بود. اما شانس آوردم كه آن حادثه 

به خیر گذشت و من هیچ صدمه ای ندیدم.« 

تا اینجــا خواندیم دختر هیمالیانــورد جایی موفق 
شــد به قول كوهنــوردان ترمز )توقــف حرفه ای 
هنگام ســقوط از ارتفــاع( كند كه قبــل از او چند 
كوهنورد حرفه ای جان شان را در پی سقوط از دست 
داده اند. پس حتما یاسمن خسرویان باید كوهنورد 
كهنه كاری باشــد. اما اصال اینطور نیست! یاسمن 
علوم آزمایشگاهی خوانده و تا 3سال پیش از صعود 
به هیمالیا در یكی از بیمارستان های تهران در بخش 
بانك خون مشغول به كار بوده اما چه می شود كه از 
آزمایشگاه به هیمالیا سر در می آورد؛ »هر چند دیر، 
اما باالخره متوجه شــدم راهی كه رفته ام مسیری 
نبوده كه به آن عالقه منــدم. خانواده و فامیلم اغلب 
پزشك هستند، به همین خاطر من هم شغل آینده ام 
را مرتبط با درمــان انتخاب كردم. اوایل مشــكلی 
نداشــتم اما كم كم متوجه شدم به این كار عالقه ای 
ندارم و بعد از چندبار سفر كوهنوردی استعدادم را 
در این زمینه كشف كردم. واقعا شیفته كوهنوردی 
حرفه ای هســتم تا آنجا كه از كارم دست كشیدم و 
3 ســال مداوم در كالس های آموزشی كوهنوردی 
شــركت كردم. هدف من هیمالیا بود و سخت كار 
كردم تا به قلــه كمونیزم و 
كورژونفسكایا دو قله 
بــاالی 7 هزارمتر 

هیمالیا برسم.«

 یاســمن به تمام قله های ایــران صعود كرده 
اما مثــل همه كوهنــوردان می دانــد اقلیم 
هیمالیا تفاوت زیادی با ارتفاعات كشورمان 
دارد؛ »روز اول در آن بیــس كمپ هیمالیا 
كلی داســتان تلخ شــنیدم. از صعودهای 
نافرجام و از ســقوط های مرگبــار. انگار 
آنجا آخر دنیــا بود.« یاســمن می گوید: 
»رســم هیمالیانوردی این اســت كه در 
طول مســیر برای صعود به هر قله، بیس 
كمپ هایی ایجاد شده كه باید كوهنوردان 
در آن هم هوایی كنند. مثال اگر قرار اســت به 
یك قله 7هزارمتری صعــود كنید، باید چندین 
بار در ارتفاعات مختلف عمل هم هوایی را انجام 
دهید تا مطمئن شوید در آن شرایط آب و هوایی 
می توانید به مسیر ادامه دهید یا نه. در صعودمان 
به كورژنفســكایا، مشــكلی پیش نیامد. بعد از آن 
راهی قله كمونیزم شــدم. تصور می كردم صعود به 

كمونیزم مثل كورژنفسكایا ســت. آخر از نظر ارتفاع 
تنها سیصد و خرده ای از قله كمونیزم مرتفع تر است. 
اما در بیس كمپ از زبان دیگر كوهنوردان شنیدم كه 
پا گذاشته ام در ارتفاعاتی كه به قله آدم كش معروف 
است! از آن موقع فهمیدم كه روزهای سختی پیش رو 
دارم. كمونیزم برای من آن سقوط وحشتناك و البته 
صعود دلچســب را به همراه داشت«. یاسمن رؤیای 
صعود به همه قله های بلند هیمالیا و حتی بلندترین 
قله جهان اورست را در سر دارد اما یك سال و چند 
ماهی می شود كه دنیا در بند بیماری كروناست و او 
تصمیم گرفته به آزمایشگاه بازگردد تا در این شلوغی 
كرونا و مراجعه به آزمایشگاه ها مقداری از بار سنگین 
كادر درمانی را به دوش بكشد. موضوعی كه عالقه ای 
به صحبت در مورد آن ندارد و در چند جمله خالصه 
می گوید: »هر كسی جای من بود هم این تصمیم را 
می گرفت. بساط كرونا برچیده شــود آزمایشگاه را 

ترك می كنم و دوباره راهی هیمالیا می شوم «.

  اورست
كوه اورســت بلندترین قله و بلندترین نقطــه  در جهان 
اســت. ارتفاع قله اورست از ســطح دریا به صورت دقیق 
8848.86متر است. كوه اورســت در مرز میان دو كشور 
چین و نپال واقع شده است. اما قله اورست در كشور نپال 
قرار دارد و جالب است بدانید اگر یك فرد از چین بخواهد 
به آنجا برود، باید ابتدا ویزای كشور نپال را داشته باشد. قله 
اورست وسوسه انگیز ترین قله برای كوهنوردان در تمامی 
رده هاســت؛ از كوهنوردان حرفه ای و مجــرب گرفته تا 
كوهنوردان مبتدی. آنها برای صعود كامل و موفقیت آمیز 

به این قله حاضرند مبالغ هنگفتی بپردازند.

  كانگچنجونگا 
كانگچنجونگا پنج قله دارد و به سومین قله بلند دنیا معروف 
است. كانگچنجونگا به معنی5جواهر برفی است كه اشاره 
به 5 قله زیبا كانگچنجونگا دارد. قله هایی كه بیش از 8 هزار 
و 400متر ارتفاع دارند. جالب است كه سال 184۹ همه فكر 
می كردند كه كانگچنجونگا مرتفع ترین كوه جهان است، اما 
اورست بر این فرضیه خط بطالن كشید. توده كانگچنجونگا 
بسیار عظیم اســت و از چند قله یخی روی خط الرأس آن 
شكل گرفته. در واقع این توده از دو رشته غربی- شرقی و 
شمالی- جنوبی شكل گرفته و همانند یك - عظیم الجثه 
اســت كه در میان قلل 6000 و7000 متری احاطه شده. 

كانگچنجونگا یكی از زیباترین قله های دنیاست.

  برود پیك 
برود پیك در كشور پاكستان واقع شــده. این كوه یكی از 
قله های 8هزارمتری هیمالیا به حســاب می آید كه ارتفاع 
دقیق آن 8هزار و 15متر اســت. این قله در امتداد غربی 
یخچال بالتورو و در بین دو قله كی2 و گاشــربروم1 قرار 
دارد. از روی ارتفاعات این قله، نمــای زیبایی از قله كی2 
به آســانی قابل مشــاهده  اســت. برودپیك دارای 3 قله 
مجزاست؛ قله اصلی 8051 متر، قله مركزی 8016 متر و 
قله شمالی 7550 متر. فقط 8 كیلومتر با قله مشهور كی2 
فاصله دارد. این قله به عنوان یكی از قلل 8هزارمتری آسان 
شناخته شده است هر چند كه از لحاظ فنی سخت نیست 
اما به هر حال نمی توان آن را به راحتی پشت سر گذاشت 
چرا كه مســیر آن، از میان قلمروی بهمن های ســخت و 

دائمی می گذرد.

  گاشربروم 2 
گاشــربروم 2 از آن 8هزارمتری های محبــوب و مهربان 
است. تنها در ســال 1۹82 بود كه در پی بهمن 3 قربانی 
گرفــت. اتفاقی كه بــرای كوهنــوردان و هیمالیانوردان 
باورنكردنی بود؛ چراكه گاشربروم 2 به عنوان راحت ترین 
هشت هزارمتری هیمالیا و یكی از پرطرفدارترین كوه های 
هشــت هزار متری زمین اســت و پس از اورست و چو ایو 
دارای بیشترین تعداد صعودهاست. این قله سیزدهمین 
كوه مرتفع در سطح خشكی های زمین است كه در منطقه 
گیلگیت از ایالت بلتســتان كشور پاكســتان واقع شده و 
در نزدیكی مرز چین قرار دارد. این كوه روی رشــته كوه 

گاشربروم ها و در كنار گاشربروم 1 قرار گرفته است.

  چو اویو 
چو اویو به معنی »الهه فیروزه« اســت كه در همسایگی 
اورست واقع شــده، با ارتفاع 8201 متر. این كوه در رشته 
كوه های هیمالیا و در مرز بین چین و نپال قرار دارد. به دلیل 
شیب نه چندان زیاد آن، اكثر كوهنوردان آن را آسان ترین 
صعود میان 8 هزار متری ها می دانند. امروزه این كوه پس 
از اورست بیشــترین صعود یك 8هزارمتری را ثبت كرده 
و از نظر نسبت آمار كشــته ها به صعودها، در رده آخر قلل 

8هزارمتری قرار دارد.

  ماكالو 
ماكالو یكی از همسایگان اورست است و حدود 20كیلومتر 
با بلندترین قله جهان فاصله دارد. در بین كوهنوردان ماكالو 
به قله سیاه كمان شــهرت دارد. ماكالو قله ای كه از تخته 
سنگ های سیاه و كبود تشكیل شده با ارتفاع 8463 متر از 
سطح دریا. پنجمین قله دنیاست و شكلی شبیه به یك هرم 
چهار وجهی دارد. به عنوان یكی از سخت ترین كوه ها برای 
صعود، مطرح شده. این قله شیب بسیار زیادی دارد. سال 
13۹2 نخستین كوهنوردی ایرانی توانست به ماكالو صعود 
كند. عظیم قیچی ساز در آن سال پرچم كشورمان را بر فراز 

سیاه كمان به اهتزاز درآورد.

  كمونیزم 
كمونیزم در ارتفاعــات پامیر قرار گرفته در ادامه رشــته 
كوه های هیمالیا. نام اصلی این قله، قله اسماعیل سامانی 
اساچن كه البته بیشتر براساس اسم قدیمی آن كمونیزم 
در بین كوهنوردان شهرت دارد. بلندترین قله در مرزهای 
شوروی سابق به ارتفاع 74۹5 متر. پس از فروپاشی شوروی 
نام اسماعیل ســامانی یكی از حكام سلسله سامانی بر این 
قله گذاشته شد. این قله بلندترین كوه پلنگ برفی و پس از 
پوبدا دومین كوه از نظر سختی در این مجموعه است. قله 
كمونیزم به عنوان بلندترین قله شوروی سابق در سال 1۹28 
شناخته شد. در آن سال ها این كوه به نام استالین خوانده 
شــد. اما بعد ها به نام كمونیزم تغییر نام داد. البته در سال 
1۹۹8 هم مجددا نام آن را به سامانی تغییر دادند. البته در 
بین كوهنوردان بیشتر به همان نام كمونیزم خوانده می شود. 
نخســتین صعود به این كوه توسط یوگنی آباالكوف انجام 
شد. دامنه های این كوه دارای یخچال های طبیعی است و 
لغزش روی یخچال های آن كوهنوردان بسیاری را به كام 
مرگ می برد. به همین خاطر این قله را قله قاتل می خوانند.

قله محبوبقله بهمن های سختزیبا ترین قلهوسوسه انگیزترین قله

آسان ترین قله دنیا

قله سیاه كمان

قله قاتل

  نانگا پاربات 
نانگا پاربات، یعنی كوهستان برهنه. ارتفاعاتی در رشته كوه 
هیمالیا كه در پاكســتان قرار دارد. ارتفاع نانگا پاربات 8126 
متر از سطح دریاســت و از قله های بلند روی زمین محسوب 
می شود. صعود به آن از مشــكل ترین صعودهای كوهستانی 
است و به خاطر كوهنوردهای زیادی كه در جریان صعودهای 
آن كشته شده اند به كوهستان قاتل معروف است. هم اكنون 
نانگا پاربات با بیش از 60 كشته ركورددار بیشترین كشته ها 

)به نسبت صعودها( در میان قله های 8هزارمتری است.

  گاشربروم ۱
گاشربروم نیز یكی از ارتفاعات رشته كوه های هیمالیاست. 
گاشربوم خود به تنهایی رشته كوه هایی است با چندین قله 
مرتفع. در بین كوهنوردان گاشــربروم 1 به »قله پنهان« 
شهرت دارد. مردم محلی آن را گاشــا می نامند به معنای 
»كوهســتان زیبا«. این قله 8080 متر ارتفاع دارد. سال 
 1382، هنگام صعود به قله گاشــربروم 1 در پاكســتان، 
2 كوهنورد معروف به نام محمد اوراز و مقبل هنرپژوه بر اثر 
سقوط بهمن سقوط كردند. مقبل هنرپژوه سالم ماند ولی 
محمد اوراز پس از انتقال به بیمارستان شفا در اسالم آباد 

پاكستان فوت كرد.

كوهستان قاتل

قله پنهان
  كی2 

كی 2 دومین نقطه بلند روی زمین بعد از اورســت است. 
ارتفاع كی2،  8611 متر از ســطح دریاست. این قله جزو 
فنی ترین و صعب العبور ترین مسیر جهان است. كی 2 در 
مرز كشورهای چین و پاكســتان واقع شده و یك چهارم 
كسانی كه برای صعود به آن اقدام كرده اند كشته شده اند. 
كشنده ترین قله جهان كی 2 اســت و تا به حال كسی از 

جبهه شرقی آن نتوانسته به كی 2 صعود كند.

كشنده ترین قله

ی
سب

ما
طه

ضا 
یر

  عل
س:

عك

باركد را اسكن كنيد و ويديوی اين 
گزارش را ببينيد
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  گام بعدي؛ الليگا

   آبي اميدوار
  به 3 دليل وضع استقالل نسبت به 

فصل گذشته ليگ قهرمانان بهتر است
  گفت وگو با  گرايي، فرنگي كاري كه در آلماتي   حتي يك امتياز هم از دست نداد

  حذف تيم هاي دوم
 بازگشت AFC به 13سال قبل

19 2019

مهدي مهدوي كيا در گفت وگو با همشهري از گل استثنايي مهدي طارمي و بازتابش در آلمان مي گويد. به اعتقاد او طارمي بايد آينده اش را در اسپانيا جست وجو كند
در شب حذف پورتو از ليگ قهرمانان اروپا، مهدي طارمي گلي 
استثنايي زد. دقيقه 90بازي، درحالي كه نتيجه صفر- صفر بود، 
او كه پشت به دروازه حريف بود، به هوا پريد و با يك ضربه قيچي 
برگردان دروازه ادوارد مندي را باز كرد. پورتو با همين گل پيروز 
شــد اما براي ماندن در ليگ قهرمانان به يك گل ديگر هم نياز 
داشت. مهدي مهدوي كيا، ستاره پيشين تيم ملي ايران و باشگاه 
هامبورگ آلمان، معتقد اســت طارمي اگر از اول در زمين بود، 
شايد نتيجه تغيير مي كرد. با او درباره ستاره اين روزهاي فوتبال 

ايران حرف زده ايم.

شما خودتان سال ها در سطح اول فوتبال اروپا بازي 
كرده ايد، چطور مي شود بازيكني كه دو سال قبل در 
آســيا بازي كرده، به اين اعتماد به نفس مي رسد كه 
در دقيقه 90بازي با چلســي اين جوري به توپ ضربه 
مي زند. البته اگر يادتان باشــد در پرسپوليس هم كه 
بازي مي كرد يك قيچي برگردان شبيه به همين، در 

بازي با فوالد زده بود...
بله يادم هست، به تير دروازه خورد. در اينكه مهدي طارمي يك 
استعداد است شكي نيست. ولي بايد تأسف خورد به حال فوتبال 
ايران و سيستم استعداديابي اش كه چنين بازيكني تازه بعد از 

خدمت سربازي، در فوتبال ايران مطرح مي شود، تازه آن هم در 
ليگ يك. ما بايد اين استعداد را در 11سالگي كشف مي كرديم، 
6 ، 5 ســال آموزش درســت به او مي داديم، بعــد مي ديديم 
توانايي هايش چند برابر مي شود. بازيكني كه در بيست و شش 
هفت ســالگي به اروپا مي آيد و چنين توانمندي اي از خودش 
نشان مي دهد، اگر در چرخه درست استعداديابي قرار مي گرفت، 
در نوجوانان و جوانان بازي هاي بين المللي زيادي تجربه مي كرد، 
مي توانست موفقيت هاي بيشتري به دست بياورد. شما خيلي كم 
فوتباليستي پيدا مي كنيد كه خودش را مثل مهدي طارمي در 
موقعيت گل قرار بدهد. زدن چنين گلي، يك كالس جهاني بود. 
چند تا بازيكن مي تواننــد در چمپيونزليگ چنين گلي بزنند؟ 
رونالدو هم چند ســال پيش چنين گلي زد. گل طارمي خيلي 
زيبا بود و اينجا در آلمان هم بازتاب زيادي داشت. انتقادي كه 
بود اينكه چرا از اول بازي نكرد. معلوم بود انگيزه دارد. اميدوارم 
مهدي همين روند خــوب را حفظ كند و برســد به ليگ هاي 
معتبرتر. پورتو تيم خيلي خوبي است و هميشه در چمپيونزليگ 
هم بوده، ولي من فكر مي كنم مهدي اگر به يكي از سه چهار ليگ 

معتبر اروپا برسد، شرايطش از اين هم بهتر مي شود.
البته خود شما هم اشاره كرديد، شايد به خاطر سنش 

كمي دير باشد براي رفتن به تيم هاي بزرگ تر.

نه، به نظر من خيلي هم دير نيست. اســتانكو  سرمربي كروات 
پرســپوليس و تيم ملي ايران در دهه 70 هميشه مي گفت اوج 
پختگي يك فوتباليســت و ايده آل ترين شرايطي كه دارد، بين 
27 تا 31سالگي است. در اين سن، تجربه خوبي كسب كرده و 
بدنش همچنان آماده است. به نظر من مهدي االن در اوج است. 
در يكي دو سال آينده بايد يك جهش ديگر هم بكند. ان شاء اهلل 
به يك ليگ بهتر و يك تيم بهتر برود. بــه هر حال او حاال يك 
بازيكن شناخته شده است. اين گلي هم كه به چلسي زد، بازتاب 

خيلي زيادي داشت.
بازتابش در آلمان چطور بود؟ رسانه ها در موردش چه 

چيزي نوشتند؟
كيكر، تيتر اصلي مطلبي كه براي ليگ قهرمانان نوشــته بود، 
همين گل طارمي بود. مــن مطلب را روي ســايت خودم هم 

گذاشتم. بازتاب گلش اينجا خيلي زياد بود.
با وجود گلي كه مهدي زد، تيمش نتوانست صعود كند. 
شــايد يكي از داليل صعود نكردن پورتو، غيبت او در 
بازي رفت با چلسي بود. آيا مي توانيم از او انتقاد كنيم 
كه چرا در بازي با يوونتوس به راحتي كارت قرمز گرفت؟

مهدي يكي از مهره هاي اصلي تيمــش در ليگ قهرمانان بود. 
نمي دانم اســمش را بي تجربگي بگذاريم يا چيز ديگري، كارت 

قرمزي كه گرفت، خيلي به ضرر خودش و تيمش شــد. شايد 
در بازي رفت با چلسي مي توانست به تيمش كمك كند. البته 
انتظار داشتيم در همين بازي برگشت هم از اول در زمين باشد، 
ولي مربي تصميم ديگري گرفت. به هر حال زدن چنين گلي در 
چنين سطحي، يك شاهكار بود. مهدي نخستين بازيكن ايراني 

است كه در يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا گل مي زند.  
موفقيت طارمي، چقــدر به روحيــه او ربط دارد؟ 
ما يادمان هســت كه علي كريمي قبــل از اينكه به 
بايرن مونيخ برود، بارها نصــف تيم حريف را دريبل 
مي كرد، ولي وقتي رفت آلمــان، تبديل به بازيكني 
شد كه خيلي كم دريبل مي زد و بيشتر سعي مي كرد 

سالم بازي كند.
بله اين درست اســت. علي كريمي  تحت تأثير فوتبال آلمان، 
بيشــتر ســعي مي كرد تك ضرب بازي كند. به نظر من بازيكن 
بايد از توانايي هايش نهايت استفاده را ببرد. بازيكني كه قدرت 
دريبل زدن دارد، بايد اين كار را انجام بدهد. االن مهدي طارمي، 
از ليگ قطر به پرتغال آمد. ريسك بزرگي كرد، گفت حقوق باال 
نمي خواهم ولي اگر ترانسفر شدم، از ترانسفر سهم بر مي دارم. 
چنين ريسكي كرد، چون اعتماد به نفس خوبي داشت و بعد هم 
كه به تيم پورتو رفت. بازيكن خونســردي است و اين خيلي به 

او كمك مي كند. گلي كه به يوونتــوس زد عالي بود. در چنين 
موقعيت هايي خيلي از فورواردها عقب مي آيند، اما او حمله كرد 

به توپ و دروازه بان و گل زد. خيلي ها ممكن است 
چنين تصميمي نگيرند. اين به خاطر نبوغش 

بود. گلش هم به چلسي كه استثنايي بود.
با شــناختي كه از او و فوتبال اروپا 
داريد، فكر مي كنيد اگر حق انتخاب 
داشته باشد، در چه ليگي بازي كند 

و آيا موفق خواهد بود؟
ليگي كه سبكش به پرتغال نزديك است، ليگ 
اسپانياســت. آنجا هم بازيكن هايش تكنيكي 
هستند، فرهنگ ها هم نزديك به هم هستند. 
مي تواند قدم بعدي اش اســپانيا باشد. ليگ 
انگليس شــرايطش فرق مي كند، آلمان هم 
همينطور. بعد از اســپانيا، شــايد فرانسه 

هم نزديك باشد به چيزي كه مهدي 
طارمي دنبالش اســت. البته 

من فكر نمي كنم پورتو اجازه 
بدهد مهدي بــه راحتي جدا 

شود.

در ستايش بي خيالي

عادل فردوسي پور
گزارشگر

00:45 االهلي عربستاناستقالل

  سخت ترين سهميه كشتي چگونه 
جمعهبه دست آمد
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پاري سن ژرمن موفق شد انتقام فينال فصل قبل ليگ قهرمانان 
را از بايرن مونيخ بگيرد. در ديدار رفــت اين بايرن بود كه تيم 
برتر ميدان بود و موقعيت هــاي زيادي خلق كرد اما پاريس با 
هوش نيمار و امباپه، از 4ضربه داخل چارچوب 3گل ساخت. 
در ديدار برگشــت روند بازي برعكس شد. بايرن توپ داشت 
 اما راه به راه به ميزبان موقعيت مسلم گلزني مي داد. نيمار كه

 2 توپ به تير زد اگر خوش شــانس بود مي توانست به تنهايي 
چهار پنج گل به تيم آلماني بزنــد. گل چوپوموتينگ به تيم 
سابقش براي صعود بايرني ها كافي نبود و پاريسي ها با نتيجه 
3-3 و گل زده بيشتر در زمين حريف به مرحله نيمه نهايي راه 
يافتند. نيمار كه بدجوري داشت خوب بازي مي كرد، پس از 
بازي هم هواداران را خوشــحال كرد و براي تمديد قرارداد تا 
سال2025 چراغ سبز نشان داد. هفته گذشته منابعي اطالع 

داده بودند كه او با بارسلونا تماس گرفته و التماس كرده كاري 
كنند كه بتواند برگردد و با مســي همبازي شود. بارسلونا اما 
آن قدر بي پول اســت كه حتي بازيكن بيست وپنجم ليست 
پي اس جي را هم نمي تواند بخرد. يك خبر نقل وانتقاالتي ديگر 
هم پس از اين بازي به گوش رسيد؛ اينكه اين احتماال آخرين 
حضور هانسي فليك موفق روي نيمكت بايرني ها بود. او به خاطر 
اختالف نظر با حسن صالح حميدزيچ، مدير ورزشي باشگاه در 
پايان فصل جدا مي شــود و بعد از يورو جاي يواخيم لوو را در 
تيم ملي آلمان مي گيرد. نقل وانتقــاالت دومينووار در آلمان 
به هم ربط دارند. قرار اســت ناگلزمان جوان از اليپزيش جاي 
فليك را در پست سرمربيگري بايرن مونيخ بگيرد. ناگلزمان در 
چند ماه اخير گزينه تيم هاي ليورپول، رئال مادريد و بارسلونا 
هم بوده. ماركو رز، سرمربي مونشن گالدباخ هم كه مدتي است 

با دورتموند براي فصل آينده توافق كرده و به جاي او ادي هوتر 
از اينتراخت فرانكفورت روي نيمكت مونشن گالدباخ بنشيند. 
خبر انتصاب فليك به عنوان سرمربي مانشافت را لوتار ماتئوس، 
بازيكن افسانه اي ســابق آلمان و بايرن لو داد و گفت توافق ها 
صورت گرفته است. البته رومينيگه چندبار گفته احمق نيست 
كه سرمربي موفق باشگاهش را از دست بدهد و او را در اختيار 
تيم ملي بگذارد. شايد او صالح حميدزيچ را قرباني كند و فليك 
بماند. حتي اخبار غيررسمي هم شنيده شد كه اين مربي پس 
از اينكه از دور ليگ قهرمانان حذف شد استعفا داده است. شايد 
اگر اين فيفادي لعنتي نبود و لواندوفسكي مصدوم نمي شد االن 
هيچ كدام از اين داستان ها وجود نداشت و بايرن داشت براي 
صعود به ديدار نيمه نهايي و نزديك شدن به قهرماني هميشگي 

در بوندس ليگا جشن مي گرفت.

بعد از بازي هــاي داغ و هيجان انگيــز نيمه نهايي ليگ 
قهرمانان اروپا برويم ســراغ بازي هاي امشب نيمه نهايي 
رقابت هاي ليــگ اروپا كــه البته نــه داغ اســت و نه 
هيجان انگيز و شبكه ورزش هم به دليل تداخل با برنامه 
فوتبال120 معموال بازي هاي پنجشنبه شــب را قرباني 
مي كند و آنها را نشــان نمي دهــد. همين قدر بدانيد كه 
بازي هاي امشــب بين اين تيم ها برگزار مي شود )اعداد 
داخل پرانتز نتيجه بازي رفت اســت(: اســالويا پراگ- 
آرسنال )يك-يك(، منچستريونايتد- گرانادا )2برصفر(، 
 آاس رم- آژاكس)2بريــك(، ويارئــال- دينامو زاگرب

) يك بر صفر(. منچســتر كه سخت ترين قرعه را داشت، 
بهترين نتيجه را گرفت. گرانــادا در 5ديدار آخرش تنها 
يك برد داشته و به نظر مي رسد كارش تمام است. آرسنال 
 امــا كارش به گره خــورد. پس از شكســت تحقيرآميز

 )3 بر صفــر( خانگي مقابل ليورپول، يــك برد در بازي 
رفت مي توانســت آرتتا را نجات دهد اما اسالويا سومين 
حريف پياپي بريتانيايي خود را هم در ديدار رفت متوقف 
كرد؛ آن هم در وقت تلف شــده. اما آرســنال يك برد 3 
هيچ و نمايشــي خوب مقابل شفيلد داشــت و روحيه 
خود را بازيابي كرد. نكته اينجاست كه اسالويا در 2دور 
قبلي بازي هاي برگشت را با نتيجه مشابه) 2 بر صفر( از 
لسترسيتي و رنجرز گالســكو برده بود و شايد همين بال 
را ســر توپچي ها هم بياورد. در اردوي آرسنال بازيكنان 
مهمي مثل اودگارد، تيرني، داويد لوييس و يكي دو نفر 
ديگر مصدوم اند و اوباميانگ هم بيمار است. آاس رم هم 
در بازي رفت يك برد خارج از خانه باارزش و گل دار مقابل 
آژاكس مدعي به دســت آورد كه اين براي تيمي كه اين 
فصل همه بازي ها مقابل تيم هاي باالي جدول در سري آ 

را باخته ، نتيجه اي ارزشمند است.

نكته بازي

آماربازي

ظاهرا ما يك ميليارد جمعيت داريم

مديريت كردن يعني باج دادن؟

مرسي كه نگفتي اتوبوسي

يحيــي گل محمدي در نشســت 
خبري پيــش از بازي بــا الوحده 
از جديدتريــن آمار هــواداران 
پرســپوليس رونمايــي و عدد 
50ميليون نفر را بــه اين منظور 
اعالم كرد. خداوند بركت بدهد. آهنگ 
رشد هواداران پرسپوليس، در تاريخ جمعيت شناسي جهان 
بي سابقه است. البته در اين زمينه نبايد استقاللي ها را هم از ياد 
برد. فراموش نكنيد عليرضا منصوريان زمان هدايت اين تيم 
مدعي شده بود استقالل 70ميليون هوادار دارد. حاال هر دوي 
اينها را بگذاريد كنار؛ از آن طرف هم باشگاه تراكتور را داريم كه 
رسول خطيبي، سرمربي اش در نشست خبري پيش از بازي با 
پاختاكور مدعي شده پرهوادارترين تيم آسياست. يعني از آن 
50ميليون و 70ميليون نفر هم بيشتر هوادار دارد. ظاهرا هند و 
چين بايد بروند جلو؛ جمعيت ايران باالي يك ميليارد نفر است!

يك بار هــم كه يك كار درســت و 
حسابي در استقالل صورت گرفته، 
بعضي پيشكســوتان دنبال وتو 
كردن آن هستند. شــايد كمتر 
كسي باور مي كرد در ماجراي محمد 
دانشگر، فرهاد مجيدي اينقدر همه  چيز 
را سفت بگيرد و حتي تا پاي بازي ندادن او در ليگ قهرمانان 
آسيا پيش برود. با اين حال مجيدي اين كار را كرد، اما هنوز 
بعضي از استقاللي ها نظر ديگري دارند؛ مثل سعيد مراغه چيان 
كه گفته: »مسئله دانشــگر مي توانست بهتر مديريت شود.« 
احتماال در اين جمله منظور از مديريت شدن، باج دادن است. 
اتفاقا در دوره محمود فكري موارد مشابه مديريت شد كه كار 
به آنجا كشيد. مثال مهدي قائدي 10 روز سر تمرين نمي آمد 
و فيكس مي شد؛ آخر آن داستان خيلي قشنگ بود كه حاال 

همان نسخه را براي فرهاد هم تجويز مي كنيد؟

در مــورد اخــالق خــوش محرم 
نويدكيا و فضــاي خوبي كه او در 
ليگ بيستم درســت كرده زياد 
صحبت شده، اما اين خوش خلقي 
مخصوصا زماني تحسين برانگيزتر 
است كه سرمربي نتيجه نگرفته باشد. 
در بازي با نفت مسجدسليمان، سپاهان 75درصد از مالكيت 
توپ را در اختيار داشت و موقعيت هاي پرشمار گلزني ساخت، 
اما در گشودن دروازه حريف ناكام ماند و 2 امتياز حياتي را در 
كورس قهرماني از كف داد. با اين حال نويدكيا به جاي حرف 
زدن در مورد دفاع اتوبوســي حريف يا اتالف وقت شاگردان 
محمود فكري، از هنر دفاع كردن ســخن گفت و مدعي شد 
نمي تواند هيچ ايرادي از حريف بگيــرد. زيبا حرف زدن در 
چنين مواقعي ارزشمند است، وگرنه بعد از پيروزي و هنگام 

كامروايي كه همه براي خودشان شكسپير هستند!

متريكا

چلســي بار ديگر قرباني درخشش بازيكنان ايراني شد. 
مهدي طارمي كه در بازي آخر پورتــو در ليگ پرتغال 
14دقيقه بازي كرده و يك گل زده و طلســم 9مسابقه 
گل نزدنش را شكســته بود، در بازي برگشــت مرحله 
يك چهارم پاياني ليگ قهرمانان اروپا مقابل چلسي باز هم 
روي نيمكت نشست. اما او براي انداختن دوباره نامش سر 
زبان ها تنها به نيم ساعت زمان نياز داشت. در دقيقه63 به 
زمين رفت و در آخرين دقيقه از 4دقيقه وقت تلف شده 
گلي زد كه از پريشب همه از آن حرف مي زنند. گل زيباي 
قيچي برگردان او يادآور گل عليرضا جهانبخش در ديدار 
حذفي فصل قبل به چلسي بود؛ در اول ژانويه ۲۰۲۰. اتفاقا 
جهانبخش در آن بازي مثل طارمي كمتر از نيم ســاعت 
پاياني در زمين حضور داشت و در دقيقه68 به ميدان رفته 
بود. اين ششــمين گل ايراني ها به اين باشگاه انگليسي 
بود. در سال1999هم علي دايي با پيراهن هرتابرلين در 
۲ بازي پياپي به ميالن و چلسي گل زد كه سهم چلسي از 
گل هاي بهترين گلزن ملي تاريخ فوتبال ۲ گل بود. 5سال 
قبل از انقالب هم همين تيم يك تور آسيايي برگزار كرده 
بود كه به ايران هم آمد و از قضا از ايرج ســليماني و علي 
جباري گل خورد. گل مهدي طارمي به چلسي در دقيقه 
93:۰1 دير ترين گلي  است كه آبي هاي لندن از سال ۲۰۰5 

دريافت كردند.

  گل ايراني
اين شانزدهمين گل فصل طارمي در همه رقابت هاي اين فصل 
بود. او در ليگ قهرمانان 2گل به يادماندني به يوونتوس و چلسي 
زد. تعداد گل هاي سردار آزمون 3تا كمتر است و كريم انصاري فرد 

هم كه پنجاهمين گلش در تيم هــاي يوناني را همين هفته زد، 
12گله است؛ 17 گل در پانيونيوس، 21گل براي المپياكوس و 
12گل با پيراهن آاك آتن. كريــم در ليگ اروپا در همين فصل 
به ولفسبورگ گل زد و در اين ليگ  اهلل يار صيادمنش به لستر و 
كاوه رضايي به پارتيزان بلگراد گل زده بودند. طارمي به نخستين 
بازيكن ايراني بدل شد كه در يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان موفق 
به گلزني مي شود. او بعد از ورود به زمين يك ضربه سر هم زد كه 
مندي آن را مهار كرد وگرنه با اين 2گل بازي به وقت هاي اضافه 

و پنالتي مي رفت.

  كليك بازار 
از پريشب گزارش اين گل زيبا به زبان هاي مختلف عربي و تركي 
و انگليسي و... بازتاب زيادي در سايت ها و كانال هاي ايراني داشته 
است. اين گل در ســايت هاي خارجي هم بازتاب هاي زيادي در 
ايران داشت. در اين دو روزه، نان در خبررساني درباره طارمي بود. 
مثال يك سايت پربازديد ايراني با رنك باال در ترجمه حرف هاي 
توماس توخل بعد از بازي دچار جوزدگي شد و احتماال براي آنكه 
كليك بيشتري از مخاطب بگيرند، از قول سرمربي آلماني چلسي 
تيتر زدند: »توخل: گل پورتو فوق العاده و ديوانه وار بود«. اما حرف 
توخل اين بود كه تيمش خوب دفاع كرده و شايسته كلين شيت 
بوده اما در چنين مسابقاتي با وجود دفاع خوب، ممكن است يك 
گل آكروباتيك دريافت كنيد. اين سايت بعدا تيترش را تغيير داده 

و نوشته كه آقاي توخل، اين گل شانسي نبود!

  عملكرد
او در بازي رفت به خاطر اخراج مقابل يوونتوس محروم بود و در 

مجموع 28دقيقه مقابل تيم انگليسي قرار گرفت كه عملكردش 
به اين شرح بود:

   دقايق حضور: 28دقيقه
  لمس توپ: 10

  شوت: 2
  شوت در چارچوب: 2

  گل: 1
  نمره: 7.12

  رتبه در زمين: چهارمين بازيكن زمين.

  بازتاب ها
حميد سحري، كارتونيست معروف فوتبالي طرحي بامزه از قيچي 
طارمي كشيده كه او روي ســن جلوي داوراني كه مثل آمريكاز 
گات تلنت پشت ميز نشسته اند، در حال برگردان زدن است. داوران 
اين شو افرادي هستند كه خودشان متخصص چنين گل هايي 
هستند؛ زالتان ايبراهيموويچ، وين روني، كريستيانو رونالدو، گرت 
بيل و البته سوباسا! شايد اگر هوگو سانچس، اسطوره مكزيكي تيم 
رئال مادريد و ريوالدو، فوق ســتاره برزيلي سابق بارسلونا هم در 
جمع داوران جاي مي گرفتند، بامزه تر هم مي شد. بيشتر سايت ها 
و روزنامه هاي معروف، اين گل را با شگفتي بازتاب داده اند و برخي 
مثل روزنامه سان تصوير آن را روي جلد بردند. خيلي ها هم در 
اينستا و توييتر از توخل انتقاد كردند كه چرا ارزش اين سوپرگل 

را پايين آورده.
9۰مين | مطمئن نيستم كه او طارمي است يا رونالدو

  پســت پيج 433| گل طارمي برنده پوشــكاش؟ )جايزه 
زيباترين گل سال(

  بليچر ريپورت: هرگز فراموش نكنيد كه مهدي طارمي اين 
گل را به ثمر رساند، حتي اگر پورتو حذف شده باشد

  ريو فرديناند: يك توپ نامطمئن بود اما چطور از آب درآمد... 
فكر مي كنم به ساق پايش خورد ولي عجب تالش ديوانه واري بود.

  جو كول: گل كردن آن توپ تالش فوق العاده اي مي خواست. 
من اهميتي نمي دهم اگر به ساق پايش خورده باشد، صاف پرواز 

كرد و رفت به سبد بهترين گل ها!

  مصاحبه
كونسيسائو، ســرمربي پورتو هم مورد انتقاد شــديد هواداران 
قرار گرفت. پورتــو در مجموع 2ضربه داخــل چارچوب دروازه 
حريف داشــت كه هر دو را طارمي زد. انتقاد ايــن بود كه چرا 
بازيكني با ايــن كيفيت بايد بيش از يك ســاعت روي نيمكت 
بنشيند. خود كونسيسائو بعد از بازي حرفي درباره گل طارمي 
نزد و چون از دســت توخل و توهين او عصباني بود، فقط درباره 
ســرمربي حريف صحبت كرد. اما طارمي درباره بازي و گلش 
گفت: »اگر كمي شانس بيشــتري داشتيم مي توانستيم پيروز 
شــويم. اين بد نبود، اما براي ما كافي نيست. ســزاوار آن بوديم 
كه يك گل ديگر به ثمر برسانيم. بازي خيلي خوبي براي ما بود، 
 موقعيت هاي زيادي براي گلزني داشتيم اما حيف كه به موقع گل

 نزديم.«

  چلسي
در ديدار چلسي برابر پورتو 11 خطا روي كريستين پوليسيك رخ 
داد و با ركورد بيشترين خطا در يك بازي كه به نام ليونل مسي در 

ديدار مقابل رئال مادريد  سال 2011 بود، برابر شد.

3بازيكن برتر ليگ ايران، در ليگ قهرمانان 

آسيا حضور ندارند. از نگاه سايت متريكا و 03
براســاس آمارهايي كه آناليزورهاي اين 
ســايت منتشــر كرده اند، تا پايان هفته 
بيستم ليگ برتر سجاد شهباززاده )سپاهان(، امين قاسمي نژاد )پديده( 
و گادوين منشا )گل گهر( به ترتيب در رتبه اول تا سوم جدول بازيكن ها 
قرار دارند. ايــن 3نفــر به ترتيب به ميانگيــن نمــره 7/50، 7/44و 
7/33رســيده اند. در رتبه چهارم به نام ســيامك نعمتي مي رسيم كه 
ميانگين نمراتش 7/28بوده و همراه پرسپوليس در ليگ قهرمانان حاضر 
است. بهترين بازيكن اســتقالل مهدي قائدي است كه با نمره7/23در 
جايگاه ششم قرار دارد. بهترين بازيكن فوالد هم فرشاد احمدزاده است 
كه با نمره7/13در جايگاه شانزدهم نشسته است. در رتبه22به محمد 

عباس زاده )7/10( مي رسيم كه بهترين بازيكن تراكتور بوده است.

 در جريان تساوي بدون گل سپاهان با نفت 

مسجدسليمان، تيم ميهمان از متريكا نمره 7/33
فني 6/3را دريافت كرد و سپاهان هم نمره 
6/7از 10را گرفت. ميانگين نمره سپاهان تا 
پيش از اين بازي 7/36بود كه بعد از اين مسابقه تا 7/33پايين آمد. با وجود 
اين، ميانگين نمرات سپاهان همچنان بيشتر از پرسپوليس است و اين 
تيم از لحاظ نمايش فني در صدر 16تيم ليگ برتر قرار دارد. سپاهان با 
ميانگين 7/33در صدر است و پرسپوليس با 7/27در رتبه دوم قرار دارد. 
پرسپوليس اين هفته طي برتري 2بر صفر مقابل نساجي نمره7/2را از 
متريكا دريافت كرد. گل گهر، فوالد، استقالل و تراكتور هم تيم هاي سوم 

تا ششم اين جدول هستند.

دروازه بــان نفــت مسجدســليمان با 

درخشش مقابل ســپاهان و بسته نگه 7/06
داشتن دروازه اش صعودي چند پله اي 
در جدول گلرها داشت و خودش را باالتر 
از رشيد مظاهري به صدر جدول رساند. فرهاد كرمانشاهي در اين 
بازي نمره 8/74را از متريكا دريافت كرد و به باالترين نمره خودش 
در فصل جاري رسيد. پيش از اين بهترين نمره او 8/50بود كه در بازي 
با گل گهر به دست آمد. كرمانشاهي در هر دوي اين بازي ها به عنوان 
بهترين بازيكن ميدان برگزيده شد. او طي 20هفته در 11بازي براي 
تيمش به ميدان رفته و 4بار كلين شــيت كرده است. ميانگين گل 
خورده او 0/9گل در هر بازي و درصد مهارهايش 77/8درصد بوده 
است. كرمانشاهي حاال با ميانگين نمره 7/06در صدر گلرهاي ليگ 

است و مظاهري با اختالفي ناچيز پشت سر اوست.

قيچي ديوانه!
   همه از اينكه مهدي طارمي كم بازي كرد، عصباني اند و ذوق زده از گل قيچي زيبا و ديوانه وار او

تب خفيف اروپا
 بعد از فروكش كردن تب ليگ قهرمانان

 تب ليگ اروپا همچنان باالست

  يكي ماند، يكي رفت
   شكست بايرن مقابل پاريس، نيمار را ماندني كرد

  و فليك را به تيم ملي آلمان فرستاد

در ستايش بي خيالي
يــــكي از بهــــترين 
كامنت هايــي كه درباره 
مهدي طارمي استفاده 
كرده ام، تشبيه  اش به دكتر جكيل و 
مستر هايد )فيلمي در ژانر ترسناك 
و علمــي- تخيلي بــه كارگرداني 

ويكتور فلمينگ( است. 
واقعا مهدي بــراي من دكتر جكيل 
و مســتر هايد اســت. در يك بازي، 
موقعيتي را كه هــر بازيكن معمولي 
ممكن است گلش كند، خراب مي كند 
ولي در يك بازي هــم توپ هايي را 
گل مي كند كــه بازيكن هاي بزرگ 
هم ممكن اســت گلش نكنند، مثل 
همين گلي كه به چلسي زد.كال آدم 
بي خيالي است. شايد اين ويژگي منفي 
به نظر بيايد ولي خيلــي وقت ها هم 
مثبت است. تقريبا همه كارهايي كه 
احســاس مي كند توانايي اش را دارد 
در زمين انجام مي دهد. فكر مي كنم 
االن اعتماد به نفسش هم باال رفته، 
چون پارسال كه آقاي گل مشترك 
شده و امسال هم عملكردش خوب 

بوده. در نتيجه هر كاري 
دلــش مي  خواهــد 
انجــام مي دهد. اين 
بي خيالي خيلي بهش 

كمك مي كند.

نگاه

عادل
 فردوسي پور
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ســپاهان اين هفته 
مي توانست با پيروزي 
نفت  مقابل  حداقلي 
مسجد سليمان، صدرنشين ليگ برتر باقي بماند اما تساوي 
خانگي مقابل تيم دوازدهم جدول، پرسپوليس را در پايان 
هفته بيستم صدرنشين كرد. محمدرضا خلعتبري كه اعتقاد 
دارد بازي با نفت به تاريخ پيوسته، در گفت و گو با همشهري 

ورزشي از جبران اين نتيجه در آينده صحبت كرده است.

 مقابل نفت تساوي تلخي را تجربه كرديد.
اين اتفاقــات در فوتبال طبيعي اســت و ممكن اســت براي 
هر تيمي رخ دهد. خودمــان هم ناراحت هســتيم چون اگر 
مي برديــم وضعيت مان خيلي خوب مي شــد ولي به هر حال 
اين اتفاق رخ نداد. اين درست اســت كه 2 امتياز بد در زمين 
خودمان از دست داديم ولي دنيا به آخر نرسيده است. ما فقط 
بايد به آينده فكر كنيم و به فكر جبران اين 2 امتياز از دســت 

رفته در آينده باشيم.

 فكــر مي كرديد حريف با يك دفاع فشــرده 
درنهايت از سپاهان امتياز بگيرد؟

بازي كه يك طرفه بود و متأســفانه 6 موقعيت مسلم گلزني را از 
دست داديم. در ضمن مالكيت توپ و ميدان هم در اختيار ما بود. 
نفت هم برنامه داشت كه تدافعي بازي كند و يك امتياز بگيرد كه 
به هدفش رسيد. بازيكنان ما واقعا در اين بازي تالش كردند ولي 
امان از روزي كه توپ نخواهد وارد دروازه شود. ما قطعا اين باخت 

را جبران خواهيم كرد.

 فكر مي كني امسال كدام تيم قهرمان شود؟
رقابت بين ما و پرسپوليس فشــرده است و استقالل هم 7 امتياز 
كمتر دارد، هر چند كه يك بازي كمتر انجام داده است. هر كدام از 
مدعيان براي قهرماني تالش مي كند و ما هم اميدواريم تا بعد از 

چند سال قهرمان شويم.

 اصلي ترين رقيب سپاهان را كدام تيم مي داني؟
استقالل و پرسپوليس رقيبان ما هستند. البته چند تيم ديگر هم 

ممكن است به كورس قهرماني اضافه شوند.

 ولي برخي معتقدند پرســپوليس با توجه به 
4قهرماني پياپي و شــرايط تيمي اش در اين فصل، شانس 

اول قهرماني است.
پرسپوليس پتانسيل فني خوبي دارد ولي ما هم سپاهان هستيم 
و نبايد به پرســپوليس يا ديگر تيم ها فكر كنيم. اين ســپاهان 
هم تيمي اســت كه كمترين تغيير را در اين 3 ســال داشــته و 

خوشبختانه تا االن هم نتايج خوبي گرفته ايم.

 حضور استقالل و پرسپوليس در ليگ قهرمانان 
آسيا، شايد باعث خستگي اين دو تيم شود. اين موضوع به 

سود شما نخواهد بود؟
بعيد مي دانم زياد تأثيرگذار باشد. شــايد هم كمي تأثير داشته 
باشد ولي اين را هم بايد درنظر گرفت كه آنها در شرايط مسابقه 

قرار دارند.

 از عملكردت در ليگ امسال راضي هستي؟
در شروع فصل مصدوم بودم كه اين كار مرا سخت كرد. وقتي هم 
به تيم اضافه شدم در تركيب ثابت قرار نمي گرفتم ولي در ادامه 
وضعيت بهتر شد. به هر حال ســپاهان يك تيم پرمهره است و 
رقابت بين بازيكنان هم براي بازي كردن فشــرده شــده است. 

هميشه تالش كردم بهترين عملكرد 
را داشته باشــم و با تمام وجود براي 

سپاهان بازي كردم.

 چرا با وجود پيشنهاد 
مالي خوبي كه از نساجي داشتي، 

به اين تيم نرفتي؟
نساجي تيم اســتان من است 
ولي با سپاهان قرارداد داشتم و 
باشگاه هم مخالف جدايي من 
بود. من از بازي در ســپاهان 
و زندگــي در اصفهان راضي 
هســتم و اينجــا همه  چيز 
خوب پيش مــي رود. براي 
 نساجي هم آرزوي موفقيت

 دارم.

 ما سپاهان هستيم و نبايد  به پرسپوليس فكر كنيم
 مهاجم باتجربه سپاهان اعتقاد دارد با ازدست رفتن 2 امتياز

 دنيا براي تيم نويدكيا به آخر نرسيده است

چهره هفته

؟؟؟؟؟؟؟

فركي: در حال توافق با فدراسيون بودم
 دستيار سابق برانكو مدعي است به خاطر كرونا به چند پيشنهاد مربيگري جواب منفي داده  

اما قصد داشته پيشنهاد سرپرستي تيم ملي را بپذيزد

شايد اگر حسين فركي 
به جــاي خورشــيدي 
سرپرست يا همان مدير 
تيم ملي مي شد، كسي اعتراضي به اين انتصاب نمي كرد. او 
سرمربي تيم ملي و تيم اميد و كمك برانكو در تيم ملي بوده و 
سپاهان را قهرمان كرده و در فوالد و تيم هاي ديگر سرمربي 
بوده است. كارنامه اش براي پست مديريت تيم ملي زيادي 
خوب و دهان پركن بود. اما گويــا عجله و اراده اي كه رئيس 
فدراسيون براي معرفي خورشيدي داشت، بازگشت فركي 
به تيم ملي  را منتفي كــرد. او در آخرين اظهارنظرش گفته 
بود كه پيشنهاد از تيم ملي داشــت ولي قبل از آنكه به آن 
جواب بدهد خورشيدي معرفي شده بود. فركي به همشهري 
توضيحات بيشتر و كامل تري داد و اعالم كرد كه قصد داشته 

آن پيشنهاد را بپذيرد.

 چند ســال اســت هدايت تيمي را به عهده 
نگرفته ايد، دليل خاصي دارد؟

خير، فعال در حال تماشاي فوتبال از تلويزيون هستم.

  با توجه به قهرماني هايي كه شما در ليگ برتر 
كسب كرديد و سوابقي كه داشتيد، به نظر نمي آمد اين چند 

سال بدون تيم بمانيد.
بله، سه چهار تا پيشنهاد داشتم ولي به خاطر كرونا خانواده نگران 
مي شوند. منتظر بودم وضعيت كرونا بهترشــود تا تيم بگيرم كه 
فعالبهترنشده. در نيم فصل دوم اين رويه ادامه داشت و ان شاءاهلل 

بماند براي نيم فصل بعد.

 فكر مي كنيد تا آخر فصل اتفاقي بيفتد و كرونا 
مهار شود؟

نه ديگر. چون كه ما به خاطر كرونا خيلي صبر كرديم. اين چندوقت را 
هم صبر مي كنيم ببينيم چه مي شود؛ واكسني و چيزي مي آيد يا نه 
كه بعيد مي دانم بيايد. فعال رعايت كنيم كه كرونا كمتربشود و فصل 

تمام شود. به نظرم االن ديگر زمان تيم گرفتن نيست.

  گويا سرپرستي تيم ملي به شما پيشنهاد شده 
و به گفته عزيزي خادم آن را قبول نكرديد! درست است؟

اوال كه با ايشان )عزيزي خادم( مســتقيم صحبتي نكردم، ولي 

صحبتي شده بود. هم آقاي جوادي و هم آقاي وحيد هاشميان با 
من در اين باره صحبت كردند. من هم در حال تصميم گيري بودم 

وجواب منفي نداده بودم. صحبت ها در همين حد بود.

  پس پيشنهاد سرپرستي تيم ملي را رد نكرديد.
نه من دوست داشتم اگر كمكي از دستم بر مي آيد براي تيم ملي 

انجام دهم. حاال هم كه انتخاب سرپرست انجام شده است.

  االن بحث اصلي همين است كه از انتخاب مجتبي 
خورشيدي به عنوان سرپرســت تيم ملي انتقادات زيادي 
شده است. درحالي كه عزيزي خادم در توجيه اين انتخاب 
گفته به سه چهار نفر ازجمله خود شما پيشنهاد داده و قبول 

نكرده ايد.
عزيزي خادم كه اسم نياورده اســت. من با آقاي جوادي صحبت 
داشتم و تقريبا در حال توافق بوديم و همچنين با وحيد هاشميان 
هم حرف زدم. اما ديگر تصميم فدراســيون بوده كه فرد ديگري 

سرپرست شود.

  اما اگر شما انتخاب مي شديد وجهه خيلي باالتري 
براي پست سرپرستي تيم ملي بود و ديگر اين انتقادات را 

شاهد نبوديم.
اين ديگر لطف شماست. اما ديگر اين انتخاب انجام 

شده و آقاي عزيزي خادم انجام دادند.

  اين نشان مي دهد اول نظرشان 
روي يك نفر ديگر بوده است.

بله درست است.

بحث  ايــن  از   
بگذريم ليگ امسال را چطور 

ارزيابي مي كنيد؟
هيچ، هيچ، هيچ. يعني كيفيت 
خوبي نــدارد. علــت آن هم 
مي تواند كرونا يا نبودن تماشاگر 
باشد. به هرحال آن انگيزه هاي 

الزم در تيم ها وجود ندارد.
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ليگ قهرمانان آسيا - گروهي

محمود فكري در نخســتين تجربه اش 
روي نيمكت نفت مسجدســليمان 
دست به كار بزرگي زد و در اصفهان 
ســپاهان را متوقف كرد. ســپاهان 
اگرچه سه چهارم مالكيت توپ را در 
اختيار داشت، 19كرنر زد و شانس هاي 
متعدد گلزني به وجود آورد، اما نهايتا موفق به گشودن دروازه 
ميهمانش نشد و اين بازي با نتيجه مساوي صفر  صفر به پايان 
رسيد. اين دومين حضور فكري در ورزشگاه نقش جهان طي 
58روز تلقي مي شد. نوبت قبلي او روز 25بهمن با استقالل 
راهي اصفهان شد و با 2 گل برابر سپاهان شكست خورد. در 
آن مسابقه شاهد يكي از بدترين نمايش هاي استقالل فكري 
بوديم؛ به طوري كه حتي هواداران اين تيم هم پاي تلويزيون 
از دقيقه60 به بعد هيچ اميدي به بازگشت نتيجه نداشتند. 
بسياري از مشكالت فكري در اســتقالل از همان روز كليد 
خورد و همانجا بود كه خيلي ها فهميدند اين مربي شــانس 

چنداني براي بقا روي نيمكت آبي ها ندارد.
با اين حال نمايش نفت مسجدسليمان در اصفهان متفاوت 
بود و نتيجه ديگري هم رقم خــورد. صد البته بازيكنان تيم 
خوزستاني خوش شانس بودند كه اين مسابقه را نباختند، اما 
انگيزه و عطش آنها براي نتيجه گيري هم قابل كتمان نيست. 
شايد اگر اســتقاللي ها هم 58روز قبل بخشي از اين عطش 
را براي كسب نتيجه بهتر نشان مي دادند، سرنوشت ديگري 
براي تيم شان رقم مي خورد. مقصود اين مطلب متهم كردن 
بازيكنان استقالل به كم كاري و كم فروشي نيست؛ بحث بر 
سر كاهش انگيزه هاي تيمي است كه شايد مسئوليت بخشي 
از آن به خود فكري هم برگردد. به هــر حال او بايد رختكن 
تيمش را تهييج مي كرد. هر چه بود بار ديگر مشــخص شد 
يك سرباز گرسنه و مشتاق مي تواند بسيار اثرگذارتر از يك 
سردار ســير و بي انگيزه باشد. نفت مسجدســليمان از نظر 
نيروي انساني قابل مقايسه با تيم پرستاره استقالل نيست، 
اما ديديم كه شــاگردان فكري با هر حربه اي كه بود ميزبان 
نامدارشان را متوقف كردند و بعد از 6 برد پياپي ترمز سپاهان 

را كشيدند.

سربازمشتاقبهترازسردارشكمسير
تفاوت2حضورمحمودفكريدرنقشجهان

ظرف58روز

گل گهر سيرجان در هفته بيستم 
ليگ برتر بــا 2 گل پيــكان را 
شكســت داد و 3 پله در جدول 
رده بندي صعود كرد. آنها هفتم 
بودند و با اين برد شيرين به رده 
چهارم رسيدند. گل گهر 29امتيازي 
اســت و اگر بازي عقب افتاده اش را هم ببرد، با 32امتياز 
در فاصله 9امتيازي پرســپوليس و ســپاهان قرار خواهد 
گرفت. با اين حال پيروزي برابر پيكان در شرايطي به دست 
آمد كــه هنوز هم اعتراض خودروســازان بــه داوري آن 
مســابقه ادامه دارد. حتما مي دانيد كه مرتضي تبريزي، 
خريد جديد گل گهــر در اين بازي بعد از حدود 2 ســال 
موفق به گلزني شــد و از قضا گل او جنجال درست كرد. 
تبريزي در اين صحنه مشــكوك به زدن توپ با دســت 
اســت، هرچند به لطف تصويربرداري مزخرف تلويزيون 
آخرش هم مشــخص نشــد تبريزي چطور گل را به ثمر 
رسانده. بين كارشناســان داوري هم اختالف نظر هست؛ 
برخي از آنهــا اعتقاد به هنــد دارند و برخي نــه. طبيعتا 
 ما هم قادر به قضاوت نيســتيم؛ فقط خواســتيم خدمت

 امير خان قلعه نويي، ســرمربي هميشــه معترض فوتبال 
ايران عرض كنيم اين صحنه هــا را هم ببينند. به هر حال 
گاهي هم پيش مي آيد داوران در صحنه هاي مشكوك به 
سود تيم هاي ايشان ســوت بزنند. در يكي از عجيب ترين 
اتفاقات اين ســاليان تلويزيون ايــران، در نيم فصل اول 
يك ســاعت آنتن برنامه ميثاقي در اختيار قلعه نويي قرار 
گرفت تا او با ذكر نام از داوراني كه به ضررش سوت زده اند 
گاليه كنــد. كاش اميرخان اتفاقاتي مثــل حادثه بازي با 
 پيكان را هم يك گوشــه ذهنش نگــه دارد و فورا ديليت

 نكند!

نقد هفته

اينهاراهمببينيدآقايقلعهنويي!
گلمشكوكمرتضيتبريزيوصعودگلگهر

بهردهچهارم

 اميرحسين اعظمي
خبر نگار

محمد زارعي
خبر نگار

ليگ قهرمانان آسيا امسال با شــرايط و تعداد تيم هاي متفاوتي 
نسبت به سال هاي گذشته برگزار مي شود و مهم ترين تأثير اين 
تغييرات اين اســت كه ديگر تيم هاي دوم گروه ها نمي توانند از 
صعود به دور حذفي مطمئن باشند. در منطقه غرب آسيا تيم ها 
در 5گروه به ميدان مي روند اما از ميــان 5تيمي كه به رتبه دوم 
گروه ها مي رسند فقط 3تيم مي توانند به مرحله حذفي راه پيدا 
كنند. اين 3تيم از مقايسه نتايج تيم هاي دوم انتخاب مي شوند 
و دو تيمي كه پايين ترين امتياز را داشته اند حذف خواهند شد. 
از سال2002كه ليگ قهرمانان آســيا با نام جديدش جايگزين 
مسابقات باشگاه هاي آسيا شد تا سال2008هميشه فقط يك 
تيم از هر گروه صعود مي كرد و تيم هاي دوم اصال شانس صعود 
نداشتند. طي 6دوره ابتدايي اين ليگ، هرگز تيمي به عنوان تيم 
دوم از گروهش صعود نكرد. اولين دوره اين مسابقات فقط 4گروه 
داشــت؛ 2گروه در غرب و 2گروه در شرق آسيا. در 2گروه غرب 
استقالل در گروهC سوم شد و پرسپوليس در گروهD به رتبه دوم 
رسيد اما موفق به صعود نشد. از ســال2004بود كه 4گروه در 
غرب و 4گروه در شرق آسيا تشكيل شدند اما باز هم فقط تيم هاي 
اول صعود مي كردند. از اين سال تا سال2008پاس، سپاهان و 

سايپا تنها تيم هاي ايراني بودند كه توانستند با كسب رتبه اول از 
گروه شان صعود كنند. اما سپاهان 2بار در گروهش دوم و حذف 
شــد و ذوب آهن و صباي قم هم هر كدام يك بار اين بال سرشان 
آمد. يعني در گروهشان دوم شدند اما راهي به مرحله حذفي پيدا 
نكردند. از ســال2009ديگر قانون صعود 8تيم از 4گروه غرب و 
8تيم از 4گروه شرق به اجرا در آمد و از آن سال تا امروز هيچ تيم 
دومي حذف نشده است. اما امسال AFC تعداد تيم ها را از 32به 
40تيم افزايش داده و تعداد گروه ها هم از 8به 10گروه رســيده 
است. بنابراين 2 تيم دوم در غرب و 2 تيم دوم در شرق آسيا حذف 
خواهند شد. قرعه مرحله يك هشتم نيز دقيقا بستگي به اين دارد 
كه كدام 3تيم از تيم هاي دوم گروه هاي پنجگانه صعود كنند. مثال 
پرسپوليس درصورت سرگروهي در گروهE با 10احتمال روبه رو 
خواهد بود كه در 4حالت به تيم دوم گروهC )گروه اســتقالل( 
برخورد مي كند، در 2حالت به تيم دوم گروهB )گروه تراكتور( 
مي خورد، و در 4حالت هم به يك تيم اول برخورد خواهد كرد كه 
احتمال برخورد با تيم اول هــر 4گروه وجود دارد. پس فعال بايد 
منتظر بمانيم و ببينيم چه تيم هايي به عنــوان تيم دوم صعود 

مي كنند و كدام دو گروه تيم دوم شان حذف مي شود.

حذف تيم هاي دوم؛ بازگشت AFC به 13سال قبل
حريف امشب استقالل صاحب يك ركورد ويژه است. االهلي در 6بازي اخيرش در ليگ 
عربستان باخته و در شرايطي عجيب و غريب پا به ليگ قهرمانان آسيا گذاشته است. اين 
تيم كه فصل گذشته هم با استقالل همگروه بود، اين فصل در ليگ 16تيمي عربستان 
تا اواسط مسابقات شرايط خوبي داشت و تا همين 8هفته قبل در جمع 3تيم برتر جاي 
گرفته بود. اما در 8بازي اخير االهلي ابتدا به 2تساوي و سپس به 6باخت متوالي رسيد. 
اين تيم حاال تا رتبه هفتم جدول نزول كرده و با 35امتياز از 25بازي پايين تر از النصر 
و االتفاق قرار گرفته است. در ليست االهلي نام 4بازيكن خارجي به چشم مي خورد كه 
براي ما ايراني ها نام عمر السوما مهاجم ســوري از همه آشناتر است. اسامي بازيكنان 
االهلي عربستان در ليگ قهرمانان 2021 آسيا در شرايطي اعالم شد كه نام 4 بازيكن 
خارجي در ليست اين تيم به چشــم مي خورد. عمر السوما )سوريه(، ادريس فتوحي 
)مراكش(، الكساندرو ميتريشا )روماني( و ساريچ )بوسني( 4بازيكن خارجي االهلي 
هستند. 2 تيم پيش از اين 4بار در ليگ قهرمانان آســيا روبه روي هم قرار گرفته اند 
كه استقالل 3بار پيروز شــده و االهلي هم يك بار به برتري رسيده است. استقالل در 
20تقابل با تيم هاي عربستاني فقط يك بار مساوي كرده و از سال2009به اين طرف 
هيچ مسابقه اي ميان استقالل و تيم هاي عربستاني مساوي نشده است. طي 20تقابل 
قبلي، 10برد سهم استقالل و 9برد سهم تيم هاي عربستاني شده است. جالب اينكه 
استقالل نمايندگان هيچ كشوري را به اندازه عربستان شكست نداده و به نمايندگان 

هيچ كشوري هم به اندازه عربستان نباخته است.

  االهلي؛ 6بازي، صفر امتياز

45دقيقه بعد از آنكه وارد روز جمعه شــديم، نخستين بازي استقالل 
در فصل جديد ليگ قهرمانان آســيا آغاز خواهد شد. آنها كارشان را در 
گروه سوم با نبرد برابر االهلي عربستان شــروع خواهند كرد و در ادامه 
هم به ترتيب بايد به مصاف الشرطه عراق و الدوحيل قطر بروند. شرطه و 
االهلي فصل گذشته هم با استقالل هم گروه بودند، اما به جاي الدوحيل 
گردن كلفت، الوحده امارات در اين گروه قرار داشت كه هنگام از سرگيري 
مسابقات انصراف داد و به قطر نيامد. بنابراين روي كاغذ كار استقالل نسبت 
به فصل گذشته سخت تر شــده، اما داليل ديگري وجود دارد كه نشان 
مي دهد استقاللي ها مي توانند در مورد بهبود عملكردشان اميدوار باشند.
اول: حتما مســئله دروازه بان بسيار مهم اســت. استقالل اصال رشيد 
مظاهري را با قيمت باال و كلي دردسر جذب كرد كه داستان هاي حسين 

حسيني تكرار نشود. رشيد البته پيش از مسابقات آسيايي فصل گذشته 
قرارداد بست، اما چون پنجره استقالل بسته بود نتوانست به ميدان برود. 
در نتيجه كار به حسين حسيني سپرده شد و او هم با تزلزل در بازي با 
پاختاكور موجبات حذف آبي پوشان را فراهم كرد. رشيد حاال بايد نشان 

بدهد ارزش آن همه سر و صدا را داشته و واقعا انتقال مهمي بوده است.
دوم: نبودن روزبه چشمي و محمد دانشگر را هم از نظر دور نكنيد. چشمي 
اواخر دوران حضورش در استقالل درون زمين رسما به پاشنه آشيل اين 
تيم تبديل شده بود و از قضا روي گل دوم پاختاكور در بازي منجر به حذف 
استقالل هم اشتباه كرد. دانشگر هم بيرون از زمين بي انضباطي مي كرد. 
داستان حواشي مربوط به فرودگاه دوحه را كه از ياد نبرده ايد؟ حاال اما 
استقالل فضاي آرام تري دارد. شايد مدافعان جانشين مثل مرادمند خيلي 

از نظر فني باالتر نباشند، اما حداقل دردسرهاي آنچناني درست نمي كنند 
و تيم را به هم نمي ريزند.

سوم: فرهاد مجيدي هانسي فليك نيست، اما قاعدتا اميد به نتيجه گيري 
استقالل با او بيش از مجيد نامجو مطلق است. بنده خدا نامجو پارسال در 
حالي هدايت استقالل را در بازي هاي آسيايي برعهده گرفت كه مديريت 
وقت باشگاه قول داده بود استراماچوني را بياورد! از قضا آقا مجيد اشتباه 
فني فاحش هم داشت و مثال طي يك تصميم احساسي تيمش را با 3 
مهاجم به مصاف پاختاكور فرستاد. حاال اما مجيدي باالي سر تيم است، 
تسلط بيشتري روي شرايط دارد، باتجربه تر از قبل شده و بازيكنان هم 
دوستش دارند. مجموعه اين مسائل نشــان مي دهد قصه امسال براي 

استقالل مي تواند متفاوت باشد.

آبي اميدوار
  به 3 دليل وضع استقالل نسبت به فصل گذشته ليگ قهرمانان بهتر است

نقل قول

فرهاد مجيدي در كنفرانس مطبوعاتــي قبل از بازي با االهلي 
عربستان:  تورنمنت برای همه تيم ها مهم است. در سخت ترين 
گروه هستيم، اما برای رقابت در اين گروه و كسب بهترين نتيجه 
آماده ايم. االهلی يكی از مهم ترين تيم های اين گروه است و ما 
بايد به بهترين شكل ممكن از اين بازی استفاده كرده و به پيروزی 
برسيم. بازيكنان ما می دانند اين تورنمنت برای ما خيلی مهم 
اســت. حقيقتا نمی خواهم در مورد تغيير ورزشگاه هم حرف 
بزنم. می خواهم تمركزم روی اين مســابقه باشد. اما از AFC و 
فدراسيون فوتبال عربستان احترام می خواهيم. برای بازی های 
ليگ قهرمانان آسيا بايد ورزشگاه بهتری انتخاب می شد و من هم 

ترجيح می دهم اكنون بيشتر از اين صحبت نكنم.

وريا غفــوري در كنفرانس مطبوعاتي قبــل از بازي با االهلي 
عربستان:  خيلی خوشحال هســتم كه به عربستان آمديم و 
بازی ها در اينجا برگزار می شود. شرايط تيم ما خوب است و برای 
يك شروع پرقدرت آماده می شويم. اميدوارم با يك بازی خوب 

بتوانيم به مرحله بعد راه پيدا كنيم.
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در روز اول سي و يكمين دوره رقابت هاي كشتي قهرماني آسيا در 
شهر آلماتي قزاقستان، فرنگي كاران ايران موفق شدند 3طال، يك 
نقره و يك برنز بگيرند. شاگردان بنا در مسابقات كسب سهميه 
المپيك هم عملكرد قابل قبولي داشتند و توانستند در 3وزن، 2 

سهميه را كسب كنند.در روز دوم مسابقه هاي قهرماني آسيا، 
مهدي محسن نژاد در 60كيلوگرم عملكرد فوق العاده اي داشت 
و با امتياز عالي رقبايي از كشورهاي قرقيزستان، تركمنستان و 
ژاپن را از پيش رو برداشــت و به فينال مسابقات قهرماني آسيا 

رســيد. مهدي بالي در 97كيلو خيلي عجيب به فينال رسيد. 
او دور اول اســتراحت كرد، دور دوم حريفش روي تشك نيامد 
و به همين راحتي به نيمه نهايي رســيد. او در تنها كشتي اش 
كه قبل از فينال گرفت، موفق شــد 11به 9يروالن ايسكاكوف 
دارنده مدال برنز بازي هاي آسيايي از قزاقستان را شكست دهد. 
حسين اسدي در 67كيلو و امين كاوياني در 72كيلوگرم هم به 
ديدار رده بندي رسيدند اما در وزن 82كيلو، مهدي ابراهيمي با 
 2 شكست، بدون كسب امتيازي براي تيم ايران از دور مسابقات 

كنار رفت.

آزادكاران هــم روز گذشــته راهي قزاقســتان شــدند تا از 
عنوان قهرماني ســال گذشــته خود دفاع كنند. در رشــته 
آزاد اميرحســين زارع كــه پيش تــر به عنــوان نماينــده 
125كيلوگرم معرفي شده بود، تســت كرونايش مثبت شد 
و مسابقات را از دست داد. فدراســيون كشتي به دليل مثبت 
شــدن تســت كرونا زارع، بالفاصله امين طاهــري نفر اول 
مســابقات انتخابي تيم ملــي را جايگزين كــرد. طاهري به 
 تازگي بعد از كسب مدال طال از تورنمنت بلغارستان بازگشته

 بود.

  كرونا، سنگين وزن كشتي آزاد را تعويض كرد
  گزارشي از مسابقات كشتي فرنگي و آزاد قهرماني آسيا در قزاقستان

99روزتالذتبينهايت

آخريندوياستقامت

صورت هاي آفتاب ســوخته، لباس هاي خاكي و كثيف و ده ها هزار 
تنيسور حرفه اي و آماتوري كه صبح را به اميد پايان دادن به پادشاهي 
رافائل نادال در زمين هاي خاكي آغاز مي كنند. براي آنها كه نادال را 
دوست دارند، و سر خوردن تنيسورها در زمين هاي رس را،  بهترين 
فصل سال آغاز شده است. نادال در همين هفته فيلمي از تمرينات 
ويژه اش براي بازي در خاك منتشــر كرده و تورنمنت مونت كارلو 
در حال برگزاري اســت. همه اينها يعني روالن گاروس، با آن خاك 
نارنجي و گرم و گيرايش، و پژواك هميشگي نام نادال، بي رقيب ترين 
تنيسور تاريخ آن، پيش روي ماست. اين رقابت ها كه سال پيش با 
چند ماه تأخير در پاييز برگزار شــد، امسال فقط با يك هفته تأخير 
برگزار مي شود. اعالم همين يك هفته البته انتقادهايي در پي داشته. 
دنيل مدودف، نفر دوم تنيس دنيا، پيش از آنكه تست كرونايش مثبت 

شود، از آن انتقاد كرده بود.

شــمارش معكوس شــروع المپيك توكيو، ديروز به 100رسيد. 
دهه ها فكر مي كرديم المپيك، همچون طلوع خورشيد، قطعي و 
به موقع است و هر 4سال يك بار،  ما را در هيجان خود غرق مي كند. 
آن جنگ هايي كه اين رقابت ها را زير سايه مي بردند ديگر مسئله اي 
مربوط به تاريخ هستند و كمتر كسي فكر مي كرد المپيك، بزرگ ترين 
جشن ورزشي جهان لغو و يا جا به جا شود. اين بار نه جنگ هاي بزرگ 
كه ويروسي كوچك در مقياسي جهاني، المپيك را عقب انداخت. 
چه كسي در اختتاميه المپيك ريو فكرش را مي كرد المپيك توكيو، 
به تعويق بيفتد؟ هيچ چيز قطعي نيست، پس بهتر است تا مي توانيم از 

اين جشن بي كران لذت ببريم.

چند روز پيش، جامعه ورزشــي بريتانيا، به خاطر مرگ دلخراش 
ناتاشا لوئيس عزادار شد. قهرمان سه گانه و باب اسلي تيم بريتانيا كه 
در المپيك هم شركت كرده، در 29سالگي، هنگام دويدن تصادف 
كرده و جانش را از دست داد. او به گفته دوستان و مربيانش، عاشق 
دويدن بوده وصبح زود در سامرست براي دويدن از خانه بيرون زده 
بود. گفتنش كمي شايد بي رحمانه باشــد اما او به هرحال در حال 
انجام كاري كه دوستش داشته جانش را از دست داده. مرگش اما 
هشداري است براي دونده ها - اجازه بدهيد من دوچرخه سوارها را 

هم اضافه كنم- در هر جاده اي ندويد، و تا مي توانيد مراقب باشيد.

جهان در يك ستون
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محمدرضا گرايي در مسابقات كسب سهميه المپيك كه در آلماتي قزاقستان برگزار شد توانست قاطعانه تمام رقبايش را شكست دهد و 
عالوه بر كسب سهميه، مدال طال را كسب كند. پيش از مسابقات به نظر مي رسيد سخت ترين وظيفه كه كسب سهميه در وزن 67كيلوگرم 
بود به گرايي داده شده بود. او در 2سال گذشته در وزن 72 كيلوگرم كشتي گرفته بود و بايد كيلوهاي زيادي از وزنش كم مي كرد. در آلماتي، 
گرايي با امتياز عالي و بدون اينكه حتي يك امتياز از دست بدهد، حريفانش را شكست داد و همه پيش بيني ها را نقش بر آب كرد. با او درباره كسب سهميه المپيك، تمريناتش قبل 

از اين مسابقات و برنامه هاي آينده اش گفت وگو كرديم.

 به راحتي سهميه المپيك را كسب كردي، واقعا اين قدر كار ساده اي بود؟
هر كاري سختي خودش را دارد، من براي هر اتفاقي خودم را آماده كرده  بودم كه خوشبختانه 
توانستم سهميه المپيك را بگيرم. كسب سهميه در 67كيلوگرم از اين جهت سخت شده بود كه 
در مسابقات جهاني نورسلطان قزاقستان، هيچ كشتي گير آسيايي ای سهميه المپيك را نگرفته 
بود. براي همين رقابت سنگين بود و كسي دوست نداشت كار به آخرين فرصت كه مسابقات 
كسب سهميه بلغارستان است بكشد. خدا را شكر سهميه به دست آمد. از حاال بايد تالش كنم 

براي المپيك تا اگر رفتم المپيك، آنجا هم خوب نتيجه بگيرم.
  در 2 سال گذشته در وزن 72كيلوگرم كشــتي گرفته بودي، حضور در 
67كيلوگرم با توجه به اينكه با قانون فعلي، وزن كشي صبح روز مسابقه انجام مي شود، 

در عملكردت تأثير گذار نبود؟
وزن كم كردن قطعا در عملكرد كشتي گير تأثير مي گذارد. از زماني كه كادر فني به من اعالم 
كرد بايد در 67كيلوگرم كشتي بگيرم، روي وزنم كنترل داشتم. وزن طبيعي بدنم 72كيلوگرم 
بود كه آن را به 70 رساندم و با يك رژيم مناسب سر وزن رسيدم. خدا را شكر براي رسيدن سر 

وزن 67كيلوگرم اذيت نشدم.
 تا روزهاي آخر در اردوی تيم ملي اعزامي به مسابقات جهاني قزاقستان 
حاضر بودي ولي از تركيب تيم ملي خط خوردي. چطور توانستي با اين مسئله كنار بيايي؟

آسيب ديدگي باعث شد مسابقات جهاني قزاقستان را با وجود انگيزه بااليي كه داشتم از دست 
بدهم. بعد از آن در مسابقات اميدهاي جهان حاضر شدم كه توانستم مدال طال بگيرم و اين از 

نظر روحي برايم خوب بود و اتفاقات تلخ قزاقستان از يادم رفت.
 بعد از كسب سهميه المپيك، در شيراز مراسم استقبال داشتيد؟

استقبالي نبود. به خاطر محدوديت كرونايي توقعي هم نيست ولي من و برادرم توانستيم 2 
سهميه المپيك را براي كشتي فرنگي كسب كنيم. تنها دغدغه ما كسب مدال در المپيك است. 
توقع داريم در اين مدت مسئوالن استان و وزارت ورزش نگاه ويژه اي نه به ما بلكه به ورزش داشته 

باشند تا در اين شرايط سخت براي بهترين نتيجه تالش كنيم.
 با عملكردي كه در مسابقات كسب سهميه داشتي، حاال همه توقع مدال 

المپيك از تو دارند؛ خودت شرايط را چطور پيش بيني مي كني؟
كسب مدال در المپيك نهايت آرزوي هر ورزشكاري اســت. تمام تالشم را براي رسيدن به 
المپيك و كسب مدال انجام مي دهم. هيچ كس براي باخت روي تشك نمي آيد. در اين 3ماه 

باقيمانده نهايت تالشم را مي كنم تا نماينده شايسته اي براي كشتي ايران باشم.
 مشخص شده چه زماني واكسن كرونا خواهيد زد؟

خبر دقيقي ندارم ولي فكر مي كنم با نخستين اردويي كه داشته باشيم كشتي گيران هم مثل 
ساير رشته ها واكسن كرونا را دريافت كنند.

 سخت ترين سهميه كشتي
 چگونه به دست آمد

   گفت وگو با محمدرضا گرايي، كشتي گير فرنگي كاري كه در مسابقات آلماتي قزاقستان
 همه حريفانش  را شكست داد، بدون اينكه يك امتياز از دست بدهد 
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  حذف دفترچه هاي تامين اجتماعي بدون زيرساخت انجام شد
حذف دفترچه هاي تامين اجتماعي در شــرايطي صورت گرفته كه 
زيرساخت آن از قبل فراهم نشده بود و همين موضوع باعث محروميت 
بيمه شدگان از بيمه درماني شان شده است. برخي مطب هاي پزشكان 
و كلينيك ها يا به شبكه سراسري وصل نيستند يا اينترنت پرسرعت 

ندارند. در نتيجه مجبور به پرداخت هزينه آزاد مي شويم.
خامسي از تهران

  داروخانه ها ريتالين ندارند
تقريبا هيچ داروخانه اي داروي ريتالين را كه مورد استفاده بچه هاي 
بيش فعال است، ندارد و در شرايطي كه همه مجبورند در چهارديواري 
خانه ها بمانند، نرسيدن اين دارو مشكالت مبتاليان به بيش فعالي را 

بيشتر مي كند.
محمدي از تهران

  شركت گاز نازي آباد 6 ماه يك بار كنتورهاي گاز را مي بيند
شركت گاز نازي آباد روش تازه اي اختراع كرده و آن اينكه 6 ماه يك بار 
كنتورهاي گاز را مي بيند. درنتيجه حتي مصرف كننده كم مصرف هم 
بايد جريمه رقم باال را بپردازد و اكثرا ملزم به پرداخت ديركرد و هزينه 
قطع و وصل هم مي شويم؛ درحالي كه خود من به عنوان مصرف كننده 

كم مصرف بايد جايزه هم بگيرم.
اسفندياري از نازي آباد

  ثبت نام در سامانه ملك فقط هزينه ساز است
براي امثال من كه مستأجر هستند ثبت نام در سامانه امالك فقط خرج 
كردن 15تا 20هزار تومان پول است؛ زيرا ثبت نام در اين سامانه بسيار 
وقت گير و سخت است و مجبوريم به كافي نت مراجعه كنيم؛ ضمن 
اينكه برخي مشاغل در اين ســامانه ثبت نشده و امكان اضافه كردن 
شــغل هم وجود ندارد و اگر اين بخش خالي بماند، ثبت نام تكميل و 
تأييد نمي شود؛ در نتيجه ضمن اينكه بايد به كافي نت پول بپردازيم، 
ثبت نام امكان پذير نمي شــود. حاال كه اجباري براي ثبت نام هست 

حداقل مشكالت سامانه را برطرف كنند.
قلي زاده از مشهد

  خيابان آل ابراهيم كيانشهر نيازمند نصب سرعتگير
خيابــان آل ابراهيم واقــع در كيانشــهر، ميدان تره بــاري دارد كه 
شهرك هاي مختلفي مثل شاهد، كوي آزادي و جمهوري مايحتاج خود 
را از اين محل تامين مي كنند. متأسفانه اين خيابان مثل يك اتوبان 
است و خودروها با سرعت زياد مشغول تردد هستند. از مدت ها قبل از 
ناحيه 3شهرداري منطقه 15درخواست نصب سرعتگير كرده ايم كه 

متأسفانه تا به حال اقدامي صورت نگرفته است.
سلطاني از كيانشهر

  حق ايثارگران  بازنشسته پرداخت نشد
باوجود مصوبه دولت مبني بــر پرداخت حق معوقــه ايثارگري آن 
دسته از ايثارگراني كه بازنشسته شده و از سال96 اين حق را دريافت 
نكرده اند، صندوق بازنشستگي تاكنون اقدامي در اين زمينه انجام نداده 
است. درحالي كه مقرر شده بود از ابتداي سال99 اين رقم در حقوق 

مشموالن لحاظ شود.
سيدعزيز از تهران

  زيرگذر كمربندي خرمدره زنجان نيمه كاره ماند
زيرگذر كمربندي خرمدره زنجان، از 5سال پيش نيمه كاره رها شده 
و اقدامي براي تكميل آن صورت نگرفته اســت. با توجه به پرتردد و 
پرخطر بودن اين كمربندي، از مســئوالن راه و ترابري درخواســت 

پيگيري داريم.
لقمان مصري از خرمدره زنجان 

  چرا بانك ها از دادن اطالعات خانه هاي خالي معافند
چرا بانك ها كــه داراي باالترين تعداد خانه خالي هســتند از دادن 
اطالعات امالك خود معاف هستند؛ درحالي كه قشر متوسط و ضعيف 
و مســتأجر جامعه از هر طرف براي گرفتن ماليات تحت فشار قرار 

مي گيرند.
شهودي از شاهرود 

  برخي مسئوالن بايد به اشتباهات خود ادغان كنند
اذعان به اشتباه توسط برخي مسئوالن نه تنها باعث دلسري مردم از آنها 
نمي شود، بلكه جايگاه آنها را نزد مردم محكم تر مي كند. چه اشكالي 
دارد اگر مسئولي دچار خطا و اشتباه شد به آن خطا اذعان و بابت آن 

عذرخواهي كند؟
نادري از تهران

  سربازان متاهل در محل زندگي خود خدمت كنند
همسر سربازم لب مرز خدمت مي كند و هر 45روز يك بار چند روزي 
به مرخصي مي آيــد؛ درحالي كه دريافتي او 75هزار تومان اســت و 
قسط هاي وام ازدواج ما يك ميليون و 300هزار تومان. حداقل اگر در 
شهر خودمان خدمت كند، مي تواند بعدازظهرها درآمد نصف و نيمه اي 
داشته باشد كه اقساطمان را بدهد و چرخ زندگي مان هر چند به سختي 

اما بچرخد. لطفا به گوش مسئوالن برسانيد.
پيوندي از رشت

   ناچيز بودن خدمات بيمه تكميلي بازنشستگان
بازنشستگان و مســتمري بگيران تامين اجتماعي فقط مي توانند از 
بيمه تكميلي آتيه سازان استفاده كنند كه وابسته به اين سازمان است. 
اين بيمه تكميلي فقط هزينه جراحي و بســتري را پوشش مي دهد 
و در موارد پاراكلينيكي كارايي چنداني ندارد. مواردي مانند ويزيت 
دكتر، دريافت مبلغ داروي پرداخت شــده، آزمايشگاه، راديولوژي،  
ســونوگرافي، هزينه هاي دندانپزشكي، وســايل كمك توانبخشي، 
ارتوپدي، هزينه عينك و خيلي چيزهاي ديگر تحت پوشش اين بيمه 

نيست كه اين نقص بسياري بزرگي است.
يحيوي از تهران 

  همه مردم و مسئوالن بايد از ستاد ملي مقابله با كرونا اطاعت كنند
در شرايطي كه كرونا مشكل شماره يك كشورمان است، بديهي است 
كه همه مسئوالن و مردم بايد از دســتورات ستاد ملي كرونا اطاعت 
كنند كه اگر مي كردند اكنون به چنين روزهاي سياهي نرسيده بوديم.
اصغري از بابل
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كوتاه از حادثه

زمين خواران 31ميلياردي 
دستگير شدند

اعضاي باندي كه شبانه اقدام به تصرف اراضي 
ملي به ارزش 31ميليــارد تومان كرده بودند 

دستگير شدند.
به گزارش پليس، ســردار محمدرضا مقيمي، 
رئيس پليس امنيــت اقتصادي ناجا گفت: در 
پي گزارش هاي واصلــه از هموطنان مبني بر 
اينكه برخي از افراد فرصت طلب و سودجو از 
طريق ديواركشي شبانه و كاشت نهال اقدام به 
زمين خواري و تصرف غيرقانوني اراضي ملي 
كرده اند، رســيدگي به اين موضوع در دستور 
كار پليس امنيت اقتصادي قــرار گرفت. وي 
افزود: در بررسي هاي ميداني مشخص شد كه 
در استان يزد شخصي با هويت معلوم از طريق 
جعل اســناد و همكاري چندين نفر به عنوان 
خريدار و فروشــنده، اقدام به خريد و فروش 
صوري و مكرر امالك كرده اند تا با جمع آوري 
سلسله مراتب قولنامه و وكالت، دست به اعمال 
مجرمانه زمين خواري به صورت ديواركشــي 
شبانه بزنند و در استان فارس نيز فرد ديگري 
از طريق نهــال كاري اقدام بــه چنگ اندازي 
به بيت المال و تصرف اراضــي ملي به صورت 

غيرقانوني كرده است. 
ســردار مقيمي تصريح كرد: پس از بررســي 
اســنادي و هماهنگي قضايي و اســتعالمات 
صورت گرفته مالكيت اراضــي مورد تصرف 
به نام اداره منابع طبيعي محرز شــد و در اين 
زمينه 6 متهم دستگير و پس از تشكيل پرونده 
براي سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي 
شدند. وي با اشاره به اينكه كارشناسان ارزش 
اراضي موصوف را بيــش از 310 ميليارد ريال 
برآورد كردند، اظهاركرد: در اين خصوص 11 
هكتار اراضي تصرف شــده خلع يد و تحويل 

اداره منابع طبيعي شد.

 مهار آتش سوزي
 در متروي قيطريه

آتش سوزي در ورودي متروي قيطريه باعث 
وارد شدن خســارت به 2 مغازه شد و تردد در 

اين ايستگاه را براي دقايقي مختل كرد.
به گزارش همشهري، ساعت 15:27ديروز به 
مركز فرماندهي آتش نشاني تهران خبر رسيد 
در ورودي ايســتگاه متروي قيطريه واقع در 
خيابان شريعتي آتش سوزي اتفاق افتاده است. 
دقايقي پس از اين خبر بود كه آتش نشــانان 
ايســتگاه 6خود را به محل حادثه رســاندند. 
سيدجالل ملكي، سخنگوي آتش نشاني تهران 
در اين بــاره گفت: در ورودي ايســتگاه مترو، 
2مغازه كوچك سوپرماركت و اغذيه فروشي 
به مســاحت 12متر قرار داشت كه در يكي از 
اين مغازه ها آتش سوزي اتفاق افتاده و به مغازه 
مجاوز سرايت كرده بود. هرچند مغازه ها به طور 
كامل شعله ور نبوده، اما اين حادثه باعث ايجاد 

دود زيادي در ورودي مترو شده بود.
ملكي ادامه داد: همكارانم در كوتاه ترين زمان 
ممكن موفق شدند آتش سوزي را مهار كنند 
و اين حادثه باعث شــد براي دقايقي تردد از 
اين ورودي مترو مختل شود، اما هيچ مشكلي 
براي تردد قطار اتفاق نيفتاد و اين حادثه تلفات 
و مصدومي به دنبال نداشــت. به گفته ملكي، 
آتش نشــانان پس از تخليه دود و ايمن سازي  

محل حادثه، به عمليات خود پايان دادند.

20دانش آموز در آتش سوختند
آتش سوزي در كالس هاي درسي كه از 

كاه و پوشــال ســاخته شــده اند در خارجي
فقيرترين كشــور جهان باعث مرگ 

دست كم 20 دانش آموز شد.
به گزارش همشــهري بــه نقل از بي بي ســي، اين 
حادثه ســاعت 4بعدازظهر سه شنبه به وقت محلي 
در روستايي در نزديكي نيامي پايتخت كشور نيجر 
رخ داد. سيدي محمد، فرمانده خدمات آتش نشاني 
گفت: علت آتش سوزي هنوز مشــخص نيست اما 
ماجرا اينگونه است كه 21كالس درس كه با استفاده 
از كاه و پوشال ساخته شــده بودند در چشم بر هم 
زدني دچار آتش سوزي شدند. شــعله هاي آتش و 
دود به حدي بود كه اجازه نداد برخي از دانش آموزان 
موفق به فرار شــوند. او گفت: به دنبــال اين حادثه 
نجاتگران آتش نشاني به سرعت راه افتادند و وقتي 

تصادف تريلي با پل عابر پياده بخشش قاتل به احترام  ماه رمضان

دستمزد 12هزار دالري 
براي جنايت هولناك

عامــالن قتــل راننــده اي كــه 
بي رحمانــه در ميــدان آرژانتين پيگيري

كشته شد، 2شرور اجير شده بودند 
كه در ازاي دستمزد 12هزار دالري، دست به اين 

جنايت هولناك زده بودند.
به گزارش همشــهري، بعدازظهر 20اسفند ماه 
سال گذشته مردي سوار بر خودروي پژوي خود 
مقابل محل كار همسرش حوالي ميدان آرژانتين 
رفت. او معموال هر روز پس از اتمام كار همسرش 
به آنجــا مي رفت تا با هم به خانــه برگردند. آن 
روز اما قرار بود با همسرش به خريد و سپس به 
مطب دكتر بروند كه حادثــه مرگباري رخ داد. 
درحالي كه راننده پژو پشت فرمان ماشينش به 
انتظار نشسته بود، ناگهان 2نفر در ماشين را باز 
كرده و با چاقو ضربات متعددي به راننده زدند. 
راننده براي فرار از دست آنها از ماشين پياده شد 
اما هنوز چندقدمي از ماشــينش فاصله نگرفته 
بود كه يكي از ضاربان به ســمت وي هجوم برد 
و چند ضربه ديگر به او زد. 2متهم سپس به نفر 
سوم كه ســوار بر موتور منتظرشان بود ملحق 

شده و فرار كردند.

در جست وجوي قاتالن بي رحم
راننده پژو در اين حادثه جانش را از دســت داد 
و با دســتور قاضي محمدجواد شفيعي بازپرس 
جنايي تهــران، گروهــي از كارآگاهان جنايي 
جســت و جوي خود را براي يافتن متهمان آغاز 
كردند. در گام نخست مشــخص شد كه پالك 
موتور متهمان مخدوش بوده و قابل شناســايي 
نيســت. همچنين متهمان ماســك به صورت 
داشتند و چهره هايشان مشخص نبود. تحقيقات 
نشان مي داد كه مقتول حدودا 40ساله و مدتي 
قبل راننده تاكســي اينترنتي بوده اســت اما به 
تازگي شغلش را تغيير داده بود. در همين حال 
همسر مقتول كه پس از خروج از محل كارش در 
جريان حمله مرگبار مردان بي رحم به همسرش 
قرار گرفته بود به كارآگاهان گفت: من در شركتي 

حوالي ميــدان آرژانتيــن كار مي كنم و معموال 
همسرم بعد از اتمام كار به دنبالم مي آمد. امروز 
اما وقتي از شركت خارج شدم ديدم در نزديكي 
محل كارم جمعيت زيادي در 30متري ماشين 
شوهرم جمع شده اند. نزديك تر كه رفتم متوجه 
شدم افرادي به سمت همسرم هجوم برده و او را 

به قتل رسانده اند.

ردپاي يك موسيقي دان
از لحظه اي كه ايــن جنايــت رخ داد، مأموران 
تحقيقات خود را براي يافتن ســرنخي از قاتالن 
آغاز كردند. اگرچه از روي شــماره پالك موتور 
و چهره متهمان ردي به دســت نيامد اما آنها در 
ادامه تحقيقات پي بردند كه مقتول از مدتي قبل 
با مردي به نام امير دچار اختالفات شديدي بوده 
اســت. امير مردي جوان و موسيقي دان بود كه 
اختالفش با مقتول بر سر پول بود. درگيري هاي 
آنها به حدي بود كه مقتول يك ماه قبل از اينكه 
كشته شود شيشه خودروي امير را شكسته و بار 

ديگر به شدت او را كتك زده بود.
به دست آمدن اين حقايق حكايت از نقش داشتن 
امير در ماجراي جنايت داشت و به همين دليل 
وي بازداشــت و براي تحقيقات به اداره آگاهي 

منتقل شد.

انتقام هولناك
امير در بازجويي ها اصرار داشت كه از ماجراي قتل 
بي اطالع است اما با پيدا شدن سرنخ هاي بيشتر 
براي تيم جنايي محرز شده بود كه او حقيقت را 
كتمان مي كند. با وجود اينكه او مدعي بود بي گناه 
اســت اما بازجويي از وي ادامه يافت تا اينكه او 

سرانجام راز جنايت بي رحمانه را فاش كرد.
امير گفت: مدت ها بود كه با مقتول دچار اختالف 
شــده بودم. او يك بــار در درگيري اي شيشــه 
ماشــينم را شكســت و بارديگر مرا به باد كتك 
گرفت. وقتي با ســر و صورت زخمي به كارگاه 
پسرعمويم كه حوالي خاوران بود رفتم او دليل 

ناراحتي و زخمي بودنم را پرسيد. براي او ماجراي 
اختالفم با مقتول را تعريف كردم و وقتي متوجه 
شد كه چه باليي بر ســرم آورده است، پيشنهاد 
انتقام جويي داد. پسرعمويم گفت 2فرد شرور و 
اراذل را مي شناسد كه وضع مالي خوبي ندارند. 
مي گفت آنها حاضر هســتند پول بگيرند و هر 
كاري انجام بدهند. ظاهرا شغل شان هم همين بود 
كه پول مي گرفتند و دعوا مي كردند. پسرعمويم 
مي گفت اگر پول خوبي بــه آنها بدهي هر كاري 
بخواهي انجام مي دهند. من هم تصميم گرفتم 
كه با اجير كردن 2فرد شرور دست به انتقام جويي 

از مقتول بزنم.
امير كه وضع مالي خوبــي دارد در ادامه گفت: 
2فرد شــرور را كه مالقات كردم گفتم حاضرم 
به هردويشــان معادل 300ميليون تومان دالر 
بدهم؛ يعني حدود 12هزار دالر. آنها هم حاضر 
شدند با دريافت اين دستمزد نقشه انتقام جويي 
را اجرا كنند. به همين دليــل 8هزار دالر به آنها 
پيش پرداخت دادم و قرار شد 4هزار دالر بعدي 
را پس از اتمام كار بپردازم. نفر اصلي دستمزدش 

5هزاردالر شد و دومي 3هزار دالر.
وي ادامــه داد: از قبل آمار مقتول را داشــتم و 
مي دانستم چه ساعتي به دنبال همسرش مي رود. 
به همين دليل روز حادثه بــه همراه 2آدمكش 
اجيرشده و پسرعمويم راهي محل حادثه يعني 
حوالي ميدان آرژانتين شديم. پسرعمويم از قبل 
به يكي از دوســتانش كه موتور داشت زنگ زد و 
از او خواســت فورا خودش را به ميدان آرژانتين 
برساند. مرد موتورسوار رســيد و پسرعمويم به 
او گفت كه از فردي طلب داريم و قرار است 2فرد 
شرور از او انتقام و زهرچشم بگيرند. پسرعمويم 
از دوست موتورســوارش خواست كه 2آدمكش 
اجيرشده را پس از اجراي نقشه انتقام جويي سوار 

بر موتورش كرده و فراري بدهد. امير گفت: وقتي 
مو به مو نقشه را به 2ضارب توضيح داديم و مقتول 
را نشان شان داديم، خودمان از آنجا رفتيم. قرار 
شد راكب موتور، پس از اجراي نقشه، 2شرور را به 
كارگاه نجاري پسرعمويم بياورد. به اين ترتيب ما 

رفتيم و آنها نقشه را اجرا كردند.

قصد جنايت نداشتيم
با اعتراف امير، پســرعمويش و راكب موتور به 
همراه 2آدمكش اجيرشــده بازداشــت شدند. 
2متهم اصلي پرونده نيز وقتي پيش روي قاضي 
محمدجواد شفيعي بازپرس جنايي تهران قرار 
گرفتند، به قتل راننده پژو اقرار كردند اما مدعي 
شدند كه هدف شان كشــتن او نبوده است. آنها 
در حالي چنين ادعايــي را مطرح كردند كه روز 
جنايت، بي وقفه به مقتول چاقو زدند و اجازه فرار 
به او ندادند. يكي از متهمان گفت: من و همدستم 
8هزار دالر دريافت كرديم و قرار شــد مابقي كه 
4هزاردالر بود را بعد از اجراي نقشه دريافت كنيم. 
روز حادثه من از ســمت راننده به مقتول حمله 
كردم و همدستم از سمت شاگرد. من يك ضربه 
به او زدم و همدســتم چند ضربه. سپس مقتول 
درحالي كه وحشت زده بود از ماشين پياده شد 
تا فرار كند اما همدســتم گيرش انداخت و چند 
ضربه ديگر به او زد. وقتي مقتول خون آلود افتاد 
ما فرار كرديم. هدف من و همدستم اين بود كه 
حال مقتول را بگيريم. در واقع او را بترسانيم و از 
وي زهرچشــم بگيريم اما او كشته شد. اين كار 
بي رحمانه را هم با انگيزه به دســت آوردن پول 
انجام داديم چون دستمزد خوبي گيرمان مي آمد.

اين 2مــرد جنايتكار و متهم ديگــر اين پرونده 
بازداشت شــدند و در اختيار مأموران اداره دهم 

پليس آگاهي تهران قرار گرفتند.

پشت پرده قتل هولناك مرد 

پژوسوار در ميدان آرژانتين چه بود؟

برخورد تريلي با پل عابر پياده در شهرستان بهارستان حادثه وحشتناكي را رقم زد و موجب مصدوميت 
دست كم 3نفر و وارد آمدن خسارت به چند خودرو شد.

به گزارش همشــهري، اين حادثه ظهر ديروز در يكي از خيابان هاي شــهر گلستان در شهرستان 
بهارســتان واقع در جنوب غربي تهران اتفاق افتاد. ماجرا از اين قرار بود كه يك دستگاه تريلي جك 
دار در حال عبور از خيابان بود كه هنگام عبور از زير پل عابر پياده ناگهان جك آن باز شد و بخش بار 
كاميون با پل عابر پياده برخورد كرد و باعث سقوط عرشه آن شد. شدت اين حادثه به حدي بود كه 

عرشه پل روي چند خودرو ســقوط كرد و عالوه بر مصدوميت چند نفر، باعث مسدود شدن 
خيابان شــد. دقايقي از اين حادثه مي گذشــت كه گروه هاي امدادي خود را به محل حادثه 

رساندند. 
محمد سلگي، مديرعامل آتش نشاني شهر گلستان در اين خصوص گفت: بررسي هاي اوليه 
نشــان مي داد كه تريلي جك دار در حال عبور از زير پل عابر پياده بود كه به دليل بازشــدن 
ناگهاني جك با پل عابر برخورد كرد و باعث وحشت شــهروندان شد. او در ادامه گفت: بر اثر 
اين برخورد يك سمت از پل سقوط كرد و 3عابر در حال عبور از پل مصدوم و به بيمارستان 
امام حسين)ع( شهرستان بهارستان منتقل شدند كه حال يكي از مصدومان وخيم گزارش 

شده است.
مديرعامل آتش نشــاني گلســتان ادامه داد: به دنبال انتقال حادثه ديدگان به بيمارستان، 
ايمن سازي  محل حادثه آغاز شد و بايد باقيمانده عرشــه پل هوايي به دليل از دست دادن 

استحكام و لرزش هاي مداوم برداشته شود تا شاهد حوادث ناگوار و سقوط آن نباشيم.

در شرايطي كه به گفته دبير كل خانه پرستار،  ادامه از 
هنوز 70درصد پرســتاران واكســن كرونا صفحه اول

دريافت نكرده اند اما معاون وزير بهداشت روز گذشته اعالم كرد تا 
نيمه ارديبهشت فاز اول واكسيناســيون كرونا در كشور به پايان 
مي رسد. آمارهاي اين وزارتخانه از تزريق روزانه واكسن اما حكايت 
از كند بودن روند واكسيناســيون دارد كه با اظهارات مسئوالن 

همخواني ندارد. عليرضا رئيسي با اشاره به سهميه 700هزار دوز 
واكسن آسترازنكا، خبر پايان واكسيناسيون تا نيمه ارديبهشت را 
اعالم كرد و گفت: تعدادي واكسن چيني به ميزان 400هزار دوز 
به زودي وارد كشور مي شــود و كار واكسيناسيون در اين مرحله 

تمام مي شود.
اعالم اطالعات ميزان تزريق واكســن براي نخستين بار از سوي 

اولياي دم جواني كه 5سال قبل در جريان درگيري 
با دوستش به قتل رسيده بود به احترام  ماه رمضان 

قاتل او را بدون هيچ قيد و شرطي بخشيدند.
به گزارش همشــهري، اواسط سال 95در جريان 
درگيري 2 پســر جــوان در يكي از روســتاهاي 
داشــلي برون گنبدكاووس يكي از آنها به دســت 
ديگري به قتل رســيد. به دنبال اين حادثه متهم 
دستگير و با شكايت اولياي دم در دادگاه كيفري 
يك استان گلستان محاكمه شد. او مدعي بود كه 
ناخواسته مرتكب قتل دوستش شده و از اولياي دم 

خواست او را ببخشند. 
با وجود ايــن پدر و مــادر مقتول اعــالم كردند 
خواسته شان قصاص است. در اين شرايط قضات 
دادگاه حكم به قصاص قاتــل دادند. اين حكم در 
ديوانعالي كشور نيز به تأييد رســيد و با گذشت 
5سال از حادثه همه  چيز براي اجراي حكم آماده 
بود. در اين مدت افراد زيادي براي جلب رضايت 
اولياي دم پيش قدم شــده بودنــد، اما آنها حاضر 

به بخشــش قاتل نبودند. با اين حال رايزني ها در 
اين باره ادامه پيدا كرد تا اينكه سرانجام صبح ديروز 
اولياي دم مقتول به دادگاه مراجعه كرده و اعالم 
كردند بدون هيچ قيد و شرطي حاضر به بخشش 

قاتل هستند.
هادي هاشميان، رئيس كل دادگستري گلستان 
در ايــن خصوص گفــت: خانــواده مقتول صبح 
چهارشنبه با حضور در دفتر رئيس دادگاه بخش 
داشلي برون، بزرگوارانه از حق شــرعي و قانوني 
خود گذشــتند و بدون هيچ چشمداشتي، قاتل 
فرزندشان را بخشيدند. وي ادامه داد: حكم قصاص 
اين جوان در مرحله اجــرا بود و با وجــود بارها 
حضور بــزرگان و اعضاي شــوراي حل اختالف 
منطقه، خانواده داغدار حاضر به گذشت نبود، اما 
باالخره پيگيري ها نتيجه داد و پدر و مادر مقتول 
به حرمت ماه مبارك رمضان و براي رضاي خدا، از 
حقي كه شرع و قانون به آنان داده بود، گذشتند و 

بخشش را به اجراي حكم ترجيح دادند.

به محل رسيدند، آتش را خاموش كردند اما قدرت 
آتش بسيار زياد بود و اجازه نداده بود كه بچه ها از 

محل خطر دور شوند.
به گفته شــاهدان آتش ســوزي زماني رخ داد كه 
قربانيان ســر كالس هايشــان بودند و دســت كم 
20دانش آموز در اين حادثه سوختند و جان باختند. 
ظاهرا آتش سوزي در اطراف ورودي مدرسه شروع 
شده و از آنجا كه مدرسه بدون راه خروج اضطراري 
بود، بسياري مجبور شــدند براي فرار از ديوار باال 
بروند. نيجر در فهرست توسعه انساني 189كشور 
ســازمان ملل به عنوان فقيرترين كشور در جهان 

شناخته مي شود. 
مقامــات در اين كشــور براي آمــوزش و پرورش 
كودكان هزاران كلبه از كاه، چوب و پوشال ساخته اند 
كه از آنها به عنوان كالس درس استفاده مي شود و 
آتش سوزي در اين كلبه ها به دليل وجود مواد قابل 
اشتعال نسبتاً رايج است، اما چنين حوادث مرگباری 

به ندرت اتفاق مي افتد.

وزارت بهداشت در شرايطي است كه پيش از اين درخواست هاي كمتر از 6دهم درصد از جمعيت كشور واكسينه شده اند
زيادي براي شفافيت در ماجراي روند واكسيناسيون شده بود اما 
وزارت بهداشــت از ارائه اطالعات خودداري مي كرد، حاال هم با 
اينكه ميزان دوزهاي تزريق شده اعالم شده اما سخنگوي سازمان 
غذا و دارو، در توييتي تأكيد كرد كه اطالعات بيماراني كه واكسن 
دريافت كرده اند در سامانه هاي سالمت محفوظ مي ماند. بنابراين 
طبق گفته هاي اين مسئول در وزارت بهداشت قرار نيست اسامي 

افرادي كه واكسن دريافت كرده اند اعالم شود. 
روند كند واكسيناسيون در كشــور در شرايطي ادامه دارد كه هر 

روز به ميزان فوتي ها اضافه مي شود و جديدترين آمار مرگ هاي 
روزانه خبر از عبــور از مرز 300نفر مي دهد. در يك شــبانه روز 
اخير، 304نفر در اثر ابتال به كرونا جانشــان را از دست داده اند و 
25هزار و 582بيمار جديد هم شناسايي شده اند كه باز هم ركورد 
جديدي در ميزان ابتالهاي روزانه از ابتداي شيوع كرونا تاكنون 

در كشور است.
 به گفته وزارت بهداشــت هم اكنون 295 شهرستان در وضعيت 
قرمز و 99 شهرستان در وضعيت نارنجي قرار دارند. 45شهرستان 

وضعيت زرد و 9شهرستان وضعيت آبي دارند.
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 كرونا در قصر 
ملکه گدایان

سه شنبه اين هفته گزارشــي درباره بي توجهي 
برخي پروژه هاي ســينمايي بــه پروتكل هاي 
كرونايي كه باعث به خطر افتادن سالمت اعضاي 
اين گروه ها شــده در اين صفحه چاپ شد. حاال 
روز گذشــته خبر رسيد، تســت كروناي باران 
كوثري كه نقش اصلي ســريال »ملكه گدايان« 
را بازي مي كند مثبت شده است. باران كوثري 
بازيگر سينما كه مبتال به كرونا شده است، اين 
روزها مراحل درمان را در خانه سپري مي كند. 
جهانگير كوثري، پدر اين بازيگر، درباره وضعيت 
دخترش به ايســنا گفته: » خدا را شــكر باران 
به كروناي خفيف مبتال شــده و بــا آزمايش و 
اسكن ريه مشخص شده است كه ريه اش درگير 
نيست.« به گفته اين تهيه كننده، باران كوثري تا 
10روز آينده در خانه استراحت مي كند تا دوران 
قرنطينه اش را سپري كند. از سوي ديگر، فرنوش 
صمدي، كارگردان سينما، در صفحه شخصي اش 
از مثبت شدن تست كرونايش خبر داد. صمدي 
در جشنواره فيلم فجر سال قبل، با فيلم سينمايي 
»خط فرضــي« به تهيه كنندگــي علي مصفا و 
با بازي پژمان جمشــيدي و ســحر دولتشاهي 
حضور داشــت. البته تاكنون خبــري مبني بر 
اينكه صمدي اين روزها در پروژه اي حاضر شده 
منتشر نشده است. در روزهاي گذشته سازمان 
سينمايي و خانه ســينما از دســت اندركاران 
پروژه هاي فيلمبرداري خواسته بودند، با توجه به 
بحراني شدن اوضاع كرونا در كشور، كار را تعطيل 
كنند. اما ظاهرا برخــي گروه هاي فيلمبرداري 
حاضر نيســتند كه از فرصت خلوتي هاي ناشي 
از تشــديد محدوديت هاي كرونايــي بگذرند و 
كارشــان را تعطيل كنند. اين در حالي اســت 
كه سال گذشــته تعدادي از چهره هاي هنري و 

سينمايي در اثر ابتال به كرونا درگذشتند.

 شگفتي هاي سينماي ايران را پاياني 
نيست؛ هر روز شــاهد چشمه اي نو از گزارش

اعجاب در اين سينمايي هستيم كه به 
قهر مخاطب دچار است و در اين يك سال و اندي هم 
كه كرونا وبال گردنش شده، حال و روزش وخيم تر از 
هميشــه اســت. به طور منطقي، وقتي محصولي 
خريدار ندارد، خط توليدش تعطيل يا حداقل براي 
مدتي متوقف مي شود تا اشكال كار را پيدا كند و با 
برنامه اي جديد براي به دست گرفتن بازار برگردد. اما 
سازوكار اقتصادي سينماي ايران پيرو منطق طبيعي 
بازار نيســت و تجربه نشــان داده حتي شكســت 
پرخرج تريــن فيلم ها هم در گيشــه، تبعاتي براي 
دست اندركاران شان ندارد و باعث نمي شود كه براي 
مدتي از گردونه ســينما كنار بروند. چرا؟ چون در 
سينمايي كه شفافيت مالي ندارد، فروش فيلم نيست 
كه باعث موفقيت و ســودآوري اســت بلكه تامين 
هزينه توليد فيلم است كه بزرگ ترين موفقيت مالي 
محســوب مي شــود. به هميــن دليل اســت كه 
فيلمسازيـ  نه اكران و فروش فيلمـ  براي عده اي 
كسب وكار محسوب مي شود و هيچ چيز، حتي كرونا 
و مرگ وميرهاي فراوان ناشــي از آن هم، نمي تواند 
جلوي روند پر شتاب فيلمسازي در ايران را بگيرد. 
تعداد حيرت انگيز آثار رســيده به جشنواره جهاني 
فيلم مويد اين موضوع است. طبق اعالم ستاد خبري 
سي وهشتمين جشنواره جهاني فيلم فجر، بيش از 
۳00 فيلم بلند سينمايي، مســتند و كوتاه ايراني، 
متقاضي حضور در سي وهشتمين جشنواره جهاني 

فيلم فجر هستند.

دریغ از یك دي وي دي فيلم ایراني
طبق اين گزارش، ثبت نام فيلم ها و ارائه درخواست 
حضور آثار از سوي فيلمسازان بعد از اعالم فراخوان 
جشنواره آغاز شد و در مدت زمان اعالم شده از سوي 
دبيرخانه جشــنواره در مجمــوع ۳12 فيلم بلند، 
كوتاه و مستند ايراني فرم ثبت نام را تكميل كردند. 
بنا بر اعالم دبيرخانه جشنواره، از اين تعداد 82 فيلم 
سينمايي، 40 فيلم مستند بلند و 190 فيلم كوتاه 

داستاني و مستند است.
رقم 80فيلم ســينمايي ايراني حاضر در جشنواره 
»جهاني« فجــر از اين حيث اعجاب برانگيز اســت 
كه ســينماي ايران چطور توانســته در روزگاري 

كه كرونا، تحريم و جناح بندي هاي سياســي نفس 
اقتصاد را گرفته و معيشــت اغلب مردم را دشــوار 
ســاخته، ســرمايه اين تعداد فيلم متقاضي حضور 
در جشنواره را تامين كند. نكته جالب ديگر درباره 
جشنواره »جهاني« فجر اين است كه هيچ جشنواره 
بين الملي معتبري در دنيا نيست كه ويترينش از آثار 
كارگردانان معتبر خارجي اين چنين تهي باشد. مگر 
هدف از منفك كردن بخش بين الملل جشنواره فجر 
از بخش داخلي آن، اعتبار بخشــيدن به آن نبود؟ 
سال 1۳9۳بود كه مشاوران و كارشناسان دوره اي 
و فصلي وزارت ارشاد صالح كار را در اين ديدند كه 
جشنواره را دو شقه كنند تا بخش بين الملل بيشتر در 
عرصه جهاني جلوه كند و براي دولتمردان و مديران 
اعتباري به ارمغان آورد. حاصل تمام هماهنگي ها و 
رايزني ها و هزينه كردن ها هم شــد جشنواره اي كه 
برد اخبارش از مرزهاي كشور فراتر نمي رود، كه اگر 
جز اين بود حاال ســينماي ايران حداقل در منطقه 
خاورميانه صاحب بازار بــود. همين چند روز پيش 

نقل قولي از احمدرضا درويش، كارگردان سينما، در 
فضاي مجازي و رسانه هاي سينمايي دست به دست 
مي شد كه تأييدي بود بر بي مخاطب بودن سينماي 
ايران در عرصه بين المللي. درويش درباره بين المللي 
نبودن سينماي ايران گفته بود: »آيا يك دي وي دي 
فيلم ايراني در همسايگي مان در مزار شريف كه دو 
ميليون جمعيت شيعه و فارسي زبان دارد، فروخته 

مي شود؟!«

جشنواره جهاني در حسرت تماشاي فيلم خارجي
حاال بايد پرســيد آيا برگزاري جشــنواره، با همه 
هزينه هايي كه بــه اقتصاد نحيف كشــور تحميل 
مي كند، به شــناخت بهتر سينماي ايران در جهان 
كمكي مي كند؟ ســينماي ايران، در سال هايي كه 
نامش در جشــنواره اي جهاني طنين انداز شده، از 
فيلم هاي عموما مستقل منتفع شده يا از مانورهاي 
پرخرجي كه جز براي عده اي معدود، براي سينما 
حاصلي ندارد؟ اصرار به برگزاري جشنواره جهاني 

فجر در وضعيت كرونا و تحريم كه عده اي از مردم به 
سختي روزگار مي گذرانند، بر چه اساس و منطقي 
اســت؟ آيا پس از برگزاري جشــنواره جهاني فجر 
مشكالت ســينماي ايران تقليل پيدا مي كند؟ در 
وضعيتي كه اكران فيلــم خارجي موضوعيت ندارد 
و ديدن كامل فيلم خارجي روي پرده سال هاســت 
به آرزو بدل شــده، دعوت از تعدادي فيلم خارجي 
ـ فارغ از اهميت شانـ  چه كاركردي دارد؟ موضوع 
ديگر اين است كه امسال جشنواره جهاني فجر قرار 
است به صورت مجازي برگزار شود، برگزاري آنالين 
هر جشــنواره وقتي جوابگوســت كه جشنواره در 
دوره هايي كه به صورت فيزيكي برگزار شــده براي 
خودش اعتباري جمع كرده باشد. آيا جشنواره فيلم 
فجر در دوره هاي گذشته توانسته براي خود اعتباري 
دست و پا كند كه حاال شكل آنالينش بتواند نگاه ها 
را در ســطح جهاني به خود جلب كند؟ شايد بايد 
برگزاري جشــنواره را هم به فهرست مشاغلي كه 
فارغ از خروجي شان درآمد خوبي دارند اضافه كرد.
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كيوسك نگاه

 با اينكه رئيس جمهور افغانستان اين 
روزها همه جــا ديده مي شــود، در گزارش

كنفرانس هاي بين المللي حضور دارد، 
با ديپلمات ها مالقات مي كند، در رويدادهاي داخلي 
شــركت و طرح هاي مختلف را افتتاح مي كند، اما 
زندگي سياسي او مدت هاســت كه به انزوا كشيده 
شده و هر روز دوستان و متحدان بيشتري را چه در 

داخل و چه در خارج از دست مي دهد.
دامنه اختيار و نفوذ اشــرف غني كــه از ابتدا هم 
وسعت چنداني نداشت، حاال كمتر هم شده است. 
آمريكا همواره فاصله خود را بــا غني حفظ كرده 
و او را براي توافق با طالبان و واســطه هاي قدرت 
منطقه اي تحت فشار گذاشته اســت. فرماندهان 
نظامي افغانســتان و ديگر گروه هــاي در قدرت، 
آشــكارا به او پشــت كرده اند. پارلمان اين كشور 
2بار بودجه پيشنهادي او را رد كرده است. طالبان، 
دشمن اصلي اشرف غني، تاكنون زير بار معامله با 

او نرفته است.
نيويورك تايمز در گزارشــي نوشته كه اشرف غني 
سابقه درخشان تحصيلي و كاري در دانشگاه هاي 
آمريكا، بانك جهاني و سازمان ملل متحد دارد اما 
بيش از اندازه به مشاورانش تكيه كرده و حتي اخبار 
روز را دنبال نمي كند؛ ايــن براي او يك زنگ خطر 
است. آن هم در كشــوري كه طالبان به عنوان يك 
گروه  تروريستي در برخي مناطقش از نظر نظامي 
دست باال دارد، بودجه دولت از منابع خارجي تأمين 

مي شود و فساد گسترده رواج دارد.
رحمت اهلل نبيــل، رئيس ســابق اداره امنيت ملي 
افغانستان مي گويد: »غني در يك موقعيت بغرنج 
اســت. همه چيز ازجملــه امنيت افغانســتان در 
حال افول اســت و طالبان هم از اين فرصت نهايت 

استفاده را كرده است«.

رابطه پرتنش با آمريكا
نيويورك تايمز نوشــته كه غني، صبــر آمريكا را 
لبريز كرده است. بســياري از مقام هاي آمريكايي 
از لجاجت او به خاطر نپذيرفتن مصالحه با طالبان 
و داشتن نگاه از باال به پايين كالفه شده اند. آنتوني 
بلينكن، وزير خارجه آمريكا اخيــرا در نامه اي به 
رئيس جمهور افغانستان چنان مواضع تندي داشت 
كه حتي منتقــدان غني در اين كشــور نيز آن را 
توهين آميز ارزيابي كردند. پيــام نامه كه لحن آن 
بيشــتر شــبيه به خطاب قرار دادن يك پسربچه 
مدرسه اي سركش است تا رئيس جمهور يك كشور، 
براي غني روشــن اســت: تو ديگر قدرت چنداني 
نداري. بلينكن در بخشي از اين نامه گفته: »آقاي 
رئيس جمهور، بايد براي شما روشن كنم همانطور 
كه سياست ما در واشنگتن در جريان است، آمريكا 

هيچ گزينه اي را از روي ميز حذف نكرده است«.

2طرح روي ميز
دولت جو بايدن روي مذاكــرات چندجانبه صلح 
افغانســتان كه قرار بود فردا در اســتانبول برگزار 
شود، حساب ويژه اي باز كرده است. طالبان اعالم 
كرده فعال آماده حضور در اين نشست نيست. هدف 

اين مذاكرات، طراحي يك برنامه رو به جلوســت. 
پيشنهاد آمريكا تشكيل يك دولت موقت تا زمان 
برگــزاري انتخابات بعدي اســت. طبق اين طرح، 
قدرت بين دولت فعلي و طالبان تقســيم مي شود. 
البته اجراي آن مستلزم اين است كه غني از سمت 
خود كناره گيري كند، اما او بارها اعالم كرده زير بار 

انجام اين كار نخواهد رفت.
از ســوي ديگر، رئيس جمهور افغانستان هم يك 
طرح پيشنهادي دارد كه قرار است به زودي جزئيات 
آن را اعالم كند. آتش بس، تشكيل »دولت صلح« 
و انتخابات زودهنگام كه وعده داده خودش در آن 
شــركت نخواهد كرد، ازجمله بخش  هاي مهم اين 

طرح است.
اما با توجه بــه مواضع طالبان به نظر مي رســد نه 
طرح آمريكا و نه طرح غني هيچ كدام به سرانجامي 
نمي رســد؛ زيرا اين گروه هيچ وقت موافقت خود 
را با برگزاري انتخابات، تشــكيل هر نوع دولت يا 
تقســيم قدرت اعالم نكرده است. حمداهلل محب، 
مشاور امنيت ملي افغانستان اخيرا در مصاحبه اي 
گفــت: »طالبــان به دنبال قدرت مطلق اســت و 
منتظر فرصت است تا آن را با زور به دست بياورد.« 
حتي يادآوري حمله خونين طالبــان به كابل در 
سال 1996 و تصرف اين شهر، لرزه بر اندام پايتخت 

افغانستان مي اندازد.

تنگ تر شدن حلقه نزديكان
غني در حال از دســت دادن نفوذ سياسي خود در 
كابل و در ميان متحدان خارجي اش است. همزمان 
موقعيت نظامي و امنيتي افغانســتان هم در حال 
افول است و هر روز خبر تازه اي از كشتار نيروهاي 
امنيتي و فعاالن مدني بر اثر بمبگذاري يا تيراندازي 

به گوش مي رسد.
حلقه نزديكان غنــي در كاخ رياســت جمهوري 
83هكتاري افغانستان هر روز در حال تنگ تر شدن 
است. او  ماه گذشته وزير داخله و يكي از ژنرال هاي 
ارتش را بعد از شليك يك موشــك به هلي كوپتر 
ارتش از سوي شبه نظاميان، بركنار كرد. دادستان 
كل افغانستان از معدود مقاماتي كه وجهه خوبي در 
ميان مردم داشت نيز چند هفته پيش از سمت خود 
استعفا داد. غني همچنين حدود 3 ماه پيش وزير 

دارايي خود را بركنار كرد.
برخي مقام هاي پيشين دولت افغانستان مي گويند 
رئيس جمهور اين كشــور از آنجا كه معتقد است 
فقط خودش شايستگي تصميم گيري دارد، درگير 
جزئي ترين مســائل نظامي و تصميم هاي دولتي 
شده اســت. هرچند محب اين ادعا را يك »اغراق 

بزرگ« خوانده و گفته كه رئيس جمهور افغانستان 
هفته هاســت كه حتي در يك جلســه امنيتي هم 

شركت نكرده است.
برخي تحليلگران معتقدند غني برنامه هاي بزرگي 
براي افغانستان دارد، اما اجراي آن از نظر سياسي 
در توان او نيست و نتيجه آن در قالب چنددستگي 
در اين كشــور خــود را نشــان داده اســت. اين 
چنددستگي ها از كابل گرفته تا مناطق خودمختار 
اين كشور قابل مشاهده اســت. برخي چهره  هاي 
سياسي، نيروهاي مسلح خود را دارند و برخي ديگر 

در حال مسلح كردن نيروهايشان هستند.
به نظر نمي رسد ايده آمريكا يعني برگزاري مذاكرات 
صلح افغانستان در محلي جديد نيز نتيجه اي داشته 
باشــد. مذاكراتي كه قرار است در استانبول برگزار 
شود، احتماال سرنوشتي مانند مذاكرات مشابه كه 
در دوحه، مسكو و دوشــنبه در ماه ها و هفته هاي 
گذشته برگزار شدند، پيدا خواهد كرد. نتيجه اين 
نشست ها بيشتر صدور يك بيانيه و محكوم كردن 
خشــونت و ابراز اميدواري براي برقراري صلح بود. 
اين نگرانــي در بين مقام هاي امنيتي افغانســتان 
وجــود دارد كه درصورت به بن بســت رســيدن 
مذاكرات با طالبان، درگيري بزرگي در اين كشور 

شكل بگيرد. 

 كاهش نفوذ سياسي و از دست دادن متحدان از يك سو و ناكامي در مذاكرات صلح با طالبان از سوي ديگر 
رئيس جمهور افغانستان را در تنگنا قرار داده است

اشرفغنيدربنبست

دفاعازكاراييواكسنفايزر
دكتر آنتوني فاوچي، مشاور پزشكي ارشد 
جو بايدن، رئيس جمهــور آمريكا و يكي 
از دانشمندان سرشناس و مورد احترام 
دنيا در امور بيماري هاي واگيردار، نتايج 
تحقيقات يك تيم اســرائيلي كه كارايي 
واكسن فايزر در برابر گونه آفريقاي جنوبي 
واكسن كرونا را زير سؤال برده، رد كرده و 
از اين واكســن دفاع كرده است. فاوچي 
گفته كه گزارش ايــن گروه، گمراه كننده 

است.
محققان دانشگاه تل آويو در گزارش خود 
به اين مسئله اشــاره كرده اند كه گونه 
آفريقاي جنوبــي كرونا، مي تواند كارايي 
واكسن را زير ســؤال ببرد. فاوچي ضمن 
دفاع از واكسن هاي موجود در بازار گفته 
اســت: »اتفاقي كه احتمال دارد بيفتد 
اين اســت كه وقتي گونه هــاي جديد 
ويروس مي آيند،  شايد واكسن ها از بروز 
عالئم ماليم نتواننــد جلوگيري كنند اما 
قطعا اينطور نخواهــد بود كه مردم دچار 
بيماري هاي شديد شوند و جانشان را از 

دست بدهند.«
در همين حال، ســازمان غــذا و داروي 
آمريــكا، 2 روز پيش توصيــه كرده كه 
استفاده از واكسن جانسون اند جانسون 
متوقف شــود. اين توصيه نامه بعد از آن 
صادر شد كه 6مورد لخته شدن خون در 
6نفري كه از اين واكســن استفاده كرده 
بودند گزارش شده است. 6.8ميليون دوز 
از اين واكسن استفاده شده است. سازمان 
غذا و دارو و مركز كنترل و پيشگيري از 
بيماري هاي آمريكا در بيانيه مشترك خود 
گفته اند كه براي احتياط بيشــتر توصيه 
مي كنند اســتفاده از اين واكسن متوقف 
شود. چند هفته پيش كه هنگام استفاده 
از واكسن آسترازنكا مورد مشابهي پيش 
آمد، آژانس پزشــكي اروپا استفاده از 
واكســن را متوقف نكرد اما بسياري از 
كشورهاي اتحاديه اروپا، از آن فقط براي 
افراد مسن تر كه جانشان بيشتر در معرض 

خطر است استفاده مي كنند.

اشرفغنيكيست؟
رئيس جمهور 72ســاله افغانســتان، دوران 
تحصيل و بيشتر دوران فعاليت حرفه اي خود 
را در خارج از اين كشور گذرانده است. غني كه 
متولد جنوب كابل است، بعد از پايان دبيرستان 
براي ادامه تحصيل به لبنــان رفت و همانجا 
بود كه با روال غني، همســر لبناني اش ازدواج 
كرد. او بعد از دريافت مدرك كارشناســي و 
كارشناسي ارشــد علوم سياسي در دانشگاه  
آمريكايي بيروت به افغانســتان برگشــت. 
غني از ســال 1974 تا 1977 مشغول تدريس 
مردم شناسي در دانشــگاه كابل شد. سپس 
در ســال 1977 به آمريكا رفت و تحصيالت 
خود را در همين رشــته در دانشگاه كلمبيا 
ادامه داد. او از ســال 1983 تا 1991 مشغول 
تدريــس در دانشــگاه هاي كاليفرنيا و جان 
هاپكينز شد. سپس 10ســال در بانك جهاني 
به عنوان مردم شــناس فعاليت كرد تا اينكه 
سال 2001، چند ماه پس از حمالت 11سپتامبر، 
بعد از 24سال به افغانستان بازگشت و به عنوان 
مشاور نماينده ويژه دبير كل سازمان ملل در 
امور افغانستان مشــغول به كار شد. غني در 
ســال هاي بعد تجربه وزارت دارايي و رياست 
دانشگاه كابل را در كارنامه خود ثبت كرد. او كه 
شهروندي آمريكا را داشت، وقتي سال 2009 
تصميم گرفت در انتخابات رياست جمهوري 
افغانستان شركت كند، مليت آمريكايي خود 
را لغو كرد. تالش غني بــراي رئيس جمهور 
شدن باالخره در سال 2014 نتيجه داد و در يك 
انتخابات جنجالي در رقابت با عبداهلل عبداهلل 
به عنوان رئيس جمهور افغانستان انتخاب شد. 
او در مصاحبه اي در سال2017 با بي بي سي ادعا 
كرد كه رياست جمهوري افغانستان »بدترين 
شغل جهان است«؛ اما يك سال بعد در گفت وگو 
با بلومبرگ گفت كه براي »به سرانجام رساندن 
وظيفه اش« در پايان دادن به جنگ افغانستان 
در انتخابات سال 2019 شركت مي كند. نتيجه 
اين انتخابات كه در تابســتان برگزار شــد، 
به دليل ادعاي تقلب و بازشــماري آرا حدود 
5 ماه بعد و در اوايل سال 2020 اعالم شد. غني 
50.64درصد آرا را به دســت آورد و دوباره 
به عنوان رئيس جمهور افغانســتان مشغول 
فعاليت شد. وي حدود يك سال پيش در توافق 
تقسيم قدرت با عبداهلل، او را به عنوان مسئول 
مذاكرات صلح با طالبان انتخاب كرد؛ مذاكراتي 

كه تا به حال به سرانجامي نرسيده است.

 نفوذ سياسي و اقتصادي تركيه
در عصر جديد ليبي

 
روز گذشته ســفر عبدالحميد دبيبه، 
رئيس دولت وحدت ملي ليبي به تركيه 
پايان يافت. او بــه همراه هيأت بزرگي 
متشكل از 14وزير، ازجمله وزراي كشور، امور خارجه، بهداشت، 
نفت و گاز، اقتصاد، بازرگاني، امور مالي و همچنين رياست ستاد 
ارتش عازم تركيه شده بود. پيش از اين نيز محمد المنفي، رئيس 
شوراي رهبري ليبي در اواخر  ماه گذشته به تركيه سفر كرده بود. 
سفر المنفي با توافق هايي همراه بود كه هيأت دولت ليبي در واقع 
براي مذاكره بر ســر جزئيات و امضاي نهايي آنها وارد تركيه شد. 
جالب آنكه سفرهاي المنفي و دبيبه به فاصله بسيار كوتاهي پس 
از توافق احزاب بر سر تشكيل دولت وحدت ملي انجام شده و در 
واقع نخستين برنامه سياست خارجي اين دولت به شمار مي رود؛ 
برنامه اي كه شامل طيف متنوعي از سرمايه گذاري ها و همكاري ها 

ميان طرفين است.
بر اين اساس مي توان ســفر رئيس دولت وحدت ملي به تركيه را 
از زاويه اي كامال فني تفسير كرد. به عبارت ديگر، اين سفر تالشي 
است براي اســتفاده حداكثري از ثبات نسبي كه پس از انتخابات 
در ليبي ايجاد شده، آن هم با هدف جذب سرمايه گذاري در فرايند 
بازســازي ها و به حركت درآوردن چرخ اقتصاد. چنين تفسيري 
با تمايل تركيه به افزايش نقش خــود در ليبي و راه اندازي مجدد 
پروژه هايي كه پس از انقالب ســال2011 متوقف شــده اســت 
نيز همخوانــي دارد. مي دانيم كه تا پيش از وقــوع انقالب، تعداد 
قابل توجهي از شركت هاي تركيه  اي با ســرمايه اي چشمگير در 
ليبي حضور و فعاليت داشتند اما اين روند پس از انقالب و فروپاشي 

ساختار امنيتي كشور به تعليق درآمد.
مجموعه اين توافق ها در قالب نخستين نسخه از سند همكاري  هاي 
استراتژيك ميان ليبي و تركيه تنظيم شده است. پيشينه اين سند 
به سال 2019 و آغاز نخستين دور از مذاكرات رسمي ميان تركيه 
با دولت وفاق ملي در طرابلــس بر مي گردد. در آن زمان همچنان 
درگيري هاي نظامي گسترده ميان 2 اردوگاه شرقي و غربي ليبي 
برقرار بود اما تركيه با ورود علني خود بــه صحنه ليبي از طريق 
ارسال مستشاران نظامي و تسليحات پيشرفته موفق شد تا حدودي 
موازنه قوا را به ســود طرابلس تغيير دهــد. در جريان مذاكرات 
اوليه ســال 2019 طرفين بر ســر تنظيم مجموعه اي از توافق ها 
در حوزه هاي مختلف نظامي، عمراني، بهداشــتي، اقتصادي و... 
به اجماع رسيدند؛ توافق هايي كه سرانجام روز گذشته به امضاي 
رجب  طيب  اردوغان، رئيس جمهور تركيه و محمد دبيبه، رئيس 

دولت وحدت ملي ليبي رسيد.
اما با وجود تمام آنچه گفته شــد، پيام هاي سياســي اين سفر از 
دســتاوردهاي اقتصادي آن مهم تر بوده، چرا كــه در درجه اول، 
بيانگر استقبال جامعه جهاني از نقش تركيه در عصر جديد ليبي 
پس از جنگ داخلي اين كشور است. طي ماه هاي گذشته، مسئله 
نقش تركيه در آينده ليبي به طور جدي از سوي منابع رسانه اي و 
سياسي مختلف به چالش كشيده شــده بود. به ويژه كه در سايه 
توافق سياســي احزاب ليبي ديگر دولت وفاق ملي )متحد شماره 
اول تركيه( موجوديتي ندارد. اما مواضع قطعي المنفي و دبيبه در 
جريان سفر به تركيه نشــان داد تغيير اساسي در موضع طرابلس 
نسبت به تركيه شكل نگرفته است. اين 2 شخصيت طي هفته هاي 
گذشته بارها از تركيه با عنوان شــريك و متحد استراتژيك براي 
آينده ليبي نام بردند. البته اين مواضع تنها در ســطح سياســي 
نبوده و همراهي 14وزير با رئيس دولت وحدت ليبي براي امضاي 
توافق هاي استراتژيك در تركيه نشانه اي از اراده عملي در اين زمينه 
است. نگاهي به موضع منفي كشورهايي همچون فرانسه، يونان، 
مصر يا امارات نســبت به حضور تركيه در ليبي به خوبي اهميت 

پيام هاي اين سفر را براي ما نمايان مي كند.
در اين ميان بايد توجه داشــت كه اراده طرابلس بر تداوم روابط 
اســتراتژيك با تركيه صرفــا به معناي تعريف منافــع اقتصادي 
دو جانبه نيست. اساس سند همكاري هاي استراتژيك 2كشور در 
سال 2019، بر مبناي تعيين خطوط مرزي دريايي، انعقاد پيمان 
امنيتي و همچنين تقويت نقش تركيه در شرق درياي مديترانه، 
مقابل دشــمنان و رقباي اين كشور تعريف شــده است. اهميت 
اين بُعد از توافق هاي دوجانبه زماني بيشــتر روشن مي شود كه 
بدانيم مهار بحران مديترانه و منابع انرژي در اين منطقه در رأس 

اولويت هاي سياست خارجي تركيه قرار دارد.
تمام اينها در حالي است كه براساس گزارش هاي متعدد، سفر اخير 
كيرياكوس ميتسوتاكيس، نخست وزير يونان به ليبي و مذاكرات 
وي با رهبران جديد اين كشــور بي نتيجه بوده اســت. به روايت 
شبكه الجزيره، نخست وزير يونان در اين سفر از دولت جديد ليبي 
خواسته توافق هاي امنيتي خود با تركيه را مورد بازنگري قرار دهد. 
وي همچنين وعده داده درصورت موافقت با اين درخواست، دولت 
ليبي امتيازات مهمي از سوي آتن و اتحاديه اروپا كسب خواهد كرد. 
اما ميتسوتاكيس در پايان با پاسخ دلگرم كننده اي از سوي طرابلس 

روبه رو نشده است.
از سوي ديگر، بايد توجه داشت كه نتايج اقتصادي سفر هيأت ليبي 
به تركيه، با وجود اهميت ذاتي، بسيار كمتر از سطح پيش بيني ها 
بود. طرفين در جريان اين سفر مجموعا به 5توافق اصلي در حوزه 
برق، ساخت فرودگاه، رسانه و 2پروژه  محدود عمراني دست يافتند. 
روشن نيست كه علت پايين بودن ســقف اين توافق ها )به نسبت 
پيش بيني  هاي مطرح شده در هفته هاي گذشته( وجود اختالف در 
مواضع طرفين است يا عدم آمادگي دولت جديد ليبي براي ورود به 
ساير حوزه هاي اقتصادي. اما درهرحال، اين توافق ها براي سفري 
كه با شركت 14وزير صورت گرفته، بسيار اندك به شمار مي رود. 
بر اين اساس حتي مي توان گفت بعد نظامي و امنيتي روابط تركيه 
و دولت جديد ليبي نيز از منافع اقتصادي دوجانبه تاكنون مهم تر 

بوده است.
در پايان نبايد فراموش كرد كه ســفر اخير، نخســتين نشست 
مشترك دولت وحدت ملي ليبي با تركيه بوده است؛ نشستي كه 
مي تواند مقدمه توافق هاي بيشتري در آينده ميان 2كشور باشد. 
مواضع بسيار مثبت طرفين درباره آينده همكاري هاي دو جانبه 
و اهداف مشــترك در شــرق مديترانه نيز اين احتمال را تقويت 
مي  كند. به اين ترتيب مي توان گفــت دولت كنوني ليبي متعهد 
به »حفظ« نفوذ تركيه شده است و براي »توسعه« اين نفوذ، بايد 
منتظر نخستين انتخابات جامع پارلماني در ليبي باشيم؛ انتخاباتي 
كه براساس توافق احزاب اين كشور در پايان سال ميالدي جاري 

برگزار خواهد شد.

 سعيد الحاج
 سمانه معظميكارشناس مسائل تركيه

خبرنگار

نيويورك تايمز نوشته كه جو بايدن قصد 
دارد نيروهاي آمريكايي مستقر در خاك 
افغانستان را تا 11ســپتامبر يعني 5 ماه 
ديگر، از اين كشور خارج كند. او به  دنبال 
پايان دادن بــه طوالني ترين جنگ تاريخ 
آمريكاست. روند خروج سربازان آمريكايي 
از زمستان سال گذشــته)ميالدي( بعد از 
توافق دونالد ترامپ، رئيس جمهور سابق 
اين كشــور با طالبان آغاز شد. هم اكنون 
3هزار و 500سرباز آمريكايي در افغانستان 
حضور دارند. ميــر رحمن رحمانی، رئيس 
مجلس افغانستان در واكنش به اين تصميم 
گفته اســت كه با خروج كامل نيروهای 
آمريكايــی، احتمال جنــگ داخلی در 

افغانستان وجود دارد.

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

ادامه درگيري ها در مينياپوليس

 تصميم آمريكا
براي خروج از افغانستان

وال استريت ژورنال نوشته كه اعتراضات 
به مرگ يك جوان سياهپوست در حومه 
شهر مينياپوليس در سومين شب پياپي 
همچنان ادامــه دارد. اعتراض ها بار ديگر 
به صحنــه زد و خورد ميــان معترضان و 
نيروهاي امنيتي منجر شد. اعتراض هاي 
خياباني در حالي ادامه دارد كه افسر پليس 
متهم به قتل دانته رايت 20ساله، از سمت 
خود استعفا داده است. رئيس پليس شهر 
مينياپوليس هم استعفا داده اما معترضان 
خواســتار محاكمه عادالنه مقصران اين 
حادثه هســتند. حادثه اخير همزمان با 
برگزاري دادگاه مربوط بــه مرگ جورج 
فلويد، جوان سياهپوست ديگري كه سال 

گذشته كشته شد، رخ داده است.

مرگ ومير ناشــي از كرونا، 
هند را عاصي كرده و اوضاع آسيا

چنان خــراب اســت كه 
خانواده هاي قربانيان، بعد از ســاعت ها 
درصــف ايســتادن مي تواننــد پيكــر 
عزيزانشــان را در مركز سوزاندن اجساد 

خاكستر كنند.
بــه گــزارش بلومبرگ، دومين كشــور 
پرجمعيت جهان، چنان در سراشــيبي 
سقوط افتاده است كه از برزيل رد شده و 
حاال بعد از آمريكا، دومين كشور دنياست 
كه بدتريــن آمار كلي مربــوط به ابتال و 
مرگ ومير ناشــي از كرونــا را دارد. هند 
2برابر اين 2 كشــور آمار مبتالي روزانه 
دارد، با اين حــال آمــار مرگ ومير آن 
پايين تر اســت. كارشناســان مي گويند 
دليل ايــن تفاوت آمــاري، روش صدور 
گواهي فوت در هند است كه عموما، علت 
مرگ را داليل ديگري به جز كرونا، ثبت 

مي كنند.
تعداد مبتاليان روزانه در اين كشــور سر 
به فلك كشيده و سه شنبه اعالم شد كه 
تنها در 10روز قبل از آن، 13.7ميليون 
مورد جديد در اين كشور ثبت شده است. 
در روز سه شــنبه، 161هزار و 736مورد 
جديد و 879مورد مرگ ومير اعالم شد؛ 
اين آمــار، 4 برابر آمار روزانــه در ژانويه 
)ابتداي زمســتان( اســت. بــه گزارش 

الجزيره، اين آمار در 24ســاعت منتهي 
به ظهر ديروز، 184هــزار و 372نفر بود 
و در مجموع كل كشور، تعداد مبتاليان 
تا 13.9ميليون نفر بــاال رفت. آمار كلي 
مرگ ومير هم ديروز به 172هزار و 85نفر 

رسيد.
رســانه هاي محلي مملو از گزارش هايی 
است كه به فعاليت بدون وقفه گورستان ها 
اشــاره دارند. كوره هاي سوزاندن اجساد 
به شــدت در حال كار هســتند، اجساد 
زيــادي روي هــم تلنبار شــده اند و در 
نوبت سوزاندن هستند. فعاليت بي وقفه 
كوره ها دود ناشــي از سوزاندن اجساد را 
تا سطح وسيعي منتشر و خطر ثانويه اي 
براي مردم ايجاد كرده اســت. بلومبرگ 
با 6گورســتان در هند تمــاس گرفته و 
كارگران آنهــا اين ميزان از شــلوغي و 
فعاليت بــدون وقفه را تأييــد كرده اند. 
كامســل ســيلور، رئيس يك گورستان 
در ســورات در ايالــت گجــرات گفته 
اســت: »قبال روزانه 15تا 20جســد به 
اينجا مي آمد اما حاال هــر روز بين 80 تا 

100جسد داريم.«
كوره هاي سوزاندن اجســاد، بعد از موج 
قبلي انتشار كرونا فعاليت خود را بي وقفه 
كرده اند اما حتي با اين شرايط، خانواده ها 
بايد 2 تا 3 ساعت در صف بمانند تا نوبت 
به سوزاندن جسد خويشاوندان آنها برسد.

غرق شــدن هند در آمار دلخراش ابتال 
و مرگ ناشــي از كرونا نشان مي دهد كه 
دولــت نارندرا مودي، نخســت وزير اين 
كشــور، اصال بــراي موج جديــد كرونا 
آماده نبوده اســت. در هفته هاي اخير، 
گردهمايي هاي انتخاباتي، فستيوال ها و 
مراسم مذهبي بزرگي در 5ايالت برگزار 
شده و مردم بسيار زيادي در اين رويدادها 
در كنار هم قرار گرفته اند. اين تازه شروع 
فاجعه اســت و انتظار مــي رود كه آمار، 

به مراتب بدتر هم بشود.
كارشناســان مي گويند با وجود افزايش 
تعــداد مرگ ومير، دولت آمــار قربانيان 

را پايين تر اعالم مي كند. سيســتم ثبت 
مرگ ومير، حتي قبل از شــيوع ويروس 
كرونا هم در هند ناقص بوده و اكثر موارد 
مرگ ومير، در خانه و بــدون اينكه ثبت 
شــوند روي مي داد. اين شــرايط بعد از 
شــيوع كرونا بدتر شده اســت. حتي در 
شــرايط فعلي، در گزارش فوت آنهايي 
كه به خاطر كرونا جانشــان را از دســت 
مي دهند داليل ديگري ثبت مي شــود. 
شــايع ترين عامل، كهولت سن و حمله 
قلبي است. كارشناسان معتقدند كه فقط 
20 تا 30درصد موارد مرگ در هند از نظر 
پزشكي به صورت دقيق و درست گزارش 

مي شوند.
با وجود سيل ســهمگين كرونا، مراسم 
مذهبي هندوها در اين كشور در جريان 
اســت و ديروز حدود 650هزار هندوي 
معتقد در رودخانه گنگ گرد هم آمدند 
تا مراســمي مذهبي را برپا كنند. رويترز 
گزارش داده كه به سختي مي شد رعايت 
فاصله گــذاري اجتماعي و اســتفاده از 

ماسك را در اين تجمع مشاهده كرد.
كارشناســان از دولــت خواســته اند 
جلوي اين تجمع هــاي مذهبي و ديگر 
همايش هاي انتخاباتي را بگيرد و دوباره 

قرنطينه سختگيرانه اعمال كند.

 هند، غرق در كرونا 
و بي تدبيري دولت 

 آمار مرگ و مير ناشي از كرونا در هند، نسبت به زمستان 4برابر شده  
و دومين كشور پرجمعيت جهان، باالترين آمار ابتالي روزانه را ثبت كرده است
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در ماه مبارك رمضان امسال  شــايد كمتــر شــاهد سامان رضايي
ظرف هاي سفيد نذري باشــيم. ظرف هايي كه با حكمت 
اطعام گرسنگان توزيع و گاهي هم عوايد آن فقط شامل حال 
شكم هاي سير همســايه هاي ديوار به ديوار مي شد و آخر 
داستان مثل كالغ قصه ها به مقصد اصلي نمي رسيد؛ امسال 
اما شيوع كرونا شايد باعث شود به نوع ديگري از گرسنگي و 
تشــنگي اطرافيان خود توجه كنيم. همان ها كه تشنه و 
گرسنه ذره ای محبت اند. به طور حتم بسياری تاييد می كنند 
كه انفاق محبت در ماه مبارك رمضان و به ياد تشــنگان 
محبت بودن ثوابي كمتر از اطعام گرســنگان ندارد. نكته 
ديگري كه اهميت اين موضوع را نشــان مي دهد برخي 
آمار هايي است كه پژوهشگران آسيب هاي اجتماعي به آن 

دست يافته و آن را منتشــر كرده اند. به گفته برخي از اين 
پژوهشگران بسياري از اقدام كنندگان به خودكشي هنگامي 
دســت به انتحار مي زنند كه هيچ پاسخ محبت آميزي از 
اطرافيان خود دريافــت نمي كنند. به اين معني كه گوش 
نكردن به حرف هاي آنها يا بي توجهي، درســت مانند تير 
خالصي بر پيكر ذهن و روان آنها عمل مي كند. در پزشكي 
اورژانس هم اصطالحي به نام زمان طاليي وجود دارد كه 
نشان مي دهد واكنش به موقع همراهان بيمار و پزشك، در 
هنگام وقوع حادثه تا چه حد به زنده ماندن شخص كمك 
مي كند. اين زمان طاليي براي كساني كه به اصطالح، خود 
را در ايستگاه پاياني زندگي مي بينند زماني است كه براي 
درد دل به ديگران مراجعه مي كنند. تشنگان محبت اگر از 
تيپ هاي شخصيتي مهرطلب باشــند به يك پاسخ كوتاه 

محبت   آميز هم براي ترك ايستگاه پاياني راضي اند. در جريان 
جوان مشهدي كه با ارسال ايميلي به مركز بحران واشنگتن 
تقاضاي كمك كرده بود واكنش سريع افرادی در ينگه دنيا 
جاي تامل داشت. شايد اين جوان فقط قصد جلب توجه يا 
مزاحمت داشت اما شخصي كه وظيفه دريافت و بررسي 
چنين ايميل هايي را داشــت از فاصله حــدود 10هزار و 
150كيلومتري واكنش نشان داد و مسئوالن اينترپل و آنها 
هم پليس فتاي خراسان را در جريان گذاشتند. اين جريان 
يك استثنا و مثالي براي روشن شدن اهميت موضوع است و 
در مثل هم »جاي هيچ مناقشه اي نيست«؛ بنابراين همين 
كه بــراي اعضاي خانواده، دوســت و همكارهاي تشــنه 
محبت مان دست كم گوش شنوايي باشيم در اين ماه مبارك 

بهره اي برده ايم. 

در اين ماه، تشنگان محبت را درياب

يك استادي داشتيم خيلي حرف هاي خوبي نمي زد. يعني 
چون كالس خصوصي بود و ايشــان هــم اهل دل، فكر سيداحمد بطحايي

مي كرد بايد خيلي عميق شود و همين باعث مي شد زياد فرو برود در اصل قضيه. يعني 
جوري از فروع مي گفت كه تمام اصول در حاشيه اش. مفصل از مجمل. كالن از خرد. و 
بعد از تمام روضه هاي مشكوف و نامشكوفش، عادت داشتيم ضربه نهايي را بزند. ضربه 
نهايي جمله اي بود كه در اوج و نقطه عطف پاياني از دهان استاد خارج مي شد. انگاري 
بهش از يك جايي الهام مي شد كه ُمشتي حكمت و عقالنيت را در يك جمله قالب مي كرد 
بهمان. مي گفت »ما آدم هاي خوبي هســتيم، ولي بلد نيستيم.« همين. يعني به نظرم 
همين مقدار كفايت مي كند. مي شــود از اين جمله هشــت كلمه اي 81جلد دانشنامه 
نابلدي زندگي درآورد. توي جلد سوم، فصل ششم، باب نهم از اين دانشنامه هم مي توان 
مدخلي گشود با عنوان نابلدي شادي. ما بلد نيستيم كي و كجا و براي چه بايد شاد باشيم 
و آن خوشــحالي را هم چطور بروز بدهيم. توي غم و مصيبت بحمداهلل كرســي هاي 
نظريه پردازي و آزادانديشي داريم و قازورات قضيه را درآورده ايم. ولي شاد بودن برايمان 
مفهومي غريب است. براي شهادت امامان برنامه هاي گسترده  داريم ولي براي تولد همان 
امام هيچ نداريم. منظورم از هيچ دقيقا هيچ است. تهش 2تا ريسه به ديوار و 4تا برنامه 
مناسبتي كه فرقش با آن عزا، رنگ پيراهن و روضه انتهايي ست. مورد داشتيم در همان 
شب، روضه اش را هم به جا آورده. اين روزها چند نماهنگ عربي و تركي و انگليسي ديدم 
كه در آن به پيشواز  ماه رمضان رفته بودند. توفان رنگ و برق شادي و لب هاي خندان. 
چنان از آمدن رمضان شاد بودند يا الاقل اين را نمايش مي دادند كه انگاري عروسي ست. 
بله آقا عروسي ست. ما آدم هاي خوبي هستيم ولي بلد نيســتيم. بلد نيستيم كه داريم 
مي رويم عروسي. وصال ما و آن محبوبي كه از عاشق ها هم بي قرارتر است به ما. يادمان 
ندادند يا نفهميديم كه اين  ماه داســتانش فرق دارد با همه  ماه ها. همه بساط امساك و 
دوري و اينها هم براي اين اســت كه بگويد دلبر بيا بغل خودم. باقي را رها كن. بچسب. 

آدم! تو مال خودمي.

بله آقا، عروسي ست!

ســليقه مرز ندارد. يعنــي نمي تواني 
جلوي آدم با سليقه را با محدود كردن 
دســت و پايش به محيطي محدود يا 
كاهش امكاناتش بگيري. كار خودش 
را مي كنــد؛ ولو اينكه وســط جنگل 
اورگون آمريكا باشــد. چندي پيش 
اداره يا ســازمان جنگل داري وظيفه 
درخت كاري در محوطه ای 50 هكتاري 
را به يكي از اين با ســليقه ها سپرد. او 
هم كه نتوانست فقط به درخت كاري 
بپردازد محوطــه اي 100مترمربعي 
را براي كاشــت 2نوع درخت انتخاب 
كرد. درخت هايي كــه در پاييز و بهار 
2رنگ متفاوت دارنــد. آنها را طوري 
كاشــت كه از دور يك شكلك خنده 
يا همان اســمايلي لبخند در جنگل 
نمايان شــود و همان لبخند را به لب 
طبيعت گرد ها بياورد. پــس از اينكه 
عكس هاي لبخند جنــگل در فضاي 
مجازي منتشر شــد شركت همپتون 
لومار به قول معروف مسئوليت آن را 
به عهده گرفت. آنها توضيح دادند كه 
يكي از كاركنان آنها طراح اين لبخند 
است و قرار است تا نيم قرن آينده هر 
كسي از اين مسير عبور مي كند شاهد 

اين لبخند 100مترمربعي باشد.
ايــن اثــر هنــري كــه در منطقه 
پولك)Polk( جنگل هــاي اورگون 
آمريكا قرار دارد اكنون به عنوان يكي 
از بزرگ ترين تصاوير طبيعي جهان نيز 

شناخته مي شود.

جنگلي كه 
مي خندد

زندگي پديا

بعضــي وقت ها بايد خــوب به حرف  راننده هــاي تاكســي گــوش كرد سيدمحمدحسين هاشمي
همشــهري. اصاًل به نظر من حرف راننده تاكســي ها، نمود عيني 
ماجراهاي جامعه است. من كاًل با آنها كه به بحث هاي خودماني اما 
دغدغه محور، بحث توي تاكسي مي گويند مشكل دارم. وقتي وزير 
و وكيل اين مملكت با هم توي فضاي مجازي تكه پراني مي كنند و 
قهر و آشتي بودنشان را بچه هاي مدرسه اي هم متوجه مي شوند و 
هيچ كدام قد و قواره خودشان را به عنوان يك سياستمدار رعايت 
نمي كنند، چرا مردم معمولي نمي توانند توي تاكسي از ماجراهاي 
مختلف كشور حرف بزنند؟ وقتي توي همين كالب هاس نيم بند، 
كنار سياســيون، مردم عادي هم مي توانند حرف بزنند، چرا بايد 
بحث سياســي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مردم عادي توي 
تاكسي را نشــنويم. اصاًل اگر من يك روز توي اين كشور كاره اي 
شدم، مي گويم كه بحث كردن توي تاكسي از ضرورت هاي جامعه 
مدرن اســت. من همين امروز كيف كردم از حرف هايي كه راننده 
تاكسي مي گفت. داشتيم از يكي از خيابان هاي شهر رد مي شديم 
كه مغازه هايش همه، نصفه و نيمه باز بودند. روي كركره  بعضي ها 
شــماره تلفني بود كه نوشــته بود براي بازديد تماس بگيريد. در 
تابلوترين حالت ممكن، احتماالً وقتي تماس مي گرفتي كركره آن 
مغازه هم باال مي آمد و مشــتري داخل مي شد و به همين راحتي 
دستور ستاد مقابله با كرونا، منتفي. راننده نگاهم كرد و گفت: شما 
هم غصه مي خوري از اين وضعيت؟ گفتم: غصه هم دارد اين همه 
دور زدن قانون، اين همه بي توجهي. انگار نــه انگار كه كرونا دارد 

روزي دويســت و خورده اي جان را بي جان مي كند. رسيده بوديم 
پشت چراغ راهنمايي؛ از آن چراغ ها كه قرمزش طوالني است. از 
توي آيينه نگاهم كرد و گفت: »درد گرسنگي مي دوني چيه پسر 
من؟ مي دوني چك داشتن و پول نداشــتن يعني چي؟ مي دوني 
صاحبخونه اي كه بهش مي گي ندارم اما حرفت رو متوجه نمي شه، 
چه عذابي داره؟ مي دوني وقتي بچــه كوچكت يه چيزي بخواد و 
نداشته باشي براش بخري چقدر درد داره؟« مات و مبهوت داشتم 
نگاهش مي كردم. هيچ چيزي نمي گفتم. اما او ادامه داد: »آقا پسر! 
اينهايي كه دارن اينجوري قانون رو دور مي زنن هم آدم اند؛ جون 
دارن؛ جونشون رو هم دوســت دارن. خيلي هم دوست دارن. اما 
مجبورن كه كار كنن. مجبورن كه خطر رو به جون بخرن. 14 روز 
عيد كه تعطيل بودن، اآلن هم تعطيل؛ يعني فروردين تعطيل. حاال 
بگو تســهيالت؛ هيچي. بگو بانك ها چك برگشت نزنن، كو گوش 
شنوا؟« حاال ديگر چراغ سبز شــده بود و داشت رانندگي مي كرد، 
آستين دســت چپش را باال داد. اگر دستش را مي ديدي گريه ات 
مي گرفت؛ كبود بود و پر از جاي سوزن. گفت: »من معتاد نيستم؛ 
من يك روز در ميون بايد دارو بزنم وگرنه مي ميرم. اسمم هم هست 
بيمار خاص. خطر كرونا هم برايم بيشــتره. اما دارم كار مي كنم تا 

خرج دارو و زن و بچه ام رو دربيارم.«
همه  حرف هايش را گفت و درنهايت يك جمله به زبان آورد كه يك 
دنيا مي ارزيد: »همه اينها رو گفتم كه بدوني گره توي زندگي زياده. 
اما از من به تو نصيحت، خود اوني كه درد رو آفريده درمون رو هم 

مي رسونه. به فردا اميدوار باش.«

خبر مي دهند كه ساعت 7دقيقه مريم ساحلي  عقربه هاي كوتاه و بلند ساعت، 
بامداد اســت. ما به قصد تناول وعده اي كه نه شام است، نه 
سحر، پشت ميز مي نشينيم. نمي دانم لمس لحظات ناب سحر 
از كي برايمان سخت شد، اما مي دانم در زماني كه حاال انگار 
در دوردستي مه آلود گمشــده، اگر كسي ساعت شماطه دار 
نداشت، همسايه اي كه ساعتش زنگ مي زد يا خوابش  سبك 
بود، وقت سحر مي رفت و تقه اي به پنجره خانه اش مي زد تا 

خواب نماند.
ما بيدار مي شــديم، خنكاي آب را به صورت مي رســانديم، 
ســفره پهن مي كرديم و پيچ راديو را مي چرخانديم تا جان 
و جهانمان تازه شــود به آواي دعاي سحر. سحر موعدي بود 
كه نور مي دويد به تاريكي شــب. مي ايستاديم پشت پنجره 
و چراغ هاي روشن همســايه ها را تماشا مي كرديم؛ انگار كه 
زمين ستاره باران شده باشد. سحر براي كم سن و سال هايي 
كه هنوز وقــت روزه گرفتن شــان نبود، مهم تــر از ديگران 
بود. شــب با التهاب بيدار شدن ســر به بالش مي گذاشتيم 
و هوش و حواســمان را جمع مي كرديم تا خــواب نمانيم. 
مادرها مي گفتند بالش را قســم بدهيد تــا بيدارتان كند و 
بيدار مي شديم و راه مي افتاديم سمت آشــپزخانه. مادرها 

از پشــت بخـــــــار مطبوعي كه از ديگ دم كشيده برنج 
برمي خاســت، لبخند مي زدند. بنده هاي خــدا بي آنكه به 
زحمت مضاعف بينديشند بر كاسه و بشقاب هاي روي سفره 
اضافه مي كردند و اصال به رويمان نمي آورند كه 4-3ساعت 
ديگر فنجان چاي شيرين صبحانه را هم مي زنيم. آن روزها 
سحرهايمان قشــنگ تر مي شــد اگر مهمان داشتيم. يك 
وقت هايي همســايه ها قابلمه غذاي خود را برمي داشتند و 
مي رفتند خانه هــم؛ بعضي وقت ها هــم فاميلي كه مهمان 
افطار بود، شب مي ماند و سحر كنار هم بوديم. حرف مي زديم، 
مي خنديديم يا آه مي كشيديم به ياد آنهايي كه ديگر نبودند. 
حاال ما آه مي كشيم به ياد سحرهايي كه در دوردست زمان 

جامانده اند و بعد مي رويم بخوابيم تا از نماز صبح جانمانيم.

بهارنگ مجازيروشنفکری در خيابان
صبح ديروز نخستين نمايشگاه 
مجازي هنرهاي تجسمي در 
سال جديد، با تركيب نام بهار 
و رنگ و با حضور هنرمندان 
ســبك هاي گوناگون نقاشي 
آغاز به كار كرد. نمايشــگاه 
» بهارنگ« در نگارخانه رسول 
مهر واقع در اداره كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمي استان تهران 
با تأكيــد بــر هماهنگي در 
رعايت پروتکل هاي بهداشتي 
و محدوديت هاي ســتاد ملي 
مقابله با كرونا، ابتدا به صورت 
مجازي برگزار شده و درصورت 
رفــع محدوديت ها به صورت 
حضوري به كار خــود ادامه 

خواهد داد.
در اين نمايشــگاه آثاري از 
سعيده آرين، حميد جعفري، 
ابوالحســن رياضي، فاطمه 
طهراني، فرهنــگ عاطفي، 
زهرا عليزاده، حسن نوروزنيا، 
رضا يعقوبــي و بهداد نجفي 
اسداللهي در معرض ديد همه 
هنردوســتان و هنرمندان 
قرار گرفته است. براي ديدن 
نمايشگاه مي توانيد به گالري 
مجــازي ســايت اداره كل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمي به 
https://tehran. آدرس
farhang.gov.ir/fa/ne-
garkhaneh/namayes-
hgahhonari مراجعه كنيد.
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عدد خبر

هزار
دبيركل اتاق اصناف ايران 

گفته: ۱۸۲ هزار ماده 
قانونی متناقض در زمينه 

توليد در كشور داريم كه در 
تضاد با هم هستند. بايد 

به  مدت 6ماه، يك تيم پای 
كار بايستد و اين قوانين را 
به  صورت يكجا لغو كند. 

مجلس و دولت از مشكالت 
و موانع كسب وكارها بی خبر 
نيستند. در واقع آنقدر كه 
دستگاه ها مشكالت توليد 
را جمع آوری كرده اند، خود 
توليد كنندگان به آنها واقف 
نيستند. بنابراين چيزی به 
نام شناسايی موانع نداريم 
و تنها به حذف بوروكراسی 
قوانين و مقررات و تقويت 

اراده افراد و دستگاه ها برای 
حل مشكالت نياز داريم.

 ۱۸۲

او اضافه كرده: بيش از 
۷۰درصد مديران ما براي 

سمتی كه دارند نااليق بوده و 
يا به مسائل اهتمام ندارند.

 70
درصد

 500
سال

معاون اتاق بازرگانی تهران 
هم اعالم كرده: توليد كننده 
به دولت اعالم می كند كه 
قيمت های تعيين شده 
از سوی دولت تناسبی با 

هزينه های توليد ندارد، اما 
واكنشی كه دولت نشان 

مي دهد در حد جنگ است. 
اگر قرار باشد همه موانع 

توليد را تك به تك حل كنيم، 
۵۰۰ سال زمان نياز است. از 
اين رو بايد به صورت ضربتی 

در اين بخش عمل كنيم.

عدد خبر

دعاي روزدوم ماه مبارك رمضان

لَُكمأَْسَتِجْباْدُعوني

بْسم اهلل الّرحَمن الّرحيم 
ْقِني ِفيِه لِِقَراَءِة آياِتك  ْبِني ِفيِه ِمْن َسَخِطك َو نَِقَماِتك َو َوفِّ ْبِني ِفيِه إِلَي َمْرَضاِتك َو َجنِّ اللَُّهمَّ َقرِّ

اِحِميَن بَِرْحَمِتك يا أَْرَحَم الرَّ
 به نام خداوند بخشنده مهربان 

خدايا مرا در اين ماه به خشنودي ات نزديك كن، و از خشم و انتقامت بركنار دار، و 
به قرائت آياتت موفق كن،  اي مهربان ترين مهربانان.

نصف جهاِن نصفه جاننصفه جهاِن نصفه جان

اوني كه درد داده، درمون هم مي ده
سحرهاي جامانده در دوردست 

دلبازي ها، بي قراري ها و  فاطمه عباسي  زاينــده رود دســت و 
بازيگوشــي هايش را از همان سرچشمه  هايش در 
زردكوه بختياري آغاز مي كند. مي داند كه در سرازيري 
 كوه ها، دشت ها و جلگه هاي بسياري چشم به راهش 
هستند. پس مسير طوالني اش را با عجله طي مي كند و 
از كوهستان  سرازير مي شود، اما كم رمق تر و بي آب تر 
از آن است كه به مقصد برسد. زاينده رود، اين آشناي 
ديرين تاريخ كه روزگاري براي آنها كه در مســيرش 
بودند نويد آباداني داشت، خيلي دير به دير پايش به 

شهر اصفهان باز مي شود. حاال وسط رودخانه مي شود 
راه رفت، مي شود بي آنکه نيازي به شنا كردن باشد غرق 
نشد. مي شود مبارزه بي بازنده زمين و آسمان را ديد و 
مي شود نگاه غمزده و عطش بي وقفه زمين را لمس كرد. 
رد پاي زاينده رود حاال گستره  مهجوري است از زميني 
آفتاب خورده كه دور قلب اصفهان پيچيده اســت. 
قايق هاي كوچك موتوري گوشــه  كنار رودخانه رها 
شــده اند و پرندگان مهاجر ديگر سراغي از زنده رود 
نمي گيرند. آدم هايي كه در سال هايي نه چندان دور در 
كنار زاينده رود مي نشستند، تفريح  مي كردند، زير 

پل هايش آواز مي خواندند و زندگي شان به اين رود گره 
خورده بود، حاال غمگين ترين آدم هاي كشورند و براي 
آباداني شهر و پر آب شدن رودخانه نذر مي كنند و در 

بستر خشك رود ش نذري مي پزند.
بي آبي زاينده رود تنها مرگ يك رودخانه در ميانه شهر 
نيست، بلکه همچون زخمي بر دل اهالي شهر نشسته 
و انگار هنوز آن آمار قديمي وزارت اقتصاد و دارايي 
معتبر اســت كه گفته بود اصفهاني ها در قعر جدول 
»احساس خوشي داشتن« نشســته اند و نيمه جان 

چشم دوخته اند به نصف جهان بي زنده  رود.

تالش پژوهشگران براي گسترش تزريق واكسن كرونا.
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مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو
يادم از كشته خويش آمد و هنگام درو

حافظ
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