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دیدگاه
احمد مسجدجامعي ؛ عضو شوراي شهر تهران

یكــي از دوســتانم از زنده یــاد اســتاد اســماعیل 
ســعادت نویســنده و مترجم ممتاز كه نثر استواري 
داشــت پرســیده بود كه چطور به چنیــن مرتبه اي 
در نویســندگي دســت یافتید. ایشــان پاســخ داده بود كه وقتــي در كودكي 
مــا را وادار مي كردند كه تمام گلســتان و بوســتان را حفظ كنیم ســبب آن را 
درنمي یافتیم و البته عذاب هم مي كشــیدیم. اما حاال در این ســن حفظ گلستان 
 و بوســتان به یاري من آمده و هرچــه دارم از همان دوره و چیزهایي اســت كه 

در آن سنین فراگرفته ام.
باري سبك آموزش استاد شاگردي پیشــین مزایایي داشت. نخست آنكه سیر كار 
و متون درسي شــناخته شــده بود و براي ورود به هر مرحله باید از مراحلي عبور 
مي كردند. چنان كه مرحوم عالمه قزویني در شــرح زندگي خــود به تفصیل و با 
جزئیات از اســتادان خود در حوزه علمیه تهران نام برده و مراحل تحصیل خود را 
توضیح داده و آن شیوه اي بود كه این روزها كمیاب است. این آشنایي تنها به حوزه 
علم و ادب خالصه نمي شــد و زمینه هایي چون اقتصاد ، بانكداري و سیاست را هم 

شامل مي شد. چند سال پیش در سلســله انتشارات موقوفات 
دكتر افشار نسخه عكسي از بوستان ســعدي به خط شكسته 

و استوار احمد قوام السلطنه چاپ شد كه حكایت از عالقمندي یك سیاستمدار و 
دولتمرد مشهور معاصر نسبت به سعدي دارد.

 سعدي؛ جهان بيني
 متكي بر جهان ديدگي

ادامه در 
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وفات بانوي گرامي اسالم حضرت خدیجه كبري سالم اهلل علیها را تسلیت مي گوییم

 در حالي كه طرف هاي برجام در  وین از پیشرفت در مذاكرات خبر مي دهند
هجمه تبلیغاتي علیه تیم مذاكره كننده به اوج رسیده است

گزارش تحقیقي همشهري نشان مي دهد كه با وجود موج جدید شیوع كرونا بیشتر فدراسیون  ها مسابقات 
كم اهمیتشان را تعطیل نكرده اند و نیمي از باشگاه هاي بدنسازي در تهران هم همچنان فعالند

  گزارشي  از اقداماتي كه درطول 14ماه گذشته براي مقابله با گسترش كرونا 
و آموزش شهروندان در شهر تهران  انجام شده است

پژوهشكده پولی و بانكی مي گوید سود شركت های بورس 57 درصد رشد كرده است

آمارها نشان می دهد میزان سود شركت های بورس در سال قبل 57درصد رشد كرده و سرعت تولید ماشین آالت و تجهیزات از  اسفند 
بیشتر شده است. بیش از ۲50شركت صنعتی پذیرفته شده در بورس و فرابورس كه به صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشر 
می كنند، بیش از نیمی از تولید كشور را در اختیار دارند، بنابراین با بررسی آمار این شركت ها می توان میزان تغییر در تولیدات صنعت 
ایران را رصد كرد. پژوهشكده پولی و بانكی، وابسته به بانك مركزي، با استناد به آمار تولید و فروش شركت های بورس اعالم كرد 

میزان تولید صنعتی شركت های بورس در اسفند پارسال 4.۲درصد رشد كرده است.. صفحه4 را بخوانید.

هم چرخ ورزش مي چرخد، هم چرخ كرونا!

صعودتوليدصنعتيدرسالسخت

خط تخریب
مذاکره

اداي احترام آزادي به مدافعان سالمت

3

كارگردان 
زندگی ات باش
باید و نبایدهایی كه 

در برنامه ریزی سال جدید 
می توانیم انجام دهیم

بین همه شــاعرانی كه چراغ ادبیات 
فارســی را پرنور كرده اند، ســعدی 
جایگاه متفاوتی دارد و گواه این حرف 
این است كه چه شــیفتگان ادبیات و 
شــعر و چه مردم كوچه و بازار، بیتی 
از ســعدی یا حكایتی از او را در ذهن 

دارند و با خود زمزمه می كنند. 

بدون شك برای همه ما ایرانی ها، غار 
علیصدر همدان شناخته شده ترین غار 
كشور به حســاب می آید. درحالی كه 
ایران تا دلتان بخواهد غارهای زیبایی 
دارد كه دیدن شان می تواند به اندازه 
غار علیصدر یا حتی بیشتر از آن جذاب 

و شگفت انگیز باشد. 

سرزمین 
قندیل های یخی

 برای یك تفریح امن 
و كم خطر در روزگار كرونا 
»غار یخ مراد« كرج گزینه 

بسیار خوبی است

وفادار ماندم 
به سینمای ایران

 پای صحبت های 
 علیرضا داوودنژاد

 كارگردان و بازیگر سینما
به بهانه هنرنمایی اش بعد از 
50سال در »شنای پروانه«
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صفحه۲

یادداشت
زهرا صدراعظم نوري ؛  رئیس كمیسیون سالمت و محیط زیست شوراي شهر تهران

از زمین خواري تا كوه خواري، از گود تا نشست، از حفر 
چاه تا خشكي قنوات، از دفن غیربهداشتي در خاک تا 
نفوذ شیرابه، از حریق درختان تا سیراب كردن بستر 
باغ ها به نفت و آب نمك؛ اینها تنها چشمه اي از قدرداني انسان در برابر زمین است. 
مهد آفرینش و آسایش، قدمگاهي كه خداوند انسان را براي عمارت و آباد ساختنش 
برگماشت، اما زیر بار مدیریت غیراصولي توأم با بهره برداري هاي منفعت طلبانه كه 
طي اعصار گذشته تاكنون تمامي نداشــــته، بي رمق مانده است؛ زمیني كه این 
روزها در بزرگداشــت آن، بیرق »بازیابي زمین« به دوش مي كشیم و فردا دوباره 

حق و حیاتش را لگدمال برنامه هاي از پیش تعیین شده مي كنیم.
آنچه باید بیــش از پیش در این پایتخت پرهیاهو، كه مســائل و مشــكالتش در 
ســال هاي اخیر همچــــون پیراهني بي قواره تن پوش آن شــده، توجه كرد این 
است كه سرنخ مسئله آب، مسئله خاک و مســئله هوا همگي در نقطه اي معطوف 
به زمین مي شود. مسئله پســماند، مسئله فاضالب، مســئله جریانات سطحي و 
زیرزمیني، مسئله ساخت و سازها، مسئله باغ ها، مسئله قنوات و ده ها مسئله كلیدي 

دیگر در پایتخت به نحوه بهره برداري مــا از زمین برمي گردد. 
چنانچه در سیاســت هاي ابالغي مقام معظم رهبري بر ایجاد 

 نظام یكپارچه ملي محیط زیســت، جرم انگاري تخریب و مقابلــه با تهدیدات آن 
تأكید شده است.

 از زمين حفاظت كنيد 
كه مادر شماست
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شب گذشته تصویر چهره 300 نفر از اعضاي كادردرمان كه در یك سال گذشته در  نبرد با  كرونا  جان باختند روی برج آزادی نقش بست.
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   تعويق در انتخابات 1400جدي است؟
حسن روحاني ديروز در بخشي از حرف هايش در 
هيأت دولت گفت: حتي اگر قرار بود انتخابات در 
سال ۱۴۰۱ برگزار شــود ، دولت باز هم برنامه هاي 
سياست خارجي و داخلي و اقتصادي اش را پيش  
مي برد و اين برنامه ها، هدفــي انتخاباتي ندارد. 
سخنان او در حالي بود كه مدتي است در شبكه هاي 
اجتماعي اخباري با اين تيتر كــه »آيا روحاني 
به دنبال عقب انداختن انتخابات رياست جمهوري 
است؟« دست به دست مي شود. اخيرا آذر منصوري، 
سخنگوي نهاد اجماع ساز اصالح طلبان در نشست 
فعاالن سياسي با روحاني هم خواستار تأخير در 
زمان برگزاري انتخابات شده و گفته بود كه پاندمي 
كرونا و پايداري موج چهارمي كه آثار آن را در قرمز 
شدن وضعيت بسياري از شهرها در ايران مي بينيم 
در ميزان مشاركت مردم اثر منفي خواهد داشت. 
پيشنهاد مشــخص من، اين است كه درصورت 
تداوم وضعيت پاندمي با در اولويت قراردادن حفظ 
سالمت و جان مردم و همچنين تسريع در روند 
واكسيناسيون، زمان برگزاري انتخابات خردادماه 

توسط دولت به تعويق بيفتد.

»گاندو«، »منابع آگاه« و جديدترين 
بي پايــان« گزارش »بــازي  آن  نســخه 

كليدواژه هايي هستند كه در هفته هاي 
اخير روند مذاكرات احياي برجام را نشــانه گرفته  و 
مذاكره كنندگان را مجبور كرده اند عالوه بر آنكه در 
خارج از كشــور بر ســر احقاق حقوق ايران رايزني 
مي كنند در داخل كشور نيز لباس رزم به تن كنند و 
مقابل تحريف ها و تخريب هاي رقباي سياسي شان 

بجنگند.
جنگ ديپلمات ها درون كشــور با ســنگ اندازان 
مســير احياي برجام و به حصول نشستن مذاكرات 
وين براي لغــو تحريم ها اگرچه داســتاني تكراري 
و داراي ســابقه اي 8ســاله اســت، اما در آستانه 
انتخابات 1400تشديد شده اســت؛ چراكه رقباي 
سياســي دولت و حاميان او احياي برجام را برابر با 
شكست دوباره از جريان اميد در سيزدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهوري مي دانند و به همين دليل 
درصددند احياي برجام را تــا تعيين تكليف دولت 

سيزدهم به تعويق بيندازند.
در چنين فضايي اســت كه مخالفان داخلي احياي 
برجام، در هفته هاي اخير فعال تر از قبل شــده اند 

و عملكــرد قــوه مجريــه و در رأس آن شــخص 
رئيس جمهــور را بي محابا زير ســؤال مي برند؛ نه 
هراسي از دامنه و تأثير منفي حمالتشان بر روند امور 
و اعتماد عمومي دارند و نه نگراني بابت پاسخگويي به 
ادعاهاي كذبشان. يك تنه مي تازند و آنچه برايشان 
در اولويت بوده، گسستن بند اميد مردم از اقدامات 
دولتي است كه از 8سال گذشته تا كنون با شعار اميد 

زمام امور اجرايي را در دست گرفته است.
 اميدي كه محصول ائتــالف انتخاباتي اصالحات و 
اعتداليون بود و در مصــاف انتخاباتي ادوار مجلس 
دهم، شوراي شــهر پنجم و رياست جمهوري هاي 
يازدهم و دوازدهم آنان را به گوشــه رينگ سياست 
داخلي كشاند و شكســت هاي پياپي در رقابت هاي 
انتخاباتــي را بــه دســتاوردهاي آنها بــدل كرد؛ 
دســتاوردهايي تلخ كه ثمره اش تبليغات گسترده 
جهت تضعيــف اين ائتــالف و به طور مشــخص 
دولت هــاي يازدهم و دوازدهم شــد؛  تبليغاتي كه 
بخش اعظم آن از صدا و ســيما به عنوان رسانه ملي 
در قالب سريال گاندو و مستند راه بي پايان و عناوين 
مشابه ديگر، ســاخته و پرداخته شــد. بزرگ ترين 
زمين بازي آنها هم برجام و موفقيت بي بديل دولت 

در اين عرصه بود.
جماعتي كه در زمان حصول برجام دلواپس بودند و 
بعد از خروج آمريكا از اين توافق و بازگشت تحريم ها، 

دولت را به خاطر شرايط پيش آمده با دست باز نقد 
كردند و حاال كه در يك دوره پرفراز و فرود شــرايط 
براي احياي برجام مجدد ميســر شــده و ظن آن 
مي رود كه اميد را به بدنه اجتماعي دولت بازگرداند، 
بيش از پيش نگران شده اند و براي تهي كردن اميد 

مردم از اين روند از هيچ تالشي دريغ نمي كنند.

دلواپسان ديروز، منابع آگاه امروز
»منبع آگاه«، جديدترين كليدواژه اي اســت كه از 
ســوي اردوگاه مخالفان اميد پايش به اين عرصهـ  
تخريب دولت و دستاوردهايشـ  باز شده و درست 
از آغاز مذاكرات وين يعنــي قريب به 15روز پيش، 
هم پاي اميدبخشــي هاي عبــاس عراقچي، رئيس 
تيم مذاكره كننده كشــورمان در حصول اين اميد 
ترديد ايجاد كرده اســت؛ آنچنان كــه در روزهاي 
اخير هشــدارهاي مكرر وزارت خارجه نســبت به 
»جريان سازي رسانه اي« با استناد به »منابع آگاه و 
مطلع« و البته تكذيب هاي مكرر معاون وزيرخارجه 
را در پي داشته است. دوشنبه شب گذشته با تكرار 
تناقض گويي هاي منبع آگاه يك شــبكه تلويزيوني 
و تأثير غيرمســتقيم آن بر روند مذاكــرات بود كه 
عباس عراقچي، رئيس هيأت ايران در وين توييتي 
نوشت كه نمي داند منبع آگاه شبكه  پرس تي وي كه 
از آغاز مذاكرات به اين رسانه خبر مي دهد، كيست، 
اما مي داند كه او »آگاه« نيست. شبكه انگليسي زبان 
صداوسيما اما نه تنها به تكذيب  ديپلمات هاي ايران 
توجهي نكرده، بلكه به انتشــار اخبار بــا كليدواژه 
منبع آگاه ادامه داد.  اين شبكه در ميانه آخرين دور 
مذاكرات هفته جاري كميســيون مشترك مدعي 
شد كه آمريكا براي بازگشت به برجام در پي تعليق 
تحريم هاست، نه لغو آنها. اين شبكه سپس باز هم از 
قول منبع آگاه نوشت كه ايران چنين پيشنهادي را 
رد كرده اســت. حاال به نظر مي رسد ديپلمات هاي 
ايراني تا دور بعدي مذاكرات در وين بايد در كارزار 

حمله رسانه اي عليه وزارت خارجه شركت كنند.

كارزاري همه جانبه عليه ديپلماسي
هر چند كارزار رسانه اي عليه مذاكره و وزارت خارجه 
در  8ســال اخير فعال بوده، اما بار ديگر به اوج خود 

رسيده است؛ تا جايي كه معاون اول رئيس جمهوري 
در اين زمينه نوشــته: »حمله به تيم مذاكره كننده 
و دكتر ظريف در شــرايطي كه در حال مذاكراتي تا 
اين حد حساس هســتيم، مثل شليك به پاي خود 
است.«  اسحاق جهانگيري خطاب به جناح مخالف 
دولت تأكيد كرد: »رقابــت انتخاباتي به هر قيمتي 
سياست نيســت. به  مصالح ملي ايران فكر كنيد و 
صبور باشــيد.« با اين همه، هجمه رسانه اي داخلي 
عليه مذاكرات بــه گزارش هاي پرس تي وي محدود 
نيست. ديگر شبكه هاي صداوسيما هم در اين كارزار 
مشاركت كرده اند و سه شنبه شب مستندي با عنوان 
»پايان بازي« از شــبكه3 پخش شــده است. اين 
مســتند روايتي منتقدانه و آغشته به توطئه نسبت 
به مذاكرات هســته اي دارد و تصوير مخدوشــي از 
توافق هسته اي ارائه مي دهد؛ تا جايي كه در همين 
مسير حتي تصوير آيت اهلل هاشمي رفسنجاني در اين 
مستند سانسور شده است. پيش از اين هم صداوسيما 
با ساخت ســريالي به نام گاندو در 2فصل اقدامات 
وزارت خارجه و دولت را خالف منافع ملي نشان داد 

كه نهادي امنيتي با آن مقابله مي كند. 
به گفته سخنگوي وزارت خارجه، محمدجواد ظريف 
پس از پخش فصل اول اين ســريال نامه اي به مقام 
معظم رهبري نوشت. طبق روايت هاي منتشر شده 
ظريف در اين نامه نوشته بود كه »حتي اگر بخشي از 

اين حجم تخريب درست باشد، ادامه خدمت وي در 
سمت وزارت امور خارجه شرعا جايز نيست.« به گفته 
محمد مهاجري، فعال رسانه اي اصولگرا، مقام معظم 
رهبري نيز در پاسخ به اين نامه نوشتند: »من مطلقا 
راضي نيستم كه به شــما كمترين اهانتي بشود.« 
ايشان پيش از اين روايت نيز در سخنراني هاي خود 
به روشني از وزيرخارجه حمايت كردند و تعابيري 
مثــل »فرزند انقالب« يــا »امين، غيور، شــجاع و 

متدين«  را درباره او به كار بردند.

جدال يك رسانه با وزارت خارجه
با اين همه به نظر نمي رســد كه كارزار صداوسيما و 
رســانه هاي جناح مخالف دولت قصد متوقف شدن 
يا حداقل تعديل رويه شــان را داشــته باشند. شبكه 
پرس تي وي حتي خطاب به عباس عراقچي نوشته: »به 
جاي زير سؤال بردن اعتبار منابع خبري پرس تي وي، 
آقاي عراقچــي بايد به طور خاص مشــخص مي كرد 
كدام اطالعات مطرح شــده به وســيله منابع خبري 
پرس تي وي مغشوش بوده است. منتظر شنيدن پاسخ 
او هستيم.« اين شبكه درباره منبع آگاه خود در وين 
توضيحي نداده است. در روزهايی كه به دليل شرايط 
تحريم و كرونا كشور  در موقعيت ويژه به سر می برد 
، اين جدال و كشــمكش وضعيــت و دورنمای  حل 

مشكالت را سخت و پيچيده كرده است.

در حالي كه طرف هاي مذاكرات وين از پيشرفت خبر مي دهند هجمه تبليغاتي عليه مذاكرات و 
تيم مذاكره كننده به اوج رسيده است

خط تخريب مذاکره
اميرمحمد حسيني

خبر نگار

سياست خارجی

قضايی

ثبات، دغدغه مشترك دو همسايه 
شاه محمود قريشي، وزير امور خارجه پاكســتان سه شنبه در رأس 
هيأتي وارد تهران شد؛ ديدار با رئيس جمهور، وزير امور خارجه و رئيس 

مجلس ازجمله برنامه هاي سفر سه روزه اوست.
او پس از ورود به تهران مورد استقبال رسمي محمدجواد ظريف قرار 
گرفت و سپس با همراهي وزير امورخارجه كشورمان به ديدار حسن 
روحاني رفت. روحاني در اين ديدار با تأكيد بر ضرورت تامين صلح و 
ثبات در منطقه با محوريت سازوكارهاي منطقه اي، بر ضرورت تامين 
امنيت مرزهاي دو كشور همسايه، ايران و پاكستان تأكيد كرد و گفت: 
امنيت، دغدغه مشترك دو كشــور است و تقويت همكاري ها در اين 

زمينه، الزم و ضروري است. 
به دنبال اين ديدار قريشــي، وزير امور خارجه پاكســتان در پيامي 
توييتري درباره ديدارش با روحاني رئيس جمهور كشورمان نوشت: با 
رئيس جمهور روحاني ديدار كردم و آرزوي بهترين ها را از جانب عارف 
علوي، رئيس جمهور و عمران خان نخست وزير پاكستان به او منتقل 
كردم و همينطور تصور پاكســتان از تعميق روابط با ايران در زمينه 
تجارت، سرمايه گذاري، اتصاالت و مديريت مرزي به منظور پيشرفت 

دوجانبه اقتصادي و تعهدمان به آن را مطرح كردم. 
پيش تر سعيد خطيب زاده، ســخنگوي وزارت امور خارجه در مورد 
اهداف سفر قريشي به تهران گفته بود: اين ســفر مهم است. روابط 
ما با پاكستان عميق و گسترده اســت و در اين سفر ضمن گفت وگو 
درباره موضوعات دوجانبه، مرز سوم مشتركي در پاكستان هم افتتاح 

خواهد شد.
 وزارت امور خارجه پاكستان نيز درباره اين سفر در بيانيه اي اعالم كرده 
است كه قريشي براي انجام سفر رسمي و ديدار با مقام هاي بلندپايه 
جمهوري اسالمي ايران، عازم ايران شده و قرار است با حضور در مشهد 

بارگاه ملكوتي حضرت علي ابن موسي الرضا)ع( را زيارت كند.
در اين بيانيه عنوان شده است: وزير امور خارجه پاكستان به دعوت 
همتاي ايراني خود راهي سفر سه روزه به تهران شد و سفر او پاسخي 
است به سفر محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه جمهوري اسالمي 

ايران كه آبان ماه سال گذشته انجام شد.
به نظر مي رسد يكي از محوري ترين مسائل مورد گفت وگو بين مقامات 
تهران و اسالم آباد در جريان اين سفر، موضوع افغانستان و روند تحقق 

صلح در اين كشور باشد. 
شاه محمود قريشي پيش از اين سفري به امارات متحده عربی داشت 

و با همتاي اماراتي خود ديدار و گفت وگو كرده بود.

بازداشت متهمان اصلي پرونده 
رشت الكتريك و صنايع پوشش ايران

سيد ابراهيم رئيسي شانزدهم بهمن ماه سال گذشته، در جريان سفر 
اســتاني به گيالن از كارخانه »رشــت الكتريك« بازديد و رئيس كل 
دادگستري اســتان گيالن را مكلف كرد كه با به كارگيري يك تيم 
قضايي مجرب با فوريت و به سرعت وضعيت شركت رشت الكتريك را 
پيگيري كند و نحوه برخورد با متخلفان و كيفر آنها را به اطالع مردم 

برساند.
رئيس قوه قضاييه همچنيــن در جريان بازديــد از كارخانه صنايع 
پوشش ايران ضمن دستور براي تحت تعقيب قرار گرفتن فردي كه 
كارخانه صنايع پوشش ايران را تخريب كرده است تأكيد كرد كه هر 
چه سريع تر با همت مسئوالن اين كارخانه همه موانع ازجمله موانع 

حقوقي و قضايي برطرف شوند.
حاال با گذشت كمتر از 3 ماه از دستور و تأكيدات رئيس قوه قضاييه، 
سيدمهدي فالح ميري،  دادستان مركز استان گيالن در گفت وگو با 
مركز رسانه قوه قضاييه از بازداشــت متهمان اصلي پرونده كارخانه 

رشت الكتريك ايران و همچنين صنايع پوشش ايران خبر داد.
وي گفت: پرونده كيفري خريداران شــركت رشت الكتريك ايران به 
اتهام اخالل در نظام توليد در دادســراي عمومي و انقالب رشت در 

حال رسيدگي است.
دادستان مركز اســتان گيالن تأكيد كرد: به لحاظ اهميت موضوع و 
فني و تخصصي بودن مسائل آن، قرار ارجاع امر به كارشناسان رسمي 
در 3 رشته ماشين آالت، تاسيسات راه و ساختمان و روابط كارگري و 
كارفرمايي صادر شد كه با وصول نظريه كارشناسان در دهم فروردين 
امسال و ابالغ آن به وكيل متهمان نسبت به احضار آنان جهت تفهيم 
اتهام و صدور قــرار الزم و قانوني اقدام صــورت گرفت و متهم اصلي 

بازداشت شد.
اين مقام قضايي گفت: اتهام متهم اصلي صنايع پوشش ايران نيز اخالل 

در نظام توليد است.

جبهه ها و ائتالف ها همچنان حرف اول و آخر را در رقابت هاي انتخاباتي 
مي زنند. اطالعيه وزارت كشور درباره جبهه هاي داراي مجوز حكايت از 
برابري نسبي ميزان فعاليت آنها در مقايسه با انتخابات سال98 دارند. 
12جبهه فعاليت خود را به وزارت كشــور اعالم كرده اند كه از بين آنها 
يك جبهه اصالح طلبي اســت و 11جبهه ديگر در جريان اصولگرايي 

تعريف مي شوند.
اصالح طلبان توانسته  اند باالترين تعداد احزاب را در نهاد اجماع ساز خود 
همراه كنند و باالترين سطح هماهنگي و همراهي را با حضور 27حزب، 
جمعيت و مجمع و انجمن گرد هم ايجاد كنند. اطالعات جبهه ها و احزاب 
عضو را دبيرخانه كميسيون ماده10 احزاب اعالم كرده است. 96تشكل 

سياسي در اين جبهه هاي سياسي حضور دارند.
 به گزارش همشهري، از 12جبهه فعال در رقابت هاي انتخاباتي امسال 
جبهه اصالحات ايران، جبهه ائتالف نيروهاي انقالب اســالمي، جبهه 
پيروان خط امــام و رهبري، جبهه پيشــرفت و عدالت و جبهه مردمي 
نيروهاي انقــالب باالترين و مهم ترين ســهم احزاب عضــو را به خود 
اختصاص داده اند؛ درحالي كه حمزه امرايي، دبير كميســيون ماده10 
احزاب گفته بود: »هر حزب پروانه دار فقط در يك جبهه حزبي مي تواند 
فعاليت داشته باشــد، بنابراين اگر احزاب عضو چند جبهه هستند بايد 
مشــخص كنند كه در كدام جبهه فعاليت خواهند كــرد«  در جبهه 
اصالح طلبان 13تشكل سياســي در قالب حزب به جبهه اصالح طلبان 
ملحق شــده اند و بار اصلي تشــكيالتي در جبهه هــاي اصولگرايي را 

جمعيت ها، جامعه ها و انجمن ها برعهده دارند. پراكندگي تشكل هاي 
محوري اصولگرايي در جبهه هاي متعدد فهرست 12گانه وزارت كشور 
محل توجه هستند. نام قديمي ترهاي آنها مثل حزب موتلفه در جبهه 
پيروان ديده مي شود و جمعيت هاي ايثارگران و رهپويان و تشكل هاي 
همسوتر با محمدباقر قاليباف، شهردار سابق تهران نيز با جبهه ائتالف 
نيروهاي انقالب كار مي كنند. جبهه پايداري نيز با چهره هاي تندروي 
شناخته شــده اين جريان ائتــالف جداگانه خود را دنبــال مي كنند. 
غالمحســين رضواني، عضو اين جبهه اخيرا اعالم كرده بود كه در هيچ 

جلسه اي از شوراي وحدت و ائتالف شركت نداشته اند. 
نكته قابل توجه ديگر در جبهه بندي هاي اصولگرايي، چرخش سياسي 
جريان نزديك به شهردار سابق تهران با عنوان جمعيت پيشرفت و عدالت 
به جريان ايثارگران و رهپويان اســت كه با نام حسين فدايي و عليرضا 
زاكاني شناخته مي شوند و اكنون محمدجواد عامري و مالك شريعتي 
دبيركلي اين جمعيت ها را برعهده دارند. جمعيت پيشــرفت و عدالت 
فعاليت خود را بيش از يك دهه قبل درقالب جبهه شــروع كرد و پس 
از كسب مجوز فعاليت ذيل عنوان جمعيت، خودش به شوراي ائتالف 
اصولگرايان با حضور ايثارگران و رهپويان ملحق شد و جبهه پيشرفت و 
عدالت را نيز از سال95 به شهاب الدين صدر با حضور برخي جمعيت ها و 
انجمن ها همچون جمعيت آبادگران واگذار كرد. محمدسعيد احديان، 
مشاور رئيس مجلس هم اكنون دبيركل جمعيت پيشرفت و عدالت است.

اسامي مشــترك نيز در جبهه هاي انتخاباتي مشاهده مي شود. جامعه 

اسالمي مهندسين، جمعيت رهپويان انقالب اسالمي و جامعه اسالمي 
فرهنگيان ازجمله اسامي مشترك جبهه هاي اصولگرايان هستند. 

غايب بزرگ اين فهرست، شــوراي وحدت اصولگرايان است كه اگرچه 
اخبار رسانه اي آن حول انتخابات رياســت جمهوري منتشر مي شود و 
از ابراهيم رئيسي و 9نامزد ديگر براي نامزدي رياست جمهوري دعوت 

كرده اند، اما هنوز از وزارت كشور مجوز فعاليت نگرفته اند.
 فعاليت اين ائتالف چندان شفاف نشده و جز برخي اسامي هنوز تركيب 
اســامي هيأت مديره ازجمله رئيس و دبير آن اعالم رسمي نشده است. 
تنها گفته مي شــود ذيل چتر جامعه روحانيت مبارز فعاليت مي كنند 
و منوچهر متكي سخنگوي آن اســت. نامه آنها به نامزدهاي منتخب 
اين جبهه براي رقابت هاي 28خــرداد را محمدعلي موحدي كرماني، 
رئيس جامعه روحانيت مبارز نوشــته و گفته مي شــود در پشت پرده 
مصطفي پورمحمدي، دبير عالي جامعه روحانيت مبارز نقش اصلي را در 
سازماندهي تشكيالت انتخاباتي شوراي وحدت اصولگرايان ايفا مي كند. 
جبهه ائتالف نيروهاي انقالب اســالمي موســوم به شــوراي ائتالف 
اصولگرايان را نيــز جريــان نواصولگرايي هدايت مي كنــد و رئيس، 
نايب رئيس و دبير آن به ترتيب غالمعلي حدادعادل، مهدي چمران و پرويز 
سروري هستند. سكوت انتخاباتي اين شوراي اصولگرايان در مقايسه با 
شوراي وحدت قابل توجه است و جز نامزدي احتمالي ابراهيم رئيسي 
براي دور سيزدهم انتخابات تاكنون نقطه نظر مشــتركي درباره ساير 

نامزدها بروز نداده است.

رئيس جمهور در جلســه هيأت دولت بــه روند تخريبي 
صداوســيما عليــه دولــت دوازدهــم و در رأس آن دولت

مذاكره كنندگان دستگاه ديپلماسي انتقاد كرد و با بيان 
اينكه به ظاهر خودشان را انقالبي و سوپرانقالبي مي دانند و كارشان فقط 
فحش و دروغ عليه دولت شده اســت، گفت: بعضي ها فيلم هم درست 
كردند كه مال سال هاي گذشته است، روي دستشان باد كرده و پخش 
مي كنند؛ اينها با همان تفكرات قديم هســتند، عيبي ندارد براي اينكه 
ماهيت خودشان را افشا مي كنند.حسن روحاني سپس روند مذاكرات 

برجامي را اميدوار كننده خواند و خبر داد كه آمريكايي ها علي الظاهر براي 
لغو تحريم ها جدي هستند و مي گويند ما تحريم ها را برمي داريم اما اين 
براي ما كافي نيســت و بايد دقيق و بــا آدرس بگويند تحريم ها چگونه 
برداشته مي شود.  وي ادامه داد: ما اجراي عين سند برجام را مي خواهيم؛ 
نه يك كلمه زياد و نه يك كلمه كم. ما دنبال زياده خواهي نيســتيم كه 
بخواهيم زياده خواهي كنيم؛ البته طلب هايي داريم و بعداً مطرح مي كنيم. 
در اين 4 سال صدها ميليارد دالر به ما خسارت وارد شده كه سر جاي خود 
هســت. االن برجام بايد پياده شــود؛ نه كــم و نه زيــاد. برجام پالس 

نمي خواهيم، ما عين برجام را مي خواهيم. او گفت: اين كار 3 پله دارد؛ گام 
اول را آمريكايي ها براي رفع تحريم بايد بردارند، گام دوم راستي آزمايي 
است و در زمان كوتاه مي توانيم راستي آزمايي را اعالم كنيم و گام سوم 
بازگشت در زمينه هسته اي به كل توافق هسته اي و برجام است كه ما آن 
را دقيقاً اجرا مي كنيم. وي افزود: ما در برنامه هسته اي، واكسن، مقابله با 
كرونا، معيشت مردم و توليد هيچ نظري به انتخابات نداريم كه انتخابات 
چگونه است و نتيجه آن چگونه. اينها وظيفه ماست؛ حتي اگر انتخابات در 

1401 بود، ما همه اينها را با همين قدرت انجام مي داديم.

مهم ترين محور سخنان روحاني به نقل از ايرنا به 
شرح زير است:

  ما در روزهاي پاياني دولت قرار داريم و ۱۰۵ روز 
ديگر دولت پايان مي پذيرد و بايد براي اين ۱۰۵ روز و 

دولت هاي بعدي برنامه ريزي داشته باشيم.
  ما همان شناگر ماهري هستيم كه در مسابقه 
برديم، اما االن دست و پاي ما را بستند و االن شعار 
مي دهند، اما يك كلمه عليه آمريكا حرف نمي زنند؛ 
به ظاهر خودشان را انقالبي و سوپرانقالبي مي دانند 
و كارشان فقط فحش و دروغ عليه دولت شده است. 

به جاي آمريكا به دولت فحش مي دهند.
  هيچ وقت نگفتند آمريكا اين كار را انجام داده، 
گفتند، تحريم كه مهم نيست، اصل مديريت است 
كه بايد قوي باشد. مي گفتند قوي باشيد، نترسيد، 

دست خالي قوي باشــيم، خب قوي هستيم، چه 
كاري انجام دهيم؟ ما همان دولتي هستيم كه دولت 
يازدهم را اداره كرديم. ما هماني هستيم كه كشور 
را از رشد اقتصادي منفي به رشد اقتصادي مثبت و 

به باالترين رشد اقتصادي در همه جهان رسانديم.
  شرايط برجام در سال ۲۰۱۵ چه بود. همان شرايط 
اقتصادي كه پيش بيني شده بود و در برجام تعهد 
كرده بودند بايد به آن برگردند. هرگونه تحريمي با 
بهانه ها و برچسب هاي جديد را هم بايد كنار بگذارند 
و ما به يك اقتصاد سالم متعادل قابل قبول برگرديم. 
آنها هم برگردند و ببينند يك فعاليت هسته اي ما 

انجام مي دهيم در چارچوب برجام.
  آمريكايي هــا علي الظاهر در اين مرحله جدي 
هستند و مي گويند ما تحريم ها را برمي داريم، اما 

اين تحريم هايي كه مي گوينــد برمي داريم، براي 
عناوين كافي نيست؛ اينكه بگويند در بخش نفت 
و تحريم و پتروشيمي تمام تحريم هايي كه شماره 
دارد و معلوم اســت بايد روي كاغذ بياورند، اينها 
برداشته شــود. همه دنيا هم بدانند وگرنه باز هم 
در كليات گرفتار مي شويم. بايد دقيق و با آدرس 
بگويند تحريم ها چگونه برداشته مي شود؛ بنابراين 
در بخش تحريم بار به طور كامل بر دوش آمريكاست 

و آنها بايد انجام دهند.
  در يك قدم هايي اينها را جــدي ديديم و در 
قدم هايي دوپهلو حرف زدند. گام هايي كه تا امروز 
برداشتيم، گام هاي صحيح، درست و در چارچوب 
سياست هايي بوده كه مقام معظم رهبري مشخص 
كرده اند. اين كار كامال درســت انجام گرفته و ما 

درست پيش مي رويم.
  ما ديروز درباره راســتي آزمايي مفصل بحث 
كرديم كه چگونه مي خواهيم راستي آزمايي كنيم 
و چقدر زمان مي برد؛ راســتي آزمايي هم خيلي 

پيچيده نيست.
  مردم ما اگر خوشحال شوند و احساس بكنند 
شــرايط زندگي شان بهتر شــده و مردم و دولت 
موفقيت بهتري به دست آوردند با نشاط بيشتري 
در انتخابات شركت مي كنند. ما انتخابات پرشور 
مي خواهيم. اينها براي انتخابات پرشور البته مؤثر 
است و وظيفه ماست و طبق اين وظيفه ما يك ثانيه 
هم وقت تلف نمي كنيم، حرف اين و آن را هم گوش 
نمي كنيم، از اين چيزها آنقدر بگوييد تا خســته 

شويد. هيچ تأثيري به حال ما ندارد.

  ما در چارچوبي كه مقــام معظم رهبري تعيين 
كرده اند، حركت مي كنيم و يــك ثانيه وقت تلف 
نمي كنيم؛ البته عجله مي كنيم كار را پيش مي بريم؛ 
حال هر زماني به نتيجه برســد اهال و سهال. يك 
ساعت زودتر به نتيجه برسد به نفع مردم و خواست 
مردم است و ما هم اين خواست ملت را در چارچوب 

هدايت مقام معظم رهبري پيش مي بريم.

انتقاد روحانی از سوپرانقالبي هاي ضد دولت
رئيس جمهور: آمريكايي ها علي الظاهر براي لغو تحريم ها جدي هستند و مي گويند ما تحريم ها را برمي داريم

پيشرفت مهم مذاکرات وين
پس از 6روز مذاكرات فشرده در وين، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا گفته كه »پيشرفت مهمي« 
حاصل شده اســت. البته جوزب بورل توضيح نداده كه اين پيشرفت مهم چيست، اما تأكيد كرد كه 
احياي برجام » كار آساني«  نيست و همه »مصمم به پيدا كردن راهكارهايي براي آن هستند.« براساس 
گزارش ها كشورها در نشست آخر نيز توافق كردند كه كارگروه ديگري هم به ۲كارگروه »هسته اي« و 

»تحريم« براي رايزني كارشناسي اضافه شود.
 وظيفه اين كارگروه كه از نمايندگان همه كشورها تشكيل شده مشخص كردن اقدامات عملي ايران و 
آمريكا براي بازگشت به برجام است. وزارت خارجه فرانسه هم تا اينجا مذاكرات را سازنده دانسته، اما 
گفته كه »همچنان موانع فني و سياسي زيادي براي بازگشت به اجراي كامل برجام وجود دارد.« موانعي 
كه رئيس هيأت ايراني هم به آنها اشاره كرده، اما گفته كه »به رغم دشواري ها و چالش هاي موجود« 

روند مذاكرات »رو به جلو« است.
 عراقچي پيش از اين گفته بود كه زمان مذاكره بر سر يك متن فرارسيده و ايران پيشنهادهاي خود براي 
نوشتن پيش نويس را به همه طرف ها ارائه كرده است. طبق گزارش ها مذاكرات هفته آينده از سر گرفته 

مي شود و بار ديگر وين ميزبان آن خواهد بود.

ث
مك

اصالحات منسجم شد، اصولگرايان مشتق
 نشست فعاالن سياسي و حزبي به رسم هرساله با در انتخابات رياست جمهوري1400 احزاب و تشكل هاي اصالح طلب در يك جبهه و اصولگرايان در11جبهه اعالم موجوديت كرده اند

حســن روحاني، رئيس جمهور عصر سه شنبه با احزاب
حضور جمع محدودي از فعاالن اين حوزه با توجه 

به لزوم رعايت پروتكل هاي بهداشتي برگزار شد.
بهزاد نبوي، حسين مرعشــي، محمد عطريانفر، بهروز نعمتي، 
علي جنتي، يحيي آل اسحاق و آذر منصوري ازجمله مدعوين 
اين نشست قريب به سه ســاعته بودند. نشست امسال روحاني 
با فعاالن سياســي تفاوت قابل تاملي با نشست هاي سال هاي 
گذشته اش داشت؛ هم مهمانان كم شمار تر بودند و هم برخاسته 
از طيف حامي دولت يعني جريــان اصالحات و اعتدالگرا ها. در 
نشست هاي سال هاي قبل چهره هاي اصولگرا نيز در اين مراسم 
دعوت مي شدند. به روال نشست هاي مرسوم، اعضاي حاضر در 
جلسه رئيس جمهور با فعاالن حزبي و سياسي، نقطه نظرات خود 
را بيان كردند و روحاني نيز در پاسخ، گزارش مفصلي از موانع و 

مشكالت پيش رو و همچنين عملكرد دولت ارائه كرد.
ازجمله سخنرانان اين مراسم، آذر منصوري، سخنگوي جبهه 
اصالحات ايران، حسين مرعشــي و محمد عطريانفر، اعضای 

شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي بودند.
منصوري در همين راستا با اشاره به اين نشست به امتداد، گفت: 
آنچه من در اين جلسه به آن اشاره كردم، هم نقاط قوت دولت 
بود و هم نقاط ضعف آن و تأكيــد بر اينكه در فرصت باقيمانده، 
رئيس جمهور بايد ضمن پذيرش نقدها از عملكرد دولت، دفاع و 

آن را به شكل جدي در منظر افكار عمومي مطرح كند.
وي افزود: همچنين تأكيد كردم وزارت كشــور با نوع عملكرد 

خود، موجب بي اعتمادي و برانگيختن اعتراضاتي از جانب جامعه 
شد. عملكرد وزارت كشور در اعتراضات آبان98 و دي ماه96 كه 
موجب كشته شدن جمعي از هموطنان ما شد، نكته ديگري بود 
كه به عنوان نقد اين وزارتخانه مطرح شد. پس از اين اعتراضات، 
متأسفانه همچنان شــاهد پرونده هاي مفتوح و احكام در حال 
اجرا هستيم و البته خساراتي كه هنوز جبران نشده است. اگر اين 
وزارتخانه، عملكرد بهتري داشت، قطعا خسارات كمتري را در 

مواجهه با اين اعتراضات شاهد بوديم.
قائم مقام دبيركل حزب اتحاد ملت ادامه داد: نقد ديگر اين بود كه 
اگر واقعا عملكرد دولت قابل دفاع است چرا اعضاي كابينه در كنار 
ضعف اطالع رساني كه وجود دارد در دفاع از اين عملكرد دچار 
لكنت هستند؟ قاعدتا همين امر باعث شده تا سيل همه نقدها و 

نقطه كانوني انتقادات، شخص روحاني باشد.
همچنين حسين مرعشي، سخنگوي حزب كارگزاران سازندگي 
در اين نشست پيشنهاد هايي را در ارتباط با وضعيت تحريم ها 
مطرح كرد و گفت: آن گونه كه پيش بيني مي شــود، ظاهرا بنا 
نيست كه تحريم ها در اين دولت برداشته شود اما دولت روحاني 
راهي را هموار كرده تا از ظرفيت برجام و پروژه رفع تحريم براي 
بهبود وضعيت اقتصاد كشور در آينده استفاده شود؛ چراكه ميزان 
ذخاير نفت در كشور، سقفي داشته و زمان رويكرد اقتصاد نفتي 

نيز بايد سقفي داشته باشد.
 در ادامه اين نشســت، عطريانفر نيز در رابطه با اين مسئله كه 
روحاني براي ايفاي نقش خود در فرداي پساانتخابات و رهانكردن 

صحنه چه مسائلي را مد نظر قرار دهد، سخناني را مطرح كرد.

در نشست سياسيون با روحاني چه گذشت؟
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 هفته سالمت با شعار »ساخت جهاني 
عادالنه تر و ســالم تر« درحالي شروع گزارش

 شده كه ســايه ســنگين كوويد -19
همچنان روي سالمت شــهروندان خيمه زده است؛ 
به گونه اي كه براساس آخرين آمارهاي رسمي، بيش 
از 2ميليون و 300هزار مبتــال و نزديك به 68هزار 
قرباني در كشور داشته است. در اين بين سعيد خال، 
مديرعامل سازمان بهشــت زهرا نيز نكته اي را اعالم 
كرد كه قابل تأمل اســت: »آخرين روز فروردين ماه 
امسال، سخت ترين روز كاري براي همكاران من بوده 
اســت؛ 1۵0متوفــي كرونايــي و 200 متوفــي 
غيركرونايي. در ۵0سال گذشته چنين آمار فوتي در 

يك روز نداشتيم؛ حتي در 8سال دفاع مقدس.«
به هر ترتيب پزشــكان و پرســتاران كــه از ابتداي 
شــيوع كرونا در خط مقدم خدمت رســاني حضور 
داشتند، سال سختي را سپري كردند و به گفته سعيد 
نمكي، وزير بهداشــت، كادر درمان به شدت خسته 
و فرسوده شــده اند. در چنين شــرايطي اختصاص 
عنوان مدافعان ســالمت شــايد كمترين كاري بود 
كه در ســپاس از زحمات آنها انجام شــد. البته در 
اين ميــان بودند افرادي كه هر چنــد در خط مقدم 
سالمت نبودند، اما حضورشــان باري از روي دوش 
كادر درمان برمي داشــت و در اصطالح، كمك حال 
پرستاران و پزشــكان در روزهاي كرونايي شده اند و 
خدمت رساني شــان در محله ها چون سدي شد در 

برابر شيوع بيشتر كوويدـ 19. 

خدمت رساني اجتماعي و رواني
كرونا عالوه بر اينكه سالمت شهروندان را تحت الشعاع 
قرار داد، ابعاد اجتماعي هم در پي داشــت؛ از اين رو 
الزم بود عالوه بر خدمت رســاني در بخش سالمت 
و درمــان، موضوعات اجتماعي هم مديريت شــود؛ 
بنابراين شهرداري تهران نخســتين نهادي بود كه 

پيشقدم شــد و با ظرفيت هايي كه در اختيار داشت، 
تالش كرد خدمت رساني در حوزه سالمت و اجتماعي 

را همزمان به شهروندان ارائه دهد. 
حميد چوبينه، مديرعامل 
شركت شهر سالم در اين 
رابطــه گفــت: »شــيوع 
ناگهانــي كرونــا همه را 
غافلگير كــرد و الزم بود 
براي جلوگيري از اپيدمي 
گســترده اطالعات مربوط به ضــرورت و چگونگي 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي، فاصله گذاري اجتماعي 
و دستورالعمل هاي خودمراقبتي، در اختيار مردم قرار 
گيرد كــه اين كار بــا آموزش هاي مجــازي و بعضاً 

حضوري انجام شــد. البته در وهلــه اول غربالگري 
كاركنان شــهرداري انجام شــد؛ چراكه براســاس 
مسئوليت ها و وظايفشان در مواجهه با مردم بودند و با 
اين كار ميزان شيوع و انتقال به حداقل مي رسيد. در 
گام هاي بعدي غربالگري شهروندان در مراكز درماني 

شركت شهر سالم انجام شد و همچنان ادامه دارد.«

مشاوره با سامانه 1842
ارائه مشــاوره تلفني بهترين نوع خدمت رســاني در 
روزهاي كرونايي اســت تا از تردد شهروندان در شهر 
جلوگيري شــود. مديرعامل شركت شهر سالم گفت 
كه ســامانه 1842به اين كار اختصاص داده شد: »از 
طريق همين سامانه خدمات پزشكي و مشاوره هاي 
روانشناســي ارائه شــد. همچنين از ظرفيت پزشك 
در منزل و پزشك خانواده هم براي خدمت رساني به 
كاركنان و شهروندان استفاده كرديم و اگر الزم بوده 
نسخه الكترونيك صادر شده اســت.« فعاليت مركز 
سالمت روان در روزهاي كرونايي بسيار گسترده بوده 
و نيروهاي اين مركز همواره آماده خدمت رساني بودند. 
چوبينه با بيان اين مطلب گفت: »كرونا تعداد زيادي 
از شهروندان را دغدار كرد، اما شرايط حاكم اجازه نداد 
ســوگواري كنند و از اين رو تحمل اين داغ برايشان 
سخت بود و به لحاظ روحي و رواني آسيب هاي جدي 
ديدند. مركز سالمت روان را براي كمك به شهروندان 
داغدار فعال تر كرديم و بــا حضور تيم هاي تخصصي 

مشاوره هاي غيرحضوري ارائه شد.«

پذيرش در 19مركز درماني 
19مركز درماني در اختيار شركت شهر سالم است كه 
به گفته مديرعامــل آن از همان روزهاي اول اپيدمي 
كرونا اين مراكز آمادگي پذيرش بيماران مشكوك به 
كرونا را داشته و دارند. چوبينه گفت: »سال گذشته در 
راستاي خدمت رساني بيشتر به مردم مراكز درماني 
در مناطــق 9، 10و22راه اندازي شــد و براي ايجاد 
نقاهتگاه هم اعالم آمادگي كرديم كه خوشــبختانه 
شرايط به گونه اي پيش رفت كه نيازي به اين نقاهتگاه 

نشد. راه اندازي 2مركز جامع سالمت روان و طب كار 
و پايش هم در راستاي حمايت از سالمت شهروندان 
صورت پذيرفــت و در اختيار مردم قــرار گرفت.« 
به گفته اين مقام مسئول، پيش نويس تفاهمنامه ميان 
شهرداري تهران و وزارت بهداشت تهيه شده كه پس 
از امضاي دوطرف برخي از وظايف وزارت بهداشت در 
راستاي پشتيباني به شهرداري تهران واگذار مي شود.

2شرط براي ورود به بحث واكسن 
در تمام دنيا دولت ها مسئول تهيه و توزيع واكسن كرونا 
هستند، اما در كشور ما به دليل مشكالت ديپلماتيك و 
محدوديت هاي ناشي از تحريم ها اين كار امكان پذير 
نيست؛ از اين رو بحث واگذاري بخشي از كار از سوي 
دولت به بخش خصوصي به ميان آمده است. شركت 
شهر سالم هم براي ورود به اين موضوع اعالم آمادگي 
كرده، اما چوبينه، مديرعامل شركت گفت كه انجام اين 
كار 2شرط دارد: »از يك ســو الزم است شوراي شهر 
اختيارات و بودجه الزم را در اختيار مديريت شــهري 
قرار دهد و از ســوي ديگر دولت روند واردات واكسن 
را تسهيل كند. همچنين بايد ابعاد مختلف ورود مانند 

قيمت و توزيع و... كاماًل شفاف شود.«

خدمت رساني با استفاده از ظرفيت هاي محلي
اداره سالمت شهرداري تهران هم ازجمله بخش هايي 
است كه پس از شيوع كرونا به موضوع ورود كرده و با 
استفاده از ظرفيت هاي 3۵2خانه سالمت در محله ها 
و كانون هاي زيرمجموعه خدمات ســالمت محور به 

شهروندان ارائه داده است. 
زينب نصيــري، مديركل 
سالمت شهرداري تهران در 
تشــريح خدمــات بــه 
همشــهري گفت: »افراد 
ســالمند و كســاني كــه 
بيماري زمينــه اي دارند، 
بيش از ديگران در معرض ابتال به كرونا هســتند و از 
اين رو از زمان شيوع كرونا در شهر، خدمت رساني به اين 

افراد در اولويــت كارهاي اداره ســالمت قرار گرفت. 
كانون هاي معلوالن، ديابتي ها و ســالمندان، حدود 
24هزار عضو دارند كه قطعاً نيازمند خدمات هستند؛ 
بنابراين با اســتفاده از ظرفيت كانون هاي پزشكان و 
جوانان اين كار به خوبي شروع شد و همچنان هم ادامه 
دارد.« او در ادامه به طرح ســالمتيار هم اشاره كرد و 
گفت كه الزم بود با توجه به شرايط كرونايي از خروج 
اعضاي كانون هاي معلوالن، ســالمندان و ديابتي ها 
جلوگيري شود و به همين خاطر نيروهاي اداره سالمت 
طي تماس تلفني نياز اعضــاي اين كانون ها را احصا و 
پس از تهيه درب منازلشان ارسال مي كردند. نصيري 
ادامه داد: »در راســتاي حمايت از 24هــزار معلول، 
سالمند و مبتاليان به ديابت تحت پوشش نيز، تاكنون 
در چندين نوبت بسته هاي بهداشتي و معيشتي و حتي 
ميوه تازه بــا كمك شــوراياران و ظرفيت هاي محلي 

تأمين و در اختيار خانواده اين افراد قرار گرفته است.«

در كنار كادر درمان و همدردي با داغداران
كادر درمان پس از شــيوع كرونا روزهاي سختي را 
سپري كردند و تا كنون حدود 300پرستار و پزشك 
جان خــود را فداي ســالمت شــهروندان كرده اند. 
به گفته مديركل اداره سالمت شــهرداري تهران در 
راســتاي تقدير از زحمات كادر درمان طرح سپاس 
در 22بيمارســتان معين اجرا شــد. او به غربالگري 
شهروندان هم اشاره و عنوان كرد: »مهم ترين كاري 
كه سال گذشــته انجام شــد و همچنان ادامه دارد، 
مشــاركت با مجموعه وزارت بهداشت در غربالگري 
و بيماريابي ســريع و تســت كرونا بود. فاز اول اين 
مشــاركت 6 ماه اول ســال از طريق طرح غربالگري 
تلفني شهروندان با استفاده از سامانه 4030انجام شد 
و براي اين كار 241خانه ســالمت به سيستم وزارت 
بهداشــت متصل و به 220هزار تماس تلفني پاسخ 
داده شد. فاز دوم هم طرح رديابي ارتباطات بيماران 
كرونايي بود كه در راستاي طرح ملي شهيدسليماني 
اجرايي و تست هاي تشخيص رايگان كرونا در 8۵خانه 
سالمت و مراكز درماني شهرداري تهران انجام شد.«

كرونا تغييراتي در مناســبات اجتماعي افراد ايجاد 
كرد. همدردي با كســاني كه عزيزانشان را از دست 
مي دهند تسكين دهنده است و سبب مي شود افراد 
داغدار با موضوع مرگ و ســوگ بهتر كنار بيايند، اما 
كرونا مانع برگزاري مراسم سوگواري و همدردي شد 
و از اين رو آسيب هاي روحي و رواني زيادي به كساني 
كه داغدار عزيزانشان در اين روزها شدند، وارد كرد. 
در چنين شــرايطي يكي از راه ها مشاوره تلفني بوده 
است؛ بنابراين طي يك سال اخير شهرداري تهران با 
مشاركت سازمان نظام روانشناسي و مؤسسه »مدت« 
بيش از 22هزار خدمات مشاوره تلفني به شهروندان 

ارائه داده است.
طبق آمار بهشــت زهرا حدود 18هــزار خانواده در 
تهران به دليل كرونا سوگوار شــدند.  نصيري در اين 
رابطه گفت: »با توجه به اينكه امكان برگزاري مراسم 
عزاداري نبود، مراسم سوگواري آنالين با استفاده از 
ظرفيت سراهاي محله و مساجد برگزار شد.« كمپين 
»آه از آن رفتگان بي بازگشت« هم در راستاي حمايت 
از خانواده هاي عزادار راه اندازي و 18هزار بسته توسط 
شهرداري تهران تهيه كرد تا از طريق شركت پست 
براي خانواده هاي سوگوار ارسال شود. دسترسي به 
خدمات مشاوره و روانشناسي رايگان بخش ديگري از 

اقدامات بوده است.« 

 گزارشي  از اقداماتي كه درطول 14ماه گذشته براي مقابله با گسترش كرونا  و آموزش شهروندان در شهر تهران  انجام شده است

از همراهي با سوگواران تا رديابي بيماران
   مديرعامل شركت شهر سالم: اگر شورا اختيار و بودجه كافي بدهد و دولت هم تسهيلگري كند، واكسن كرونا وارد مي كنيم

   مديركل اداره سالمت شهرداري تهران: خدمت رساني به شهروندان با استفاده از ظرفيت هاي محلي انجام مي شود

زينب زينال زاده
خبر نگار

ميزگرد مجازي

عملكرد مديريت شهري در توقف شهر فروشي در ميزگرد 
مجازي بررسي شد

گذر از شهرسازي سوداگرا به انسان گرا
مديريت شهري در يك تغيير رويكردي موفق به توقف تراكم فروشي و 
جلوگيري از شهرفروشي شد. اقدامي كه در تاريخ شهرداري ها بي سابقه 
بود و سبب شد تا مديريت شهري روي ريل شهرسازي اصولي قرار گيرد 
كه نتيجه آن قطعاً به شهر انســان محور ختم خواهد شد. شهري كه 
با توسعه فضاهاي عمومي شهر و ايجاد بســترهاي پياده روي، احداث 
مسيرهاي حمل ونقل پاك و همچنين تجهيز و توسعه ناوگان حمل ونقل 
عمومي، به مكان بهتري براي شهروندان تبديل مي شود و كيفيت زندگي 
ارتقا  مي يابد. چنين شهری آرمان هر شهروندي است، اما مديريت شهري 
نخستين گام ها را برداشــته و در اين دوره ثابت كرده كه مي توان بدون 
فروش ظرفيت هايي كه متعلق به شهروندان است، شهر را اداره كرد. هر 
چند در اين ميان هستند كساني كه گمان مي كنند مديريت شهري در 
تغيير رويكرد موفق نبوده است و در اصطالح كاري انجام نداده است. از 
اين رو عبدالرضا گلپايگاني، معاون شهر سازي  و معماري شهردار تهران و 
محمد ساالري، رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران 
در ميزگرد مجازي كه با حضور برخي از استادان و فعاالن حوزه شهرسازي 
و جمعي از خبرنگاران در اتاق كالب هاوس برگزار شــد، ابعاد عملكرد 

مديريت شهري در حوزه شهرسازي را تشريح كردند.
معاون شهرسازي و معماري شهردار تهران در 
ابتداي ميزگرد به داليل رونق تراكم فروشي 
در دوره هاي گذشته مديريت شهري اشاره 
كرد و گفت كه تبادل دارايي شــهر از ابتدا 
به عنوان يك امر مقدس قلمداد نمي شد و از 
اين رو مورد توجه دقيقي نبــود. عبدالرضا 
گلپايگاني ادامه داد: »دهه ۷0 با استناد به مصوبه سال 6۵ شوراي عالي 
شهرسازي و معماري به شــهرداري اجازه داده شد تا با شرايط خاصي 
20درصد تراكم بيشتر به امالك واگذار كند و از اين رو روند فروش تراكم 
شدت گرفت.« به گفته اين مقام مسئول، براساس همين موارد عنوان 
مي شود كه سوداگري در 
شــهر اتفاق افتاده است: 
»بــاور داريــم شــهر و 
دارايي هايش را در آن دوره 
به صاحبان امالك مفت، 
ارزان و نابــه جا فروختند. 
اين در حالي است كه اگر با 
دقت و برنامه ريزي اين كار 
انجام مي شد، ضمن توليد 
ثروت قابل توجهي براي 
شهر توليد، توزيع تراكم در 
شهر هم به شكل بهتري 
ســازماندهي مي شــد.« 
گلپايگاني در ادامه عنوان 
كرد: »طي10 ســال در 
مديريت شهري گذشته، 
1۵0ميليون مترمربع در 
شــهر تهران پروانه صادر 
شده است كه اين حجم از 
پروانه مي توانســت شهر 
تهران و كيفيت زندگي در شهر تهران را بهبود ببخشد.سال 90ميزان 
فروش تراكــم در تهران 18ميليون متر مربع  بود كــه با تغيير رويكرد 
مديريت شهري اين ميزان در سال 99 به 6ميليون متر مربع رسيد. در 
حقيقت شهرداري با كمك مصوبات مربوط به برج باغ ها و برخي از مواد 
طرح تفصيلي توانست تا حدود زيادي ميزان تراكم فروشي را كاهش دهد 

و از شهر فروشي جلوگيري كند.« 
محمد ساالري، رئيس كميسيون معماري و 
شهرسازي شوراي شهر تهران هم در ابتداي 
صحبت هايش به موضوع تراكم فروشي در 
سايه تأخير ابالغ طرح تفصيلي اشاره كرد و 
گفت كه ســال 86طرح جامع كــه در آن 
18راهبرد شــهر تهران تعيين شده بود و 
به عنوان نخستين طرح ساختاري و راهبردي محسوب مي شد، ابالغ شد. 
قاعدتاً همان سال بايد طرح تفصيلي در راستاي تحقق يكي از راهبردهاي 
طرح جامع كه مربوط به نحوه ساخت وساز و توده گذاري و انتظام بخشي 
به فضاي شهري بود، ابالغ مي شد كه متأســفانه به دليل آماده نبودن 
پيوست ها، احكام و تكاليف طرح اين كار به تأخير افتاد. او به نحوه ابالغ هم 
اشاره و عنوان كرد: »ابالغ طرح تفصيلي با رويكرد سوداگرانه با هدف كسب 
درآمد با نظام پهنه بندي و تعيين طبقات در پهنه مختلط به گونه اي ابالغ 
مي شود كه مردم گمان مي كنند اگر اقدام به ساخت وساز كنند تعداد 
طبقات خانه هايشان كمتر مي شود. بنابراين داشته هايشان را نقد كردند 
و به شهرداري ها هجوم آوردند تا پروانه دريافت كنند و از اين رو سال 92تا 98 
شــاهد ميزان صدور پروانه 3برابر قبل و بعد است.«  محمد ساالري به 
درآمدزايي از طرح تفصيلي و هزينه در پروژه هاي شهري اشاره و عنوان 
كرد: »شهرداري در آن دوره پس از ابالغ سوداگرانه طرح تفصيلي درآمد 
هنگفتي به دست آورد و از سوي ديگر هم از محل فروش امالك و اراضي 
درآمد  نصيب مديريت شهري شــد و به امپراتوري توليد پول تبديل 
مي شود و براي اينكه در ساختار سياسي كشور بتواند پلكان ترقي طي كند 
يا در بدنه شهرداري مديران بتوانند پلكان ترقي را طي كنند، درحوزه 
پروژه هاي سخت افزاري و عمراني هزينه مي كنند و نتيجه اين سياست 
وضعيت كنوني شهر تهران است.« به گفته او اين در حالي است كه چنين 
روندي اكنون متوقف شده و شهرفروشي براي اداره شهر به هر شكلي 
صورت نمي گيرد؛ به همين خاطر ديگر مجوز ساخت متجمع تجاري 
بزرگي كه عارضه هاي فراواني را به شهر تحميل مي كند، داده نشده است.

 برخي از مهم ترين اقدامات درماني و اجتماعي شهرداري تهران
 در زمان شيوع كرونا

واحد كارعنوان فعاليت

4200نانواييآموزش نانوايي هاي سنتي

4904نفرآموزش كارگران مراكز اسكان كارگري

24000نفراجراي طرح سالمتيار

352000بسته بهداشتي/ 8000بسته حمايتيرفع نيازهاي سالمندان و افراد داراي معلوليت

227مراسم- 10483بهره مندبرگزاري مراسم سوگ آنالين

18000بستهاجراي كمپين سوگ و اهداي بسته به خانواده هاي داغدار

22بيمارستاناجراي طرح سپاس براي كمك به بيمارستان هاي دولتي

241خانه سالمتمشاركت در طرح غربالگري وزارت بهداشت

2سردخانه جديدافزايش ظرفيت سردخانه بهشت زهرا

50دستگاهافزايش ظرفيت آمبوالنس بهشت زهرا

9 مرحلهغربالگري پرسنل بهشت زهرا

آماده سازي پايگاه هاي مديريت بحران به عنوان نقاهتگاه 
8پايگاهبيماران  كرونايي

84سراي محلهتست رايگان كرونا در سراهاي محله

ايشــان در ديــدار بــا مســئوالن و فعاالن  ادامه از 
محيط زيســت، با تكيه بر رويكرد غيرسياسي صفحه اول

حفاظت از محيط زيست فرمودند:
»مسئله محيط زيســت، مســئله اين دولت و آن دولت نيست؛ 
مسئله طوالني مدت است، مسئله زيد و عمرو نيست، مسئله اين 
جريان و آن جريان نيست، مســئله همه كشور است. همه بايد 
دست به دست هم بدهند و اين مشكل را حل كنند؛ لذا مسئولين 
بايد در مقابل سوءاســتفاده كنندگان قاطعيت به خرج بدهند، 
ُعرضه بايد به خرج بدهند و نگذارند فالن آدم سوءاستفاده چي با 

شيوه هاي مشخص، سوءاستفاده كند.«
اين تأكيدات چراغ راهي اســت كه در گوشــه و كنار مديريت در 
دستگاه هاي مختلف ازجمله شــهر، گاه به دست فراموشي سپرده 
مي شــود و به جاي صرف وقت و انــرژي براي به انجام رســاندن 
برنامه هاي توســعه اي، هر روز فرصت ها براي رسيدگي به تخلفات 

متعدد در تعدي به حق حيات زمين از دست مي رود.
از اين مجال استفاده كنيم و نگاهي بيندازيم بر احوال اسناد خاك خورده 
زمين هاي پايتخت كه در جدالي به عمر نيم قرن هنوز با معارضين ثبتي 
و مالياتي و مشكالت اسنادي گره خورده است. همچنين تعرض به حريم 

و فضاي ســبز و باغ ها، تغيير كاربري هاي اراضي و تفكيك قولنامه اي 
زمين ها و گسترش ســاخت و ســازها كه احوال پردرد مردم ساكن 
خاك سفيد، يافت آباد، ده ونك، فرحزاد و بسياري از محالتي كه عمدتا به 
لحاظ عدم امكان بازسازي، فرسوده، ناايمن و پرونده هايشان بالتكليف 
باقي مانده است را تشديد مي كند. گرچه بر زمين هاي خاموش پايتخت 
به ويژه در سال هاي اخير شاهد مصاديق اميدواركنند اي نظير انتقال 
اسناد بالغ بر 40 هكتار زمين در مناطق با بافت فرسوده به نام شهرداري 
تهران بوده ايم، اما هنوز جاي خالي برنامه هاي توســعه اي، نوسازي و 
عمران و آبادي اين مناطق به چشم مي خورد؛ نظير آن به تملك اراضي 
در حاشيه روددره فرحزاد برمي گردد كه زماني دچار مشكالت اسنادي 
بوده و اكنون به واسطه تخريب بافت هاي تملك شده به صورت دندانه اي 
و عدم رســيدگي به مامني براي اعمال مجرمانه در بافت مسكوني آن 
محله شده است كه نيازمند اقدام عاجل براي برنامه ريزي، تصميم گيري 

و اجراســت. زميني كه روزي بر آن به نيكي پايكوبي مي شــد، امروز 
مرثيه خوان، روي ميزهاي مديريتي در حال كالبدشكافي است و اين بار 
مرثيه ساخت و ساز هاي يك شبه! در حاشيه شهر زمين هايي كه به لحاظ 
خارج ماندن از حريم، داراي طــرح مصوب نبوده و موفق به اخذ پروانه 
نشده اند، با توسعه قارچ گونه و بافت هاي آسيب پذير، مشكالت عديده اي 
را بر اين شهر و شهروندان ايجاد كرده است كه پرونده هاي آن هنوز در 
دست بررسي و رسيدگي مجلس و دولت است. توجه به اين نكته اساسي 
فوري است كه مشكالت پايتخت از حريم آن به هيچ وجه جدا نيست و 
بايد شهر به صورت يكپارچه ديده شود؛ چراكه از آسيب هاي حريم متاثر 
خواهد بود. از اين جهت برنامه ريزي براي رفع مخاطرات بهداشــتي، 

محيط زيستي و ايمني در شهر و حريم آن بايد يكپارچه صورت گيرد.
از ســوي ديگر تغيير كاربــري و احداث بناهــاي غيرمجاز اراضي 
كشاورزي باارزش تهران اســت كه در توليد، توزيع و امنيت غذايي 

پايتخت بسيار حائز اهميت است و لذا رها سازي  سيستم، كاهِش ديد 
نظارتي متوليان حوزه، آسيب هاي جدي به اين عرصه هاي طبيعي 
ارزشمند وارد ساخته است. متأسفانه در شرايطي كه با بحران هاي 
متعدد اقتصادي مواجه هســتيم، به رغم اينكه بالغ بر يك ميليون و 
300 هزار هكتار اراضي در استان تهران وجود دارد، تنها 18۷هزار 
هكتار به عنوان اراضي كشــاورزي مورد اســتفاده قرار مي گيرد و 
اين حضور و نقش پررنگ دســتگاه هاي متولــي را براي حفاظت و 

بهره برداري بهينه از اين ذخاير طبيعي محرز مي كند.
 در پايان اميد است ايمان بياوريم به آيه شريفه سوره اعراف كه صحه 
مي گذارد بر عملكرد و اســتفاده ما از زمين به گونه اي كه امروز شاهد 
آلودگي و كاهش سطح آب هاي زيرزميني، خشكسالي و فرونشست 
قنوات و نظاير آن در زمين هستيم؛ چراكه خداوند وعده داده است كه از 

زمين نيكو، گياه نيك برآيد و از زمين خبث نرويد مگر اندك و كم ثمر.

از زمين حفاظت كنيد، كه زمين مادر شماست

زميِن عاري از هر نوع آلودگي دهه هاست كه به چالشي 
براي جلوگيري از تخريب محيط زيســت تبديل شده گزارش

اســت. در سراســر جهان توجه به محيط زيست براي 
آيندگان يك موضوع جدي محسوب مي شــود. به همين دليل، دوم 
ارديبهشت)22آوريل( هر ســال در روز جهاني زمين پاك برنامه ها و 
اقدامــات مختلفي بــراي حفظ محيط زيســت برگزار مي شــود تا 
آلودگي هاي هوا، آب، خاك و...  به درختان، گياهان، محصوالت زراعي، 
درياچه ها و ساير آبراه ها، اقيانوس ها، صخره هاي مرجاني، حيوانات و 
مردم آسيب نرساند. آلودگي ها اما همچنان خطر بزرگ براي انسان ها و 
محيط زيست به حســاب مي آيد. در شــهر تهران آلودگي هوا يكي از 
بزرگ ترين معضالت است كه عالوه بر تهديد سالمت مردم، به درختان 
و گياهان نيز آسيب مي رساند. آلودگي ناشي از پسماند نيز يك مسئله 
جدي به حساب مي آيد؛ چنان كه روزانه 6هزار تن زباله در شهر تهران 
توليد مي شود كه حجم بااليي از توليد زباله در يك روز است. از ميان 
زباله ها، تجزيه پالســتيك يك چالش بزرگ محسوب مي شود، زيرا 

ممكن است براي تجزيه پالستيك هزار سال زمان نياز باشد.
مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران معتقد است ادامه 
بقا و حيات ما و نسل هاي آتي در گرو حفظ كره زمين است و همچنين 
بر لزوم عزم جدي و مشاركت تك تك افراد جامعه بر حفظ و صيانت از 
محيط زيست و كره زمين تأكيد كرد. شينا انصاري به همشهري گفت: 
»احياي زمين شعار امسال روز جهاني زمين پاك است كه بايد در نحوه 
تعامل و رفتارمان با طبيعت بازنگري و آن را اصالح كنيم. همچنين به 
واسطه آسيب ها و تخريب هايي كه به كره زمين وارد و با دستكاري ها 

و بهره كشي هاي مختلف، منابع طبيعي را دستخوش تغييرات اساسي 
كرد ه ايم، كره زمين را مرمت و بازســازي كنيم چراكه در اين جهان 
هستي فقط و فقط يك سياره به نام زمين وجود دارد. براي تحقق اين 
مهم اقدامات گوناگوني مي توان انجام داد. به طور مثال در حوزه مديريت 
پسماند با كاهش مصرف گرايي و كاهش توليد پسماند در وهله اول و 

تفكيك پسماند در مبدا در وهله دوم مي توان به اين امر كمك كرد.« 
در شهر تهران شيوع كرونا با اينكه به كاهش توليد گازهاي گلخانه اي 
كمك كرده، اما با افزايش پسماندهاي بيمارستاني نگراني هايي براي 

حفظ محيط زيست ايجاد كرده اســت. رهاسازي ماسك و دستكش 
در معابر نيز به محيط زيســت آسيب مي زند و مشــكالتي را به وجود 
آورده است.   شينا انصاري با بيان اينكه تمام معضالت محيط زيستي 
ازجمله آلودگي هوا، آب و خاك، جنگل زدايي، فرسايش خاك، تهديد 
منابع آب هاي زيرزميني و ... در كنارهم باعث شده تا آسيب پذيري و 
شكنندگي كره زمين بيش از پيش احساس شود، گفت: »شيوع كرونا 
نشان داد كه بشر با وجود دستاوردهاي بزرگي كه تا به حال كسب كرده، 
هنوز در مقابل عظمت طبيعت و پيچيدگي هاي آن ناتوان است.« او 
كاشت درختان و گسترش فضاي سبز، كاهش مصرف منابع ازجمله 
آب و انرژي و مصرف بهينه آنها، كاهش مصرف كاغذ و درپي آن كاهش 
قطع درختان را ازجمله اقدامات در راستاي حفاظت از منابع طبيعي 
دانست و گفت: »قطعا جلوگيري از تخريب ها و حفظ ذخاير ارزشمند 
اكولوژيك سرزمين مان نيازمند وضع قوانين و اسناد باالدستي توسط 
نهادهاي حاكميتي و نظارتي است اما فراموش نكنيم كه ما تك تك افراد 
جامعه در مقابل منابع طبيعي، اين نعمات خدادادي مسئول هستيم.« 

زمين را احيا كنيم
 امروز روز جهاني زمين پاك است؛ روزي كه به ما  يادآوري مي كند 

در مقابل آسيب به منابع طبيعی مسئوليم
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 جزئياتي از نتايج ميزگرد
  منطقه 12داراي بافت خاصي است و 
از اين رو براي نخستين بار طرح تفصيلي 

ويژه اي براي اين منطقه تدوين شد
  براساس مصوبه سال 65شوراي عالي 
شهرسازي و معماري، شهرداري تحت 
شرايطي، 2۰ درصد بيشتر تراكم واگذار 

كرد
  كاهــش بارگذاري در پــادگان ۰6
و تبديل 35هكتار آن به فضاي عمومي 

شهر
  تراكم فروشي از 18ميليون مترمربع 
در سال 9۰به 6ميليون متر مربع در سال 

99كاهش يافت
  ســال 89تا 92ميزان صدور پروانه 

3برابر شد
  موج صدور پروانه در سال 9۰منجر 
به ساخت 4۰۰هزار واحد مسكوني شد 
كه ارزش آنها االن حــدود 1۰۰ميليارد 

دالر است

   اداي احترام آزادي به مدافعان سالمت
ويدئومپينگ )نورپردازی ســه بعدی( شهدای مدافع 
سالمت با هدف قدردانی و گراميداشت اين شهدا همزمان 
با نخستين روز هفته سالمت ديشب روی بدنه برج آزادی 
اجرا شد. بر همين اساس، تصاوير 3۰۰شهيد سالمت كه در 
راه مقابله با كرونا جان باختند روی برج آزادی نقش بست. 
در مجموعه شهرداری تهران نيز تاكنون 65نفر بر اثر كرونا 
جان باخته اند. به همين خاطر اسفند سال گذشته  به ياد 
62 نفر از نيروهاي شهرداري كه تا آن زمان جان خود را 
در مسير مقابله با كرونا و خدمت رساني به مردم تهران از 

دست داده بودند نهال هايي كاشته شد.



2   پنجشنبه 2 ارديبهشت 1400   شماره 8202 4 3 0 2 3 6 2 1 اقتصاد

نقد خبر

معماي جداول بودجه 1400
خبر: رحيم زارع، سخنگوي كميســيون تلفيق بودجه مجلس 
با اشــاره به طرح برخي انتقادها و ابهام هاي جــدي در ارتباط با 
نحوه تصويب جداول بودجه 1400و ابالغ آن يك ماه پس از ابالغ 
قانون بودجه مدعي شده است: جداول بودجه1400 طبق رويه 
هر سال جمع بندي و ابالغ شده و البته براي پيگيري انتقاد برخي 
نمايندگان جلسه اي در اين باره برگزار مي شود. او توضيح مي دهد: 
مهم آن است كه تغييرات جداول بودجه با احكام مصوب صحن 
تعارضي نداشته باشد و طبق درخواســت همه نمايندگان براي 
حوزه هاي انتخابيه آنها بوده كه جــداول بودجه 1400 اينگونه 

است.
نقد: انتقادها و ابهام ها در ارتباط بــا 100صفحه جداول بودجه 
1400باعث شده تا محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس در جلسه 
علني روز سه شنبه 31 فروردين اعالم كند كه براي پيگيري انتقاد 
برخي نمايندگان با هيأت رئيسه كميسيون تلفيق جلسه اي برگزار 
خواهد كرد. واقعيت اين اســت كه راز پشت پرده اين جداول در 
افزايش بودجه برخي دســتگاه ها و به ويژه رشد منابع و مصارف 
50درصدي بودجــه عمومي دولت نهفته و اين پرســش مطرح 
است كه افزايش بي سابقه ســقف بودجه نسبت به اليحه بودجه 
پيشنهادي دولت براســاس چه معيارهايي صورت گرفته است و 
آيا باعث تشديد كسري بودجه دولت نخواهد شد؟ افزون بر اين 
بخشي از اين افزايش بودجه در ايجاد رديف هاي جديد هزينه اي 
صورت گرفته و ضرورت دارد تا مجلس در اين باره شفاف به مردم 
گزارش دهد. زيرا به نظر مي رســد در تنظيم جدول هاي بودجه 
سال جاري، بخشي از منابع احتمالي ناشي از آزادسازي درآمدهاي 
ارزي كشور كه پيش از اين هزينه شــده، دوباره در قالب منابع 

جديد شناسايي و براي آن هزينه تراشي شده است.

تورم

آب

دالر

دستمزد

 حق مسکن کارگران 
منتظر تأييد دولت

اجراي مصوبه شوراي عالي كار براي افزايش 
50درصدي حق مسكن كارگري معطل تأييد 

دولت است

بعد از توافق شركاي اجتماعي در شوراي عالي كار 
براي افزايش 50درصدي حق مسكن كارگري، اين 
موضوع بايد به تصويب هيأت وزيران برسد تا جنبه 
اجرايي پيدا كند؛ اما باوجود گذشــت بيــش از يك ماه از توافق 
شــركاي اجتماعي، همچنان مهر هيأت وزيران پاي اين مصوبه 
نخورده و فعاًل پرداخت اين افزايش به كارگران امكان پذير نيست.

به گزارش همشــهري، حق مســكن جــزو مزايــاي كارگران 
مشمول قانون كار محسوب مي شود كه تغيير رقم آن با تصميم 
شوراي عالي كار و با تصويب نهايي دولت انجام مي شود؛ به همين 
واسطه حتي با وجود موافقت نمايندگان دولت، كارگر و كارفرما 
مبني بر افزايش 150هزار توماني حق مسكن كارگري از فروردين 
1400و رســاندن مبلغ آن بــه 450هزار تومــان، كارفرمايان 

نمي توانند بدون مصوبه دولت به پرداخت آن اقدام كنند.

کارگران در نقطه کور
در جريان مذاكرات مزدي، طرف كارگري همواره خواستار اعمال 
افزايش ساالنه دســتمزد از طريق افزايش مزد پايه به جاي باال 
بردن مزاياست؛ زيرا براساس تبصره 3ماده 36قانون كار، مزاياي 
رفاهي و انگيزه اي از قبيل كمك هزينه مسكن، خواربار و كمك 
عائله مندي، پاداش افزايش توليد و سود ساالنه جزو مزد ثابت و 
مزد مبنا محسوب نمي شود و به همين واسطه، بخش قابل توجهي 
از كارگران مشمول قانون كار باوجود داشتن پوشش بيمه تأمين 
اجتماعي، اين مزاياي ماهانــه را دريافت نمي كنند. در حقيقت 
كارفرمايان اعم از )دولت و بخــش خصوصي( براي حفظ منافع 
خود نسبت به تعديل خواســته طرف كارگري اقدام مي كنند و 
بخشي از بار هزينه اي مزد به ويژه براي كسب وكارهاي كوچك و 
خدماتي را كاهش مي دهند. در اين ميان، آن دسته از كارگراني 
كه مزاياي رفاهي و انگيزشــي ازجمله بن مســكن را دريافت 
مي كنند، بايد منتظر بمانند تا مصوبه شوراي عالي كار از پيچ وخم 

بوروكراسي دولت بگذرد.
ناصر چمني، نماينده كارگران در شــوراي عالي كار، از طوالني 
شــدن فرايند تصويب حق مســكن آن هم در شــرايط سخت 
اقتصادي انتقاد مي كند و مي گويد: دائــم در حال پيگيري اين 
موضوع هســتيم؛ اما شــاهد هســتيم كه دولت براي معيشت 

كارگران دغدغه ندارد.

حق مسکن کارگري محفوظ است
در سال 1399، با اعتراض طرف كارگري به مصوبه مزد، جلسات 
بازنگري مصوبه شــوراي عالي كار با وعده افزايش حق مســكن 
كارگري، حق ســنوات و حق خواربار برگزار شــد و در نهايت 
افزايش 200درصدي حق مســكن سال 99و رســيدن آن به 
300هزار تومان در دســتور كار قرار گرفت. البته اين مصوبه تا 
تأييد نهايي در هيأت دولت، بيش از 2 مــاه معطل ماند و اوايل 
شهريور براي اجرا ابالغ شد. در ادامه، به واسطه اينكه طرف هاي 
دولت و كارفرما شرط پذيرش اين افزايش را اعمال آن از تيرماه 
اعالم كرده بودند، كارفرمايان مكلف شــدند به محض تصويب 
مصوبه در هيأت وزيران، معوقات مربوط به تير و مرداد 1399را 
نيز به همــراه حقوق شــهريورماه پرداخت كننــد. در جريان 
مذاكرات مزدي 1400نيز به واسطه توافق شركاي اجتماعي براي 
اجراي افزايش حق مسكن از ابتداي سال، زمان اجراي اين توافق 
از فروردين است و اگر اين مؤلفه ديرتر هم در دولت به تصويب 
برســد، باز هم كارفرمايان به پرداخت مابه التفاوت آن از ابتداي 

فروردين موظف هستند.
علي خدايي، عضو كارگري شــوراي عالي كار نيز در گفت وگو با 
همشهري، ضمن تأكيد بر لزوم تسريع در تصويب مصوبه افزايش 
حق مسكن در هيأت وزيران، مي گويد: شــركاي اجتماعي در 
جريان مذاكرات تعيين مزد 1400به صراحت توافق كرده اند كه 
همه تغييرات مزدي اعم از افزايش مزد پايه و مزايا از ابتداي سال 
1400اعمال شود و به همين مناســبت بعد از تصويب افزايش 
حق مســكن كارگري در هيأت دولت، كارفرمايان بايد معوقات 
مربوط به اين آيتم مزدي را از ابتداي فروردين 1400به حساب 

كارگران واريز كنند.

آمارها از بروز خشكي و كم آبي گسترده و كم سابقه سوناميكمآبي
تا ميانه سال 1400حكايت دارند

يكي از خشــك ترين دوره هاي بارشــي در ايران آغاز شــده و 
آمارها قاطعانه اين اتفاق را تأييد مي كنند. سقوط 54درصدي 
بارندگي ها نســبت به پارســال به قدري گويا و واضح است كه 

هيچ گونه بي توجهي يا سهل انگاري در مديريت مصرف آب قابل توجيه نيست.
به گزارش همشهري، تازه ترين آمارهاي وزارت نيرو از وضع بارندگي ها در سال 
آبي1400– 1399 نشــان مي دهد: از اول مهر1399 تا شامگاه 31فروردين 
1400به طور ميانگين فقط 126ميلي متر باران در كشور باريده كه 54درصد 
كمتر از مدت مشابه سال آبي قبل و 39درصد كمتر از ميانگين 53سال گذشته 
است. اين آمارها واقعيتي انكارنشدني از ورود ايران به يكي از خشك ترين سال ها 

در تاريخ معاصر است.

کم باراني بي سابقه
رصد بارندگي در بخش هاي مختلف كشور نشان مي دهد در شرايطي كه ارتفاع 
ريزش هاي جوي ايران در ســال آبي جاري به كمتر از نصف كاهش پيدا كرده، 
برخي مناطق كشور به ويژه قسمت هاي شرقي سيستان و بلوچستان، خراسان 
جنوبي، هرمزگان به طرز بي سابقه اي گرفتار كم باراني شده اند و بارندگي هاي آنها 
حتي معادل 10درصد بارندگي هاي نرمال اين مناطق نيز نبوده است. به عنوان 
نمونه، ميانگين بارش بلندمدت استان هرمزگان 139ميلي متر ثبت شده اما در 
ســال آبي جاري، ميانگين كل بارش هاي اين استان از 12ميلي متر فراتر نرفته 
كه نشانگر سقوط 91درصدي بارش هاست. در استان سيستان و بلوچستان نيز 
93درصد و در استان كرمان ۷0درصد كمتر از ميانگين بلندمدت گزارش شده 
است. وضع بارش ها در غرب كشور كه مناطق خوش باراني حساب مي شوند نيز 
خوب نيست؛ به گونه اي كه بارش هاي استان همدان 21درصد، لرستان 33درصد 
و چهارمحال و بختياري 35درصد كاهش داشته است. حتي پرباران ترين استان ها 
در شمال كشور نيز امســال با خساست آسمان مواجه شــده اند و بارش ها در 
استان هاي گيالن و مازندران به ترتيب 25 و 21درصد كمتر از ميانگين بلندمدت 
بوده اســت. به اين آمارها بايد كاهش 42درصدي بارش در اســتان گلستان، 
51درصد در سمنان، 58درصد در خراسان رضوي، 61درصد در خراسان جنوبي، 
51 درصد در خراسان شمالي، 34درصد در زنجان، 29درصد در قزوين، 23درصد 

در تهران، 21درصد در قم و 19درصد در البرز را نيز اضافه كرد.

چرايي وقوع خشکسالي شديد
رئيس مركز ملي خشكســالي و مديريت بحران ســازمان هواشناســي، سال 
آبي1400-1399 را يكي از بدترين سال هاي آبي در ايران مي داند. احد وظيفه 
مي گويد: گاهي اوقات در كشور ما كم بارشــي در پاييز و زمستان با بارش هاي 
بهاره جبران مي شود؛ اما امسال در فصل بهار نيز بارش خاصي نخواهيم داشت 
و حتي در فروردين ماه برخي استان ها هيچ بارشي دريافت نكرده اند. او درباره 
چرايي وقوع خشكسالي شــديد در ايران، توضيح مي دهد: به طوركلي ايران از 
گذشته تاكنون نوسانات بارشي شــديدي را تجربه كرده و طي 60 سال اخير 
همواره با ترسالي ها و خشكسالي ها در ايران دســت وپنجه نرم كرده ايم البته 
بخشي از اين موضوع به تغييرات اقليم مربوط است. تغيير اقليم پديده اي جهاني 
است كه در ايران سبب افزايش تعداد سال هاي خشك و افزايش دما شده است. 
وظيفه در بخش ديگري از صحبت هاي خود با اشــاره به اينكه ميانگين دماي 
كشــور در فروردين ماه در بلندمدت 15.5درجه گزارش شده مي گويد: اين در 

حالي اســت كه ميانگين دماي كشــور طي فروردين1400 بيش از 18درجه 
سانتي گراد بوده است بنابراين دماي هوا در اين ماه حدود 3درجه گرم تر شده 
است. او ادامه مي دهد: در زمستان سال گذشته به ويژه بهمن ماه نيز با افزايش 
قابل توجه دماي هوا در كشــور مواجه بوديم اما به طوركلي مي توان گفت كه از 
ابتداي مهرماه تاكنون ميانگين دماي هوا در ايران حدود يك درجه سانتي گراد 

بيشتر از ميانگين بلندمدت بوده است.

در تنش آبي هستيم
كاهــش بارندگي و افزايــش دما، اين دو باعــث كاهش ذخاير يــخ و برف در 
كوهستان ها شده و عمال مناطق زيادي را مســتعد بروز تنش آبي كرده است. 
رئيس مركز ملي خشكســالي و مديريت بحران سازمان هواشناسي با اشاره به 
اين موضوع تأكيد مي كند: بســياري از نقاط ايران در جنوب و شرق كشور در 
شــرايط تنش آبي قرار گرفته اند و كاهش بارش ها مي تواند حتي روي تأمين 
آب شرب اين مناطق نيز اثرات خود را نشان دهد. وظيفه اين شرايط را به نفع 
محيط زيست كشور نمي داند و معتقد است: دستگاه هاي ذيربط بايد با توجه به 
درنظر گرفتن اين شرايط براي مصرف آب موجود در كشور برنامه ريزي كنند و 

ارزش قطره قطره آب را بدانند.
 

کسري ذخاير سدهاي تهران
آخرين آمارهاي وزارت نيرو از ذخيره ۷48ميليون مترمكعبي آب در سدهاي 
پنج گانه تهران حكايت دارد اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 34ميليون 
مترمكعب كمتر اســت. طبق اعالم مدير دفتر بهره برداري از تأسيســات آبي 
و برقابي شــركت آب منطقه اي تهران، هم اكنون ذخيره آب در سد اميركبير 
160ميليون مترمكعــب، لتيان 51ميليون مترمكعــب، طالقان 319ميليون 
مترمكعــب، الر 82ميليون مترمكعب و ماملو 136ميليون مترمكعب اســت. 
محمد شــهرياري، وضعيت بارش ها و ذخاير برفي تهران را نامســاعد ارزيابي 
مي كند و عبور از روزهاي پيش رو و تابســتان را نيازمند مديريت مصرف منابع 
آبي در اختيار و همراهي مشــتركان مي داند. به گزارش همشــهري، براساس 
آخرين آمارها، ميانگين بارندگي حوضه آبريز سدهاي تهران در فروردين امسال 
85درصد كمتر از پارسال و 9۷درصد كمتر از ميانگين 53ساله بوده و همزمان 
افزايش دماي هوا به كاهش قابل توجه ذخيره برفي در حوضه آبريز ســدهاي 

پايتخت منجر شده است.

نرخ تورم كاالهاي خوراكي و آشاميدني از 63درصد تورم در حوالي 50درصد
هم عبور كرد 

مركــز آمــار ايــران در نخســتين روز 
ارديبهشــت ماه امســال نــرخ تــورم در 
نخستين ماه سال را اعالم كرد و از ورود نرخ 
تورم نقطه به نقطه در فروردين 1400به 49.5درصد خبر 
داد. پيش بيني مي شود نرخ تورم در ارديبهشت ماه از مرز 

50درصد گذر كند.
به گزارش همشــهري، جزئيات نرخ تورم فروردين امسال 
نمايانگر اين واقعيت است كه هم نرخ تورم ماهانه، هم نقطه 
به نقطه و هم ســاالنه قد كشــيده و ميانگين رشد قيمت 
سبد كاالها و خدمات مصرفي ايران در نخستين ماه سال 
1400نسبت به اسفند 1399به 2.۷درصد رسيده است. 
نرخ تورم نقطه به نقطه هم از 48.۷درصد در اسفند پارسال 
به 49.5درصد در فروردين امســال قد كشيده است. نرخ 
تورم 49.5درصدي نقطه اي در فروردين امسال باالترين 

نرخ تورم از تيرماه سال 98تاكنون به شمار مي آيد.
اطالعات مركز آمار نشــان مي دهد در فروردين امســال 
خانوارهاي ايراني به طور ميانگين 49.5 درصد بيشــتر از 
فروردين 1399 براي خريد يك »مجموعه كاالها و خدمات 
يكسان« هزينه كرده اند. براســاس اين گزارش، نرخ تورم 
نقطه اي فروردين ماه 1400 در مقايسه با اسفندماه 8دهم 
واحد درصد افزايش يافته و نرخ تورم نقطه اي گروه عمده 
»خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« با كاهش 3.5 واحد 
درصدي به 63.1 درصد و گــروه »كاالهاي غيرخوراكي و 
خدمات« با افزايش 2.5 واحد درصدي به 43درصد رسيده 
اســت. برآورد مركز آمار نشانگر اين اســت كه نرخ تورم 
نقطه اي براي خانوارهاي شهري در فروردين امسال 48، 
8 درصد بوده است كه نسبت به  ماه قبل يك واحد درصد 
افزايش يافته اســت. نرخ تورم نقطه اي بــراي خانوارهاي 
روســتايي هم به 53درصد رسيده كه نســبت به ماه قبل 

3واحد درصد كاهش پيدا كرده است.
طبق گزارش مركز آمــار، نرخ تورم ســاالنه در فروردين 
امسال به 38.9درصد رسيده است. پيش تر بانك مركزي 
نرخ تورم هدف گذاري شــده در پايان ســال گذشــته را 
22واحد درصد برآورد كرده بود. حاال شكاف بين نرخ تورم 
هدف گذاري شده و نرخ تورم برآورد مركز آمار از ورود امواج 
تازه تورمي به اقتصاد ايران و فشار به سبد مصرفي خانوارها 

حكايت دارد.

سرعت رشد تورم
به گزارش همشهري، نرخ تورم ماهانه، يعني تغيير شاخص 
كل قيمت ها در هر ماه نسبت به  ماه قبل از آن، در فروردين 
امسال به 2، ۷ درصد رسيده كه در مقايسه با اسفند پارسال 
رشدي 9دهم درصدي داشته و تورم ماهانه براي گروه هاي 
عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« و »كاالهاي 
غيرخوراكي و خدمات« به ترتيب 2.9 درصد و 2.6 درصد 
ارزيابي شده است. نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي شهري 
2، 6 درصد محاسبه شده كه از رشد 8دهم درصدي نسبت 
به اســفندماه برخوردار بوده اســت. نرخ تورم ماهانه در 
بين خانوارهاي روســتايي هم 3واحد درصد بوده كه رشد 

1.4درصدي نسبت به اسفند 99داشته است.

عبور تورم از زمستان 98
ارزيابي همشهري نشان مي دهد با رسيدن نرخ تورم ساالنه 
در فروردين امسال به 38.9درصد، ركورد نرخ تورم ساالنه 
حتي از نرخ تورم 38.6درصدي در دي ماه 1398 هم عبور 
كرده و نســبت به نرخ تورم ساالنه اســفندماه 2.5درصد 
جهش كرده اســت. مركز آمار ايران نرخ تورم ساالنه براي 
خانوارهاي شــهري و روســتايي در فروردين امســال را 
به ترتيب 38.6درصد و 40.6درصــد اعالم كرده كه براي 
خانوارهاي شــهري 2.4واحد درصد و بــراي خانوارهاي 
روســتايي 2.9درصد افزايــش پيدا كرده اســت. جواد 
حسين زاده، رئيس مركز آمار ايران ديروز در يك نشست 
خبري دليل سبقت نرخ تورم در نقاط روستايي نسبت به 
تورم در نقاط شــهري را خيز قيمــت كاالهاي خوراكي و 

آشاميدني در روستاها نسبت به شهرها اعالم كرد.

قيام قيمت خوراکي ها
از نظر مركز آمــار در گروه »خوراكي ها، آشــاميدني ها و 
دخانيات« بيشــترين افزايش قيمت، در فروردين امسال 
نسبت به اســفندماه، مربوط به گروه »سبزيجات« شامل: 
كاهو، گوجه فرنگي و كرفس و همچنين گروه »گوشــت 
قرمز، سفيد و فرآورده هاي آنها« شامل: گوشت گوسفند، 
گوشت گاو و گوساله و گوشت مرغ و گروه » آشاميدني ها 
« شــامل: آب معدني، آب هويج و آبميوه، رخ داده است. 
همچنين در گروه »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات«، حق 
بيمه اتومبيل، خدمات گچكاري ســاختمان، سفت كاري 
ســاختمان و كرايه اقامت در هتل و هزينه تاالر پذيرايي 

بيشترين افزايش قيمت را نسبت به اسفندماه داشته اند.
بررسي داده هاي رسمي مركز آمار نشان مي دهد نرخ تورم 

نقطه اي خوراكي ها و آشــاميدني ها در فروردين امســال 
به 63.5درصد رســيده و نرخ تورم نقطه به نقطه روغن و 
چربي ها 109درصد بوده اســت. نرخ تورم نقطه به نقطه 
خوراكي ها در نقاط شهري 63.8درصد و در نقاط روستايي 

62.4درصد برآورد شده است.

خيز تورم کاالهاي بادوام
به گزارش همشــهري، تركيب نرخ تورم نقطه به نقطه به 
تفكيك كاالهاي بادوام، بي دوام و كــم دوام نمايانگر خيز 
بي ســابقه نرخ تورم نقطــه اي كاالهاي بــادوام به ميزان 
84.2درصد است؛ درحالي كه نرخ تورم كاالهاي مصرفي 
بي دوام 56.6درصد و كم دوام 63.4درصد برآورد شده است. 
البته دليل اصلي نرخ تورم باالي كاالهاي بادوام باال عمدتا 
ناشي از رشد نرخ ارز در فاصله فروردين سال 99تا فروردين 
امسال بوده؛ به نحوي كه نرخ تورم ساالنه كاالهاي بادوام 

بيش از 85درصد برآورد شده است.

چشم انداز نرخ تورم 1400
نرخ تورم در حالي روندي صعودي گرفته و براساس برآورد 
وزارت كار، تعــاون و رفاه اجتماعي از مرز هشــدار به حد 
بحران رسيده كه انتظار مي رود در هفته هاي آينده بانك 
مركزي نرخ تورم هدف گــذاري خود را مورد بازنگري قرار 
دهد. كسري بودجه شــديد دولت و نرخ رشد نقدينگي و 
به ويژه انتظارات تورمــي، اين فرضيه را تقويت مي كند كه 
به احتمال زياد نرخ تورم ســاالنه درصــورت ادامه آهنگ 
رشد آن در پايان تابستان به مرز 50درصد برسد. حاال بايد 
منتظر ماند و ديد نرخ تورم هدفگذاري جديد بانك مركزي 

و چارچوب و فرضيات آن، چه تصويري را ارائه مي دهد.

صعود توليد صنعتي در سال سخت
پژوهشكده پولی و بانكی مي گويد سود شركت های بورس 5۷درصد رشد كرده است

آمارهــا نشــان می دهــد ميزان ســود 
شركت های بورس در سال قبل 5۷درصد 
رشد كرده و ســرعت توليد ماشين آالت و 
تجهيزات از  اسفند بيشتر شده است. بيش از 250شركت 
صنعتی پذيرفته شده در بورس و فرابورس كه به صورت 
ماهانه گزارش توليد خود را منتشر می كنند، بيش از نيمی 
از توليد كشور را در اختيار دارند، بنابراين با بررسی آمار 
اين شــركت ها می توان ميزان تغيير در توليدات صنعت 

ايران را رصد كرد.
به گزارش همشهری، پژوهشكده پولی و بانكی، وابسته به 
بانك مركزي، با استناد به آمار توليد و فروش شركت های 
بورس اعالم كرد ميزان توليد صنعتی شركت های بورس 
در اســفند پارسال 4.2درصد رشــد كرده است. مطابق 
اين گزارش، عملكرد شــركت های بورس از جنبه توليد 
و فروش در اســفندماه بهبود پيدا كرده و حتی در برخی 
صنايع از جمله فلزات اساســی ميزان فروش محصوالت 
درآخرين ماه پارسال بيش از توليداتشان بوده است. اين 
آمار نشــان می دهد روند توليد ماشين آالت و تجهيزات 
به دليل نيازهايی كه در كشــور به وجود آمده، افزايش 

يافته است.

افزايش توليد
اين اطالعات نشــان می دهد ميزان توليد ماشين آالت و 
تجهيزات و همين طور دستگاه های برقی در اسفند با رشد 
قابل توجهی مواجه شده كه شايد به دليل وقوع تحريم ها 
و محدوديت هايی بوده كه در زمينه واردات ايجاد شده و 
اين فرصت را پيش روی توليدكننده های داخلی قرار داده 
است كه جای خالی توليدكننده های خارجی را پر كنند و 

خود به توليد برخی كاالها بپردازند. 
طبق گزارش پژوهشــكده وابســته به بانك مركزي، در 
نيمه دوم ســال1399 رشد شــاخص توليد محصوالت 
واردات محور و همچنين رشــد توليد محصوالت نهايی 
بيشتر از رشد شــاخص توليد صنعتی كل بوده كه نشان 
مي دهد رشد توليد در سال1399 عمدتا ناشی از افزايش 
توليد محصوالت جايگزيــن واردات و برای پركردن خأل 
واردات آنها بوده اســت. به طور مثال برخی آمارها نشان 
می دهد بعد از اعمــال تحريم های دوباره آمريكا و خروج 
برخی شركت های خارجی از ايران، توليد لوازم خانگی در 
شركت هاي توليدكننده ايرانی جان تازه ای گرفته و اين 
شركت ها موفق شده اند فروش خود را در بازار داخلی تا 
حدی احيا كنند. اين اتفــاق البته هنوز در برخی صنايع 

ازجمله نساجی رخ نداده است. 

آمارها همچنين نشــان می دهد ميــزان توليد و  فروش 
توليدكننده های محصوالت فلزی در اســفندماه با رشد 
زيادی مواجه شده؛ به طوری كه ميزان فروش آنها حتی 
بيش از ميزان توليــد آنها بوده و ايــن موضوع عمدتا به 
دليل افزايش ســطح تقاضا برای خريد محصوالت فلزی 
بوده است. همچنين صنعت خودروسازی و قطعات بعد 
از 4ماه روند نزولی ميزان توليداتش دوباره در اسفندماه 
رشد كرده اما اين رشد توليد به معنای رشد سودآوری در 

اين صنعت نيست.

ميزان سودآوری 
طبق محاسبه پژوهشكده پولی و بانكی، همگام با افزايش 
ميزان توليد، سود شركت های بورس هم در سال گذشته 
56.8درصد افزايش يافته است. اين اطالعات همچنين 
نشان می دهد تعداد شركت های زيان ده در سال گذشته 
28شــركت كمتر از ســال قبل از آن بوده است. آمارها 
نشــان می دهد صنعت خودروســازی مثل ســال های 
قبل، بدترين وضع را از نظر ســودآوری داشــته و تنها 
صنعتی بوده  كه جمع  سود خالص شركت های آن منفی 
است. صنعت خودرو مدت هاست در رده صنايع زيان ده 
دسته بندی می شــود. در حال حاضر از ميان 36شركتی 
كه در اين صنعت فعاليت می كنند 10شــركت از جمله 
شركت های ســايپا و ايران خودرو زيان ده هستند. طبق 
اين گزارش، زيان اســمی صنعت خودرو در سال1399 
نسبت به سال1398 بيشتر هم شده كه از وضع نامناسب 
شــركت های اين گروه حكايت دارد. با وجود زيان های 
سنگينی كه صنعت خودرو در ســال گذشته شناسايي 
كرده برخی ديگر از صنايع، از جمله صنايع صادرات محور، 
به دليل رشــد قيمت ارز، با رشد مناســب سود مواجه 
شــده اند. از جمله صنايعی كه سال گذشــته به خوبی از 
افزايش قيمــت ارز نفع برده اند می تــوان به گروه فلزات 
اساسی و محصوالت شــيميايی اشــاره كرد كه عمدتا 
شامل توليدكننده های فوالد و پتروشيمی هستند. اين 
دو صنعت به دليل افزايش قيمت ارز و همين طور رشــد 
قيمت های جهانی در فصل آخر سال گذشته، سودهای 
قابل توجهی به دست آورده اند. سود شركت های فعال در 
صنعت فلزات اساسی در سال گذشته 134درصد و سود 
شركت های فعال در گروه صنايع شيميايی هم 102درصد 
رشد داشته است. در مجموع با توجه به رشد اسمی سود 
خالص شركت ها و تعداد شركت های زيان ده می توان گفت 
شركت های بورس از منظر سودآوری در سال1399 وضع 

بهتری نسبت به سال1398 داشته اند.

 ترديد در تفاهم سياسي
دالر را باال کشيد

نرخ دالر ديروز بار ديگر به كانال 24هزار تومان بازگشت
درحالي كه نرخ ها در بازار ارز در حال نزول بود، ايجاد ترديد در رفع 
كامل تحريم ها جلوي نزول بيشتر قيمت دالر را گرفت. در مبادالت 
ديروز قيمت دالر بار ديگر به كانال 24هزار تومان بازگشــت. نرخ 
دالر روز سه شــنبه تحت تأثير اخبار اميد بخش از وين، به كانال 23هزار تومان 

نزول كرده بود.
به گزارش همشهري، انتشار يك خبر در شبكه پرس تي وي كافي بود تا جريان 
بازار ارز دوباره تغيير كند. بازار ارز طی 2 هفته گذشــته به طور محسوســي به 
رويدادهاي مرتبط با كميسيون مشترك برجام در وين واكنش نشان داده است. 
ظرف 2 هفته گذشته قيمت هر دالر آمريكا در بازار آزاد تحت تأثير مخابره اخبار 
اميد بخش از مذاكرات هسته اي و احتمال احياي دوباره برجام ۷درصد افت كرده 
و از 25هزارو 200تومان به 23هزارو 850تومان در مبادالت روز سه شنبه رسيد؛ با 
اين حال در مبادالت روز چهارشنبه به دليل ايجاد ترديد و ابهام در نتايج مذاكرات 

هسته اي قيمت ارز دوباره رشد كرد.

آنچه اتفاق افتاد
با پايان دور ديگري از گفت وگوهاي كميسيون مشترك برجام در وين و بازگشت 
هيأت هاي مذاكره كننده به پايتخت هاي خود، اتحاديه اروپا در بيانيه اي از ادامه 
مذاكرات در هفته آينده خبر داده، اما همزمان شبكه خبري پرس تي  وي، به نقل از 
يك منبع آگاه در وين كه نامي از آن نبرده، گزارش داد دستورالعمل آمريكا صرفا 
تعليق تحريم ها و نه لغو كامل آنهاست. اين خبر به واكنش، معاون سياسي وزير 
امور خارجه منجر شد؛ به طوري كه عباس عراقچي در پيامي به زبان انگليسي در 
توييتر نوشت: من نمي دانم منبع آگاه پرس تي وي در وين كيست ولي او قطعا 

آگاه نيست.
با وجود اين تأييد و تكذيب ها، ترديدهاي به وجــود آمده درباره آينده مذاكرات 
هســته اي و احياي برجام، بازار ارز را تحت تأثير قرار داد؛ زيرا لغو نشدن كامل 
تحريم ها به دليل تداوم محدوديت هاي ارزي در كشور است. آمار ها نشان مي دهد 
حتي با فرض رفع كامل تحريم ها و امكان فروش روزانه 2.5ميليون بشكه نفت 
ميزان منابع و مصارف ارزي كه تعيين كننده نرخ دالر است، تراز نخواهد شد. از 
سوي ديگر شكست در مذاكرات، آثار به  مراتب بدتري دارد و مي تواند دولت را با 

تنگناهاي شديد ارزي در ماه هاي آينده مواجه كند.

 بازگشت به کانال 24هزار تومان
به دنبال بروز ابهام هاي تازه در مورد احياي برجام، قيمت ارز پس از 2هفته نزول، 
ديروز دوباره رشد كرد و با 350تومان افزايش به 24هزارو 260تومان رسيد. رشد 
قيمت دالر بازار طال را هم تحت تأثير قرار داد و موجب شد قيمت هر سكه طرح 

قديم 100هزار تومان و طرح جديد 50هزار تومان افزايش يابد.
آنطور كه اقتصاددانان مي گويند: هر نوع توافق سياسي از جنبه كاهش انتظارات 
تورمي و بهبود متغير هاي اقتصادي و سياسي مي تواند بازار ارز را در كوتاه مدت 
تحت تأثير قرار دهد. دولت اميدوار اســت درصورت انجام يك توافق سياسي با 
افزايش فروش نفت تا سطح 2.5ميليون بشــكه، حجم درآمد هاي ارزي اش را 
افزايش دهد و اين موضوع مي تواند بازار ارز را در آينده تحت تأثير قرار دهد، اما 
فعاالن اقتصادي بيم آن دارند با نزول بيشــتر قيمت دالر روند توليد كه در سال 
گذشته در ايران شكل گرفته و حتي به احياي برخي صنايع بعد از چند دهه منجر 
شده دوباره به دوره قبل از تحريم ها بازگردد و افزايش واردات محصوالت چيني 
روند توليد و فروش شــركت ها را تحت تأثير قرار دهد. از منظر اقتصادي كاهش 
ارزش پول ملي به تقويت توان صادراتي كشــورها منجر مي شود چنان كه چين 
نيز در طول چند دهه گذشــته از همين طريق توان صنعتي و صادراتي خود را 

افزايش داده است.

گزارش
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مدیون فضای 
مجازی هستم

گفت وگو با علیرضا پاكدل، كاریكاتوریستی 
كه با كارهایش به جنگ با كرونا رفت 
و سر و صدای زیادی  در دنیا به پا كرد

09

آش 
با طعم تاریخ

دیدار با فریدون سلطان محمدی كه 
صاحب قدیمی ترین  

آش فروشی پایتخت است 

08

كارگردان 
زندگی ات باش

باید و نبایدهایی كه 
در برنامه ریزی سال جدید می توانیم 

انجام دهیم

06

سرزمین 
قندیل های یخی

برای یك تفریح امن و كم خطر در روزگار 
كرونا »غار یخ مراد« كرج گزینه بسیار 

خوبی است

گفت و گو با اسماعیل آذر، درباره روز سعدی 
كه اول اردیبهشت در تقویم ما ثبت شده است

خاطرات خواندنی عباس گودرزی، خلبان 61 ساله ای 
كه كارش امداد و نجات است

سعدی؛ پیام آور 
حقیقت و امید

ركورددار نجات 
با بالگرد

07

12

10

در كتاب بوستان سعدی، 
رایحه آرامش، جان را صفا 

می دهد. انگار وظیفه 
بوستان این است كه 

روح را تسلی دهد و در 
جان آرامش می آفریند. 
خواننده پس از سیر در 

این اثر، پر از امید می شود

كوهنوردان، گمشدگان 
در كویر و جنگل ها، 
آسیب دیدگان سوانح 
رانندگی، حوادث طبیعی 
بهمن، سیل، زلزله و در 
كل افراد گرفتار در بحران، 
سوژه های نجات كاپيتان 
گودرزی بوده و هستند

ان
جو

ش 
ور

: ك
س

عك

اين بهار، وجدان درد  دارد!
بدون نــان ونمك، عشــق 
وجودندارد، زندگي هم وجود 
ندارد!اين را خانم قناري در 
تراس زمزمــه كرد و فرصت 
نيافت با آسمان بغض كرده از 
ابر، حال واحوال كند كه آقاي 
كالغ صدا بركشــيد؛ خانم 
گل! در اين روزگار كه بهارش پاييز است بدون واكسن 

كرونا زنده بودن افسانه است!
رهگذري كه صدايش خش خورده درد است خبررسان 
شــد وگفت نه تنها آنان كه ديگران در ســنندج، ايالم، 
زاهدان و اينجا و آنجا صبرشان از جفاي روزگار سرآمده 
بود چراغ زنده مان و زندگاني را براي هميشــه خاموش 

كردند!
روزگار عجيبي است حاال ديگر از عشق هم كاري ساخته 
نيســت چون همه آن ده هاهزارنفري كه با كرونا رفتند 
عاشــق ترين بودند حتي تا همين نزديكي هاي عمر تا 
پيش از وقوع كرونا هركاري از عشق ساخته بود! حتي 
بي نظمــي و ناديده گرفتن عرف و عادت هــا و باورهاي 
اجتماعي اما آن بي سروساماني كم وبيش خوشايند بود 
چون پاي عشق در ميان بود و عشق يك فرايند هنري 
اســت. اين را همه مي دانند حتي كساني كه احتماال به 
خاطر ناديده گرفتن حق عشق و زندگي از ده ها و صدها و 
هزاران هزارنفر وجدان درد دارند! چون می دانند وجدان 
زخمي، تنها زخمي است كه خوب نمي شود آن هم در 
دقيقه اكنون؛ طاعون كرونا، گراني ستمگر مرغ، ماهي، 
ماست، مداد، ميخ، موز و بيكاري مزمن، فرشته، فاطمه 
و فريد و فرشــيد و قريب 8، 7ميليون ديگر چون آنان 
كه بهارشان را پاييز برگ ريز كرده اســت ! آيا اين بهار 

وجدان درد دارد؟
مي دانم حال اين روزهاي بهار، پاييز است وقتي شهر و 
روستا در قرق كروناست حتي حال پاكبانان خوزستان 
هم پاييز است! آنان به خاطر خاكبازي زياد و خستگي، 
واكسن هاي خود را با هزاران خواهش تقديم مسئوالن 
زحمتكش كردند و گفتند سر و جان ما فداي سالمتي 
شما! آيا ما داريم در جســت وجوي زندگي، خود را گم 
مي كنيم ؟ســاري پيش از پريدن گفت هر كه هستيم 
و هرجا هستيم بايد دلبســته زنده بودن، زندگي كردن 

و عشق باشيم.

كاش باران
مانند آن پيراهن خاكستري راه راه

تاشده
در چمدانم باشد

آن سال هاي دورتر از امروز مثال بيشتر از 50سال پيش 
كه روزگار باوفا و آسمان آبي تر از وسط هاي درياي خزر 
بود، درســت در آن ايام كه مردمان بســي ساده بودند 
و روبوسي ها بوي قرص نعناع و گلسرخ مي داد؛ آنگونه 
كه دوپر گوجه فرنگي در آغوش دو قاچ خيار و چند برگ 
جعفري با لطفي از نمك، خــوردن را لذيذ و نوش جان 

مي كرد. آري آري در آن روزگاران همه مردم مي دانستند 
راه ميانه راه طاليي است اما مسئله اين بود كه گاه نه راه 
اصلي و نه بريده راه در دســترس نبود چه برسد به راه 
طاليي. با اين همه مردم عميقا خبر داشــتند هميشه 
راهي هست؛ يعني هزار در هم بسته باشد، باالخره دري 

باز مي شود تا آنان را به راهي برساند تا طي طريق كنند.
آن هزارسال پيش در سنندج كه كودك تر از اكنون بودم 
وقتي حرف مردمان رباني را مي شنيدم بي اختيار بغض 
مي شدم چون چيزي در من مي گذشت كه بي مثال بود؛ 
مثل شوق پرنده اي جامانده از سفر كه خود را به ياران 
كوچ رو مي رساند. مثل زني كه در غبار گم شده است و 

ناگهان از زير باران در آيد.

پرچين و پرنده هنوز
درچين دامنش

موج مي زند
چراغ سبز را انتظار مي كشد

آن سوي خيابان

حاال و اكنون كه نســيم هاي بهــاري در كمال ناباوري 
تندباد مي شــود، بيرون رفتن از خانــه موجب نگراني، 
اتوبوس  مترو ســواري عيــن دورهمي باكروناســت! 
خودزني، خودكشي و ديگرزني، ظاهرا حاكي از زيستن 
در بن بســت اســت! يعني همه راه ها  وبريده راه ها به 
ديواربلند نااميدي رسيده است ! آقاي دانايي پادرمياني 
مي كند و يادآور مي شود؛ گاهي )خودزنان( و نااميدان 
فراموش مي كنند هدف، راه را مي ســازد. من در ادامه 
مي گويم اما دوستان عزيزتر از نسيم و باران يادتان باشد 
هيچ گاه راه قديمي را به خاطر راه نو نبايد گم كرد. همه 
كارآفرينان اين روزگار بر بســتركارهاي پيشين يعني 
متاثر از جنس و ماهيت آن، كار جديد مي سازند. مثل 
همين خانم سيب 27ساله و اين آقاي انار 31ساله پس از 
پيمايش كارهاي مختلف در همين اغتشاش رواني حال 
و روز ما در روزگار كرونا، ســرانجام خالق كسب وكاري 
شده اند كه به جز خود، 6نفر از دوستان بيكار را سركار 
گذاشته اند. راست اين اســت تفكر موجب خردورزي 
مي شود،خرد موجب تدبير و هر تدبيري شروع يك راه 
است؛ اين را همه مي دانند. نگاه كنيد به آفتابگردان كه از 
طلوع تا غروب چه گردش پركرشمه اي دارد كه زنبورها و 
پروانه ها از اين راه و رسم بسي شعف ها و لذت ها مي برند 
آنگونه كه با هم به مهماني گلزار مي روند.كاش مي شد 
كمي بيشتر بار يا زندگي كرد حتي با يك نان سنگك و 

2بند انگشت پنير كه زيردندان طعم اميد دارد.

از پلك باز پنجره تا بيداري تو
راهي نيست

پروانه اي تشنه به ثانيه اي مي پيمايد
خورشيد به ساعتي

و من به قرني

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 

  همه شعرها از 

زنده ياد عباس صفاری

پای صحبت های علیرضا داوودنژاد
كارگردان و بازیگر سینما  به بهانه هنرنمایی اش 

بعد از 50سال در فیلم »شنای پروانه«

وفادار ماندم 
به سینمای ایران



غار چند ده میلیون ساله!

بازدید از تاالرها و یخچال های زیرزمینی شگفتی های قصر بلورین

ثبت شده در آثار ملی

غار یخ مراد كرج كه در منطقه گچسر واقع شده، عمری به درازای تاریخ دارد؛ فسیل های یافت شده 
از گروه نرم تنان به نام »كاردتیا« در این غار، قدمت آن را به دوره ســوم زمین شناسی می رساند؛ 
درواقع زمین شناســان با توجه به فسیلی كه روی ســنگ بزرگ دهانه غار نقش بسته، گفته اند 
احتماال این غار حدود 50میلیون سال پیش زیر دریا به وجود آمده است. اما برخی از پژوهشگران 
و باستان شناسان این غار را به دوره دوم زمین شناسی نسبت داده و عمر آن را 70 تا 230میلیون 

سال تخمین زده اند!

نكته جالب توجه درباره غار یخ مراد در مقایســه با دیگر غارهای كشــور این است كه 
قندیل ها، استاالگمیت ها و اســتاالگتیت های این غار از جنس آهك و دیگر رسوبات 
نیست بلكه هر آنچه در این غار به چشم می آید، یخ است؛ كریستال های شفافی كه از 
زمین سر برآورده یا روی سقف و دیوارهای غار جا خوش كرده و باعث شده اند یك قصر 
بلورین در حاشیه پایتخت به وجود بیاید. این استاالگتیت ها )چكنده سنگ ها، رسوبات 
یا قندیل هایی كه بر سقف غار تشكیل می شوند( و استاالگمیت ها )چكیده سنگ ها، 
رسوبات یا قندیل هایی كه روی زمین تشكیل می شوند( با شروع فصل زمستان ایجاد 
می شوند و در اواخر زمستان به اوج خودشان می رسند اما با رسیدن به فصل تابستان 
آب شده و دوباره با فرارسیدن زمستان، منظره بی نظیری از یخ را خلق می كنند. با اینكه 
كریستال های یخی و بلورین این غار در اواخر اســفند ماه به اوج خودش می رسد اما 
به دلیل سرمای هوا در این فصل، بهترین زمان برای سفر به این غار را فصل بهار می دانند؛ 

فصلی كه هوا مناسب غارنوردی است و از طرفی قندیل ها هنوز آب نشده اند.

غار یخ مراد دارای 3تاالر بزرگ، 3یخچال زیرزمینی و 7حلقه چاه است. به محض 
اینكه قدم به داخل غار بگذارید، با 3مسیر مواجه می شوید؛ مسیر سمت راست كه 
به آن تاالر اول گفته می شود، فقط 20متر طول دارد اما در همین تاالر می توانید 
به راحتی قندیل ها را دیده و در فضای بلوریــن آن عكس های یادگاری جذابی 
بیندازید. مسیر سمت چپ، مســیر لغزنده ای به طول 50متر و شیب 10درجه 
است كه به گردشگران عادی توصیه نمی شود و فقط كســانی كه غارنوردی را 
به طور حرفه ای انجام می دهند، بهتر اســت این مسیر را انتخاب كنند. این تاالر 
در نهایت به چاهی پهن و عمیق می رسد. و اما مسیر سوم كه در سمت چپ تاالر 
و 3متر باالتر از كف آن قرار دارد، زیباترین مسیر این غار به حساب می آید؛ این 
راهروی 250متری دارای زیباترین قندیل های موجود در غار اســت و اگر آن را 
تا انتها بروید، می توانید از دو دخمه پوشیده از یخ و بركه و آبشار یخ زده غار هم 

دیدن كنید.

درمان بیماری ها
اما بد نیست كمی هم درباره وجه تسمیه غار یخ مراد صحبت كنیم. اینكه چرا به 
این غار یخی، یخ مراد گفته می شود، دلیل بسیار جالبی دارد كه از گذشته های 
دور به یادگار مانده. ظاهرا در گذشته مردم بومی و همسایه های این غار بر این باور 
بوده اند كه یخ های موجود در غار خواص درمانی دارد و شفابخش است. بسیاری از 
مردمان این محدوده یخ این غار را در درمان بیماری ها به خصوص ناباروری بانوان 
مؤثر می دانستند. ضمن اینكه برخی هم آن را محل مقدسی می دانستند و معتقد 
بودند كسی كه یخ این غار را بخورد، تا سال بعد به مراد خود دست پیدا می كند! به 
همین دلیل به دهانه اصلی و درون غار دخیل می بستند كه برخی معتقدند علت 
نامگذاری روستای مجاور این غار به »كهنه ده«، وجود كهنه های آویخته یا همان 

دخیل ها به دهانه غار بوده است!

برای یك تفریح امن و كم خطر در روزگار كرونا
»غار یخ مراد« كرج گزینه بسیار خوبی است

سرزمین 
قندیل های یخی
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بدون شك برای همه ما ایرانی ها، غار علیصدر همدان 
شناخته شــده ترین غار كشور به حســاب می آید. 
درحالی كه ایران تا دلتان بخواهد غارهای زیبایی دارد كه 
دیدن شان می تواند به اندازه غار علیصدر یا حتی بیشتر از 
آن جذاب و شگفت انگیز باشد. شاید برایتان جالب باشد 
بدانید در همین محدوده پایتخت هم غارهای مختلفی 
وجود دارد كه مراجعه به آنها بسیار ساده است و تجربه كم نظیری در زندگی هر 
كدام از ما به حساب خواهد آمد. یكی از این غارها، غار »یخ مراد« كرج است كه 
همانطور كه از نامش برمی آید، سرزمین قندیل های یخی است؛ روزهای زیبای 
بهاری كه هنوز قندیل ها آب نشده و برای یك غارنوردی بكر و جذاب، بسیار عالی 
است. ضمن اینكه این غار در محدوده ای قرار دارد كه در روزهای ممنوعیت تردد 
اتومبیل ها بین شهرها، گزینه بسیار خوبی برای یك تفریح چند ساعته ساكنان 

تهران و كرج به حساب می آید. 

كتاب گردی

  رباعیات خیام
به تازگــی كتابی منتشــر شــده 
اســت با عنوان »رباعیات خیام و 
خیامانه های پارســی«. كتاب را 
ســیدعلی میرافضلی نگاشته و در 
واقع پژوهشی است درباره رباعیات 
خیام و نیز ســنت خیام سرایی در 
زبان فارسی؛ در واقع قالب شعری 
رباعی، با خیام آغاز و تمام شــده 
است و هر كســی كه در این حوزه 
می خواهد ورود كند، عمال زیرسایه 
خیام قــرار می گیرد و چاره ای جز 
پذیرش این امر ندارد. میرافضلی 
در این كتاب، دربــاره این چهره 
علمی و ادبی ایران زمین، پژوهش 
جامعــی انجام داده كه حســابی 
هم مورد توجه قرار گرفته اســت. 
خیام تا پیش از اینكه به رباعیاتش 
معروف شــود، به دانشــی كه در 
ریاضی و فلســفه و نجوم داشت، 
مطرح بود. برای كسانی كه دنبال 
اثری جالــب و جامــع در حوزه 
خیام پژوهی هســتند، این كتاب 

ارزش زیادی دارد.

به روایت خیام

  فرهنگ گفته های طنزآمیز
آیــا دوســت دارید كه هــم طنز 
بخوانیــد، هم جمله قصــار و هم 
زبــان انگلیســی تان را تقویــت 
كنید؟ پس در ایــن صورت كتاب 
»فرهنگ گفته هــای طنزآمیز« 
می تواند برای شــما گزینه بسیار 
خوبی باشــد. این كتاب را رضی 
هیرمندی جمــع آوری و ترجمه 
كرده اســت.  در باالی صفحه ها، 
ترجمه گفته ها از شــخصیت ها و 
كشــورهای مختلف وجود دارد. 
پایین آن هــم كه ایــن جمله ها 
به صورت انگلیســی وجود دارد. 
می توانید برای تقویت زبان تان هم 
كه شده، اول جمله های انگلیسی 
را بخوانیــد و درك كنید. بعد هم 
ســری به باالی صفحــه بزنید تا 
ببینید كه اوضاع از چه قرار است. 
فهرســت كتاب هم كه موضوعی 
اســت؛ یعنی مثال درباره زنان یا 
مردان یا روزنامه نــگاران یا ثروت 
یا فقــر و... می توانیــد جمله ها را 

انتخاب و مرور كنید.

طنازی و زبان انگلیسی

  گزارش یك آدم ربایی
اگر دوســت دارید كه یك كتاب 
جنایــی و پرهیجــان بخوانیــد، 
می توانیــد بــه »گــزارش یــك 
آدم ربایی« گابریل گارســیا ماركز 
فكر كنید. این كتــاب، یك كتاب 
واقعی است و حتی یك جمله در آن 
هم پیدا نمی كنید كه لفاظی باشد 
بلكه از اطالعات واقعی ســود برده 
است. این كتاب در واقع، ماجرای 
ربوده شــدن برخی از چهره های 
سرشــناس كلمبیایی در دهه90 
میالدی توســط كارتــل مدلین 
است كه رعب و وحشــت زیادی 
در این كشــور به راه انداخت. این 
كارتل، جزو مافیاهایی بود كه پابلو 
اســكوبار ایجاد كرده بود. یكی از 
شــخصیت های سیاســی كلمبیا 
كه نزدیكانش توســط این كارتل 
ربوده شده بودند، از این نویسنده 
درخواســت كرد كه این واقعه را 
بنویســد و حاصل این كار، كتابی 

به نام گزارش یك آدم ربایی شد.

داستان مافیا

پنجشنبه

شماره 116
2  اردیبهشت 1400 

2,640
همانطور كه گفته شــد، برپایه حدس و تخمین برخی از 
زمین شناسان، غار یخ مراد ابتدا زیردریا به وجود آمده است. 
اما امروزه این غار در ارتفاع 2هزار و 640متری از سطح دریا 
قرار دارد؛ یعنی نه تنها داخل آب نیست، بلكه حتی برای 

رسیدن به آن باید چندین كیلومتر كوهنوردی كرد!

ارتفاع از 
سطح دریا متر

غاری كه ته ندارد!

شاید برایتان جالب باشــد بدانید با اینكه غار 
یخ مراد عالوه بر افرادی كــه صرفا قصد تفریح 
دارند، پاتوق همیشــگی غارنــوردان حرفه ای 
است، اما هنوز كسی موفق به كشف انتهای آن 
نشده است! ضمن اینكه بخشی از این غار بیش 
از 30متر ارتفاع دارد و در این قســمت طبقات 
روی هم قرار گرفته انــد! غارنوردان حرفه ای و 
زمین شناسان معتقدند این مطبق بودن غار و 
وجود 4طبقه در بخشی از آن، حساب یخ مراد را 
از دیگر غارهای كشور جدا می كند؛ چون چنین 
بخش تماشــایی ای تا كنون در هیچ غاری در 

ایران دیده نشده است.

غار یخ مراد در 10دی ماه 1381با شــماره 6573 
به عنوان یكــی از آثار ملی ایران به ثبت رســیده 
است. نكته قابل توجه درباره این غار و قندیل های 
یخی اش این اســت كه این بلورهای یخی بسیار 
شكننده هســتند و با كوچك ترین برخورد دست 
می شــكنند. پس اگر قصد دارید از این غار دیدن 
كنید، همه تالش تان را به كار ببندید تا برخوردی 
با قندیل های این یخ نداشــته باشید تا این جاذبه 
گردشــگری زیبــا برای همــه عالقه منــدان به 

غارنوردی حفظ شود.

چه موقع برویم؟

همانطور كه گفته شد، بهترین زمان برای رفتن 
به غــار یخ مراد، همین فصــل بهار به خصوص 
اردیبهشت ماه است. برای رفتن به این غار باید 
راهی جاده چالوس شــوید؛ در 65كیلومتری 
این جاده پرپیچ و خم و زیبــا، با دیدن تابلوی 
روستای كهنه ده از جاده چالوس خارج شده و 
راه منطقه گچسر را در پیش بگیرید. این غار در 
حوالی روستای آزادبر و كهنه ده قرار دارد و برای 
رســیدن به ورودی آن، باید حدود یك ساعت 
پیاده روی و كوهنوردی كنید. ورودی این غار 

8متر طول و 3متر عرض دارد.

پرنیان سلطانی

درباره وجه تسمیه محله امیرآباد چه می دانید؟

امیرآباد را امیركبیر آباد كرد
امیرآباد نام یكی از محله های مركزی پایتخت است كه اگرچه خیابان اصلی آن چندین دهه پیش به كارگر تغییر 
نام داده اما هنوز هم بسیاری از ساكنان این محله یا افرادی كه زیاد به این خیابان باالدست میدان انقالب رفت وآمد 
دارند، از نام امیرآباد برای معرفی این خیابان و این محله استفاده می كنند. این در حالی است كه مطمئنا خیلی از آنها 
وجه تسمیه این نام را نمی دانند و خبر ندارند چرا در گذشته نام این محدوده امیرآباد بوده. در این گزارش نگاهی به 
تاریخچه اراضی باالدست میدان انقالب انداخته ایم؛ اراضی ای كه ابتدا در قالب محله جاللیه تقسیم بندی می شد اما 
از آنجا كه میرزا تقی خان امیركبیر یكی از نخستین مالكان زمین های این محدوده بود، به امیرآباد شهرت پیدا كرد.

سال های سال پیش كه امیرآبادی وجود نداشت، همه محدوده فعلی این محله 
جزوی از محله جاللیه بود؛ محله ای كه ابتدا نصرت آباد نام داشت و كمی بعد به 
جاللیه تغییر نام داد. داستان این محله قدیمی تهران از این قرار است كه سال 

1225هجری شمسی كه قاجارها بر ایران سلطنت می كردند، این محدوده 
باغ و عمارتی در نزدیكی خندق شمال غربی پایتخت بود كه به »فیروز میرزا 

نصرت الدوله فرمانفرما« نهمین پسر فتحعلی شاه قاجار تعلق داشت. به همین دلیل 
در آن دوره به این اراضی نصرت آباد می گفتند. اما این عمارت و باغ قاجاری دست 
به دست چرخید تا به سلطان حسین میرزا جالل الدوله، پسر بزرگ مسعود میرزا 
ظل السطان رسید و به همین دلیل نامش از نصرت آباد به جاللیه تغییر پیدا كرد.

 از باغ نصرت آباد تا جاللیه
خالصه اینكه امیركبیر در محدوده باالیی محله جاللیه، برای خودش باغی ساخت 
و قنات هایی حفر كرد كه باعث آبادی و آبادانی این محدوده شد. رفته رفته مردم هم 
عالقه مند شدند تا در این فضای خوش آب و هوای بیرونی پایتخت، برای خودشان 
باغی دست و پا كنند. همین شد كه امیرآباد كه در ابتدا اراضی خالصه یا همان 
امالك دولتی بود، رفته رفته در اختیار مردم قرار گرفت و به آنها فروخته شد. تا 
اینكه در سال 1323خورشیدی حدود یك سوم این روستا متعلق به اهالی بود و 
دو سوم دیگر به دولت اختصاص داشت.

اگر درباره سرنوشت اراضی امیرآباد هم كنجكاو هستید، باید بگوییم 
قسمت زیادی از زمین های امیرآباد تا قبل از سال 1320، محلی برای 
كشت گندم و جو بود. این محدوده از سال 1320تا سال 1324در اختیار 
نیروهای نظامی آمریكا قرار گرفت كه آمریكایی ها بسته به نیازشان در آن 
ساختمان هایی ساختند؛ از خوابگاه سربازان و تعمیرگاه موتوری بگیرید تا 
ساختمان بهداری، ساختمان تصفیه آب، كارخانه برق و كارخانه یخ سازی. 
این در حالی است كه در سال 1323هم با تصویب مجلس شورای ملی 
بیش از 28هزار مترمربع از اراضی امیرآباد به رایگان به سفارت آمریكا داده 
شد تا گورستان آمریكایی هایی شود كه در ایران از دنیا می رفتند. درنهایت 
هم در سال 1328یكی از مهم ترین بناهای امیرآباد در این محدوده 
ساخته شد؛ خوابگاه دانشجویی دانشگاه تهران كه همه ما آن را با عنوان 
كوی دانشگاه می شناسیم.

در نهایت بعد از پیروزی انقالب اسالمی، به خاطر تظاهرات سیاسی 
دانشجویان دانشگاه تهران در اصلی ترین خیابان امیرآباد و شعار دادن در 
حمایت از كارگران، این خیابان به كارگر تغییر نام داد. اما با این حال هنوز 
هم بسیاری از شهروندان پایتخت نشین به این خیابان و این محله قدیمی 
تهران، امیرآباد می گویند.

حاال محدوده محله امیرآباد، پر از مراكز مهم است كه عمال تصور این محله بدون آنها 
امكان پذیر نیست. بیمارستان قلب تهران، بیمارستان دكتر شریعتی، سازمان انرژی 
اتمی ایران و رآكتور تحقیقاتی تهران، پارك الله، موزه هنرهای معاصر، موزه فرش، 
هتل بین المللی الله، هتل بین المللی اسپیناس خلیج فارس و بخش های متعددی از 
دانشگاه تهران در این محله واقع شده است.

 اراضی خالصه ای كه مردمی شد

 از كشت گندم و جو تا گورستان 

 نام كارگر بر پیشانی خیابان امیرآباد

 امكانات محله ای كه امیركبیر آبادش كرد

اگر می خواهید از سرنوشت این اراضی مطلع شوید، باید بگوییم كه 
جاللیه به همین شكل از دوران سلطنت قاجار به حكومت پهلوی ها 
رسید. پهلوی اول كه روی كار آمد، اراضی جاللیه را به میدان بزرگی 

برای سان و رژه پادگان های نزدیك به آن ازجمله باغ شاه تبدیل كرد؛ 
جایی كه مخصوص اسب دوانی ارتش به حساب می آمد و این رسم تا 
دوره پهلوی دوم هم ادامه پیدا كرد. در زمان پهلوی اول، یعنی حدود 
سال 1300، بیمارستان 500تختخوابی پهلوی كه امروزه آن را با نام 

بیمارستان امام خمینی )ره( می شناسیم، در این محدوده ساخته شد تا 
به این ترتیب جاللیه عالوه بر میدان سان و رژه، به یك بیمارستان هم 

مجهز شود. ساخت این بیمارستان درواقع شروع ساخت و سازهای این 
محدوده بود. با ساخته شدن دانشگاه تهران در سال 1313، رفته رفته 

جاللیه هم گرفتار تب توسعه و گسترش تهران شد و در دل آن یك 
محله مسكونی شكل گرفت؛ محله ای كه باعث شد پهلوی دوم را به فكر 

ساخت دومین پارك تهران، یعنی پارك فرح )الله امروزی( بیندازد. 
همزمان با این پارك، موزه هنرهای معاصر هم ساخته شد و كمی بعد 
ساختمانی 24طبقه توسط منصور روحانی، وزیر كشاورزی آن دوران 

طراحی و در این محدوده ساخته شد كه درواقع نام بلوار كشاورز از روی 
این ساختمان برداشته شده است.

  جوالنگاه اسب های ارتشی ها

و اما بشنوید از محله امیرآباد؛ محله ای كه در روزگار حكومت قاجارها 
نام به خصوصی نداشت و جزوی از محله جاللیه به حساب می آمد. این 

محله كه از شرق به بزرگراه كردستان و محله یوسف آباد، از غرب به 
بزرگراه چمران و محله گیشا، از شمال به بزرگراه شهید همت و محله 
ده ونك و از جنوب به بلوار كشاورز محدود می شود، روزگاری متعلق 

به میرزا تقی خان امیركبیر بود و به همین دلیل است كه امروز نام 
امیرآباد را با خود یدك می كشد.

 محدوده بدون نام پایتخت

 محله ای برای امیركبیر
میرزا تقی خان امیركبیر، صدر اعظم ناصرالدین شاه قاجار به خاطر آب و هوای خوب اراضی 
باالدست جاللیه، تصمیم گرفت برای خودش در این محدوده باغ و عمارتی بنا كند و برای 
آبادانی باغش، قنات های متعددی ایجاد كرد. همین اقدام امیركبیر باعث شد تا رفته رفته 
ساخت و سازهای دیگری در این اراضی شكل بگیرد و این محدوده كه تا پیش از آن جزوی از 
محله جاللیه بود، مستقل شده و نام امیرآباد را بر دوش بكشد. اعتمادالسلطنه در شرح خاطرات 
خود از محله امیرآباد می نویسد: »امیر در این قریه عالوه بر احیای اراضی و ایجاد قنات های 
متعدد، باغ و عمارتی معتبر نیز احداث كرد و به واســطه آب و هوای مطبوع تر آن نسبت به 

تهران، اغلب برای استراحت به آنجا می رفت.«

كشت پنبه در امیرآباد
اینطور كه پژوهشگران تاریخ تهران می گویند، امیركبیر 
در باغی كه در اراضی باالدست جاللیه ایجاد كرد، برای 
نخستین بار پنبه آمریكایی كاشــت؛ پنبه ای كه گفته 
می شود به رنگ آبی بود و همین باعث شده بود تا توجه 

همه به این باغ و محصوالت رنگی زیبایش جلب شود.

 پاتوقی برای شاه قاجار
این اراضی در حالی متعلق به امیركبیر بود و او باعث رونق و آبادانی اش 
شد كه شخص ناصرالدین شاه قاجار هم به دلیل نزدیكی امیرآباد به 
پایتخت، گاهی برای تفریح به آنجا می رفت. اتفاقا در یكی از همین 
سفرهایش به امیرآباد دستور داد كنار این قریه، قورخانه بسازند. اینطور 
به نظر می رسد كه قورخانه همان »قزل قلعه« بوده كه وسایل لشكری در 
آن نگهداری می شد. بعدها در روزگار حكومت پهلوی این بنا در اختیار 
ساواك قرار گرفت و به زندان سیاسی تبدیل شد. بعد از انقالب هم این 
زندان تخریب شد و به جزوی از بدنه شهری محله امیرآباد درآمد.



كتاب گردی7كتاب خانه

  دایی جان ناپلئون
كتــاب مانــدگاری كــه ایرج 
پزشكزاد نوشــت و حتی ناصر 
تقوایی هم سریال آن را ساخت 

و بیش از پیش ماندگار شد.  
محل زندگی شخصیت های این 
كتاب، باغی اشــرافی در تهران 
است كه در گوشه های آن چند 

خانه وجود دارد. 
دایی جــان ناپلئون هــم یكی 
از شــخصیت هایی اســت كه 
به واســطه عالقه وافری كه به 
ناپلئون دارد، به این نام شهرت 

یافته.
بــا درجــه پایینــی از ارتش 
بازنشسته شــده، با این حال به 

او سرهنگ می گویند.
او نمونه یك انســان سرخورده 
در زندگی اســت كه می خواهد 
خودش را در حــد ناپلئون باال 
ببرد و باشــكوه ســازد و تصور 
می كند كه انگلیســی ها قصد 

نابودی اش را دارند.

این مرد سرخورده

  شش شاگرد تازه
باورتان می شــود كــه یك كتاب 
در حوزه كودك و نوجــوان، تا به 
حال 215هزار نســخه چاپ شده 
باشد؟ این كتاب در دهمین مرحله 
چاپ خودش توسط كانون پرورش 
فكری كودكان و نوجوانان به این 

تیراژ رسیده است. 
جالب اینكه نخســتین چاپ آن 
هم به ســال 1365بازمی گردد و 
 تصویرســازی آن را هــم زنــده
 یاد وجیه اهلل فردمقدم بازســازی 

كرد. 
كتاب را فرانتس براندنبرگ نوشته 
و ترجمه اش را وحید نیكخواه آزاد 

انجام داده. 
كتاب، داستان شش بچه موش را 
در پنج بخش روایــت می كند كه 
در نخستین روز مدرسه، باباموشه 
صبح زود بیدارشــان می كند اما 
در این میانه یكی از بچه موش ها 
كارهایی كه باباموشه می گوید را 
انجام نمی دهد؛ مثال از خواب بیدار 

نمی شود و نقاشی نمی كشد و... .

داستان موش ها

جهان از نگاه من

  من،  شماره سه
با یك رمان ایرانی چطورید؟ پس 
می توانید به رمان »من، شــماره 
سه« فكر كنید. این رمان را عطیه 
عطارزاده نوشته و مورد استقبال 
خوبی هــم قرار گرفته اســت. اما 
در این رمان بــا چه چیزی روبه رو 
خواهید شــد؟ در این رمان، شما 
با داســتان زندگی پسری روبه رو 
خواهید شد كه در یك تیمارستان 
است. این پســر قدرت حرف زدن 
ندارد و بی ســواد هم هست. پس 
با دیگران چطور صحبت می كند 
و ارتبــاط می گیرد؟ ایــن همان 
سؤالی اســت كه هر خواننده ای 
مطرح می كند؟ او نقاشی می كند و 
با نقاشی، دیگران را متوجه مقصود 
خودش می كنــد؛ در واقع از این 
طریق، مخاطب می تواند از دریچه 
این شخصیت، به جهان نگاه كند. 
او آرام و بی دردسر دارد زندگی اش 
را می كند تا اینكه اتفاقاتی برایش 

می افتد.

پنجشنبه

شماره 116
2  اردیبهشت 1400 

گفت و گو با اسماعیل آذر، درباره روز سعدی كه اول 
اردیبهشت در تقویم ما ثبت شده است

سعدی؛ پیام آور 
حقیقت و امید

بین همه شاعرانی كه چراغ ادبیات فارســی را پرنور كرده اند، سعدی جایگاه 
متفاوتی دارد و گواه این حرف این اســت كه چه شیفتگان ادبیات و شعر و چه 
مردم كوچه و بازار، بیتی از سعدی یا حكایتی از او را در ذهن دارند و با خود زمزمه می كنند. نخستین روز 
اردیبهشت در تقویم ما به نام این شاعر بلندآوازه، صاحب آموزنده ترین اندرزهای ادبی و عاشقانه ترین 
غزل های فارسی نام گرفته است. به همین بهانه با اسماعیل آذر، استاد ادبیات فارسی كه میان آثارش، 
كتاب »سعدی شناسی« ارزش ویژه ای دارد، درباره سعدی و جایگاه او در ادبیات جهان گفت وگو كرده ایم.

    آثار سعدی چگونه به دست دیگران رسیده 
است؟

ابومحمد مشــرف الدین مصلح السعدی، شــاعر قرن هفتم 
است و تقریبا در تمام این قرن حضور دارد. تخلص سعدی از 
اتابكی است كه با او هم عصر بوده، سعدی در مدرسه نظامیه 
بغداد تحصیل كرده و یكی از اســتادان او ابوالفرج بن جوزی 
صاحب كتاب المنتظم و دیگری شهاب الدین ابوحفص عمر 
سهروردی اســت. از مهم ترین حوادثی كه در روزگار سعدی 
رخ می دهد، حمله مغوالن به ایران است. تقریبا 36سال پس 
از درگذشت سعدی، نسخه ای از آثار او به دست شخصی به نام 
ابوبكر بن محمد افتاد. او نسخه ای از آثار تهیه كرد كه در صفحه 
اول آن نوشــته بود: منقول عین خط؛ شیخ العارف السعدی. 
این نســخه اكنون در كتابخانه دیوان هند به ثبت رسیده و 

موجود است.
    نثر سعدی همواره با پند و اندرز همراه بوده 
است. به نظر شــما آموزه های سعدی چقدر و 
چگونه می تواند برای نسل های امروزی مفید 

و كارآمد باشد؟
شاید میان شــاعران، پس از ناصر خسروی قبادیانی، سعدی 
باشد كه هم در نظم و هم در نثر، كسی نتوانسته به مرتبه او 
نزدیك شود. نثر سعدی در مرز شعر است. گاهی جمله های 
كوتــاه در حكایت ها با تغییرات اندكــی، وزن پیدا می كند و 
می تواند به نظم تبدیل شــود. نكته اینجاســت كه حقیقت، 
همیشه حقیقت می ماند و روزگار نمی تواند چهره آن را تغییر 
بدهد. به چند جمله  نثر سعدی كه وزن دارد و منظوم به نظر 
می رسد توجه كنید: هركه دســت از جان بشوید )فاعالتن 
فاعالتن(، ملك زاده ای را شــنیدم)فعولن فعولن فعولن(، سر 
آزار دوستان دارد )فعالتن مفاعلن فعلن(. از این قبیل جمله ها 
كم نیستند و این است كه نثر در مرز نظم قرار می گیرد. حاال 
به یك حكایت كوتاه از گلســتان توجه كنید: دزدی به خانه 

پارسایی درآمد. چندان كه جست، چیزی نیافت. دلتنگ شد. 
پارسا را خبر شد. گلیمی كه در آن خفته بود برداشت و در راه 
دزد انداخت )تا محروم نشود(. این حكایت كوتاه را با بخشی 
از رمان »بینوایان« ویكتور هوگو مقایســه كنید. سعدی در 
قالب 6جمله كوتاه، یك مفهوم ارزشی را بیان می كند. وقتی 
سعدی تصویری از توحید ترسیم می كند، گویی روایتی را بیان 
می كند كه مفهومی بلند در قالبی كوتاه چنان نافذ می افتد كه 
هر خواننده ای را تحت تأثیر قرار می دهد؛ »یكی از پادشاهان، 
پارســایی را دید، گفت: هیچت از ما یاد می آید؟ گفت: بلی، 
هروقت كه خدای را فراموش كنم.« نثر سعدی در اوج كوتاهی 
و سادگی، نفوذی عمیق دارد. نثر سعدی از نظر محتوا غنی 
است و بیشتر ســخنان او نمی تواند دستخوش زمان و مكان 
شود. جمالتش كوتاه، ساده و آهنگین اســت و می تواند در 
زندگی ما نقش داشته باشد، مشروط بر اینكه به كار ببندیم. 
حتی ســخنان ســعدی در ذهن عامه مردم نقش دارد؛ اگر 
چوپانی در صحرا بخواهد زمزمه كند می خواند: گوســفند از 
برای چوپان نیست/ بلكه چوپان برای خدمت اوست. كفاش 
در دكان خود بر كاغذ می نویســد: تهی پای رفتن به از كفش 
تنگ. پزشك در داروخانه به مشتریانش یادآوری می كند: شفا 
بایدت داروی تلخ نوش. عاشق بی قرار با خود زمزمه می كند: 
شب فراق كه داند كه تا سحر چند است/مگر كسی كه به زندان 
عشق در بند است. واعظ در منبر به مردم توصیه می كند: هر 

كه با بدان نشیند، نیكی نبیند.
    این روزها ســختی ها، امید را در زندگی ما 
كمرنگ كرده اســت. امید در آثار سعدی چه 

جایگاهی دارد؟
اصوال ادبیات، سراسر پیام آور شــادی و امید است. بیشترین 
فضای غمناكی كه در ادبیات به خصوص شــعر و غزل وجود 
دارد، دوری از معشوق است. اگر در ژرف ساحت این موضوع 
بحث كنیم در نهایت به گونه ای از ســاحت قدسی خواهیم 

رســید. ســعدی وقتی صحبت از امید می كند، پشتوانه ای 
برای آن دارد كه دفع مالل می كند. مثــال می گوید: امید از 
بخت می دارم بقای عمر چندانی / كه ابر لطف بازآید به خاك 
تشنه بارانی. یا در نمونه ای دیگر می گوید: بال و زحمت امروز 
بر دل درویش / از آن خوش اســت كه امید رحمت فرداست. 
حتی زمانی كه سعدی با خدا ســخن می گوید، امیدواری از 
كف نمی دهد: خدایا مقصر به كار آمدیم / تهی دست و امیدوار 
آمدیم. آنجا كه می گوید چه خوش باشــد كه بعد از انتظاری 
/ به امیدی رســد امیدواری، در حقیقت می خواهد شیرینی 

امیدواری را در كام انسان بریزد.
    به نظر شما ســعدی و آثارش چه تفاوتی با 

شاعران هم رتبه خود دارد؟
تفاوت در شیوه بیان است، فكر می كنم اگر یك موضوع را برای 
نمونه از زبان 3شاعر بشــنویم، قضاوت راحت تر خواهد بود. 
حافظ، مولوی و سعدی را برای نمونه انتخاب می كنم و مفهوم 
اصلی مورد بحث این است كه در گرفتاری ها، باید از خداوند، 
تمنای گشایش داشته باشــیم. حافظ می گوید: بر در ارباب 
بی مروت دنیا / چند نشــینی كه خواجه كی به در آید. ارباب 
بی مروت دنیا، یعنی مردمی كه به دنیا چسبیده اند و آن وقت 

ما چه انتظاری از آنها داریم؟ در ادامه می گوید: اگر دنبال نوریم 
باید سراغ خورشید رویم؛ یعنی منبع اصلی گشایش خداست. 
مولوی درباره همین موضوع می گوید: در این بازار عطاران مرو 
هر سو چو بیكاران / به دكان كسی بنشین كه در دكان شكر 
دارد، منظور این است كه نباید برای گشایش جز خداوند سراغ 
دیگری رفت. اما سعدی می گوید: هر آنكه بر در بخشایش خدا 
بنشست / به عاقبت نرود ناامید از این درگاه كه یادآور آن آیه 
شریف است كه می گوید: »از رحمت خداوند ناامید نباشید.«

    آیا ســعدی همان اندازه كه در نثرهایش 
به آموزه های انســانی و اخالقی پرداخته، در 
سروده هایش هم چنین تصاویری خلق كرده 

است؟
بله. یكی از آثار مهم سعدی بوستان است. اگر نگاه كوتاهی به 
بوستان داشته باشیم، پاسخ این سؤال را خواهیم گرفت. در این 
كتاب رایحه آرامش، جان را صفا می دهد. انگار وظیفه بوستان 
این است كه روح را تسلی دهد و در جان آرامش می آفریند. 
خواننده پس از سیر در این اثر، پر از امید می شود. خداوند در 
همه جای بوستان حضور دارد: بلندی از آن یافت كو پست شد 
/ در نیستی كوفت تا هست شد. در دنیای امروز ما هركسی در 
فكر خود و نزدیكان خود است؛ گویی دیگری فراموش شده 
است. در این حكایت مخاطب سعدی، كل جامعه بشر است: 

شبی دود خلق آتشــی برفروخت / شــنیدم كه بغداد نیمی 
بسوخت

یكی شكر گفتی در آن خاك و دود / كه دكان ما را گزندی نبود
جهاندیده ای گفتش  ای بوالهوس / تو را خود غم خویشتن بود و بس

پسندی كه شهری بسوزد به نار / اگرچه سرایت بود بر كنار. 
آیا می توانی خوشحال باشی كه همه جا آتش گرفت اما دكان 
تو از سوختن بركنار بود؟ یعنی انســان را با شعرش متوجه 
دیگری می كند، می گوید جامعه دارای جمعیت واحدی است 
كه هر كدام ما در آن نسبت به خود و دیگران مسئولیت داریم. 

در تمام مفاهیم بوستان به آنچه می گویند )انسانم آرزوست( 
می رسید. نیك مردی، جوانمردی، به دیگری اندیشیدن، غم 
دیگران را خوردن، دست دیگران را گرفتن، یتیمان را تیمار 
كردن، راستی و عدل، خودخواه نبودن و مضامینی از این دست 

در بوستان سعدی فراوان است.
    سعدی در ادبیات جهان چه جایگاهی دارد؟

در اوایل قرن هفدهم میالدی، آندره دوریه بخش هایی از آثار 
سعدی را به زبان فرانســوی ترجمه كرد. این ترجمه آنچنان 
شهرت یافت كه پس از مدت كوتاهی، توجه تمام اروپاییان را 
به خود جلب كرد. این نویسنده 15سال بعد هم قرآن مجید 
را به فرانســوی ترجمه كرد و بعدها سراغ »هزار و یك« شب 
رفت. در آلمان فردریش باخ و آدام اولئاریوس آثار ســعدی 
را ترجمه كردند. استیوان سولبان گزیده ای از گلستان را به 
التین ترجمه كرد. آبه بالنشه كتابی نوشت با نام »افسانه های 
اخالقی« كه شــامل بخش هایی از آثار سعدی بود. سرویلیام 
جونز كه عاشق ایران بود، آثار سعدی را به انگلیسی و فرانسوی 
ترجمه كرد. رئیس جمهور فرانسه در سال 1887میالدی، نام 
سعدی را لقب خود قرار داد و با نام سعدی كارنو شناخته شد. 
مادام روالن كه مدت مدیدی در زندان های فرانسه بود، كتابی 
نوشت با نام »داستان های شرقی« كه در آن بیشتر از سعدی 
ســخن گفته و البته عاقبت با گیوتین كشته شد. مترجمان 
سعدی، آثار و نمایشنامه هایی كه از آثار سعدی برگرفته شده 
می تواند خودش یك كتاب قطور باشد. ادوارد نیكلسون سعدی 
را »هوراس پارس« خواند. هوراس، بزرگ ترین شاعر تعلیمی 
و كهن رومی است. نیكلسون قطعه ای به یاد سعدی سرود كه 

می توانیم گفت وگو را با بخشی از آن تمام كنیم: 
سعدی  ای هوراس پارس

ای سراینده سرشار از فهم و بینش انسانی
ای حكیم خندان
ای هوراس پارس

نیلوفر  ذوالفقاری

در كتاب بوستان سعدی، رایحه آرامش، 
جان را صفا می دهد. انگار وظیفه 

بوستان این است كه روح را تسلی دهد و 
در جان آرامش می آفریند. خواننده پس 

از سیر در این اثر، پر از امید می شود

شناخت زندگی،اندیشه ها و آثار ادبی سعدی،این شاعر بلندآوازه قرن هاست دست مایه نوشتن كتاب های گوناگونی در دنیای ادبیات شده است.از 
میان این كتاب ها،برخی به عنوان مرجع دانشگاهی و برخی به عنوان منابعی ارزشمند برای دوستداران شعر و ادبیات مورد استفاده قرار می گیرند.۱۰ 

عنوان از این كتاب ها را برایتان فهرست كرده ایم.

سعدی شناسی: نقد و تحلیل بوستان و گلستان
  اسماعیل آذر

موضوع این كتاب، شرح و تحلیل آثار سعدی است. در این رابطه بوستان و گلستان شیخ اجل سعدی شیرازی مورد نقد و 
تحلیل قرار گرفته است. در بوستان مرجع ابیات بعد از هر بیت آمده است. سعی شده حتی المقدور از ذكر همه ابیات در 
متن خودداری شود، مگر در مواردی كه ضرورتی ایجاب كرده است. این كتاب را سال 1375نشر میترا در تهران منتشر 
كرده است.

مردم شناسی سعدی و سعدی مردم شناس
  سیدرمضان طالب نژاد

این كتاب در چهار فصل و چند بخش فراهم شد كه به نگاهی مختصر به اوضاع سیاسی و اجتماعی دوران سعدی، 
اندیشه ها و باورهای سعدی، انسان شناسی او و گروه های اجتماعی دوران شاعر می پردازد. نویسنده در قسمتی از كتاب 

می گوید: سعدی شیرازی به زیبایی هرچه تمام تر و با كالمی شیوا و دلنشین، جامعه  عصر خویش را به تصویر كشیده 
است. این كتاب با 208صفحه و با چاپ اولیه 1000نسخه، توسط انتشارات شلفین، منتشر شده است.

سیصد و شصت و پنج روز با سعدی
  حسین الهی قمشه ای

كتاب »سیصد و شصت و پنج روز با سعدی« به قلم حسین محی الدین الهی قمشه ای در 343صفحه با همت انتشارات سخن 
برای دوستداران ادب فارسی منتشر شده است. در صفحه 22كتاب اینگونه آمده است: »در كتاب حاضر 365قطعه از گلستان، 
بوستان، غزلیات، قصاید و قطعات سعدی را برگزیده ایم، تا عالقه مندان بتوانند هر روز دقایقی چند در صحبت این شاعر 
آسمانی و عارف ربانی و معلم فضایل و مكارم انسانی و عاشق و شیدای آفریدگار جهان و جمله آفریدگان به سر برند و كلمه 
حكمتی از او بشنوند.« این كتاب یكی از مهم ترین آثار درباره سعدی است كه عالقه مندان به ادبیات به آن مراجعه می كنند.

سعدی در غزل 
  سعید حمیدیان

سعدی در غزل، توسط نشر قطره منتشر شده است. نویسنده این كتاب را در 5بخش درباره غزلیات سعدی، غزلسرایان پیش از 
سعدی و نوع غزل های سعدی نوشته است.به تصریح نویسنده، بخش نخست، »از پیشینه ها و پیشینیان«، بحث درباره شخص 
و شعر 3شاعر در حدود سده ششم )سنایی، انوری و خاقانی( است كه به زعم نگارنده بیشترین تأثیر را در فرایند استقالل قالب 

غزل و تكامل آن داشته و این قالب را چونان ظرفی آماده در اختیار غزلسرایان سده هفتم، ازجمله سعدی، نهاده اند. بخش دوم یا 
گونه های غزل سعدی گامی و كوششی تازه است و در جهت تقسیم بندی غزل ها بر مبنای آماری و براساس نشانه ها و نمودها.

دامنی از گل
  غالمحسین یوسفی 
غالمحسین یوسفی در مجموعه »از میراث ادب فارسی« با 2اثر به نام های »در آرزوی خوبی و زیبایی« كه گزیده بوستان سعدی 
است و كتاب »دامنی از گل« كه گزیده گلستان سعدی است، حضور دارد. كتاب ها به انتخاب و توضیح یوسفی و به همت انتشارات 
سخن منتشر شده اند. نویسنده در كتاب در آرزوی خوبی و زیبایی می نویسد: »پیش از متن، مقدمه ای كوتاه با عنوان سیری در 
بوستان سعدی درج شده كه خواننده را با ویژگی های اثر و ارزش آن آشنا می كند. سپس گزیده متن قرار دارد... در قسمت بعد، 
درباره همه كلمات و تركیبات و اصطالحات و اعالم و عبارات و نكات نیازمند توضیح، به ترتیب شماره ابیات، شرحی مختصر و ساده 
آمده است.« همین روش در كتاب دامنی از گل رعایت شده و گلستان با همین نگاه به مخاطب شناسانده شده است.

سعدی و خسرو
  وزیرالحسن عابدی

این مجموعه دربرگیرنده غزل های هم طرحی از شیخ اجل سعدی و امیرخسرو دهلوی است كه حس یگانگی و دوستی 
و برادری بین افراد جامعه بشری در هر یك از صفحات و محتویات آن منعكس است. این مجموعه مشتمل بر تمام 

غزلیات هم طرحی سعدی و خسرو است كه دارای 43زمینه هم طرحی و شامل 97غزل است. كتاب توسط انتشاراتی در 
پاكستان منتشر شده و زبان آن فارسی است.

سعدی
  ضیاء موحد

موضوع اصلی این كتاب، سهم عظیم سعدی در پروراندن زبان فارسی و مقام او در شعر و ادب ایران است .نویسنده پس از 
شرحی كوتاه درباره زندگی و زمانه سعدی، به بررسی آثار او در ادبیات پندآموز و شعر غنایی می پردازد. سپس به تفصیل، 
ویژگی های سبك او را در نظم و نثر برمی شمارد و در پایان فهرست برگزیده ای از آثار سعدی پژوهان ارائه می دهد. در هر 
فصل این كتاب خواننده با نكته های تازه ای آشنا خواهد شد كه با ایجاز اما به روشنی بیان شده است. ضیاءموحد دكتری 
فلسفه از یونیورسیتی كالج لندن و مدرس فلسفه تحلیلی و منطق جدید در دانشگاه های ایران است.

عاشقانه های سعدی
  كورش كمالی سروستانی

این كتاب نخستین جلد از مجموعه بازشناسی متون ادبیات كالسیك ایران در مضامین عاشقانه و عارفانه است. بی هیچ 
تردیدی سعدی از عاشق ترین شاعران ایران زمین است و عاشقانه هایش ماندگارترین و لطیف ترین عاشقانه ها و به قول 

خودش گواه: بر حدیث من و حسن تو نیافزاید كس/ حد همین است سخندانی و زیبایی را. آنچه در این كتاب آورده 
شده، گزیده غزلیات عاشقانه شیخ عاشق سعدی شیرازی است كه از »كلیات سعدی« تصحیح استاد محمدعلی فروغی 

برگرفته شده است.

حدیث خوش سعدی
  عبدالحسین زرین كوب

این كتاب اثری است از عبدالحسین زرین كوب كه با تعدادی از مقاالت پیشین او به انتشار رسیده است. 80صفحه 
نخست این كتاب شامل مطالبی جدید از اوست كه با سیری در تاریخ عصر سعدی و روزگار مغول آغاز شده و به ویژه خلق 
و خوی اتابك ابوبكر، حاكم وقت فارس و طرز زندگی مردم شیراز را به تصویر كشیده است. در ادامه كتاب، تصویری از ایام 
كودكی و جوانی سعدی ترسیم شده و چگونگی تحصیل او در بغداد و چند و چون سفرهایش روایت شده است. سرانجام 
بازگشت سعدی به شیراز و ماحصل تجارب و آموخته های او در قالب آثاری چون بوستان و گلستان توصیف می شود. 
مباحث بعدی كتاب از دیگر آثار زرین كوب است كه به نوعی به سعدی مربوط است.

قند مكرر؛ تكرار مضمون در آثار سعدی
  ابراهیم قیصری

از دیباچه بوستان و گلستان چنین برمی آید كه سعدی وقتی پس از سال ها جهانگردی و سیر در آفاق، به وطن خودـ  شیرازـ  
برمی گردد، در نشیمن عزلت و كنج فراغت می نشیند و حاصل اندیشه ها، آموخته ها و تجربیاتش را كه از پیش یادداشت كرده یا 

در خاطر داشته، نظم و نسق می دهد. به فاصله یك سال ابتدا »بوستان« و سپس »گلستان« را می نویسد. تقارن زمان تصنیف 
این دو كتاب از یك سو و عالقه شیخ به بعضی از نكته ها و شاخصیت برخی اندیشه ها و آرمان ها موجب آن شده كه مقداری از 

مضامین بوستان موضوعا و گاه با عین عبارت در گلستان هم تكرار شود. تكرار مضامین در این كتاب بررسی شده است.
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معرفی مهم ترین كتاب هایی كه 
ردپای سعدی در كتاب هابه سعدی و آثارش پرداخته اند



روشن كردن چراغ هدف

وقتی درباره هدف حرف می زنیم، ممكن است درك روشن و درستی از 
اینكه هدف دقیقا چیست نداشته باشیم. تعاریف روانشناسی می گویند 
كه هدف، آن معنایی است كه ما باید در زندگی دنبال كنیم. برای یكی 
معنای زندگی، فراهم كردن اسباب شادی و آرامش برای خانواده اش 
است، برای دیگری تجربه عشق، آرامش و لذت معنای زندگی است. 
بعد از اینكه هدف خود را مشخص كردیم، 7نكته هست كه باید درباره 
این هدف درنظر داشــته باشیم: نكته اول این اســت كه هدف باید 
روشن و واضح باشد و كلی و مبهم نباشد. مثال اگر هدفمان رسیدن به 
آرامش است، باید دقیقا برای خودمان تعیین كنیم كه منظورمان از 
این آرامش چیست و چه جزئیاتی درباره آن مهم است؟ نكته دوم، 
وجود جنبه ایجادی در اهداف است، یعنی جنبه های مثبت هدف را 
تعیین كنیم، یعنی مثال بگوییم هدف ما شادی است و این شادی، 
چه آثار مثبتی در زندگیمان خواهد داشت. نكته سوم این است 
كه حتما اهدافمان را بنویســیم، حتی اگر بتوانیم درباره آنها 
نقاشی بكشیم مفید است. نكته چهارم این است كه اهدافمان 
را جلوی چشم مان بگذاریم تا مدام آنها را به یاد بیاوریم. نكته 
پنجم، توجه به اهمیت زمان بندی اســت، گاهی مبتالیان 
به اختالل پاركینســون، انجام كارها را به آخرین دقایق 
موكول می كنند و بنابراین از هدف خــود دور می افتند. 
نكته ششم این اســت كه اهداف حتما قابل سنجش و 
اندازه گیری باشند تا بتوانیم تشخیص دهیم با گذشت 
زمان، چقدر به هدفمان نزدیك شــده ایم؟ آخرین و 
هفتمین نكته هم این است كه حتما الگو داشته 
باشیم و نمونه های موفق در اهدافمان 

را بشناسیم.

4 اولویت در برنامه ریزی

آرمانی برنامه نریزید

یادتان باشــد برنامه ریزی باید قابل اجرا و ممكن باشد؛ یعنی نباید آرمانی 
برنامه ریزی كنیم. اگر داوطلب كنكور هستیم، 17ساعت درس خواندن در 
شبانه روز ممكن نیست. اگر برای موفقیت شغلی تالش می كنیم، حذف همه 
ساعات تفریح و حتی خواب، اجرای برنامه ما را با اختالل روبه رو می كند. 
بنابراین نیازی نیست آرمانی و كمال گرایانه ناسازگار برنامه ریزی كنیم. یكی 
از بهترین تمرین ها برای پایبندی به برنامه ریزی این است كه این برنامه ها 
را، به عادت تبدیل كنیم. بسیاری از موفقیت ها، در دایره عادات خوب و ترك 
عادات بد محقق می شوند؛ مثال اگر به تاب آوری، سر وقت خوابیدن، ورزش و 
مطالعه عادت كنیم، بخشی از برنامه هایمان به شكل روتین انجام می شوند. 
برای عادت كردن، دســت كم به 3چیز نیاز داریم؛ تمرین و تكرار، تلقین و 
تحمیل. اگر قصد داریم در برنامه ریزی برای سال جدید موفق باشیم، باید از 
توجیه و دلیل تراشی دور بمانیم. سعی كنیم جزو آن دسته افراد نباشیم كه 

كوتاهی هایمان را با بهانه جویی از گردن خود باز كنیم.

با همه حرف هایــی كه دربــاره برنامه ریزی زدیم، هرچنــد برنامه ریزی 
فرد به فرد متفاوت اســت و هركس می تواند با توجه بــه نیازها، اهداف و 
عالیقش برنامه بریزد، اما قبل از همه اینهــا، 4موضوع موقع برنامه ریزی 
در اولویت هســتند؛ اولی، برنامه ای است كه برای ســالمتی خود درنظر 
می گیریم، چه سالمت جسمی و چه ســالمت ذهن، عاطفه، رفتار و روان 
ما. اولویــت دوم در برنامه ریزی، داشــتن برنامه برای ارتباط انســانی با 
دیگران است؛ از ارتباط با همســر و فرزندان گرفته، تا بستگان، همكاران، 
همســایگان و دوســتان. اولویت بعدی كه موقع برنامه ریزی باید درنظر 
بگیریم، داشــتن برنامه برای كسب وكارمان اســت. مدیریت موضوعات 
اقتصادی، ارتقای سطح شغلی و یادگیری مهارت هایی برای پیشرفت در 
كسب وكار، زیرمجموعه این بخش از برنامه ها هستند. چهارمین اولویت ما 
در برنامه ریزی هم، داشتن برنامه برای تفریح، سرگرمی و لذت های حالل 
است. شــاید فكر كنیم حذف این برنامه ها پیامدی ندارد، اما واقعیت این 
است كه این برنامه ها، وقت هدر دادن نیســت و اتفاقا ضامن موفقیت در 

بخش های دیگر برنامه ریزی محسوب می شود.

باید و نبایدهای نوشتن برنامه

مكتب خانه 8 فیلم گردی

مقابله با خودبیمارپنداری
حاال بیشتر از یك سال است كه همه جهان درگیر یك 
بیماری شده است. بســیاری از ما به شكل طبیعی و 
بعضی هم به شكلی وسواس گونه از بیماری می ترسیم 
اما شــاید ندانید بعضی افراد به اختاللی مبتال هستند 
كه بر اثر آن، خود را بیمار می پندارند درحالی كه سالم 
هســتند. این اختالل چه نشــانه هایی دارد و راهكار 

مواجهه با آن چیست؟
در علم روانپزشكی به شخصی كه از سالمت برخوردار 
است ولی خود را بیمار تصور می كند، خودبیمارپندار 
می گویند. پزشك معموال زمانی این اختالل را قطعی 
می داند كه شــخص در مدت حداقل 6 مــاه با وجود 
اطمینان خاطر از لحاظ پزشكی، خود را متقاعد كرده كه 
بیمار است یا می ترسد كه بیمار باشد. درصورت ابتال به 
این اختالل، شما بیش از حد نگران این موضوع هستید 
كه بیماری خاصی دارید یا احتمــال دارد به بیماری 
شدیدی مبتال شوید. بیماری اختالل اضطراب می تواند 
باعث بروز اضطراب شدید شده و زندگی شما را مختل 
 كند. حتی ممكن اســت عالئم جسمی، مانند پیچش 

عضله یا خستگی را به همراه داشته باشد.

   نشانه های خودبیمارپنداری
ترس از عملكرد طبیعی، یعنی فرد عملكردهای عادی 
بدن خود، مانند ضربان قلب، تعریق و فعالیت روده اش 

را نشانه یك بیماری می پندارد.
ترس از ناهنجاری های جزئی یعنی مثال آبریزش بینی، 
تورم اندك غدد لنفاوی یا یــك زخم كوچك، نگرانی 

جدی را در فرد ایجاد می كند.
آزمایش مكرر برای بررسی عمومی و مرتب بدن برای 

دریافت عالیم بیماری.
صحبت مداوم در مورد بیماری كه در این حالت، فرد 

بیش از حد در مورد مشكالت خود صحبت می كند.
مراجعه افراطی به پزشك.

وسواسی شــدن؛ یعنی مثال فرد مدت زمان زیادی را 
به جســت وجوی عالیم بیماری احتمالی در اینترنت 

صرف می كند.

   درمان اضطراب بیماری
هر چند كه در این اختالل احتمال طوالنی شدن دوره 
درمان وجود دارد و تمایل به داشــتن نگرانی مفرط از 
سالمتی ممكن اســت كامال از بین نرود اما در نهایت 
بیمار مبتال به این اختالل می تواند به این نتیجه برسد 
كه دچار اضطراب است و یك بیماری جسمی ندارد و 
به تدریج از اضطراب خود بكاهد. این نخستین قدم برای 
درمان است. انواع این اختالل معموال با مشاوره و گاه با 

مصرف داروهای ضداضطراب قابل درمان است.

راهنما

شخصیت شناسی یكی از ماندگارترین چهره های فوتبال جهان

پله؛ افسانه ای در تاریخ 
مستطیل سبز

معروف ترین شماره10 تاریخ فوتبال، با پیراهن تیم ملی برزیل، خاطرات بی شماری برای 
طرفداران این ورزش به جا گذاشت و به اسطوره ای جهانی تبدیل شد. بازیكنی كه منتقدان 
معتقد بودند زیباترین گل هایش، گل هایی است كه خودش روانه دروازه نكرده اما باعث 

به وجود آمدن آنها بوده، شخصیت جالبی داشته است.

  شیرجه بزرگ
به تازگی فیلمی با كارگردانی كریم 
لك زاده و تهیه كنندگی محمدرضا 
شــفیعی، بــه هفدهمیــن دوره 
جشنواره »فنتســپوآ« در برزیل 
راه یافته اســت. جالب اینكه یكی 
از روزنامه های بزرگ برزیل نیز با 
تماشای این فیلم، نظر داده است 
كه این فیلم بدون شك جزو هفت 
فیلم برتر این جشنواره محسوب 
می شود. حتی یك منتقد آمریكایی 
به نام استیون كوپین، درباره فیلم 
نگاشته اســت: »این فیلم  من را 
تســخیر كرد، وقتی به تماشــای 
»شیرجه بزرگ« نشستم، به خود 
گفتم كه این چه فیلم عجیبی بود 
كه من دیدم! پــس از مدت ها این 
نخستین فیلمی بود كه حتی پس 
از پایان آن، ذهن مــن همچنان 
مبهــوت صحنه هــای آن بــود و 
مشتاق دیدن مجدد فیلم شدم و 
طی 1۲ ساعت گذشــته ۲ بار آن 

را دیدم!«

تحسین برانگیز

  زندگی به سبك بازماندگان 
نخستین

در این مجموعه از مستندها كه از 
شبكه مستند سیما پخش می شود، 
هیزن ادل شما را با خودش به دل 
طبیعت و حیات وحــش می برد. 
او در واقــع یــك مربــی نجات و 
راهنمــای حیات وحــش اســت 
و در ایــن مجموعه مســتندهای 
خودش، ســعی كرده است كه به 
دل طبیعت برود تا تمــام توان و 
دانــش و مهــارت خــودش را به 
چالش بكشد. او در این مستندها 
نزد قبایل ابتدایی می رود تا درك 
كند كه آنها چگونه دارند با زندگی 
و سختی های آن كنار می آیند و در 
دل طبیعت وحش زنده می مانند. 
پنجشنبه ها ساعت ۲1می توانید 
ایــن مســتندهای تماشــایی را 
نگاه كنید. اگر هــم جا ماندید كه 
بازپخش آن از خود شبكه مستند 
و نیز از تلوبیون می تواند كار شما را 

راه بیندازد.

در دل حیات وحش

  شاید دوباره
این روزها شــبكه مســتند سیما 
میزبان مســتندی است كه شاید 
به شدت بتواند از زندگی های شما 
گره گشــایی كند. مستند »شاید 
دوباره«، هر دو قســمت یك بار، 
شــما را با مشــكالت زوجی آشنا 
می كند و البته ســعی می شود كه 
با كمك مشــاوران، مشكالت این 
زوج حل شــود؛ در واقع این زوج 
در این مســتندها، با مهارت های 
فردی و همسرداری آشنا می شوند 
تا بتوانند زندگی خوبی را پیش رو 
داشته باشــند. تماشــای چنین 
مستندی در چهارشنبه ها، خاصه 
در این روزهای كرونایی كه غالبا 
خانواده ها و همسران زمان زیادی 
را با هم سپری می كنند، می تواند 
مهارت های خوبــی را در اختیار 
زوج هــا قــرار دهــد. محمدرضا 
كریمــی راد، تهیه كننــده ایــن 
مجموعه است و اگر بخشی از آن را 
از دست دادید، می توانید بازپخش 
آن را در خود شــبكه مستند یا در 

تلوبیون تماشا كنید.

به سوی دلخوشی

پنجشنبه
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طرح:  محمد علی حلیمی

باید و نبایدهایی كه در برنامه ریزی سال جدید می توانیم انجام دهیم

كارگردان زندگی ات باش

5گام برای موفقیت

باید تالش كنیم در سال جدید، تبدیل شدن به یك انسان موفق را هدف قرار 
دهیم. بعضی از ما در زندگی برنده ایم چون مثال در مزایده  ای پیروز شده ایم، 
بعضی از ما پیشرفته ایم چون دانشی مثل اقتصاد دیجیتال یا چند زبان خارجی 
بلدیم، اما فقط آنها موفق محسوب می شوند كه توانسته اند از وضعیت موجود، 
كمی به وضعیت مطلوب نزدیك تر شوند. حواستان باشد كه كمی نزدیك تر 
شدن به وضعیت مطلوب هم، موفقیت محسوب می شود و الزم نیست حتما 
تغییرات بزرگی را شاهد باشیم. الزم نیست حتما از صفر به صد رسیده باشیم، 
از صفر به یك رسیدن هم قابل قبول است و در فرایندی تدریجی و طبیعی، در 
مسیر موفقیت حركت خواهیم كرد. بودن در مسیر موفقیت و منحرف نشدن 
از مسیر، به خودی خود ارزشمند است. برای قدم گذاشتن و ماندن در مسیر 
موفقیت، در قدم اول باید اهدافمان را مشخص كنیم. در مرحله دوم باید برای 
رسیدن به اهدافمان، برنامه ریزی داشته باشــیم. مرحله سوم شروع اجرای 

برنامه، مرحله چهارم پیگیری برنامه و مرحله پنجم، داشتن ارزیابی است.

ساعت كوك كنید

 برای موفقیت در اجرای برنامه ریزی های روزانــه، توجه به خواب اهمیت 
باورنكردنی دارد. به موقع خوابیدن باعث می شود در زمانی كه بدن از نظر 
فیزیولوژیك سرد می شود، به آن اســتراحت دهیم تا برای فعالیت روز بعد 
آماده و پرانرژی باشد. یكی دیگر از مالحظات برنامه ریزی موفق این است 
كه خط قرمزهایی برای خود مشــخص كنیم و به آنها پایبند باشیم. به این 
ترتیب دیگران هم متوجه می شوند كه ما مسئول تامین خواسته های آنها 
به بهای كنار گذاشتن برنامه های خود نیستیم.كوك كردن ساعت! همین 
كار به ظاهر ساده می تواند تأثیر عجیبی بر پایبندی بر برنامه ریزی داشته 
باشد. برای هر كاری، از بیدار شدن گرفته تا زمان مطالعه و مهمانی و ورزش، 
ساعتمان را تنظیم كنیم تا بدانیم چقدر زمان به هر برنامه اختصاص دهیم 
و هر كاری را سروقت شــروع و تمام كنیم. یكی دیگر از كارهایی كه برای 
مدیریت زمان در برنامه ریزی مفید اســت، توجه به زمان های خاكستری 
اســت؛ زمان هایی كه صرف حضور بی هدف در فضای مجازی، تماشــای 
برنامه های تكراری تلویزیون یا مكالمات طوالنی تلفنی می شــوند، بدون 

اینكه بهره ای داشته باشند سپری می شوند.

اولیــن هفته هــای یك ســال 
تازه، بهترین فرصــت برای یك 
برنامه ریزی جامع اســت تا بدانیم 
قرار اســت هفته هــا و ماه های 
پیش رویمان را، به چه شكل و برای 
رسیدن به چه اهدافی سپری كنیم 
تا در پایان آن سال، با مرور عملكردمان احساس رضایت 
داشته باشیم. بسیاری از ما این روزها تصمیم داریم قلم و 
كاغذ برداریم و هدف ها و برنامه هایمان را برای سال پیش رو 
بنویسیم. برای موفقیت هرچه  بیشتر در این راه، باید اصول 
و باید و نبایدهای تعیین هدف و برنامه ریزی را بدانیم. دكتر 
علی صدرا، كارشناس مهارت های زندگی، فوت و فن های 

یك برنامه ریزی اصولی و شدنی را برایمان مرور كرده است.

نیلوفر  ذوالفقاری

برای برنامه ریزی باید در قدم اول، اولویت بندی داشــته باشــیم. باید 
ترتیب كارها را برای خودمان تعیین كنیم. حتما تا به حال نام كتاب 
»قورباغه ات را قورت بده« نوشته برایان تریسی را شنیده اید. در این 

كتاب نویســنده توصیه می كند اگر قرار است مجبور به قورت 
دادن 3قورباغه باشیم، بهتر است اول آن را كه بزرگ تر و زشت تر 
اســت انتخاب كنیم. اما تعجب خواهید كرد اگر بشنوید كه 
اتفاقا در اولویت بندی رسیدگی به كارها، بهتر است برعكس 
این الگو عمل كنید! یعنی اگر امروز قصد انجام 3كار ساده، 
متوسط و دشوار را دارید، به جای شروع كردن از كار دشوار، 
از ساده ترین كار شــروع كنیم. این مدل شبیه به قانون 
گرم كردن در ورزش است. در واقع باید كارهای مهم را 
از كارهای بی اهمیت تر جدا كنیم اما الزم نیست حتما 
ابتدا سراغ ســخت ترین كارها برویم. نكته دیگری كه 
موقع برنامه ریزی باید رعایت كنیم این است كه اگر 
تصمیم به انجام كاری گرفتیم، بهتر است خیلی این 
تصمیم را با دیگــران در میان نگذاریم چرا كه این 
كار معموال نتیجه منفی بر عملكرد ما می گذارد. 
یكی دیگر از نكات مهم، اجتناب از شتاب زدگی 
در برنامه ریزی اســت. لزومی ندارد در مدتی 
خیلی كوتاه، به یك هدف بزرگ برســیم.كار 
دیگری كه باید از آن اجتناب كنیم، به تأخیر 
انداختن برنامه هاســت. آن جمله معروف 

»باشد از شنبه«، مانع بزرگی سر 
راه برنامه های ما خواهد 

بود.

مدلی از یك برنامه ریزی روزانه
هرچند روش های مختلفی برای برنامه ریزی وجود دارد، اما می توانیم یكی از بهترین مدل های 
برنامه ریزی در شبانه روز را با هم مرور كنیم تا الگوی مناسبی پیش رویمان باشد: بهتر است بین 
ساعت 6تا 7صبح، از خواب بیدار شویم. در این ساعت ها دمای بدن رو به افزایش است و در واقع 
زنگ بیداری بدن به صدا درمی آید. تا ساعت 8صبح، باید صبحانه بخوریم تا سوخت وساز بدن 
فعال و قند، كورتیزون و آدرنالین خون تنظیم شود. در فاصله ساعت 9تا 11صبح، چون آدرنالین 
و سطح هوشیاری باالست، فعالیت هایی كه به آمادگی ذهنی نیاز دارد مانند برنامه ریزی، تحلیل 
و مطالعه موفق خواهند بود. نزدیك به اذان ظهر، یك خواب كوتاه نیمروزی می تواند نیروهای ما 
را تجدید كند. از ساعت 15تا 17، دوباره آدرنالین به باالترین سطح خود می رسد و دوباره زمان 
مناسبی برای فعالیت های نیازمند هوشیاری باال داریم. از ساعت 18شرایط بدن ما طوری است 
كه فرصت مناسبی برای ورزش داریم. بعد از ورزش می توانیم شامی سبك بخوریم و از ساعت۲1 

كه دوباره دمای بدن رو به كاهش می رود، باید كم كم خودمان را برای خواب آماده كنیم.

 عالقه به سیاست اعتماد به نفس واقعی

 نماد دوستی و وطن پرستی

 زندگی ماجراجویانه

 پا به توپ از كودكی

همان قدر كه دیگران به استثنا بودن پله اعتقاد داشتند، 
خودش با اعتمادبه نفسی دور از خودپسندی، توانایی هایش 
را باور داشت. فرانتس بكن باوئر، قیصر فوتبال آلمان، درباره  

پله گفته بود: »خود من با پله در تیم كاسموس نیویورك 
همبازی بودم و در همانجا به یكی از طرفداران او تبدیل 
شدم«. جالب تر از این سخن، اظهاراتی است كه خود پله 
درباره  خود داشته است: »دیگر هرگز پله تازه ای به وجود 

نخواهد آمد زیرا خدا فقط یك پله، یك بتهوون و یك 
میكل آنژ خلق كرده است. ولی دلیل دیگری نیز وجود 

دارد. دیگر هرگز پله تازه ای به وجود نخواهد آمد زیرا پدر 
و مادر من فرزندی مثل من به دنیا نمی آورند«. شاید پله 

حق داشته باشد و دست كم با مجموعه  ویژگی هایی كه در 
او دیده شده، دیگر بازیكنی چون او به وجود نیاید. او یك 

اعجوبه  واقعی بود، می توانست روی یك دستمال كوچك، 
بازیكن حریف را دریبل كند، پله قدرت شوت زنی با هر دو پا 

را داشت و غیر از آن با پرشی حیرت آور، سرزن قهاری هم بود 
و بسیاری از گل های زیبای خود را با ضربه  سر به ثمر رساند. 

او اندامی نیرومند و ورزشكارانه داشت و گاهی به حركات 
آكروباتیك تماشایی دست می زد.

چهره افسانه ای ورزش فوتبال، آن قدر به توانایی ها و البته 
محبوبیت خود بین مردم مطمئن بود كه در سال 199۰ 
به رسانه های بین المللی گفت به حضور در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 1994 برزیل فكر می كند. هرچند 
این اتفاق رخ نداد ولی پله در همان دهه وارد سیاست شد 
و نشان داد عالقه اش به سیاست چقدر جدی بوده است. 
از سال 1995 تا 1998 او وزیر ورزش برزیل بود. پله در 
آن دوران تالش كرد به بازیكنان حرفه ای قدرت چانه زنی 
بیشتری درمقابل باشگاه ها بدهد؛ فرصتی كه بازیكنان 
نسل پله هرگز به آن دست نیافتند. او سعی كرد حضورش 
در دنیای سیاست هم مثل حضورش در جهان فوتبال، 
تأثیرگذار و ماندگار باشد.

فوتبالیست تاریخ ساز برزیلی ها در دوره حرفه ای فعالیتش هیچ وقت در 
المپیك حضور نداشته، اما توماس باخ اعالم كرد پله مستحق این افتخار 
است چراكه نمادهای جنبش المپیك، یعنی دوستی، احترام و خوبی را 
در خود دارد. پله اسطوره فوتبال جهان نیز گفت: »ما هم اكنون در شرایط 
سخت سیاسی در برزیل قرار داریم. به یاد می آورم وقتی در سال 1958، 
هفده ساله بودم برای نخستین بار در جام جهانی در سوئد شركت كردم. آن 
زمان بود كه فهمیدم هیچ كس درباره برزیل نمی داند و من از فوتبال تشكر 
می كنم كه باعث شناخته شدن برزیل در جهان شد«. پله یك وطن پرست 
واقعی بود و سال ها تالش كرد با توانایی منحصربه فرد فوتبالی، عالقه به 
كشورش را ثابت كند و نام برزیل را به گوش دنیا برساند.

زندگی خصوصی پله با فرازونشیب های فراوانی همراه بوده است. شكست های متعدد در ازدواج و مبارزات سیاسی و 
فعالیت های فرهنگی و هنری و اجتماعی گسترده در برزیل و سایر نقاط جهان، زندگی این اسطوره مستطیل سبز را بسیار 
شگفت انگیز و ماجراجویانه كرده است. شاید پله، ازجمله معدود شخصیت های سلبریتی زنده دنیا باشد كه نسل های 
مختلف و میلیاردها نفر با او و هنرنمایی هایش در مستطیل سبز فوتبال از دهه4۰ میالدی به این سو خاطرات زیادی دارند.

در دام افسردگی
پله، فوتبالیســت قــرن و یكی از اســطوره های 
فراموش نشــدنی جهان فوتبال، در ســال های 
سالمندی حال چندان مساعدی را از نظر روحی 
تجربه نكرد. پسرش در دوره ای به رسانه ها گفت كه 
پدرش در وضعیت جسمی و روحی ناخوشایندی 
به ســر می برد. پســر پله در گفت وگویی گفته 
اســت: »او از لحاظ تحرك خیلی شكننده است. 
دوره  درمانی او بعــد از عمل جراحی مفصل لگن 
چندان مطلوب ســپری نشــده. به ندرت از خانه 
خارج می شــود و این عدم تحرك به گونه ای او را 
دچارافسردگی كرده است«. پسر اسطوره فوتبال 
معتقد اســت این نكته كه پله به نوعی شاه بود و 
همواره شخصیتی تأثیرگذار داشت حاال اما دیگر 
نمی تواند به درســتی راه برود، باعث شرمساری 

اوست و به همین خاطر هم در انزوا فرورفته است.

پله در خانواده اش به Dico شهرت داشت. درواقع 
شهرت اصلی او پله نبوده بلكه به دلیل اینكه او به 

دروازه بان تیم واسكوداگاما كه نام وی Bilé بوده عالقه 
خاصی داشته لقب او را هم پله یا  Pilé می نامند. پدر 

پله هم فوتبالیست بود اما به دلیل آسیب دیدگی از 
ناحیه زانو، زود از دنیای فوتبال خداحافظی كرد. پله 
در سن پانزده سالگی به تیم جوانان سانتوس و پس از 
یك سال بازی به تیم بزرگساالن سانتوس پیوست. او 
در نخستین بازی برای تیمش كه با برد 7-1 این تیم 

همراه بود یك گل به ثمر رساند. در سن شانزده سالگی 
در صدر جدول گلزنان لیگ برزیل قرار گرفت. فقط بعد 
از 1۰ ماه از عقد قرارداد حرفه ای با سانتوس، به تیم ملی 
برزیل دعوت شد و مسیر موفقیت را با سرعت طی كرد. 
كسب قهرمانی جهان، قولی بود كه پله در سن نه سالگی 

به پدرش داده بود.

از مستطیل سبز تا قاب سینما
هرچند اسطوره فوتبال آن قدر مشهور شد كه نیازی به دیده شدن نداشته باشد اما پله 

تصمیم گرفت شهرت را جز در مستطیل سبز، روی پرده نقره ای سینما هم تجربه كند. 
حضور پله تنها در میدان سبز فوتبال خالصه نمی شود بلكه او در فیلم سینمایی »فرار به سوی 

پیروزی« در كنار استالونه نیز هنرنمایی كرده است. او در این فیلم نقش زندانی ای را بازی كرد 
كه در كمپی از نازی های آلمانی زندانی بود و با برگزاری یك مسابقه فوتبال موفق به فرار شدند. 
او در 1۲فیلم و مجموعه تلویزیونی ایفای نقش كرده است. بعدها اسطوره فو تبا ل برزیل بیش 
از دوهزار قطعه از خاطرات و یادگاری هایش را كه مربوط به دوران فو تبا لی اش بوده، شــامل 

3جام قهرمانی جهان و یك جام ژول ریمه، در مركز خیریه ای در شهر لندن به حراج گذاشت.



مغازه 86ساله 

پاتوقی برای آرتیست ها 

70سال آشپزی 

روزگار سپری شده آقا فریدون 

دیدار با فریدون سلطان محمدی كه صاحب 
قدیمی ترین  آش فروشی پایتخت است 

آش با طعم تاریخ

9مطبخ خانه

میان شلوغی و ازدحام سرسام آور چهارراه سرچشمه، روی صندلی 
كهنه چوبی نشسته و مثل شكارچی های قهار انتظار می كشد. دم 
غروب اســت و پیاده رو در قرق موتوری ها و عابران پیاده ای كه 
هنگام عبور از چهارراه تاریخی سرچشمه رد بوی  آش را می گیرند 
و می رسند به مغازه فریدون سلطان محمدی؛ صاحب قدیمی ترین 
آش فروشی تهران كه 50سال روی همین صندلی چوبی نشسته 
و با لبخند هر رهگذری را به خوردن یك كاســه  آش شله قلمكار دعوت می كند. آنطور 
كه می گوید قدمت این مغازه به دوران حكومت رضا شــاه بر می گردد اما از سال 1350به 
 آش فروشی بدل شده و حاال مشتری های مخصوصی دارد كه می دانند چه ساعتی بیایند تا 

دست شان از آش های معروف قدیمی ترین آش فروشی تهران كوتاه نماند.

فیلم  گردی

  مستند عالیجناب
ســینمایی  مســتند  فیلــم 
در  ایــران،  از  »عالیجنــاب« 
پانزدهمیــن دوره جشــنواره 
فیلم های قوم نگارانه اتنو سینكاری 
وین اتریش به نمایش درخواهد آمد 
تا با دیگر فیلم هــای حاضر رقابت 
كند. ایــن فیلم را ســجاد ایمانی 
كارگردانی كــرده و همچنین رضا 
دانش پــژوه تهیه كنندگــی اش را 
عهده دار بوده. این فیلم قبال نامزد 
بهترین كارگردانی مســتند بلند 
جشنواره سی ام ســینماحقیقت 
هم بود و در جشــنواره فیلم فجر 
ســی ام هم به نمایش درآمد. این 
اثر در استان كهگیلویه و بویراحمد 
ســاخته شــده و 72دقیقه است. 
داستان زندگی یك قهرمان بوكس 
را روایت می كند كــه برای نجات 
خانــواده اش مجبور می شــود كه 
دست به هر كاری بزند. او در واقع 
یك قهرمان واقعی است و در رینگ 
زندگی، بدون هیچ تماشاگری دارد 

بیشترین تالش اش را می كند.

قهرمان واقعی

  نمایش اینترنتی گنجشكك 
اشی مشی

نمایش »گنجشكك اشی مشی« به 
نویسندگی داوود كیانیان و طراحی 
و كارگردانی حســن دادشــكر، 
از ســوی كانون پــرورش فكری 
كودكان و نوجوانان اكران اینترنتی 
می شود. جالب اینكه این نمایش از 
تولیدات مركــز تولید تئاتر و تئاتر 
عروسكی كانون در 23سال گذشته 
بوده كه این روزهــا در قالب طرح 
»نمایش نمــا«، در پایگاه مجازی 
كانون به آدرس th.kpf.ir به نمایش 
درآمد و به نوعی بازســازی شــده 
این نمایش برای ارائــه اینترنتی 
است. داســتان درباره گنجشكك 
اشی مشی است كه برخالف توصیه 
دوســتانش، می خواهد به دنیای 
آدم ها نزدیك شود،  اما از بی تفاوتی 
آنها سرخورده می شود. این نمایش 
12بازیگر و عروســك گردان هم 
دارد كه در كنار هــم، این نمایش 
دلپذیر اینترنتی را شكل داده اند؛ 
نمایشــی كــه در ایــن روزهای 
كرونایی می تواند بــرای فرزندان 

شما حسابی جذاب باشد.

گنجشكك معروف ما

جهان قصه ها

  چهل قصه
دوســت دارید كه فرزندان شــما 
با قصه هــای خــوب و قصه گویان 
خوب تر آشــنا شــوند؟ پس این 
مجموعه های »چهل قصه« كانون 
پرورش فكری كــودك و نوجوان 
می تواند گزینه خوبی برای تان باشد. 
نســخه اول آن ابتدای سال جاری 
منتشــر شــده و در دســترس 
عالقه مندان قرار گرفت. همین چند 
روز پیش هم نسخه دوم آن منتشر 
شده است كه در آن، می توانید هم 
قصه گویان مطرح را مشاهده كنید، 
هم پای قصه های خوبی بنشینید. 
نسخه اول آن شامل 4دی وی دی و 
عروسك كالغ قصه گو به عنوان یك 
بســته آموزش قصه گویی از طرف 
كانون ارائه شده است. والدین هم از 
این بسته  می توانند بهره زیادی برده 
و تبدیل به قصه گوی خوبی شوند؛ 
كه در این روزهای كرونایی حسابی 

كارساز است.

پنجشنبه

شماره 116
2  اردیبهشت 1400 

خیابان ســتارخان، گعده شكم گردهاســت اما چهارراه 
سرچشــمه و حوالی آن هم برای جماعت خوش خوراك 
چیزی كم ندارد. قدیمی ترین  آش فروشی تهران در ضلع 
شــمال غربی چهارراه سرچشــمه را هم باید در همین 
ردیف قرار داد. روی یكی از شیشــه های مغازه نوشــته 
»آشپزخانه سرچشمه« و روی شیشه منتهی الیه سمت 
چپ عدد 1314حك شده و فریدون سلطان محمدی آن 
را شناسنامه مغازه اش می داند؛ »وقتی جوان بودم، پدرم 
در بازار پاچنار آشپرخانه داشت و من هم شاگردی اش را 
می كردم. فقط حلیم و  آش و گاهی اوقات كباب می پختیم. 

یــادش به خیر غذای ما را روی دســت می بردند. ســال 
1354وقتی عمویم فــوت كرد این مغــازه را از ورثه اش 
خریدم. اینجا از سال 1314آشپزخانه بود اما من در این 
مغازه فقــط آش پختم.« خیابان خیام، پشــت امامزاده 
سیدنصرالدین، آدرسی است كه فریدون سلطان محمدی 
تا ابد در صندوقچه خاطراتش نگه داشته؛ »خانه ما پشت 
امامزاده سیدنصرالدین بود و انگار همه خاطراتم با كوچه و 
خیابان های حوالی بازار عجین است. شاید بیشتر از 70سال 
باشد كه همین دور و اطراف برای مردم آشپزی كرده ام و 

االن هم جز آشپزی، كار دیگری بلد نیستم.«

حاال فریدون خان مانده با انبوه خاطرات ریز و درشــتی كه همه شــان با تاریخچه پر فراز و نشیب همین مغازه 
20متری عجین است. صاحب قدیمی ترین مغازه آش فروشی تهران روزگاری را روایت می كند كه در چهارراه 
سیروس و در همسایگی چهارراه سرچشمه متولد شد و این حوالی آرام آرام رونق گرفت؛ »وقتی جوان بودم گاهی 
به همین مغازه كه آن موقع مال عمویم بود سر می زدم و توی همین رفت وآمدها یك بار رضا شاه را از نزدیك دیدم. 
همان موقع ها سنگلج، محله كلیمی ها بود اما به دستور رضا شاه از اینجا رفتند. بعد هم دستور داد ظرف 30روز 
این خیابان را آسفالت كنند. به همین خاطر وقتی كار تمام شد اسم این خیابان و چهارراه پایین تر از سرچشمه 
را گذاشتند سی روز و بعدها به سیروس معروف شد. آن موقع عصر درشكه بود و هیچ خیابانی در تهران آسفالت 
نداشت.« فریدون سلطان محمدی در فصل رونق سرچشمه و از سال 1354كه بازار تهران سر و شكل گرفته از 
مغازه پدری اش در بازار پاچنار به این مغازه كوچ كرده و به سرعت اینجا مشتری های مخصوصی پیدا كرده است. 
او می گوید كه سرچشمه از روزگار قدیم گعده شلوغ و پرماجرای اهالی هنر بوده و بسیاری از هنرمندان سال های 
قبل از انقالب، مشتری این مغازه بوده اند و برخی دیگر برای یك بار هم كه شده طعم دست پختش را چشیده اند؛ 
»خیلی از خواننده هایی كه بعدها به لس آنجلس رفتند مشتری دائم من بودند. همین 3-2سال پیش بود كه بهروز 
وثوقی در یكی از مصاحبه هایش گفت دوســت دارم یك بار دیگر به سرچشمه بروم و یك كاسه آش شله قلمكار 
بخورم. او و ناصر ملك مطیعی مشتری ثابت من بودند. و بعد از تعطیلی كافه ها به اینجا می آمدند و خوراك شان 

هم یك كاسه  آش شله قلمكار بود.«

پاتیل هایی كه تحلیل رفت
آش فروشی سرچشمه شاید نخستین آش فروشــی تهران نباشد اما 
بدون تردید تنها بازمانده نســل قدیم آشپزخانه های سنتی پایتخت 
است. فریدون ســلطان محمدی می گوید وقتی این آشپزخانه را راه 
انداخت فقط یك مغازه آش فروشــی در تهران و یكــی دیگر هم در 
شهرری آش شله قلمكار می پختند؛ »46سال قبل وقتی این آشپزخانه 
را راه انداختم فقط یك آش فروشی در نزدیكی میدان قزوین و روبه روی 
بیمارستان فارابی بود و یكی از مغازه های نزدیك حرم عبدالعظیم)ع( 
فقط آش می پخت كه هر دو با گذشت زمان تعطیل شدند. من كارم 
را با یك فر نفتی شروع كردم و روی فر، حلیم و آش و كوفته تبریزی 

می پختم. همه غذاها را ســاعت یك بعد از نیمه شب بار می گذاشتم 
و ساعت 5صبح تحویل مشــتری می دادم. ساعت 11هم كه می شد 
همه غذاها تمام بود و كركره را پایین می كشیدیم و می رفتیم به امان 
خدا.« صاحب قدیمی ترین آش فروشی تهران معتقد است كه روزگار 
آش فروش ها در تهران ســپری شــده و با وجود فست فود فروش ها و 
رستوران های پر زرق كمتر كسی سراغ آنها را می گیرد؛ »توی همین 
مغازه سه پاتیل جدا داشتم. یكی برای  آش، یكی برای كوفته تبریزی و 
یكی دیگر هم برای حلیم. االن دیگر این خبرها نیست. یك دیگ آش 

می پزیم با یك قابلمه كوفته تبریزی و تمام. «

مهرداد رسولی

هنوز هم كه هنوز است چهارراه سرچشمه فقط یك 
مغازه  آش فروشی دارد و آن هم متعلق به كسی است 
كه به گفته خودش 70سال برای مردم آشی پخته كه 
یك وجب روغن روی آن بوده. فریدون سلطان محمدی 
می گوید كه رسم آش پزی را از پدر به ارث برده و تا ابد 
به آن پایبند خواهد بود؛ »برای پختن آش، گوشت را 
توی قابلمه بریز و قلم گاو را با نخود و لوبیا بپز و دست 
آخر تره، جعفری و ترخون و مرزه تازه را به آن اضافه كن 
و هم بزن. بعد هم كه پخت با پیاز داغ زیاد بخور. قلم گاو 
باعث می شود  آش قوت پیدا كند اما امروز كمتر آشپزی 
را پیدا می كنید كه صبح خروس خوان برود قصاب خانه 
قلم گاو بخرد و قاطی غذا كند مگر اینكه شرف و وجدان 
داشته باشد. یادش به خیر یك موقع ساعت 4صبح به 
میدان می رفتم تا ســبزی تازه بخرم اما االن از میدان 
برایم می آورند جلوی مغازه خالی می كنند. من هنوز 
یك وعده هم  آش با سبزی خشك نپخته ام.« كسب وكار 
فریدون سلطان محمدی مثل برخی آش فروشی های 
تهران هرگز به برند معروفی بدل نشــد اما مغازه او به 
اندازه خودش اسم و رسم دارد؛ »بچه هایم به این كار 
تن ندادند و رفتند سراغ كار و زندگی خودشان. من هم 
دست تنها ماندم و نتوانستم آشپزخانه را توسعه بدهم 
اما كار خودم را می كنم. هنوز هم ساعت 7صبح جلوی 
مغازه می نشینم و ســاعت 4بعد از ظهر هم كركره را 
پایین می كشم و می روم. من قدیمی ترین آش فروش 
تهران هستم. به هر كسی بگویید  آش فروش سر چهارراه 
سرچشمه مرا می شناسد. مردم مرا دوست دارند و من 
هم آنها را دوست دارم. همین برای دنیا و آخرتم كافی 

است. دیگر چه می خواهم؟«

صاحب قدیمی ترین آش فروشی تهران شــیرین تر از هر كسی خاطرات سال هایی را كه  
آش وعده غذایی پر قوت بود تا یك صبحانه معمولــی، روایت می كند؛ »آن موقع یعنی 
حول و حوش سال 1330به بعد چای شیرین و كره و مربا نبود. آنهایی كه دست شان به 
دهان شان می رسید یك كاسه  آش می خریدند و صبحانه می خوردند. در آن سال ها  آش 
را توی كاســه های ِگلی كه دور تا دورش نقاشی داشت می ریختند و با قاشق های چوبی 
می خوردند. « اینكه چراغ قدیمی ترین آش فروشــی تهران هنوز روشن مانده و فریدون 
سلطان محمدی با قامتی خمیده و در 90سالگی هنوز جلوی در مغازه اش می نشیند تا 
مشتری ها از راه برسند، خوشحال كننده است اما به نظر می رسد روزگار این مغازه قدیمی كه 
با گذشت سال های طوالنی به بخشی از هویت چهارراه تاریخی سرچشمه بدل شده در حال 
سپری شدن است. آقا فریدون كه سرد و گرم كاسبی در این مغازه را چشیده، می گوید: »یك 
موقعی از ورامین می آمدند اینجا آش می خوردند و می رفتند. ما از كرج هم مشتری داشتیم. 
فرقی هم نمی كرد كشك بادمجان و كوفته تبریزی بخورند یا  آش رشته و  آش شله قلمكار. 
خیلی ها فقط می آمدند تا ســر در قدیمی ترین مغازه آش فروشی تهران را ببینند و یك 
پیاله آش هم بخورند و بروند اما االن از این مشتری ها خبری نیست. كرونا آمد و بالی جان 

كاسبی ما شد. دیگر چه كسی جرأت می كند در شلوغی پیاده رو سرچشمه آش بخورد؟«

چراغ آشپزخانه های قدیمی تهران هنوز روشن است 

بفرمایید افطار
پای خاطرات تهران نشین های قدیم كه بنشینید حتما از رسم آش خوردن در 
پایتخت برای شما خواهند گفت. در عصری كه هنوز املت، اسفناج، بیكن و وافل 
وارد منوی صبحانه رســتوران های پر زرق و برق نشده بود، جماعت سحرخیز 
مسیر رسیدن به  آش فروشی های معروف را گز می كردند و با یك پیاله آش پرقوت 
به قول معروف »ته بندی« می كردند تا وعده ناهار. از آش فروشی های قدیمی و 
خسته تهران كمتر نام و نشانی مانده اما تعدادی از آنها هنوز هم نفس می كشند 
و دست بر قضا مشتریان مخصوص خودشان را دارند؛ مغازه های كوچك و جمع 
و جوری مثل مغازه فریدون ســلطان محمدی در چهارراه سرچشمه كه هیچ 
نسبتی با رستوران های الكچری پایتخت ندارد و با طبخ و هنوز فروش انواع  آش 

روزگارشان را سپری می كنند.

  خیابان پیروزی
تابستان سال 1350كه حاج علی معنوی، مغازه محقر و باصفایش در حوالی محله 
چهارصد دستگاه تهران را راه انداخت كسی تصور نمی كرد همین مغازه یك روز 
به قدیمی ترین  آش و حلیم فروشی تهران بدل شود و آوازه او از مرزهای پایتخت 
فراتر برود. طرفداران پروپا قرص شكم گردی،  آش معنوی را با نام آش فروشی حاج علی و پسران نیز 
می شناسند؛ چرا كه حاج علی معنوی 3شعبه دیگر هم تاسیس كرده و همه آنها را با كمك پسرانش 
اداره می كند. محبوبیت  آش و حلیم معنوی  در تهران آن قدر زیاد است كه تعداد  آش فروشی هایی كه 
به همین اسم فعالیت می كنند مدام رو به افزایش است اما شكم گردهای حرفه ای می دانند كه طعم 

واقعی آش شله قلمكار را باید در شعبه اصلی معنوی بچشند.

معنوی

  خیابان جمالزاده
شاید اغراق نباشد كه بگوییم غذای اصیل و لذیذی مثل  آش با نام نیكو صفت گره 
خورده است. فعالیت نیكو صفت از سال 1352 و با رستوران داری شروع شد و در 
سال    1369  آش را جایگزین پخت غذاهای پر زرق و برق كرد. آش فروشی نیكو 
صفت تا یك دهه قبل در میدان انقالب بود اما با اجرای طرح توسعه دانشگاه تهران، به خیابان جمالزاده 
جنوبی منتقل شد. در منوی این  آش فروشی انواع  آش از آش رشته و آش شله قلمكار گرفته تا  آش دوغ 
و  آش عدسی گنجانده شده و با ذائقه همه مشتری ها جور در می آید. معروف ترین  آش فروشی تهران 
معموال جای مناسبی برای گعده های دانشجویی است و تنها  آش فروشی تهران به شمار می رود كه در 

دانشنامه فارسی صفحه پر و پیمانی دارد.

نیكو 
 صفت

  خیابان ستارخان
خیابان ستارخان از ســال های نسبتا دور پاتوق شــكم گردها بوده و سراسر این 
خیابان مملو از اغذیه فروش هایی اســت كه عبور بی ســر و صــدا از جلوی آنها 
گاهی غیرممكن می شــود. در این خیابان از انواع فست فود و كباب تركی گرفته 
تا بستنی های مدرن و سنتی برای مشتری سرو می شود اما مغازه ای كه نام »دارچین« روی آن حك 
شده، هنوز هم پر رونق ترین است و مشتریان مخصوصی دارد. در این مغازه سنت پختن انوع آش برقرار 
است و خیلی ها معتقدند بهترین  آش شله قلمكار را باید از همین جا تهیه كرد. ویژگی محصوالت غذای 

آشكده دارچین، غلظت باالی آش های آن است.

دارچین

  خیابان خواجه عبدهللا 
اگر می خواهید مزه  آش سنتی شیراز را كه بین شــیرازی ها معروف و پرطرفدار 
است، بچشید الزم نیست تا زادگاه حافظ و سعدی شیرین سخن بروید. آشكده 
شیراز در تهران 3شعبه مختلف دارد اما شعبه سیدخندان كه در خیابان خواجه 
عبداهلل واقع شده حسابی در دسترس است.  آش فروشــی شیراز هم در طبخ انواع غذاهای شیرازی و 
خانگی تخصص دارد و  هم انواع  آش به خصوص  آش شیرازش كه حسابی معروف است را به مشتری های 
تهرانی عرضه می كند.  آش شیراز با گوشت و نخود و لوبیا پخته می شود و سبزی اش ترخون و تره است. 
خیلی ها معتقدند  كه طعم  آش شیراز با انواع دیگر آش هایی كه در تهران پخته می شود به كلی متفاوت 

است چون با سبزی های معطر پخته می شود.

شیراز

  خیابان ولیعصر عج
اگر می خواهید طعم آش های یكی از قدیمی ترین آش فروشی های تهران را زیر 
درختان چنار خیابان ولیعصر)عج( تجربه كنید پیشــنهاد ما به شما  آش فروشی 
سیدمهدی است. این مغازه هم 50ســال قدمت دارد و روبه روی باغ فردوس در 
خیابان ولیعصر)عج( واقع شده است. سیدمهدی حسابی، صاحب این مغازه بازنشسته شده و اداره هر دو 
شعبه را به دامادش واگذار كرده اما در اصل قضیه كه طبخ انواع  آش و عرضه غذای باكیفیت به مشتری 
است، تغییری حاصل نشده. عده ای معتقدند  كه آش فروشی مهدی، نان جایش را می خورد و عده ای 

دیگر از طعم متفاوت  آش شله قلمكار سیدمهدی می گویند كه نیم قرن سابقه دارد.

سید 
مهدی

  خیابان آذربایجان
قریب به اتفاق آش فروشی های قدیمی و اسم و رسم دار تهران از ساعات ابتدایی 
صبح در پاتیل ها را بر می دارند و آماده پذیرایی از مشتریان هستند. آش  فروشی 
حاج یداهلل و پســران از معدود مغازه های  آش فروشــی تهران اســت كه به طور 
24ساعته و حتی در ساعات بامدادی از مشتریان شبگرد یا سحرخیز پذیرایی می كنند. آش فروشی 
حاج یداهلل از سال 1342در بزرگراه نواب و نبش خیابان آذربایجان تاسیس شده و در  ماه رمضان پاتوق 
جوانانی است كه از نقاط دور و نزدیك شهر برای خوردن یك كاسه آش یا حلیم با روغن كرمانشاهی به 
اینجا می آیند. این آش فروشی محیط لوكس و بزرگی ندارد اما شكم گردهای حرفه ای خوب می دانند 

كه در این مواقع فقط طعم غذا مهم است و دیگر هیچ.

حاج 
یدهللا و 
پسران

  خیابان سپهساالر 
اگر برای خرید كیف و كفش به خیابان سپهساالر رفته باشید حتما با صف طویل 
 خرید آش در میانه های این خیابان تاریخی مواجه شــده اید. الی فروشگاه های 
پر زرق و برق خیابان سپهساالر، مغازه ای قرار دارد كه مثل این خیابان، قدیمی 
و تاریخی اســت و روی تابلوی كوچك و جمع و جور آن نوشته:  آش دایی. اصغر رضوان قمی معروف 
به دایی چیزی نزدیك به 50 سال است كه چراغ مغازه اش را روشن نگه داشته و حاال به عنوان یكی از 
قدیمی ترین  آش فروشی های تهران شناخته می شود. آش فروشی دایی در طول سال فقط با انواع آش 
از مشتریانش پذیرایی می كند اما اگر در  ماه رمضان می خواهید سری به این مغازه قدیمی بزنید باید 

زودتر دست به كار شوید. 

دایی

باركد را اسكن كنید و 
ویدیوی این گزارش را 
ببینید
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تماشا خانه 10 موزیك گردی

  ترانه ایران
حمید حامــی از آن خواننده های 
ذاتی موســیقی پاپ ایران اســت؛ 
خواننده ای كه سابقه كار با بزرگانی 
چون بابك بیــات را در كارنامه اش 
ثبت كرده. صدای او وسعت خاصی 
دارد؛ وســعتی كه در هر خواننده  
پاپ خوانی نمی شود سراغ گرفت. اما 
حامی به آنچه الیق اش بوده نرسیده؛ 
هرچند هــر قطعه ای كه منتشــر 
می كند خودش یــك اتفاق خاص 
است. ترانه ایران از این خواننده كه 
به تازگی منتشر شده، نشان می دهد 
كه با چه خواننــده خوش صدا و با 
شخصیتی از حیث هنری روبه روییم. 
آهنگساز این قطعه سعید رضایی و 
ترانه سرایش ســعید غیاثی است. 
به واقع این قطعــه را هم باید میان 
قطعه هــای وطنیــه ایرانی جای 
دهیم. در ترانه غیاثی برای این قطعه 
آمده است: »سر می كشم من از سر 
دلتنگی/ آرامش عمیق جنوبت را/ 
هر عصر شانه می زنم آهسته/ امواج 

گیسوان غروبت را...«

امواج گیسوان غروبت

  زیبای منی
این روزها برنامه معارفی »دعوت« 
از شبكه اول سیما در حال پخش 
است. طبیعی است كه تیتراژهای 
برنامه هــای رمضانی، هــم برای 
خواننده ها می توانــد برند خوبی 
ایجاد كنــد و هــم می تواند برای 
شــنوندگان جــذاب و گوش نواز 
باشد. حجت اشرف زاده با آن صدای 
ســنتی محور و خــاص خودش، 
ســعی كرده كه در تیتــراژ برنامه 
دعوت اتفاق جدیــدی را رقم بزند 
و كمی حال مان را خــوب كند. او 
در این قطعه، روی شعری از احمد 
امیرخلیلی و البته با آهنگســازی 
خــودش، مــا را مهمــان صدای 
خودش كرده اســت. عالقه مندان 
موسیقی نیز از این قطعه استقبال 
خوبی كرده اند. در ترانه این قطعه 
می خوانیــم: »لبخنــد بی دلیل/ 
زیبایــی اصیل/شــب گریه های 
مســت/ صبح خمار من/ دار و ندار 
من/ دریاكنار من/ ابــر بهار من/ از 

گریه هام تویی/ راه فرار من...«

لبخند بی دلیل

  هوای زمزمه هایت
همایون شــجریان ایــن روزها، 
قطعه ای بــرای ســریال نمایش 
زنــده  »می خواهــم  خانگــی 
بمانم« خوانده كــه انصافا روح را 
جال می دهد و ثابــت می كند كه 
موسیقی سنتی ایرانی، هنوز توان 
زیادی برای جــذب مخاطب دارد. 
نام این قطعه »هوای زمزمه هایت« 
است و در آن نیز از شعرهای حسین 
منزوی و هوشــنگ ابتهــاج بهره  
برده شده اســت. آهنگساز كار نیز 
غالمرضا صادقی اســت. در شعر 
زیبــای این تصنیــف می خوانیم: 
»كجاســت بارشــی از ابر مهربان 
صدایت/ كه تشــنه مانده دلم در 
هوای زمزمه هایت/ تهی ا ست دستم 
اگر نه برای هدیه به عشقت/ تهی  
است دســتم اگر نه برای هدیه به 
عشقت/ آخ چه جای جسم و جوانی 
كه جان من بــه فدایت/ به قصه تو 
هم امشب درون بستر سینه/ هوای 
خواب ندارد دلی كه كرده هوایت/ 

هزار عاشق دیوانه در من است.«

ابر مهربان صدایت

پنجشنبه

شماره 116
2  اردیبهشت 1400 

پای صحبت های علیرضا داوودنژاد، كارگردان و بازیگر سینما 
به بهانه هنرنمایی اش بعد از 50سال در فیلم »شنای پروانه«

وفادار ماندم 
به سینمای ایران

در روزهای كرونازده ســینمای ایران و البته جهان، خبر شكســتن ركورد 
فروش بیش از ۴میلیارد در اكران آنالین برای فیلم سینمایی »شنای پروانه« 
به كارگردانی محمــد كارت، دور از ذهن نبود؛ چراكه ایــن فیلم در همان 
سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر كه ســیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه 
مردم را از آن خود كرد خبر از شگفتی هایش می داد. یكی از شگفتی های این 
فیلم حضور و بازی متفاوت یك فیلمساز در یك نفش كلیدی است. »علیرضا 
داوودنژاد« كارگردان، نویسنده و تهیه كننده كه پیش  تر او را با فیلم هایش می شناسیم؛ فیلم هایی 
چون »بچه های بد«، »مصایب شیرین«، »نیاز«، »مرهم«، »كالس هنرپیشگی«،»فراری« و... كه در 

جشنواره های داخلی و خارجی بسیاری شركت كرده و افتخار آفرین بودند. اما حضورش در شنای 
پروانه یك غافلگیری محسوب می شد؛ زیرا بعد از ۵۰سال كار سینمایی برای نخستین بار در نقشی 
متفاوت از آنچه بوده و هست به عنوان بازیگر مقابل دوربین رفته و گرچه نقش كوتاهی داشت اما 
در ادامه فیلم كلیدی و اثرگذار بود. به بهانه این هنرنمایی، سراغ این سینماگر جریان ساز رفتیم 

تا از نقش متفاوتش، حال و هوای این روزها خود او و سینمای ایران جویا شویم.

    »شنای پروانه« فیلم متفاوت این روزهای 
سینمای ایران، چطور توانســت شما را بعد 
از حدود ۵۰سال به  ســوی دیگر دوربین برای 
بازیگری بكشــاند. از ویژگی خاص این فیلم و 
نقش كوتاه اما كلیدی ای كه داشــتید برایمان 

بگویید؟
»رسول صدر عاملی«)تهیه كننده فیلم( به من زنگ زد و كلی 
درباره »محمد كارت« صحبت كرد و از اصراری كه او برای 
بازی كردن من در فیلمش دارد گفــت. او در عالم رفاقت از 
من خواست كه فیلمنامه شنای پروانه را بخوانم و فیلم های 
كوتاه »محمد كارت« را هم ببینم و اگر دوست داشتم قراری 
بگذارم و به دالیلی كه او برای این انتخاب دارد گوش بدهم. 
قبول كردم و اول فیلمنامه را خواندم و آن را متفاوت یافتم. 
فیلم های كوتاه او را هم دیدم و فهمیدم رسول مبالغه نكرده 
و واقعا با استعداد متفاوتی روبه رو هستم و عالقه مند شدم كه 
محمد كارت را ببینم و با او قرار گذاشــتم. اوال متوجه شدم 
كه او فیلم های مرا خیلی خوب دیــده و ویژگی هایی را كه 
من در فیلمسازی دنبال می كنم و به باز تولید متن روزمره 
و باورپذیری و گرمای انســانی اثر منجر می شود به خوبی 
دریافته اســت. او با دنبال كردن مصاحبه هــا و حضورم در 
رسانه ها شــناخت نزدیكی از من پیدا كرده بود و اطمینان 
داشت كه با ایفای این نقش از پس كاركردی كه برای فیلم 
او الزم اســت برمی آیم. او می گفت در سكانسی كه حجت 

و پدرش برای گرفتن رضایت بــه در خانه پدر پروانه 
می آیند پدر شــرطی تعیین می كند كــه در واقع تعیین 
ماموریت برای قهرمان است و ادامه فیلم بر پایه برآورده كردن 
آن شرط شكل می گیرد و پیش می رود. او عقیده داشت كه 
اجرای اثرگذار و باورپذیر در نحوه مطرح كردن این شرط -كه 
پدر حاضر است در قبال پیدا كردن عوامل تهیه و فیلمبرداری 
فیلم اســتخر پروانه از قصاص قاتل فرزند خــود بگذرد- 
سنگ بنای درام معمایی فیلم است و باید به نحوی این حكم 
داده شود كه مخاطب بپذیرد و آن را تحكمی تخطی ناپذیر 
به حساب آورد. او عقیده داشت كه نخستین ویژگی ضروری 
برای بازیگر این نقش این است كه به عنوان بازیگر شناخته 
نشده باشــد و بعد خودش اهل چالش و كاریزما و حكم 
كردن و این حرف ها باشــد. او صحنــه درگیری مرا در 
ماجرای شكستن پلمب در خانه ســینما یادآور شد و 
گفت او همان كسی است كه می تواند پدر پروانه باشد و 

حكم بدهد و برای قهرمان فیلم ماموریت تعیین كند. به او 
گفتم كه آن ماجرا یك اتفاق بوده و من آن آدمی كه او خیال 
می كند نیستم و از حاضر شدن در مقابل دوربین هم برای 
ایفای نقش واهمه دارم. اما او توقع داشت به او اعتماد كنم و 
همه  چیز را به او بسپارم و از كمك به ساخته شدن نخستین 
فیلم سینمایی او مضایقه نداشته باشم. در واقع او خودش 
بی شباهت به نقشــی كه از من می خواست ایفا كنم نبود و 

نهایتا جای مقاومت و مخالفت نگذاشت.

دیگری از شما باشیم؟
خود را با پیشــینه و زندگی و فضایی متفاوت از آنچه هستی 
تصور كردن و در واقع آدم دیگری شــدن و در آن قالب پیش 
چشم دوربین ظاهر شدن و زندگی كردن سخت تر از آن چیزی 
بود كه خیال می كردم و برای من فشــار و سنگینی زیادی به 
همراه داشت و فكر می  كنم بدون توصیه های »جواد عزتی« و 
حوصله و حمایت محمد كارت نمی توانستم از پس آن بربیایم. 
نه گمان نمی كنم كه آمادگی داشته باشم دوباره خودم را در 
چنین شــرایطی قرار بدهم. به قول قدیمی ها اگر هوس بود 

همین یك بار بس بود!
    كمی از فضــای فیلم فاصلــه بگیریم و 
به احواالت این روزهای شــما برســیم. این 
روزها مشــغول چه كاری هستید؟ فیلم تازه 

می سازید؟
نه. فیلم نمی سازم اما ســرگرم كار روی فیلمنامه یك سریال 
خانگی هســتم با نام »متل قو«. واقعیتش این است كه من 
شهر متل قو را دوست دارم و در آن راحت هستم و فعال هم در 
آنجا زندگی می كنم. 40-30 سال است كه با اهالی آن آشنا 
هستم و مناسبات خوب و دوستانه  ای با آنها دارم و فكر می كنم 
برای ساختن یك سریال مفرح و ســرگرم كننده جای بسیار 

خوبی است.
    با كرونا و این شرایط سخت و محدودیت های 
آن چطور كنار آمده اید؟ در ایام قرنطینه بیشتر 
چه كارهایی را دنبال كردیــد؟ فیلم یا كتاب 

خاصی را به مخاطبان پیشنهاد می كنید؟
انصافا كنار آمدن با این شرایط آسان نیست مخصوصا 
از جهت فاصله هایی كــه ایجاد كرده و معاشــرت و 
نشست و برخاست با دوستان و همكاران و اقوام و حتی 
اعضای خانواده و فامیل را مختل كرده اســت. البته و 
خواه ناخواه ایــن گونه شــرایط رهاوردهای مخصوص 
به خود را هــم دارد؛ اینكه باید دســت و پایت را جمع 
و جوركنی و حواســت به جایی كه قــدم می گذاری و 
چیزهایی كه دســت می زنی باشــد و ناچاری تنهایی 
بیشــتری را تحمل كنی و به انزوایی ناخواســته تن 
بدهی و این خود زمینه ســاز تامالت بیشتر و در فكر 
رفتن های تازه تری می شود كه می تواند نتایج خوبی 
هم داشته باشــد. مرور گذشــته و اهدافی كه دنبال 
كرده  ای و روش هایی كه به كاربسته  ای و صدمه هایی 
كه خورده  ای و صدمه هایــی كه زده  ای و نتایجی كه 
به دســت آورده  ای معموال از جمله رهاوردهای تلخ 
و شیرین این قبیل شــرایط نایاب است كه به آینده 
معنای بیشتری می دهد و آن را به عنوان فرصتی برای 
بهره برداری و یا جبران مافات پررنگ تر می كند. اگر 
محدودیت های كرونایی و نگرانی جریمه شدن بابت 
نمره تهران بودن ماشــینم مجال بدهد من ایام ام را 
بیشتر به زندگی و رفت وآمد بین »متل قو« و ارتفاعات 
»تنكابن« یعنی »دوهــزار« و »میانكوه« می گذرانم. 
به ویژه آنكه به ساخت وســاز 2نمونه از معماری مورد 
عالقه  ام در این دو مكان مشغول هستم. البته كه كتاب 
همچنان بهترین رفیق و همدم من در این روزها بوده 
است و »سهروردی« و »یاسپرس« و »لكان« استادانی 
هستند كه در این دوران شــانس بهره گرفتن بیشتر از 

محضر آنها را یافته ام.

    در یك سال و اندی اخیر كه شیوع ویروس 
كرونا محدودیت های اجتماعی بی سابقه  ای 
ایجاد كرده و بسیاری از فعالیت های فرهنگی 
و هنری تعطیل شــدند، هنرمندان زیادی 
متضرر شدند. به نظر شما راه برون رفت از این 
بحران حداقل بــرای هنرمندان چه می تواند 
باشــد؟ اكران آنالین فیلم های ســینمایی، 
سینما ماشین، پخش از شبكه نمایش خانگی 
و... می توانند كمكی به صنعت سینمای ایران 

كنند؟
ســینمای ایران در طول تاریخ خود هرگز با چنین بحرانی 
مواجه نشده بود كه تمام سالن های نمایش آن بسته شود و 
فیلم های تولید شده آن هم با تیراژ 200فیلم پشت درهای 
بسته سینماها زمین گیر شود. حیرت انگیزتر این است كه 
بن بست نمایش در سالن های سینما زمانی اتفاق بیفتد كه 
نمایش های اینترنتی و سینمای خانگی وجود دارد و می تواند 
این بن بست با »وی او دی«و »سینما آنالین« شكسته شود و 
از قضا به كمك فضای قرنطینه هم بیاید و در خانه ماندن را نیز 
برای مردم آسان تر كند؛ چنان كه در همه جای دنیا چنین 
كرده است و آمار مخاطبان نمایش خانگی را با جهش های 
شــگفت انگیز مواجه كرده اســت اما در مملكت ما شاهد 
هســتیم كه نهادهای دولتی و صنفی به جای آنكه درصدد 
تامین امنیت بیشتر برای نمایش خانگی بربیایند و با كمك 
شبكه های تلویزیونی و شهرداری ها و تبلیغات محیطی به 
معرفی فراگیر این بازار و نحوه نمایش تازه و تبلیغات اثرگذار 
برای فیلم ها بپردازند و بــه مخاطبان ده ها میلیونی داخلی 
و خارجی فعلیت ببخشند، دست روی دست گذاشته  اند و 
انگار نه انگار كه مردم در خانه ها تشــنه فیلم دیدن هستند 
و 200فیلم اكران نشده سینمای مملكت هم پشت در بسته 

سالن ها زمینگیر شده اند!
این تهدید بزرگ در واقع برای سینمای ایران فرصت بزرگی 
هم بود و هنوز هم هســت كه بتواند بر بازار بسته و كوچك و 
انحصاری نمایش در سالن های سینما غلبه پیدا كند،به گونه ای 
كه با فراخوانی مخاطبان بالقوه ده ها میلیونی داخل و خارج پا 
در مســیر تحولی تاریخی بگذارند و با تثبیت این بازار بزرگ 
منظومه ســرمایه گذاری و تولید و توزیع و نمایش سینمای 
ملی را زیر و رو كنند. ولی متأسفانه همچنان هیوالی كرونا در 
شهرها پرسه می زند و مردم به چهار دیواری خانه ها پناه می برند 
و نهادهای دولتی و صنفی مســئول كه باید با رونق بخشیدن 
به نمایش خانگی هم مردم را از مالل و افســردگی برهانند و 
هم با شكستن بن بست نمایش ســینمای وطنی را از ركود و 
مضیقه و تنگنا نجات دهند، گویی در خواب و بیهوشی و كما 
به سرمی برند و با وجود تالش مجمع فیلمسازان حتی از پس 
تشكیل شورایی ساده برای سرو سامان دادن به نمایش آنالین 
برنیامدند. نمی دانم شایدم همه  چیز بر عكس است و در واقع 
این دشمنان قدیمی سینما و تولید فیلم در ایران هستند كه به 
فرصت طالیی خود دست پیدا كرده  اند و درصدد یكسره كردن 

كار سینما در ایران هستند!
    و سؤال پایانی؛ بزرگ ترین سرمایه زندگی تان 

بعد از چند دهه فعالیت هنری چیست؟
همین كه در این 50 ســال روی پای خودم ایســتاده  ام و به 
سینمای ایران كه دوســتش دارم وفادار مانده  ام بزرگ ترین 

سرمایه زندگی هنری من است.

الناز عباسیان

    بازتاب این نقش میان مردم و همكارانتان 
چطور بود؟

انعكاس بدی نداشــت و تقریبا اغلب دوستان و همكارانی كه 
فیلم را دیده بودند و با من صحبت كردند عقیده داشتند صحنه 
در ایفای آن كاركردی كه كارگردان انتظار داشت موفق بوده 
اســت؛ چنان كه بقیه صحنه ها هم به خوبی اجرا شده و همه 
بازیگران در ایفای نقش های خود به خوبی عمل كرده  اند و كل 

فیلم تمیز و شسته رفته از كار درآمده است.
    آیا این نقش شروعی می شود برای پذیرش 
دیگر پیشــنهادها و ما باید منتظر هنرنمایی 
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نگاهی به پرفروش ترین فیلم های اجتماعی دهه۹0 

درام های دوست داشتنی
گرچه در سال های اخیر ركورد پرفروش ترین فیلم های سینمایی به فیلم های كمدی اختصاص داشته اما سینمای 
اجتماعی هم توانسته با نمایش آثار ارزشمند، در این رقابت خودی نشان داده و در سطح داخلی و بین المللی خوش 
بدرخشد. كیفیت فیلم های دهه9۰ نسبت به دهه های گذشته پیشرفت چشمگیری داشته و برخی از آنها نیز به 
شكلی ویژه در ذهن و قلب مخاطبان نقش بســته اند. در ادامه نگاهی به 1۰فیلم اجتماعی پرفروش و پرمخاطب 
سینمای ایران در دهه9۰ داریم. البته ناگفته نماند بی شك شمار فیلم های سینمایی اجتماعی در سال های اخیر 

بیش از اینهاست و نام نبردن از فیلم های دیگر سینمایی، از ارزش های آنها نمی كاهد.

»هیس دخترها فریاد نمی زننــد« را می توان در زمره 
فیلم های خط شكن سینمای ایران نام برد؛ زیرا برای 
نخستین بار از تابوهای در جامعه گفته شد كه تا آن روز 
كسی جرأت گفتنش را نداشت. اما پوران درخشنده 
این جسارت را داشت و با فروش 3میلیارد و433میلیون 
تومان در سال۹2 جایگاه نخســت را از آن خود كرد. 
شــیرین كه در كودكی مورد تجاوز قرار گرفته است 
دوبار تا آستانه  ازدواج پیش می رود، اما ازدواجش به هم 
می خورد. در سومین مراسم ازدواجش با مردی كه واقعا عاشق اوست، حادثه ای برایش 
رخ می دهد. شهاب حسینی، مریال زارعی، طناز طباطبایی، بابك حمیدیان، امیر آقایی، 

جمشید هاشم پور، ستاره اسكندری و... بازیگران این فیلم هستند.

 هیس دخترها فریاد نمی زنند!
نخستین ساخته محمد كارت اكرانش مصادف با شیوع 
كرونا در سال۹۹ شد. فیلمی با نام »شنای پروانه« كه 
به نظر می رسید می تواند در گیشــه با موفقیت همراه 
شود اما به دلیل تعطیلی ســینماها این اتفاق برایش 
رخ نداد و نتوانست آنطور كه باید دیده شود. اما با این 
حال توانست لقب پرفروش ترین فیلم سال را برای خود 
رقم بزند. همچنین با فــروش بیش از 4میلیارد تومان 
پرفروش ترین فیلم اكران آنالین ایران هم معرفی شده 

است؛ فیلمی كه در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر توانست 6سیمرغ بلورین به خود 
اختصاص دهد. داستان از این قرار اســت كه فیلمی از زنی به نام پروانه حین شنا در 
استخر در فضای مجازی منتشر می شود و اتفاقات ناگواری برایش رقم می خورد. در این 
فیلم جواد عزتی، امیر آقایی، طناز طباطبایی و علیرضا داوودنژاد ایفای نقش می كنند.

  شنای پروانه

»بادیگارد« یكی از فیلم های ماندگار و موفق دهه۹0 است كه 
در ژانر اكشن و جنگی به كارگردانی ابراهیم حاتمی كیا ساخته 
شده اســت. این فیلم در زمان اكران با استقبال گسترده ای از 
سوی مخاطبان مواجه شــد و فروش خوبی در گیشه داشت. 
فیلم بادیگارد در سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر، برنده 
2سیمرغ بلورین شد. فیلم درباره بادیگاردی به نام »حیدر« است 
كه وظیفه محافظت از یك مقام سیاسی را بر عهده دارد. حیدر 
مرد وظیفه شــناس و معتقدی است كه طی ماجرایی متوجه 

می شود كه شخصی كه از او محافظت می كند، منافع شخصی خود را به صالح مملكت ترجیح 
می دهد. همین امر باعث می شود كه تصمیم مهمی بگیرد و درگیر حوادث جالبی شود. پرویز 
پرستویی، مریال زارعی، بابك حمیدیان، امیر آقایی و شیال خداداد از نقش آفرینان این اثر هستند.

 بادیگارد

فیلم »شــیار 143« به كارگردان نرگس آبیار یكی از 
فیلم های موفق دهه۹0 است كه در ژانر جنگی ساخته 
شده و جزو آثار مربوط به دفاع مقدس محسوب می شود. 
تمركز این فیلم بیشــتر بر وضعیت خانواده شهیدان و 
مفقوداالثران در نبود عزیزانشــان است. نرگس آبیار با 
ساخت این فیلم توانســت هنر خود را در فیلمسازی، 
به خصوص در ژانر جنگی نشــان دهد. فیلم شیار143 
داســتان مادری به نام مش الفت را روایت می كند كه 

سال های بسیاری در انتظار بازگشــت فرزند خود یونس از جبهه است. این فیلم فاقد 
سكانس های جنگی و مبارزه است و تنها درماندگی و ناراحتی یك مادر را نشان می دهد 
كه چشم انتظار پسر خود است و سال هاست كه هیچ خبری از او ندارد. بازیگران این 

فیلم مریال زارعی، مهران احمدی، جواد عزتی و گالره عباسی هستند.

 شیار 143

دنباله فیلم سینمایی »ماجرای نیمروز« با عنوان »ماجرای 
نیمروز: رد خون« به كارگردانی محمدحسین مهدویان در 
سی و هفتمین دوره جشــنواره فیلم فجر رونمایی شد و با 
نامزدی در 12رشته این جشنواره، توانست 3سیمرغ بلورین 
به دست آورد. روایت كلی این فیلم پیرامون اتفاقات بعد از 
پایان جنگ ایران و عراق در سال 136۷ و عملیات مرصاد 
اســت. نیروهای امنیتی ایران متوجه حضور نفوذی های 
ســازمان مجاهدین خلق پس از پذیــرش قطعنامه 5۹۸ 
توسط ایران در جبهه می شوند. با ارسال 2مأمور امنیتی به 

بغداد می خواهند قبل از شروع عملیات فروغ جاویدان، عباس زریباف فرمانده این عملیات 
را ترور كنند اما داستان طور دیگری رقم می خورد. هادی حجازی فر، جواد عزتی، بهنوش 
طباطبایی، محسن كیایی، هستی مهدوی، حسین مهری و مهدی زمین پرداز از هنرمندان 

نقش آفرین در این فیلم سینمایی  هستند.

 ماجرای نیمروز: رد خون

فیلم »شــبی كه  مــاه كامل 
شــد« به كارگردانی نرگس 
آبیار نیــز یكــی از بهترین 
فیلم های دهه۹0 است. این 
فیلم بر اســاس یك داستان 
واقعی ساخته شده است و در 
سطح داخلی و بین المللی نیز 
با استقبال گسترده ای مواجه 

شد. این عنوان در سی و هفتمین دوره جشنواره فیلم فجر 
موفق به دریافت 6سیمرغ بلورین شد و در بیست و یكمین 
دوره جشن خانه ســینما نیز 3تندیس شایستگی دریافت 
كرد. این اثر ســینمایی روایتگر داستان عبدالحمید ریگی 
برادر عبدالمالك ریگی اســت كه پــس از ازدواج مجبور 
می شــود با همســر خود از ایران مهاجرت كند. این زوج 
پس از مهاجــرت از ایــران درگیر حــوادث و اتفاقات تلخ 
بسیاری می شوند. هوتن شكیبا، الناز شاكردوست، فرشته 
صدرعرفایی، شبنم مقدمی و پدرام شریفی از جمله بازیگران 

این فیلم هستند.

»متــری شــیش و نیم« به 
كارگردانی سعید روستایی 
در آخرین روزهای ســال 
13۹۷ اكــران شــد و در 
21هفته اكران2۷میلیارد 
و۷20میلیون و23۹هــزار 
تومان فروش داشت. پیمان 
معادی، نویــد محمدزاده، 
پرینــاز ایزدیار، فرهــاد اصالنی، مازیار ســیدی، هومن 
كیایی و... در این فیلم به ایفای نقــش می پردازند كه در 
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر موفق به دریافت سیمرغ 
مردمی شد. نام فیلم برگرفته از خاطره ناصر خاكزاد، متهم 
پرونده مواد مخدر اســت كه در بخشی از سكانس دادگاه 
روایت می كند كه كفن برادرش را متری شش و نیم خریدند. 
همچنین داســتان این فیلم ماجرای چند تن از مأموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر به سردســتگی صمد)پیمان 
معادی( است كه به دنبال فروشنده بزرگ شیشه در تهران 

به اسم ناصر خاكزاد )نوید محمدزاده( هستند.

 متری شیش و نیم  شبی كه  ماه كامل شد

داســتان زندگی كودكی حضرت محمــد)ص( با هنر 
كارگردانی مجید مجیدی تبدیل به فیلمی ســینمایی 
شد به نام »محمد رسول اهلل)ص(«. این فیلم كه با بودجه  
62میلیارد تومانی ساخته شد در بهمن ماه سال 13۹3 
برای نخستین بار برای اهالی ســینما اكران شد و اكران 
سراسری آن از روز 5شــهریور 13۹4 در ایران و همزمان 
با افتتاحیه جشنواره فیلم مونترال كانادا آغاز شد. مهدی 
پاكدل، علیرضا شجاع نوری، محسن تنابنده، مینا ساداتی، 
ساره بیات، داریوش فرهنگ، رعنا آزادی ور، نســرین نصرتی، صادق هاتفی و... بازیگران 
این فیلم هستند كه طی مدت 2۸هفته 14میلیاردو620میلیون و264هزار تومان فروش 
داشته است. این فیلم پرهزینه ترین و بزرگ ترین پروژه فیلمسازی تاریخ سینمای ایران 
محسوب می شود كه البته بیشتر هزینه این فیلم صرف ساخت شهرك سینمایی شده است.

  محمد رسول هللا ص

اصغر فرهادی فیلم »فروشنده« را سال۹5 ساخت تا 
عنوان هفتمین فیلم بلند سینمایی خود را ثبت كند. در 
جشنواره كن، جایزه بهترین فیلمنامه به اصغر فرهادی 
و جایزه بهترین بازیگر مرد به شهاب حسینی برای این 
فیلم رسید و در نهایت به عنوان نماینده ایران در اسكار 
201۷ موفق شــد جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسی 
زبان را به دست آورد. داستان این فیلم به زندگی زن و 
شوهری می پردازد كه در حال بازی در نمایش »مرگ 
فروشنده« نوشــته »آرتور میلر« هستند كه اتفاقی برایشــان پیش می آید. شهاب 
حسینی، ترانه علیدوستی، بابك كریمی، مینا ساداتی، مهدی كوشكی، فرید سجادی 
حسینی، احترام برومند و... بازیگران این فیلم سینمایی هستند كه طی مدت 16هفته 

فروش 15میلیارد و۷14میلیون و۹1۹هزار تومانی را به نام خود ثبت كرد.

 فروشنده

»ابد و یك روز« به كارگردانی ســعید روســتایی یكی 
از فیلم هــای درام ماندگار و جذاب دهه۹0 محســوب 
می شود. این اثر نخستین تجربه ساخت فیلم بلند سعید 
روستایی محســوب می شود و توانســت در زمان اكران 
فروش بسیار خوبی در گیشه داشته باشد. ابد و یك روز 
در سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر توانست برنده 
۹ســیمرغ بلورین در بخش های مختلف شود و نظرات 
مثبت منتقدان را به خود جلب كند. پیمان معادی، نوید 
محمدزاده، پریناز ایزدیار، شبنم مقدمی و ریما رامین فر از جمله بازیگران این فیلم هستند. 
این اثر روایتگر زندگی یك خانواده پرجمعیت در جنوب شهر تهران است كه دختر این 
خانواده برای رهایی از مشكالت خانوادگی، تصمیم به ازدواج با یك فرد افغان را گرفته 

و در این میان برخی داستان ها و حقایقی در بطن زندگی این خانواده برمال می شود.

 ابد و یك روز 



گفت وگو با علیرضا پاكدل، كارتونیست و كاریكاتوریستی 
كه با كارهایش به جنگ با كرونا رفت و سر و صدای زیادی 

در دنیا به پا كرد

مدیون فضای مجازی 
هستم

11كتاب خانه

اگر عالقه مند به هنر كاریكاتور هستید و مطالب حوزه هنرهای تجسمی را دنبال 
می كنید، احتماال كارهای علیرضا پاكدل، كارتونیست و كاریكاتوریست مشهدی 
را دیده اید؛ هنرمندی كه اگرچه كارش را از سال1373 آغاز كرده و عالوه بر جوایز مختلف داخلی، چندین 
و چند جایزه بزرگ و معتبر جهانی هم در كارنامه هنری اش دیده می شود، از سال گذشته با كارتون هایش 
در مقابله با ویروس كرونا و حمایت از كادر درمان، یكباره نقل محافل هنرهای تجسمی شد. آثار این هنرمند 
جوان در حوزه كرونا آن قدر دست به دست چرخید كه سروصدای زیادی در دنیا به پا كرد؛ تا جایی كه در 
نشریات مختلف كشورهای جهان كار شد و حتی به صفحه اصلی اینستاگرام راه پیدا كرد. استقبال جهانی 
از كارهای علیرضا پاكدل و جایزه ویژه ای كه به به تازگی از جشنواره بین المللی كاریكاتور روسیه كسسب 

كرده را بهانه كرده ایم و با او به گفت وگو نشسته ایم كه حاصل این گپ و گفت پیش روی شماست.

پادكست گردی

نیلوفر  ذوالفقاری

  پادكست فوتبال لب
شــاید بعضی وقت ها دوســت 
باشید كه با پادكست ها، به دنیای 
فوتبال ســفر كنید و چندان به 
برنامه های فوتبالی تلویزیون و... 
هم عالقه مند نباشــید یا حال و 
حوصله اینكه سایت  ها را زیر و رو 
كنید، ندارید. در این صورت است 
كه می توانید به پادكست فوتبال 
لب فكر كنید؛ پادكستی درباره 
فوتبــال اروپا و دانســتنی های 
جذاب درباره آن. در قسمت آخر 
این پادكست چنین آمده است: 
»تو این قسمت سه تا پرونده ویژه 
داریم. اول در مورد بازی تاتنهام و 
منچستریونایتد صحبت می كنیم 
كه روند صعودی یونایتد و روند 
نزولی تاتنهام بررســی می شه، 
بعد در مورد علــل افت لیورپول 
در این فصل حرف می زنیم و در 
بخش اللیگا هــم به طور مفصل 
ال كالســیكو رو زیــر ذره بین 

می بریم...«.

در قلب فوتبال جهان

  از اخبار فرار كنید
این فایــل صوتی یا پادكســت را 
می شود به همه سفارش كرد. البته 
مقاله مفصل این پادكست هم در 
سایت ترجمان نشــر یافته است 
و حاال فایل صوتــی آن را پیش رو 
داریم. دوبلی در این پادكســت، 
می گوید كه در یك سال گذشته، 
كدام خبر بوده اســت كه از طریق 
سایت ها و روزنامه ها و تلویزیون ها 
و... كســب كرده ایــد و اگــر در 
جریانش قــرار نمی گرفتید، واقعا 
ضرر می كردید؟ خودش پاســخ 
می دهد كه هیچ چیز؛ البته شــاید 
پاسخ درست تر این باشد كه خیلی 
خیلی كم. او سپس دالیلی می  آورد 
كه چرا باید از اخبار دور باشیم؛ از 
این قالب های اطالعاتی كه عمال 
باعث شــده اند معتادشان بشویم 
و همانطور كــه از هروئیــن فرار 
می كنیم، از آنها هم باید بگریزیم. 
شــاید برای شما شــما پادكست 

آرامبخشی باشد.

گریز از اخبار

روزهای سخت نظافت

  من نظافتچی بودم
نگاه شــما بــه یك نویســنده 
چطور نگاهی اســت؟ كسی كه 
دست به سیاه و سفید نمی زند، 
ســنگین تر از قلــم چیــزی بر 
نداشته و در یك اتاق آرام پشت 
میز تحریر یا رایانه اش نشسته و 
دارد می نویســد، نه؟ اگر چنین 
است، پس چطور می توانند این 
نویسنده ها این همه خوب شرایط 
مختلف را توصیف كنند؟ در این 
پادكست، الی گلدســتون، كه 
یك نویسنده است، از روزهایی 
می گوید كه بــرای زنده ماندن، 
ناچار بود كــه خانه های دیگران 
را تمیز كند و بــه قول خودش 
صاحب همه ته مانده ها بود. این 
پادكست و البته مقاله اصلی اش 
را هم می توانید در سایت ترجمان 
پیدا كنید. گلدستون كه بعدها 
توانست با نویسندگی امرار معاش 
كند، به خوبی شــرایط روزهای 
ســخت نظافتچــی بودنش را 

توصیف می كند.

پنجشنبه

شماره 116
2  اردیبهشت 1400 

    موافقید گفت وگوی مــان را از جایزه ویژه 
جشــنواره بین المللی كاریكاتور روسیه آغاز 
كنیم؟ درباره اثری كه در این جشــنواره ارائه 

دادید برایمان توضیح می دهید؟
این نخستین دوره جشــنواره كاریكاتور در كشور روسیه بود 
كه با موضوع گرم شدن كره زمین و تبعات محیط زیستی اش 
برگزار می شد. من هم چند اثر در این حوزه را برای جشنواره 
فرستاده بودم كه یكی از آنها با موضوع آب شدن یخ های قطب، 
حائز رتبه شد. در این كار دوپنگوئن را كشیده ام كه روی یك 
تكه یخ شبیه دیسالیك ایســتاده اند و این قطعه یخ در حال 

آب شدن است.
    بسیاری از عالقه مندان به كاریكاتور، شما را از 
سال گذشته و با كارتون های تان درباره ویروس 
كرونا و تالش كادر درمان می شناسند؛ آثاری كه 
به طور بی سابقه ای با استقبال جهانی روبه رو شد 
و حتی به صفحه اصلی اینستاگرام راه پیدا كرد. 
این جنگ كارتونی با كرونا چطور شكل گرفت؟

از همان ابتدا كه این بیماری در كشورمان شیوع پیدا كرد، من 
و خانواده ام خودمان را قرنطینه كردیم؛ شاید كمی زودتر از 
بقیه. برای همین زمان بیشتری برای كاركردن در این حوزه 
داشتم. اسفند ماه سال98 مسئولین درمانی در رسانه ها هشدار 
داده و نكات ایمنی را بازگو می كردند، اما آن زمان چون تازه 
بیماری در كشورمان شروع شده بود، حرف های شان خیلی 
جدی گرفته نمی  شــد. این تلنگری برای من بود كه بنشینم 
و هشــدارهای كادر درمان و موضوعاتی كه برای ســالمت 

جامعه مهم بــود را در قالب كاریكاتور اطالع رســانی كنم. 
این كارها را كشیدم و در صفحه خودم منتشر كردم. خیلی 
عجیب بود كه ظرف یكی دو روز، خیل عظیمی از مخاطبان 
و صفحه های مختلف، این كارها را در صفحات شــان بازنشر 
كردند و این بازتاب به قدری زیاد شد كه كشورهای مختلف 
را هم متوجه این موضوع كرد. طولی نكشــید كه بســیاری 
از شــبكه های تلویزیونی كشــورهای مختلف مثل تركیه، 
چین، روسیه، اوكراین، اســپانیا، ایتالیا و دیگر كشورهایی 

كه درگیر ویروس كرونا بودند، برای این كارهای من 
برنامه ساختند. یك ســری از نشریات هم مانند 

نشریات كشور برزیل، كلمبیا، كانادا، آمریكا 
و كشــورهای مختلف اروپایی و آســیایی، 
آثارم را كار كردند. این بازتاب جهانی باعث 
شد تا كادر درمان از كشورهای مختلف 
برایم پیام بفرستند و بگویند ما از دیدن 
كارهایت در شبكه های مجازی انرژی 
می گیریم. این موضوع خیلی برایم 
ارزشمند بود. درنهایت این اتفاقات 
كه روزبه روز بیشتر و بیشتر می شد، 
از طرف تیم اینســتاگرام هم با من 
تماس گرفتند و گفتند می خواهیم 
شما را در صفحه مان معرفی كنیم. 

چند سؤال پرسیدند و یكی از آثارم در 
این حوزه را در صفحه اصلی اینستاگرام 

منتشر كردند.

    اما به نظر می رسد آن طور كه كارهای تان در 
دنیا دیده شد، در ایران دیده نشد. انگار بیشتر 
بازتاب كارهای تان در دنیــا، در ایران بازتاب 

داشت تا خود كارهای تان! این طور نیست؟
بله، متأسفانه هرقدر این كارها در كشورهای مختلف دنیا بازتاب 
داشت، در ایران خودمان دیده نشد. جز برخی از عزیزان كادر 
درمان كه با پیام های شان به من انرژی مضاعفی برای كار بیشتر 
در این حوزه را می بخشــیدند، یك برنامه الیو اینستاگرامی 
با ریاست ســازمان نظام پزشكی كشور، دوســه تا روزنامه كه 
خبر بازتاب جهانی كارهایم را كار كردند و قدردانی ســازمان 
آتش نشانی، هیچ اتفاقی برای كارهایم نیفتاد. درحالی كه برخی 
از كشورها این كارها را برای شهرداری شان می خواستند تا در 
معابر و محله های شــان بیلبورد كنند، در ایران هیچ تماسی 
با من گرفته نشــد. درحالی كه می شــد این كارتون ها را كه 
اساسا به واسطه ظرف ارائه شــان اثرگذاری بسیاری دارد، در 
مراكز درمانی یا سطح شهر كار كرد و عالوه بر امیدبخشی به 
بیماران كرونایی و خانواده هایی كه درگیر این موضوع هستند 
و همچنین كادر درمان كه یك تنه به جنگ این ویروس رفته، 
اطالع رسانی های الزم درخصوص ویروس كرونا و نكات ایمنی 
را از همین طریق انجام داد. اما متأســفانه هیچ وقت این اتفاق 

نیفتاد.
    اساســا به نظرتان كارهای اینچنینی تا چه 
اندازه در فرهنگسازی، امیدبخشی و باالبردن 
تاب آوری جامعه در شرایط بحرانی نقش دارند؟

خیلی خیلی زیاد. ببینیــد! كاریكاتور زبان مشــترك مردم 
دنیاســت و به واســطه همین زبان بین المللی اش، به راحتی 
بدون نیاز به هیچ شرح و توضیحی می تواند با هر نوع مخاطب 
در سراسر جهان ارتباط برقرار كند. 
ضمــن اینكه اساســا تصویر آن 
هم به شــكل كارتون، به دلیل 
سادگی و جذابیتی كه دارد، 
در انتقال پیام خیلی ســریع 
عمل می كند. طنزی هم كه 
ضمیمه اش است، به خصوص 
در این شرایط باعث تلطیف فضا 
شده و می تواند حال خوبی در 

جامعه ایجاد كنــد. تجربه خود من در این بــاره این بود كه 
كارتون و كاریكاتــور در روزهایی كه مردم شــاید حوصله 
خواندن مقاله ها و شــنیدن ســخنرانی ها درخصوص این 
بیماری را ندارند، بسیار اثرگذار است و ارتباط خیلی سریعی با 
مخاطب برقرار می كند. به همین دلیل می شود از این ظرفیت 
برای اطالع رسانی درباره این بیماری، آموزش نكات الزم به 
شهروندان و باالبردن روحیه كادر درمان و افرادی كه به هر 
نوع درگیر این بیماری هستند، اســتفاده كرد. اما متأسفانه 
همانطور كه گفتــم در ایران هنوز حتی وزارت كشــور این 
كارها را ندیده، چه برســد به اینكه بخواهــد از این ظرفیت 
برای پیشــبرد اهدافش در مقابله با ایــن بیماری همه گیر 

استفاده كند.
    پس با این حساب اگر بستر فضای مجازی 
در اختیار نبود، بعید بود كارهای تان این قدر با 

بازتاب جهانی همراه شود. درست است؟
قطعا همینطور است. درواقع همه این دیده شدن كارهایم 
در دنیا، مدیون فضای مجازی اســت. چون با رویه ای 
كه در ایران وجــود دارد و به هنر، به خصوص كارتون و 
كاریكاتور اهمیتی داده نمی شــود، اگر فضای مجازی 

نبود، قطعا این اتفاق برای من و كارهایم نمی افتاد.
    كمی هم از خودتان برایمان بگویید. موضوع 
كارتون هــا و كاریكاتورهای تان بیشــتر چه 
مواردی است و ایده این كارها چطور به ذهن تان 

می رسد؟

من هم در زمینه كاریكاتور چهره كار می كنم، هم كاریكاتور 
مطبوعاتی می كشــم و هــم بــه موضوعــات اجتماعی و 
محیط زیستی می پردازم. همیشه هم سعی می كنم با دقیق 
نگاه كردن بــه زندگی، ایده كارهایــم را از دل زندگی بگیرم. 
موضوعات سخت و پیچیده و فلســفی تقریبا جایی در آثارم 
ندارند. چون معتقدم كارتون و كاریكاتور باید زبان ســاده ای 
داشته باشند و طوری ترسیم شوند كه مخاطب خیلی سریع 

پیام آنها را درك كند.
    هم اكنون به نظر شما جایگاه كاریكاتور در 

كشورمان كجاست؟
كاریكاتــور هنر خیلی بزرگی اســت و كارهای بســیاری از 
دستش برمی آید، اما متأســفانه مدیران و متولیان فرهنگی 
ما توجه چندانی به آن ندارند. درحالی كه این هنر، هنر بسیار 
كم هزینه ای است و در این حوزه ما استعدادهای بسیار خوبی در 
كشور داریم. اگر فقط كمی به آن بها بدهیم، می تواند تأثیرات 
بسیار بزرگی در جامعه داشته باشد. به عنوان مثال خود من در 
بحث كرونا، كارم را به شكل دلی شروع كردم، اما یكباره اتفاق 
خیلی بزرگی برایم رقم خورد. این قدرت كاریكاتور است كه 
اجازه می دهد یك فرد در یك گوشــه از دنیا با یك قلم زدن با 
كل مردم دنیا با زبان های مختلفی كه دارند، ارتباط برقرار كند. 
بدون شك اگر جامعه نگاه بهتری به كاریكاتور و كاریكاتوریست 
داشته باشد، اتفاقات بزرگی در این حوزه رخ خواهد داد و بعدها 
می توان نتیجه اعتماد به این هنر را در قالب تأثیرگذاری اش در 

فرهنگسازی و تلطیف فضای جامعه مشاهده كرد.

 درخشش استاد 
درمبخش در جشنواره 
كاریكاتور مالنصرالدین

استاد كامبیز درمبخش كه نیازی به معرفی 
ندارد. او كــه برنده چندیــن جایزه بزرگ 
معتبر جهانی اســت و ســابقه همكاری با 
نشــریات نیویورك تایمز، اشــپیگل، نیل 
اشپالتر و... را دارد، بیش از 60سال است كه 
در حوزه كاریكاتور فعالیت دارد و این روزها 
آثارش در موزه های معتبــر دنیا نگهداری 
می شــود. اما یكــی از بزرگ تریــن جوایز 
این استاد مســلم كاریكاتور، جایزه بزرگ 
سی وسومین جشنواره بین المللی كاریكاتور 
»مالنصرالدین حجا« تركیه است؛ جایزه ای 
كه برای نخستین بار در سال1392 به یك 

هنرمند ایرانی رسید.

 »ذهن درخشان« 
به ابوالفضل محترمی 

رسید
هشتمین مسابقه بین المللی كارتون ذهن 
درخشــان ســال2016 در مكزیك برگزار 
شــد و مقام اولش به ابوالفضــل محترمی، 
كارتونیست و انیماتور نام آشنای كشورمان 
رسید. موضوع این مسابقه »بازی كن )بازی 
برای بردن(« بود و ابوالفضــل محترمی با 
كارتونی كه در آن دونــدگان معلول دوی 
امداد، به جای چوب امدادی، عصای شان را 
رد و بدل می كنند، جایزه اول را از آن خود 
كــرد. در این رقابت، هنرمندانی از كشــور 
بلژیك و كلمبیا، به ترتیــب به عنوان دوم و 

سوم دست یافتند.

 نشان لیاقت 
 سازمان ملل برای 

جواد علیزاده
جــواد علیــزاده هم جــزو آن دســته از 
كاریكاتوریســت های نام آشنای ماست كه 
امســال دقیقا نیم قرن از فعالیتش در این 
حوزه می گذرد! او كه جوایز پرتعداد داخلی 
و بین المللی زینت بخش كارنامه هنری اش 
شده، تاكنون به خاطر كاریكاتورهایش دوبار 
نشان لیاقت از سازمان ملل متحد دریافت 
كرده است: یك بار در سال2011 با سوژه ای 
درباره گرانی بنزین و بار دیگر سال2017 با 
ســوژه ای درباره فقر و دستفروشی كه هر 
دوی این آثار ســروصدای زیــادی در دنیا 

به پا كردند.

 باز هم پاكدل 
و موفقیت در نخستین 

جشنواره روسیه
علیرضا پاكدل به تازگی به یك افتخار دیگر 
هم دست یافته و در نخســتین جشنواره 
بین المللی كاریكاتور روسیه كه با موضوع 
محیط زیســت و گرم شــدن كره زمین در 
همیــن ســال2021 برگزار شــد، جایزه 
ویژه را از آن خود كــرد. تصویر دوپنگوئن 
روی یك قطعه یخ به شــكل دیســالیك 
كه در حال آب شــدن اســت، بین 2هزار 
اثــر از 600كارتونیســت 40كشــور دنیا 
 حائز رتبه شــد و پاكدل را بــه یك افتخار 

دیگر رساند.

 جایزه »اولنس 
كارتوناله« بلژیك در 

دستان »علی قناعت«
ســی ویكمین دوره جشــنواره معتبــر 
بین المللــی »اولنس كارتوناله«، دوســال 
پیش در حالــی به كار خــودش پایان داد 
كه تمــام جوایزش به ایرانی ها رســید! در 
این جشــنواره كه موضوعش »چرم« بود 
و با حضور 380كارتونیســت از 52كشور 
جهان بــا هزار و 182اثر برگزار شــد، علی 
قناعت، كاریكاتوریســت جــوان ایرانی به 
مقام اول رسید. اثر قناعت كه موضوعش از 
گاو تا كیف دستی بود، حسابی نظر هیأت 
 داوران این جشنواره معتبر را در سال2019 

جلب كرد.

 جایزه ویژه 
 »آیدین دوغان« تركیه 

برای بهمن عبدی
آیدین دوغان نام یكی از مسابقات بین المللی 
و بســیار معتبر كاریكاتور است كه هرساله 
توسط بنیاد آیدین دوغان در تركیه برگزار 
می شــود. بهمن عبدی، كاریكاتوریست و 
انیماتور نام آشــنای ایرانی در سال2005 
موفق به كســب جایزه ویژه این جشنواره 
معتبر شده است. بهمن عبدی را كه یادتان 
هســت؟ همان هنرمندی كه ما در برنامه 
كودك فقط دستش را می دیدیم كه تندتند 
روی قصه ای كه تعریف می شــد، برایمان 

نقاشی می كشید.

 حمید صوفی
 برنده جایزه اول 

كارتوناله
جشــنواره بین المللی و معتبــر »اولنس 
كارتونالــه« بلژیك ســال گذشــته هم با 
درخشش یك كاریكاتوریست ایرانی همراه 
شد. ســی ودومین دوره این مسابقه جهانی 
با موضوع »خرید«، سال2020 برگزار شد 
و 450شركت كننده داشت. حمید صوفی، 
كاریكاتوریست ایرانی با نمایش دور باطلی از 
خریدكردن و سبد خالی مردم كه درنتیجه 
نبود تــوان خرید مایحتــاج به وجود آمده، 
داوران این دوره فســتیوال معتبر كارتون 
در جهان را مجاب كرد كــه جایزه اول را به 

او بدهند!

 »پناهجویان«، برنده 
جایزه بزرگ جشنواره 

معتبر كاریكاتور
یكی از معتبرترین جشنواره های كاریكاتور 
دنیا، جشنواره »ورد پرس كارتون« پرتغال 
است؛ جشنواره ای كه ایرانی ها جوایز مهمی 
از آن را كســب كرده اند. اما بی شك عنوان 
موفق ترین كارتونیســت و كاریكاتوریست 
ایرانی این جشــنواره به علیرضــا پاكدل 
می رسد؛ كسی كه موفق شد در سال2017 
جایزه نخست و جایزه بزرگ این جشنواره 
را از آن خود كند. غرق شــدن پناهجویان و 
مهاجران اثر این هنرمند خالق اســت كه 
عنوان نخستین جشنواره معتبر ورد پرس 

كارتون را به خالقش رساند.

نگاهی به آثار كاریكاتوریست های ایرانی كه تاكنون در 
جشنواره های بین المللی این حوزه رتبه كسب كرده اند

امضای معتبر كاریكاتور ایران 
در جشنواره های جهانی

كاریكاتور ما در مقایسه با كاریكاتور دیگر كشــورهای دنیا، جایگاه خوبی در جهان 
دارد؛ این را می توان از اخبار برنده شدن و مقام آوردن كاریكاتوریست های ایرانی در 
جشنواره های بین المللی مختلف متوجه شــد. واقعیت این است كه كارتونیست ها و 
كاریكاتوریست های ما هر زمان كه دست به قلم شده اند، اثری خلق كرده اند كه در متر و 
مقیاس جهانی حرفی برای گفتن داشته است. تا جایی كه كمتر جشنواره ای در این حوزه 
در دنیا پیدا می شود كه بین برندگانش نامی از هنرمندان خالق ایرانی به چشم نخورد. 
در ادامه نگاهی داریم به برخی از كاریكاتورهای ایرانی كه در مسابقات و جشنواره های 

جهانی مقام آورده و حسابی معروف شده اند.



مسافر خانه 12 نوا گردی

  مناجات علیرضا افتخاری
یكــی از قطعه هــای مناجاتی كه 
می توانیــد در این روزهــا به آن 
مراجعه كنیــد و از آن حســابی 
لذت ببرید و وارد فضاهای معنوی 
شــوید، همین قطعه مناجات از 
علیرضا افتخاری اســت. افتخاری 
مدت هاســت كــه از اوج خودش 
دور افتاده اســت؛ امــا هنوز هم 
قطعه هایــی كــه در اوج خودش 
خوانده شــنیدن دارد و كم نظیر 
اســت. در این قطعه با تك نوازی 
جــال ذوالفنون و نیــز همراهی 
فریدون شهبازیان روبه رو هستیم. 
افتخاری قطعه را روی این شــعر 
خوانده است: »خدایا عاشقان را با 
غم عشق آشنا كن/ ز غم های دگر 
غیراز غم عشقت رها كن/ تو خود 
گفتی كه در قلب شكســته خانه 
داری/ شكسته قلب من جانا به عهد 
خود وفا كن/ خدایا بی پناهم/ ز تو 
جز تو نخواهم/ اگر عشــقت گناه 

است/ ببین غرق گناهم...«.

خدایا بی پناهم 

  ربنای روزبه استغفاری
یكــی از قطعه هــای خاصی كه 
ایــن روزها حســابی ســر و صدا 
كرده اســت، كمانچه نوازی روزبه 
اســتغفاری بر مبناي نواي ربنای 
معروف اســتاد شــجریان است؛ 
قطعه ای كه این روزها حسابی دارد 
دست به  دست می چرخد و شنیده 
می شود. اســتغفاری یك هنرمند 
دهه هفتادی اســت كه هم اكنون 
هــم درگیــر آمــوزش كمانچه 
به صورت حرفه ای اســت. تنظیم 
این قطعه با امیر آشــنا بوده است. 
البته پیــش از این هم هنرمندانی 
ســعی كرده اند كه ربنای معروف 
اســتاد را بازآفرینــی كنند كه از 
آن جمله می توان بــه بازآفرینی 
آن با  ســاز كارینت توسط سعید 
كرمی اشــاره كرد. امــا ظاهرا كه 
این بازآفرینی خاص توســط این 
هنرمند لرستانی، با روحیه مردم 
سازگارتر درآمده است و حسابی 
دارد شنیده می شــود. این قطعه 
را می توانید در سایت ها و اپ های 

مختلف موسیقی دانلود كنید.

سالم كمانچه به ربنا

  ربنای ولیزاده
با فرا رســیدن  ماه مبارك، شاهد 
تولد یك ربناخوانی دیگر هم بودیم 
كه این روزهــا از تلویزیون و رادیو 
در حال پخش اســت. این ربنا را 
حامد ولیزاده، قــاری بین المللی 
كشــورمان قرائت كرده اســت. 
ولیــزاده در این باره گفته اســت: 
»این اثر آیات 1۹۳ سوره مباركه 
آل عمران اســت كه بــا رویكرد 
جدیدی در موسیقی و لحن تولید 
شده اســت. به این صورت كه در 
این اثر همــه نكات موســیقایی 
عربی رعایت شــده امــا با حس و 
حال مقام سه گاه آذری اجرا شده 
اســت. ســاخت این قطعه حدود 
۸ ماه زمان برد، زیــرا پیش از این 
چنین اثری را نداشتیم كه بتوانم 
 از آن الهام بگیرم از این رو بیش از
۳۰۰ ساعت آثار مختلف آذری را 
استماع كردم تا بتوانم ضمن رعایت 
قواعد تجویدی، اصالت و فصاحت 
تلفظ كلمــات حس اجــرای كار 

برگرفته از موسیقی آذری باشد«.

ربنایی دیگر

پنجشنبه

شماره 116
2  اردیبهشت 1400 

خاطرات خواندنی عباس گودرزی، خلبان 61 ساله ای كه كارش امداد و نجات است

ركورددار نجات با بالگرد

عكس:  عليرضا طهماسبی

ســال ۶۳ بود زیر آن بمباران ها و آتش بی امان جنگ؛ روزگارانی كه آسمان ناامن تر از زمین بود.
زمزمه بود كه هر كس رؤیای خلبانی در ســر دارد باید اول فاتحه خود و جوانی اش را بخواند بعد 
برود دنبال رؤیایی كه آن حال و احوال در محاصره مرگ بود. اما میل و اشتیاق به پرواز را نمی توان 
به سادگی از سر انداخت؛ علی الخصوص در آن روزها كه خاك وطن تشنه مردانی بود كه شوق آسمان 
در سر داشتند. آن سال ها در یكی از دوره های سخت آموزش خلبانی هوانیروز، گروهی از جوان های 
بااستعداد انتخاب شدند؛ برای خلبانی جنگنده های اف- ۱۴. یكی از آنها عباس گودرزی بود؛ مردی 
كه برخالف مسیری كه در آن قرار گرفته بود، سرنوشت هیچ وقت اجازه نداد با جنگنده ای در آسمان 
دشمن، غرش كند و خانه صدام را بر سرش خراب. دست سرنوشت گودرزی را برای نجات صیقل داده بود تا خلبان یك بمب افكن. 
روزگار از او یك ناجی بی بدیل ساخت؛» قرار بود خلبان هواپیمای جنگی بشوم سراسر شوق بودم. آخر آن روزها كشور زیر بمباران 
هوایی دشمن بود و من آرزو داشتم با بمب افكن خانه صدام را بر سرش خراب كنم. آن موقع همه  چیز به صورت غیرعادی بود مثال 
دوره آموزش عملی ما در مناطق جنگی انجام می شد! به خاطر اینكه هواپیما ها مدام در حال ماموریت بودند و نمی شد چند فروند 
هواپیما را از گردونه ماموریت خارج كرد برای آموزش. اینگونه بود كه ما در هواپیمایی كه در حال مأموریت بود آموزش می دیدیم. 
مثال هواپیمایی برای شناسایی به ماموریت می رفت در این میان ما هم برای آموزش همراه استاد خلبان می شدیم.« گودرزی ادامه 
می دهد:» چیزی نمانده بود كه به اف- ۱۴ برسیم. اما قسمت نبود. حین آموزش بودیم كه دستور آمد به خلبان بالگرد نیاز دارند 
و باید همه بچه های دوره، خلبانی با بالگرد را یاد بگیرند. از این تصمیم افسرده خاطر شدم اما باز به خودم آمدم و گفتم عباس اگر 

جربزه داشته باشی با بالگرد هم می توانی خدمت های بزرگ كنی.«

محمد صادق خسروی علیا

از آن به بعد بالگرد، همدم همیشگی زندگی گودرزی 
شد از 1۸ سالگی تا االن كه 61 ساله است. جنگ كه 
تمام شد او به عنوان خلبان نظامی امدادی شروع به 
فعالیت كرد. ســال ۸۰ بازنشسته شد و بافاصله با 
كوله باری از تجربه به جمعیت هال احمر پیوست تا 
همچنان ناجی باشد. گودرزی را در 61 سالگی روی 
باند پرواز سازمان امدادونجات جمعیت هال احمر 
در حالت آماده باش ماقات می كنیم؛ مردی كه در 
بحران ها و ســوانح موی و ابرو سپید كرده و لبخند 
رضایت به چهره دارد. طلوع آفتاب آمده و تا غروب 
اینجاست. شیفت یك خلبان امدادی ساعتی نیست 
آنها با خورشــید می آیند و با خورشید، می روند؛از 
طلوع تا غروب. شب ها پرواز با بالگرد قدغن است نه 
اینكه دستور باشد بالگرد پرنده شب نیست. اما نه 
برای استاد خلبانی مانند گودرزی. سال ۸2 وقتی 
ریگ بم لرزید ساعت ۳ نیمه شب بالگردی از زمین 
بلند شد؛ در تاریكی مطلق. حدود 6 ساعت بعد در 
آسمان بم پرواز كرد تا زلزله را ارزیابی كند. كاپیتان 
این پرواز شبانه كه طوالنی ترین مسیر را با بالگرد 
پیمود، گودرزی بود. اجازه دهید جزئیات و آمار های 
شگفت انگیز پرواز را از زبان خود او بشنویم:» بیش 
از ۳ هزار ساعت پرواز امدادی داشتم و تقریبا در همه 
سانحه های هوایی حضور داشتم از سانحه سقوط 
هواپیما اوكراینی و تهران- یاســوج كه این اواخر 
اتفاق افتاد گرفته تا سوانح ۳۰ سال پیش.« كاپیتان 
گودرزی و همكارانش بعد از سقوط هر هواپیمایی 
نخستین تیم امدادی هستند كه در صحنه حادثه 
حضور پیدا می كنند. هــدف ماموریت آنها نجات 
است؛»ممكن است بعد از هر سانحه ای فرد یا افرادی 
جان ســالم به در ببرند و آسیب دیده باشند وظیفه 
ماست كه در اســرع وقت حاضر شویم تا اگر كسی 
نجات یافته یاری اش كنیــم.« در كارنامه كاپیتان 
گودرزی ماننــد دیگر همكاران ناجــی اش اعداد 
تحسین برانگیزی به چشــم می خورد مثا نجات 
زندگی بیش از 1۰۰نفر؛» كوهنوردان، گم شدگان 
در كویر و جنگل ها، آسیب دیدگان سوانح رانندگی، 
حوادث طبیعی بهمن، سیل، زلزله و در كل افراد 
گرفتار در بحران، ســوژه های نجات 

بوده و هستند.«

كابین میل روسی. همان بالگردی كه در اربعین ۹۸ هر دو موتورش از كار افتاد. بعد از آن اتفاق كاپیتان گودرزی بارها با این بالگرد به 
ماموریت رفته و خلبان كهنه كار همچنان اطمینان كامل به این غول های آهنی پرنده دارد

همراه با كاپیتان گودرزی یك تیم متخصص سه نفره پرواز و همچنین چند امدادگر 
حرفه ای، عملیات نجات از سرگرفته می شود. كاپیتان می گوید: امداد و نجات هوایی 
یك عملیات گروهی پیچیده است كه امدادگران زبده  بسیاری مدام جان شان را برای 
نجات دیگران به خطر می اندازند.

این بالگرد چند سالی است زمین گیر شده بود اما با تالش متخصصان داخلی به 
زودی به آسمان باز می گردد. كاپیتان گودرزی می گوید با كمال میل و افتخار 
داوطلب اولین پرواز با این بالگرد خواهم شد.

۲۵ فروند بالگرد در كشور كار امداد و نجات را انجام می دهند . اینجا تعمیرگاه اصلی 
بالگردهاست و به طور میانگین در هر استانی یك بالگرد مستقر است. متخصصان 
بسیاری به صورت شبانه روزی مشغول به كار هستند تا همه بالگردهای امداد به صورت 
آماده باش باشند.

این تصویر بالگردی است كه در دریاچه چیتگر سقوط كرد و كاپیتان گودرزی با میل 
روسی آن را از آب بیرون كشید. این عملیات برای نجات اكوسیستم دریاچه چیتگر 
صورت گرفت  به گفته خلبان امداد و نجات این بالگردها توانایی بسیاری دارند و به 
راحتی می توانند تا ۴ تن وزن را حمل كنند.

43 سال آماده باش

۵ ســال پیش، بالگردی در دریاچه چیتگر سقوط 
كرد. پرنده متعلق به یكی از شــركت های صنایع 
هوایی بود؛ حادثه ای تلخ كه جز خلبان، 2سرنشین 
قربانی آن شدند. پرنده آهنی میان دریاچه غرق شده 
بود با صد ها لیتر سوخت؛» باید هرچه زودتر الشه 
بالگرد را از آب بیرون می كشیدیم. وجود آن غول 
آهنی پرنده، وســط دریاچه برای اكوسیستم آنجا 
بسیار خطرناك بود. به همین خاطر بافاصله بعد از 
آن سقوط وحشتناك عملیات خارج كردن بالگرد از 
آب شروع شد.با یكی از این میل های روسی به سمت 
دریاچه پرواز كردم و الشه را بیرون آوردم!« كاپیتان 
گودرزی همانطور كه گفته شد به بالگردهایی كه با 
آن پرواز می كند اطمینان كامل دارد؛» تصور عامه 
از بالگرد و هواپیما مشابه تصوری است كه در مورد 
اتومبیل دارند.مثا فكر می كننــد هواپیمایی كه 
چند سال كار كرده هر آن سقوط می كند، درست 
است كه سالیان درازی از عمر آنها سپری می شود 
اما پرنده های آهنین با وسواس و دقت بسیار باالیی 
بازسازی می شوند و قابل اطمینان هستند. همین 
میل های روسی كه با آن پرواز می كنیم بالگرد های 
فوق العاده ای هستند. كلی كار می توان با آنها انجام 
داد. این غول های پرنــده می توانند ۴تن بار ببرند 
و تا 2۰ مسافر حمل كنند. بیشــتر از 2۰ كار كرد 
دارند. همه ســد هایی كه در كشور ساخته شده به 
همت این میل هاســت. این بالگردها دستگاه های 
حفاری را به مناطق صعب العبور انتقال می دهند، 
كانكس های كاس درس در مناطق كوهستانی با 
این میل ها به روستاها انتقال داده می شود، خاموش 
كردن آتش سوزی در مناطق كوهستانی و جنگل ها 
توسط این بالگرد ها انجام می شود. این موارد تنها 
بخشــی از كاربرد این بالگردهای ناجی اســت.« 
به گفته كاپیتان گودرزی جمعیت هال احمر كشور 
2۵ بالگرد میل در اختیار دارد كه عاوه بر امداد و 
نجات در امور پیشگیری از سوانح و عمرانی در حال 

خدمت رسانی هستند.

سقوط در دریاچه چیتگر

نجات در ارتفاع 15هزار پایی
در نهانخانــه ذهن دقیق این كاپیتــان كهنه كار، خاطرات 
بســیاری النه كرده؛ خاطرات تلخ و شــیرینی كه همراه با 
كوله باری تجربه است اما اگر از خود او بخواهید 2 اتفاق تلخ 
و شیرین زندگی كاری اش را تعریف كند اول می رود سراغ 
روستای سرآقاسید؛ آبادی اي در دل ارتفاعات خشن 
چهارمحال وبختیاری. خــود گودرزی 
می گوید وقتــی نام ماموریت 

به روستای سرآقاسید می آید خلبان ها مو بر تن شان سیخ 
می شود؛» این روستا در شیب تندی، شیبی نزدیك به۴۰ 
درجه و در ارتفاع حدود 1۵ هزار پا قرار دارد.معموال وقتی 
ماموریت به روستای سرآقاسید داده می شود كه چند متر 
برف باریده و جاده ها بسته شــده در زمستان ها هر سال تا 
چند ماه مسیر رفت وآمد این روستا مسدود است. 2زن باردار 
در سرآقاسید زمان وضع حمل شان فرارسیده بود اما با آنكه 
حال بسیار وخیمی داشتند از راه زمینی امكان انتقال آنها به 
بیمارستان غیرممكن بود.ما به عنوان تیم امداد و نجات آن 
موقع در ماموریت اهواز بودیم كه عملیات نجات سرآقاسید 
را از سر گرفتیم.هوا به شدت توفانی بود. برف و بوران 
ســنگینی می بارید. وقتی به آن ارتفاعات 
رسیدم روستا كه به صورت پلكانی در 

سینه ارتفاعات ساخته شده بود زیر برف مدفون بود. معموال 
در چنین عملیات هوایی كه بالگرد جایی برای نشستن ندارد 
عملیات نجات با وینچ)طناب( انجام می شود اما 2زن باردار 
را نمی توان به وسیله وینچ سوار بالگرد كرد به همین خاطر ما 
مجبور بودیم فرود آییم. هیچ نقطه هموار و قابل اطمینانی 
وجود نداشــت تا  اینكه تصمیم گرفتم روی سقف مدرسه 
روستا كه به نظر قابل اطمینان تر به نظر می آمد فرود  آیم. با 
سام و صلوات بالگرد روی سقف مدرسه نشست و آن دو زن 
را سوار كردیم و به بیمارستان رساندیم. وقتی خبر سامتی 
مادرها و بچه هــا را بعد از به دنیا آمدن نوزادان شــنیدم از 
شوق ســر از پا نمی شــناختم.« خاطره تلخ خلبان نجات 
هم برمی گردد به ماجرای 2مادر دیگر؛» اتوبوسی واژگون 
شده بود و مجروحان بسیاری داشت ما به محل حادثه اعزام 

شدیم.2۰ مجروح را سوار كردیم و به بیمارستان رساندیم. 
همه مجروحان توسط پزشكان اورژانس با عجله به بخش 
اورژانس منتقل شدند جز 2 مادر كه 2 بچه كوچك در آغوش 
داشتند. بچه ها در آغوش مادرشان در خواب ناز بودند و آن 
دو زن دیگر نفس نمی كشیدند. تلخ ترین خاطره كاری و حتی 
زندگی من دیدن آن تصویر دلخراش بود. هیچ وقت فراموش 
نمی كنم. آن روز هر چه می كردم اشكم بند نمی آمد.« هنوز 
مانده تا غروب؛ تا لحظه ای كه كشیك تیم هوایی تمام شود.
خوشــبختانه امروز تا االن روز آرامی بــوده برای كاپیتان 
گودرزی و تیم امداد و نجات هوایی اش. كاپیتان روی سكوی 
پرواز قدم می زند و به میل روســی نیم نگاهی می اندازد؛ به 
پرنده آهنی و كابین كوچكی كه هر كسی در هر نقطه ای از 

ایران پهناور ممكن است روزی مسافر آن باشد.
كوهنوردان، گم شدگان در كویر و جنگل ها، 

آسیب دیدگان سوانح رانندگی، حوادث طبیعی 
بهمن، سیل، زلزله و در كل افراد گرفتار در بحران، 

سوژه های نجات كاپيتان گودرزی بوده و هستند

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گزارش را 
ببينيد
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گزارش تحقيقي همشهري نشان مي دهد كه با وجود 
شيوع دوباره كرونا بيشتر فدراسيون  ها مسابقات 

كم اهميتشان را تعطيل نكرده اند، نيمي از باشگاه هاي 
بدنسازي در تهران  همچنان فعالند

همچرخورزشميچرخد
همچرخكرونا!

4نكته در مورد صعود قريب الوقوع و 
قابل انتظار پرسپوليس

   فوالد با جان سختي مثال زدني مسير آسيايي اش
  را ادامه مي دهد

 تولد:18 آوريل-2021
مرگ: 20آوريل- 2021

اسمرمز؛پنجرههايبستهتحفههند
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پرسپوليسفرداشبصعودميكند؟
    هر 3 تيم ايراني پيروزي مي خواهند؛ تراكتور براي اينكه اميدوار شود  فوالد براي اينكه اميدوار بماند

  و پرسپوليس   براي اينكه كار را تمام كند

ليگ قهرمانان آسيا فردا )جمعه( وارد دور برگشت از مرحله گروهي 
مي شــود و 3  نماينده ايران رقابت هاي خود را در اين مرحله برگزار 
مي كنند. نخستين تيمي كه فردا شب به ميدان مي رود تراكتور است 
كه3  روز بعد از تساوي بدون گل مقابل نيروي هوايي عراق بايد بازي 
برگشت خودش را مقابل اين تيم برگزار كند. تراكتور تنها نماينده 
ايران است كه هنوز برنده نشــده و با وجود دوم بودن در گروهش، 
كمترين امتياز را در ميان تيم هاي دوم گروه هــا دارد. اگر تراكتور 
به دنبال صعود است بايد برنده شدن را از همين بازي آغاز كند. در گروه
E پرسپوليس از ساعت21:30 فردا بازي برگشت مقابل گوآي هند 
را آغاز مي كند.2ساعت قبل  از اين بازي هم الوحده و الريان در همين 
گروه به ميدان مي روند. اگر پرسپوليس دوباره گوآ را ببرد و الوحده 
مقابل الريان پيروز نشود، مقام اول پرسپوليس همين فرداشب قطعي 
مي شود و 2 بازي آخر تشريفاتي خواهد بود. اين، اتفاق خوبي براي 

سرخپوشــان خواهد بود چون درصورت صعود زودهنگام، يحيي 
مي تواند به بازيكنان اصلي و خصوصا سن وسال دار تيمش استراحت 
بدهد و آنها را براي 2 بازي سخت و حساس مقابل سپاهان و استقالل 
در اوج نگه دارد. البته اگر صعود پرســپوليس فرداشب هم قطعي 
نشود احتماال 3  روز بعد قطعي خواهد شد. آخرين تيم ايراني كه فردا 
شب به زمين مي رود فوالد است كه در گروه بسيار سختش عملكرد 
خوبي داشته و فعال در رتبه دوم قرار دارد. تيم نكونام از ساعت22:30 
فردا به مصاف النصر مي رود كه با تفاضل گل بيشــتر در صدر گروه 
نشسته است. تكرار نتيجه تساوي بين اين دو تيم، احتماال به معناي 
صدرنشيني الســد خواهد بود. هم اكنون النصر و فوالد5  امتيازي 
هستند و السد هم 4 امتياز دارد. معادالت اين گروه بسيار پيچيده 
است و تيم يا تيم هاي صعودكننده احتماال در روز پاياني مشخص 

خواهند شد.

نكته بازي

آماربازي

ازبسكهگلميزدي...

عجيبترينسوژهشدنتاريخ

مرديكهباعثاخراجفكريشد

از همان زمان حضور وينفرد شــفر 
در فوتبال ايران شايعاتي در مورد 
ابتالي او بــه آلزايمــر به گوش 
مي رســيد. مثال مي گفتند شفر 
يك بار فرهاد مجيدي را نشناخته 
بود يا گاهي با بازيكنانش مثل غريبه ها 
رفتار مي كرد. حاال اما مرتضي تبريزي با بازگويي يك روايت 
كهنه، دوباره اين داستان را داغ كرده است. او مي گويد: »يك بار 
شفر سر تمرين مرا صدا كرد و پرسيد تو در كدام پست بازي 
مي كني؟ من هم گفتم يعني شما كه مربي من هستي و مرا 
جذب كردي، نمي داني؟« االن دوباره همه دارند مي گويند شفر 
آلزايمر داشته. طبيعتا ما هيچ قضاوتي در اين مورد نمي توانيم 
داشته باشــيم، اما الاقل در مورد تبريزي حق با مربي آلماني 
بوده. از بس كه مرتضي گل نزده، طرف فكر كرده شايد پست 

اين بازيكن اساسا چيز ديگري است!

بنده خــدا عباس بوعذار 9ســال 
در ليــگ برتر بازي كــرده بود، 
اما شــايد يك نفر هم با شنيدن 
اسمش متوجه نمي شد كه با يك 
فوتباليست طرف است. علي دايي 
اما در يك نشست خبري، 2 دقيقه در 
مورد او صحبت كرد و االن عباس آقا به يكي از مشهورترين 
چهره هاي مملكت تبديل شــده؛ آن هم به خاطر اينكه نام 
خانوادگي اش فقط يك »ر« دارد! تا پيش از اين آدم هايي 
كه ســوژه فضاي مجازي مي شــدند باالخره يك جايي، 
يك كاري كرده بودند، اما اسم بوعذار امروز به اين دليل بر 
سر زبان هاست كه 5 سال پيش شجاع خليل زاده با او درگير 
شده! يعني آدم نمي داند چه زماني ممكن است در اين كشور 
سوژه شود. حاال باز خوب اســت خودش گفته از كليپ ها 

خوشم مي آيد و مي خندم. آقا دم شما گرم.

درحالي كه همــه نگاه هــا به ليگ 
قهرمانان آسيا دوخته شده، هفته 
بيســت ويكم ليگ برتــر از امروز 
با انجام 3  بازي آغاز خواهد شــد. 
در يكــي از اين مســابقات، نفت 
مسجدسليمان ميزبان مس رفسنجان 
خواهد بود. نفت خطر ســقوط را حس مي كند و البته هفته 
گذشته در نخستين تجربه هدايت شــدنش از سوي محمود 
فكري، توانست يك امتياز مهم در خانه سپاهان بگيرد. بازي 
امروز اما براي خود فكري هم حيثيتي و انتقامي خواهد بود، چرا 
كه او در استقالل بعد از تساوي مقابل مس رفسنجان و محمد 
ربيعي، از كار بركنار شد. ربيعي كال تيم خوبي ساخته و تا اينجا 
2 قرباني از بقيه تيم ها گرفته؛ يكي همين محمودخان فكري 
بوده و آن يكي هم ابراهيم صادقــي كه بعد از باخت به مس از 

سرمربيگري سايپا كنار رفت.

متريكا

بهروز رسايلي| پرسپوليس در سومين بازي مرحله 
گروهي اش در ليگ قهرمانان آسيا به سومين 
پيروزي دست يافت تا با 9امتياز يكه و تنها بر 
صدر جدول رده بندي تكيه بزند. سرخپوشان 
ابتداي بازي شوكه شدند و نخستين گل گوا در 
تاريخ ليگ قهرمانــان را دريافت كردند، اما در 
ادامه بر بازي مسلط شدند و در همان نيمه اول با 
نتيجه 2بر يك پيش افتادند. پرسپوليس در اين 
نيمه يك ضربه پنالتي را هم از دست داد. آنها در 
نيمه دوم به اداره بازي پرداختند و نهايتا با همين 

نتيجه به پيروزي دست يافتند.

1 دفعه قبلي كه پرسپوليس فيناليست آسيا شد، 
در فصل بعــدي ليگ قهرمانان موفــق به صعود از 
مرحله گروهي نشد. آن زمان البته گروه پرسپوليس 
بسيار دشوار بود و اين تيم در كنار السد قطر، االهلي 
عربستان و پاختاكور ازبكستان قرار داشت. امسال 
اما گروه آساني نصيب پرسپوليس شده كه 40تيمي 

شدن ليگ قهرمانان هم در اين مهم بي تأثير نبوده 
است. الوحده امارات، الريان قطر و گوا از هند، طبيعتا 
رقبايي نبودند كه بتوانند مانع از صعود فيناليست 
آسيا شوند؛ بنابراين پرسپوليس در دام 2فصل پيش 

نيفتاد و امروز در آستانه صعود قرار گرفته است.

2  پرســپوليس برابر گوا گل بدي خورد. آنها در 
ديدار با الريان هم از همين طريق، يعني سانتر بلند 
ايستگاهي و ضربه سر بازيكنان حريف گل خورده 
بودند. چنين اتفاقي در تيم يحيي گل محمدي زياد 
تكرار شده اســت. به ياد بياوريد گل محمد دانشگر 
را در آخرين دقايق دربي حذفي فصل گذشــته يا 
2گلي را كه امسال آلومينيوم اراك در تنها شكست 
فصل قرمزها وارد دروازه اين تيم كرد. طبيعتا وقتي 
اتفاقي زياد تكرار مي شود، يعني يك جاي كار ايراد 
دارد. هميشه اوضاع طوري نيست كه دريافت چنين 
گل هايي باعث خلل در كسب هدف نشود، گاهي شما 
با يك رقيب جدي مواجه مي شويد كه همين يك 

گل را نگه مي دارد و كار را تمام مي كند. پرسپوليس 
امســال در ليگ، رقباي سرسختي مثل سپاهان و 
استقالل دارد و در مراحل بعدي ليگ قهرمانان هم 
قرار نيست كار همين قدر ســاده باشد. گاهي بين 
به دست آوردن همه  چيز و از دست دادن همه  چيز 
فاصله چنداني نيســت. چطور ممكن اســت بقيه 
تيم ها در حضور بلندزن هايي مثل جالل حسيني، 
كنعاني زادگان، نوراللهي، كاميابي نيا يا ســرلك به 

همين راحتي آسمان پرسپوليس را ناامن كنند؟

3  اتفاق عجيب بازي پرسپوليس و گوا، پافشاري 
غيرحرفه اي محمدحسين كنعاني زادگان براي زدن 
پنالتي بود؛ اصراري كه در نوبت اول به نتيجه نرسيد، 
اما دفعه بعدي جواب داد و البته او پنالتي را خراب 
كرد. شايد از دست رفتن همين پنالتي، مي توانست 
شرايط كل بازي و گروه را عوض كند. اين نخستين بار 
نيست كه در تيم يحيي چنين اتفاقي رخ مي دهد. 
اگر قرار به تكرار اين رفتارها باشد، اقتدار كادر فني 

زير سؤال خواهد رفت. دفعه قبلي كه اميد عاليشاه 
در بازي با نفت مسجدسليمان خودسرانه پنالتي زد 
و خراب كرد، گل محمدي در نشســت خبري بعد 
از بازي مدعي شد اين بازيكن جزو پنالتي زن هاي 
تيم نبوده اســت. خب، اگر پنالتي زن ها مشخص 
هستند، چرا بايد شاهد اين كشمكش زشت وسط 
مسابقه باشيم؟ بي تفاوتي در قبال چنين اتفاقاتي در 

بلندمدت مي تواند شيرازه تيم را از هم بپاشد.

4   در فاز هجومي پرسپوليس همچنان ميل به از 
دست دادن موقعيت هاي پرشمار گلزني دارد. خوب 
نيست كه يكي از بهترين گلزنان فصل اين تيم، دفاع 
آخر 40ساله اي به نام جالل حسيني باشد. مسئله 
كم كم دارد از فاز روحي و رواني خارج مي شود و جنبه 
فني اش را نشان مي دهد. حتما الزم است مربيان تيم 
تمرينات ويژه اي را درنظر بگيرند تا از اسراف اين همه 
فرصت جلوگيري شود. هميشه قرار نيست جالل 

جور جماعت بي دقت را بكشد.

درحالي كه همه نگاه ها به ليگ قهرمانان آسيا 

و نتايج خوب نماينده هاي ايــران در اين 315
رقابت ها است، ليگ برتر ايران هم امشب و 
فردا با 4بازي پيگيري مي شود كه در غياب 
4تيم آسيايي، مهم ترين بازي را نســاجي و سپاهان در قائمشهر برگزار 
مي كنند. سپاهان در 15بازي اخيرش فقط يك بار باخته و در 6 بازي اخير 
فقط يك گل دريافت كرده است. خط دفاعي سپاهان به همراه پيام نيازمند 
كه در اين فصل پنالتي گير هم شده، 315دقيقه است گل نخورده اند. اگر 
آنها امشب مقابل نساجي هم كلين شيت كنند مي توانند بعد از پرسپوليس 
و فوالد ســومين تيمي باشــند كه در اين فصل از مرز 400دقيقه گل 
نخوردن مي گذرد. فوالد ركورد 442دقيقه را دارد و پرسپوليس هم ركورد 

600دقيقه را به جا گذاشته است.

 در هفته بيســت ويكم ليــگ برتر، نفت 

مسجدسليمان از ساعت21 امشب ميزبان 09
مس رفسنجان است تا شــايد به ركورد 
9بازي بدون برد خودش پايــان دهد و از 
دورقمي شدن اين ركورد جلوگيري كند. نفت آخرين بار در هفته يازدهم 
پديده را 3بريك برد و بعد از آن ديگر رنگ پيروزي را نديد. از آخرين برد 
نفت مسجدسليمان 9هفته گذشته و اين باالترين ركورد حال حاضر بين 
تمامي تيم هاست. نفت آبادان و سايپا 8 هفته است كه پيروز نشده اند و 
تيم هاي ديگر نيز رقمي پايين تر از اين دارند. حريف امشب نفت يعني 
مس رفســنجان هم نيم فصل دوم را ضعيف آغاز كرده بود و در 4 بازي 
متوالي هيچ بردي نداشت. اما اين تيم نهايتا هفته گذشته توانست سايپا را 
ببرد و اين طلسم را بشكند. ديگر بازي امشب را آلومينيوم و پيكان در اراك 

برگزار مي كنند.

 بعد از3  مسابقه اي كه امشب در قائمشهر، 

اراك و مسجدسليمان برگزار مي شود، فردا 475
در سيرجان 2تيم گل گهر و نفت آبادان تنها 
بازي روز جمعــه را انجــام خواهند داد. 
گل گهر 2بازي اخيرش را برده و فردا شــب اين فرصت را دارد كه براي 
نخستين بار در اين فصل به 3  برد متوالي برسد. فرم ضعيف نفت آبادان در 
هفته هاي اخير هم احتمال اين اتفاق را باالتر مي برد. آبادان 8  هفته است 
كه رنگ پيروزي را نديده و از اين 8  بازي فقط 4 امتياز گرفته است. ضمن 
اينكه برزيلي هاي بحران زده در 5 بازي اخيرشــان گلــي نزده اند و آمار 
گل نزدن آنها هم اكنون به 475دقيقه رسيده است. ركورد طوالني ترين 
دقايق گل نزدن در فصل جاري متعلق به سايپاست كه در 533دقيقه اخير 

هيچ گلي نزده و اين هفته بازي ندارد.

تحفه  هند
  4نكته درباره صعود قريب الوقوع و قابل انتظار پرسپوليس از مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا

مسئله محمدحسين كنعاني زادگان فقط اصرارش به زدن 
پنالتي در بازي با گوا و ســرانجام از دست دادن آن نيست. 
مدت هاست كه مطالب ضد ونقيضي در مورد تمديد قرارداد 
اين بازيكن به گوش مي  رســد. كنعاني  در پايان فصل، آزاد 
خواهد شد و به همين دليل باشــگاه پرسپوليس پيشنهاد 
تمديد قرارداد به او داده اســت. با اين حال مدافع ســرخ ها 
پيش از ليگ قهرمانان آسيا از قبول اين پيشنهاد طفره رفته 
و بعضا حتي در مورد درخواست هاي مالي كالن او صحبت 
مي شود. ساعاتي پيش از بازي با گوا اما رسانه هاي داخلي از 
توافق قطعي كنعاني با االهلي قطر براي حضور در اين تيم در 
پايان فصل خبر دادند؛ آنچه يادآور جدايي جالل حسيني 
و پيوســتن او به همين تيم در پايان ليگ ســيزدهم است. 
كنعاني به اين شايعات واكنشي نشان نداده، اما امسال براي 
چندمين بار مرتكب بي انضباطي شده است. او همين غائله 
زدن پنالتي را در بازي مقابل نفت مسجدســليمان با اميد 
عاليشاه هم داشت. غيراز اين، پرخاش عجيب او عليه داور 
در بازي با فوالد هم دردسرساز شد و كار را به جايي رساند كه 
كريم باقري شخصا به سبك خودش به ماجرا ورود كرد! تعدد 
و توالي اين اتفاقات شايد نشان مي دهد كنعاني تصميمش را 
براي جدايي از پرسپوليس گرفته و خيلي در قيد و بند ساير 
مسائل نيست. اگر اينطور باشد، همكاري سرخ ها با او تا پايان 
فصل مي تواند با اتفاقات مشابهي همراه شود و البته كه اين 

يك دردسر بزرگ خواهد بود.

جداييطلبي
باچاشنيناسازگاري؟
  كنعاني زادگان در كانون حواشي پرسپوليس

  قرار گرفته است

کنعانی،سوژهبازيکنانپرسپولیس
محمدحســين كنعانی زادگان، يكی از چهره های ويژه بازی 
پرسپوليس و گوا بود؛ مدافعی كه پنالتی دوم پرسپوليس در اين 
بازی را به شكل عجيبی از دست داد تا حسابی سوژه صفحات 
مجازی شود. جالب اينجاست كه كنعانی قصد داشت پنالتی 
اول پرسپوليس را هم بزند، ولی كادر فنی با توجه به اهميت آن 
پنالتی اجازه نداد اين مدافع پشت توپ بايستد. يكی از بازيكنان 
پرسپوليس كه در تركيب ثابت قرار داشت در مورد پنالتی اول 
به خبرنگار همشــهری می گويد: »كنعانی توپ را برداشت تا 
پنالتی را بزند، ولی آقايحيی اجازه نداد و گفت كه ترابی پنالتی را 
بزند. انصافا هم مهدی خيلی خوب پنالتی می زند. كنعانی قبل 
از بازی هم دنبال اين بود كه اگر پنالتی شد، خودش ضربه را بزند 
و ما هم بعد از بازی و منتشر كردن استوری اش در اينستاگرام 
فهميديم كه ماجرا چيست.« چند ساعت پس از پايان بازی، 
كنعانی زادگان با انتشار پستی در اينستاگرام، دليل زدن ضربه 
به وســط دروازه را توصيه زنده ياد علی انصاريان دانست! اين 
پست با كامنت های متفاوتی از ســوی هواداران پرسپوليس 
مواجه شد. عده ای از هواداران اعتقاد دارند كنعانی زادگان نبايد 
اين ادعا را در مورد انصاريان مطرح می كرد كه امكان صحبت 
درباره آن برايش ممكن نيست و البته بخش ديگری از هواداران 
هم با توجه به نيت مدافع پرسپوليس، به حمايت از او پرداختند. 
البته كنعانی بعد از بازی حسابی توسط برخی از هم تيمی هايش 
بابت از دســت دادن پنالتی سوژه شــد و برخی از بازيكنان 
پرســپوليس به او گفتند كه نبايد آنطور محكم و بی هدف به 
توپ ضربه می زد. اگر پرسپوليس در بازی با گوا گل تساوی را 
دريافت می كرد، قطعا هواداران پرسپوليس برخورد متفاوتی با 
كنعانی داشتند. او خوش شانس بود كه پرسپوليس برنده شد 
و البته بعيد است كه كادر فنی پرسپوليس ديگر به اين مدافع 

اجازه پنالتی زدن بدهد.

برنامه بازي ها

ليگ برتر ايران)جام خليج فارس( -فصل بيستم

امتياز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازي ها تيم رتبه

20118127101741پرسپوليس1

20125335191641سپاهان2

1997322121034استقالل3

198562320329گل گهرسيرجان4

207761514128مس رفسنجان5

328-2061041922آلومينيوم اراک6

186931711627فوالد7

27-197661717تراکتور8

25-196761515صنعت نفت آبادان9

225-206772022شهر خودرو10

325-206771821پيكان11

421-204971317نفت  مسجدسليمان12

718-203981926ذوب آهن13

718-203981017سايپا14

916-2044121625نساجی مازندران15

1810-2017121331ماشين سازی تبريز16

پنجشنبه 2 ارديبهشت ۱۴۰۰

جمعه ۳ ارديبهشت ۱۴۰۰

نساجی مازندران- سپاهان

آلومينيوم - پيكان

نفت مسجدسليمان - مس رفسنجان

گل گهر- صنعت نفت آبادان

21:00

20:40

ليگ برتر-  هفته   بيست و يكم

پنجشنبه 9 ارديبهشت ۱۴۰۰
گل گهر سيرجان-پارس جنوبی جم

خيبر خرم آباد - صنعت نفت آبادان

نساجی مازندران-ملوان بندر انزلی

خوشه طاليی ساوه-فوالد مبارکه سپاهان

20:30

21:00

جام حذفي يك هشتم

جمعه- ۳ ارديبهشت

يكشنبه- 5  ارديبهشت

دوشنبه- 6 ارديبهشت

چهارشنبه- 8 ارديبهشت

پنجشنبه- 9 ارديبهشت

جمعه-۱۰  ارديبهشت

تراکتور- نيروهوايي عراق

گوا هند- پرسپوليس

النصر عربستان- فوالد

استقالل- الدوحيل قطر

الوحده امارات- پرسپوليس

تراکتور- پاختاکور ازبكستان

فوالد- السد قطر

االهلي عربستان- استقالل

پرسپوليس- الريان قطر

الشارجه امارات- تراکتور

الوحدات اردن- فوالد

استقالل- الشرطه عراق

21:30

22:30

00:45

19:00

19:30

22:30

00:45

19:00

22:30

22:15

19:30

ليگ قهرمانان آسيا - گروهي
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شــايد اين يك قياس مع الفارق باشــد، اما به نظر مي رسد »پنجره هاي 
بسته« در آسيا براي تيم هاي ايراني شانس مي آورد. با همين محروميت 
از جذب بازيكن بود كه پرسپوليس 3 سال پيش به فينال ليگ قهرمانان 
آســيا رســيد. حاال مراد اين نيســت كه فوالد خوزســتان هم تا آنجا 
پيش خواهد رفت، امــا انصافا تيم جــواد نكونام تا اينجا سرســختي 
تحســين برانگيزي نشان داده اســت. خوزســتاني ها در بازي پلي آف 
مقتدرانه موفق به شكست العين امارات شدند. آنها برابر السد پرستاره 
و قدرتمند به تساوي يك - يك دست يافتند و الوحدات اردن را هم يك 
بر صفر شكست دادند. فوالد سه شنبه شب در يك بازي سخت ديگر در 
شرايطي كه يك بر صفر از النصر عربستان جلو بود برابر اين تيم به تساوي 
يك- يك رضايت داد تا يك امتياز ارزشمند ديگر كسب كند. سرخپوشان 
اهوازي تحت شرايطي حتي مي توانستند برنده اين بازي هم باشند، اما 

سرانجام در دقايق پاياني مقاومت شان درهم شكست.
فوالد در شرايطي پا به فصل جديد ليگ قهرمانان گذاشته است كه اين 
باشگاه به خاطر داستان معروف تخلف در جذب محمد بلبلي، از يارگيري 
در پنجره نقل وانتقاالت محروم شده اســت. اين مسئله به طور مكرر با 
اعتراض باشگاه خوزستاني همراه شد، اما سرانجام فدراسيون پنجره ها 
را به روي نكونام و تيمش باز نكرد. با اين حال آنها همين حاال هم قواي 
انساني خوبي دارند و با تدابير فني مناسب در حال رقابت شانه به شانه با 
ساير حريفان هســتند. انصافا گروه فوالد سخت است. ديديد كه النصر 
تيم خوبي است و مثال با االهلي عربستان خيلي فرق دارد. السد هم كه 
نيازي به تعريف و تمجيد ندارد. حتــي الوحدات نيز رقيب گردن كلفت 
و سرسختي به نظر مي رســد. با اين اوصاف فوالد توانسته از 3بازي اول، 
5  امتياز بگيرد و از شانس صعود برخوردار باشد. حاال 3 بازِي پيش روي 
آنها دشــوارتر هم خواهد شــد. باالخره اين تيم بيرون از كشور رقابت 
مي كند، هوا گرم اســت، بازي پلي آف را هم مضاف بر تعداد مســابقات 
هم گروهي هايش انجام داده و تازه تعــدادي از كرونايي هاي النصر هم 
به تدريج باز خواهند گشت. با اين همه اگر فوالد همان تيمي باشد كه در 

دور رفت ديديم، شانس جدي صعود براي آنها پابرجا خواهد بود.

اسم رمز؛ پنجره هاي بسته
فوالدباجانسختيمثالزدنيمسيرآسيايياش

راادامهميدهد

بنيامينكريمي| بافشارهمهجانبهيوفاوفيفاوسياستمداراني
چونبوريسجانسون،پروژهسوپرليگبهحالتتعليقدرآمد.
6باشگاهانگليسييعنينيميازتيمهايحاضردراينپروژهاز
حضوردرسوپرليگانصرافدادندكهطراحاناينليگادعا
ميكنندخروجآنهابهخاطرفشارسياسيوتطميعبودهاست.

دوقطبيغلط
به قول مبتكر اصلي سوپرليگ -فلورنتينو پرس- يوفا اطالعات غلطي 
به سياستمداران داده و دوقطبي فقير و غني را طراحي كرده است. 
بسياري از بازيكنان سرشناس به همين تقابل فقير و غني اشاره كردند. 
بعضي از آنها بدون آنكه اصل موضوع را متوجه شده باشند، دست به 
انتقاد تند زدند. به طور مثال زالتان ايبراهيموويچ كه به تازگي دوباره 
به تيم ملي سوئد دعوت شده، در توييتي نوشت كه مردي در مادريد 
مي خواهد او را از تيم ملي دور كند. اين در حالي است كه گردانندگان 
طرح معتقدند هيچ مرجعي نمي تواند بازيكنان شاغل در تيم هاي 
ســوپرليگ را از حضور در تيم هاي ملي منع كند چون اين خالف 
قانون است. سوپرليگي ها صرفا قرار گذاشته بودند كه ليگي جدا عالوه 
بر ليگ هاي محلي و اروپايي و بين المللي براي خودشان برنامه ريزي 
كنند و از طريق آن به درآمد بيشتري برسند چون معتقدند فيفا و 
يوفا حق شان را خورده اند. آنها به مصدوميت بازيكنان در اردوهاي 
تيم ملي اشاره مي كنند كه به باشگاه ها ضربه مي زند. سوپرليگي ها 
نمي خواستند از شكم فقرا بزنند. آنها دنبال درآمدهايي از اسپانسرها 
و حق پخش بودند، پولي كه ادعا مي كنند از آنها دريغ شــده است. 
جوسازي رسانه ها به گونه اي بود كه انگار يوفا حامي فقراست و به آنها 
پول توجيبي مي دهد و اگر فقيري گرسنه سر به بالين بگذارد، چفرين 

خوابش نمي برد و بقيه پول پرست اند.

شلوغكاريمجازي
عوامل يوفا و فيفا ظرف 48ساعت آنقد ر در فضاي مجازي و رسانه ها 
تالش كردند تا پروژه روي هوا رفت. هر چند دقيقه يك بار شايعه يا 
دروغ جديدي مطرح و داغ مي شد. ابتدا فرمت مسابقات را مسخره 
كردند و به دروغ نوشــتند كه قرار اســت هر مســابقه در 4 كوارتر 
15دقيقه اي برگزار شود. سپس هريك ساعت يك بار خبر استعفاي 
يكي از اعضاي اصلي را انتشــار دادند. به طور مثال استعفاي آنيلي 
2 بار رسانه اي و هر دو بار به طور رســمي از سوي باشگاه يوونتوس 
تكذيب شد. به دروغ اينگونه القا شد كه باشگاه هاي بزرگ قرار است از 
ليگ هاي داخلي حذف شوند و ديگر تيم هايي مثل فوالم يا تورينو يا 
ماالگا نمي توانند مقابل بزرگان به ميدان بروند و از اين طريق به درآمد 

برسند. اين يك دروغ هدفدار بود و موفق شد روي عوام تأثير بگذارد. 
درنهايت هم شعارهاي پوپوليستي جواب داد و سوپرليگ كله پا شد.

تهديدوتطميع
روزنامه موندو دپورتيوو مدعي شــد كه تيم هاي انگليسي به خاطر 
وعده مالي بوريس جانســون تصميم به خيانت گرفته اند. يوفا هم 
به آنها وعده داده پول كالني پرداخت كند. طرفداران ســوپرليگ 
معتقدند كه جرقه خيانت را مالك من سيتي و پاري سن ژرمن زده اند. 
پاريس با اينكه رسما دعوت نبود، با موضع گيري ناصرالخليفي به 
سود يوفا خرج خودش را از ســوپرليگي ها جدا كرد. مالك اماراتي 
من سيتي هم پس از انصراف باشگاهش مورد تمجيد چفرين قرار 
گرفت و هر دو مالك نفتي و ثروتمند كه چند ســال است به دليل 
رعايت نكردن فيرپلي مالي زير انتقاد قرار دارند، تحسين رئيس يوفا 
را برانگيختند. حاال جبهه اين طرف توپ را به زمين يوفا انداخته كه 
با اين دو باشگاه زدو بند كرده است. هر دو باشگاه به فاصله كوتاهي 
از محروميت به دليل رعايت نكردن فيرپلي مالي تبرئه شدند. آنها 
در كنار آبراموويچ، مالك نفتي روس چلســي پول خارج از فوتبال 
به باشــگاه هاي خود تزريق مي كنند؛ آن هم به نام اسپانسرينگ با 
شركت هاي ساختگي كه خودشان پشت آن هستند. از سويي ديگر 
ديروز خبر رسيد دادگاه جنايي فدرال سوئيس مديرعامل باشگاه 
پاريس )ناصر الخليفي( و مرد دوم فيفا -فالكه- را به اتهام فساد مالي 
محكوم كرده است. بنابراين چرا الخليفي نبايد به همتايان خودش 

پشت كند و به سمت يوفا بچرخد؟

4ميلياردگمشده
يوفا قرار است ليگ قهرمانان اروپا را از سال2024در فرمتي جديد 
برگزار كند. قرار اســت پاداش ها به 7 ميليارد يورو افزايش يابد. اين 
در حالي اســت كه تاكنون تنها 3 ميليارد يورو پول پخش مي شد. 
آن 4 ميليارد ديگر از كجا آمده؟ آيا تشكيالت ليگ قهرمانان ظرف 
48ساعت 4 ميليارد پول چاپ كرده؟ وقتي فشار احساس شد، تصميم 
به تغيير گرفتند. آن 4 ميليارد يورو پولي است كه از باشگاه هاي بزرگ 
و كوچك دريغ شده و همه آنها را تا آستانه ورشكستگي يا زيان مالي 
شديد پيش برده است. در اين ميان ناصر الخليفي هم پست گرفت. 
همان كسي كه 2 بازيكن را با رقمي حدود 400ميليون يورو خريد 
و حسابي پس نداد و تورم ايجاد كرد. اوضاع من سيتي هم كه واضح 
است؛ آنها به خاطر استفاده از بازيكن نوجوان غيرعضو اتحاديه اروپا 
بايد محروم مي شدند اما چون زر و زور داشتند محروم نشدند. ميالن 
و اتلتيكو و رئال و بارسلونا به دليل مشابه قبال محروم شده بودند. شما 

فقط به يك جمله از اظهارات اينفانتينو، رئيس فيفا دقت كنيد كه گفته 
قطر به بهترين شكل حقوق بشر را رعايت كرده كه اين بيشتر شبيه 
يك جوك است و مشخص است پول پشت آن است. شايد در آينده اي 
دور يا نزديك پرونده مالي چفرين و اينفانتينو هم مثل اسالف شان 

ميشل پالتيني و سپ بالتر رو شود.

فشارازپايين
هواداران چلسي جلوي ورود اتوبوس حامل بازيكنان و مربيان تيم 
را براي حضور در ورزشــگاه و بازي با برايتون گرفتند و باعث شدند 
مسابقه با تأخير آغاز شود. برخي هواداران آرسنال، منچسترسيتي، 
منچستريونايتد و حتي بارســلونا هم در مخالفت با طرح دست به 
تحركاتي زدند. باشگاه هاي ليگ برتري يكي پس از ديگري انصراف 
دادند و تنها آرســنال بود كه عــالوه بر انصــراف از هوادارانش هم 
عذرخواهي كرد اما اين كافي نبود. فشارها باعث شد وودوارد، مدير 
اجرايي منچستريونايتد و يكي از سران سوپرليگ از سمت خود در 
اين باشگاه استعفا كند. هواداران آرسنال خواهان استعفاي كرونكه 
شده اند. در يونايتد فشار به قدري باال گرفته كه شايد گليزرها مجبور 

به فروش باشگاه شوند.

سياستوفوتبال
سياســت فشــار از پايين؛ چانه زني در باال جواب داد و سوپرليگ 
به حالت تعليق درآمد. بوريس جانسون، نخست وزير انگلستان يكي 
از گردانندگان صحنه براي مخالفان بود. او علني گفت براي توقف 
سوپرليگ دست به هر كاري مي زند. فيفا كه تا پيش از اين در برابر 
كشورهاي ضعيف تري مثل ايران و كويت و... روي دخالت سياست 
در فوتبال خيلي حساس بود، در اين مورد حساسيت اش عود نكرد. 
اگر روال عادي بود، فدراسيون فوتبال انگليس بايد به خاطر دخالت 
نخست وزير در فوتبال تعليق مي شد. سياسيون ديگري هم بودند كه 

دخالت كردند، افرادي مثل مكرون، رئيس جمهور فرانسه.

بيانيهسوپرليگ
پس از خروج انگليســي ها و به قول هواداران ســوپرليگ، خيانت 
انگليسي ها بيانيه اي رسمي از سوي اتحاديه سوپرليگ منتشر شد 
كه نشانگر توقف و نه تعطيلي كامل اين رقابت ها بود؛ به اين شرح: 
»سوپرليگ اروپا به اين نتيجه رسيده كه وضعيت كنوني فوتبال اروپا 
نياز به تغيير دارد. ما رقابت اروپايي جديدي را پيشنهاد كرديم چرا 
كه سيستم كنوني كارا نيست. هدف از اين خواسته مهياشدن امكان 
تكامل ورزش همراه با درآمدزايي و ثبات براي تمام هرم فوتبال بوده 

است، ازجمله كمك به جامعه فوتبال براي غلبه بر مصايب اقتصادي 
كه در نتيجه همه گيري كرونا تجربه كرده است. اين طرح همچنين 
پرداخت  هاي مادي تقويت شده اي براي همه نهادهاي مرتبط با فوتبال 
فراهم مي كند. با وجود اعالم خروج باشگاه هاي انگليسي، كه مجبور 
شدند براثر فشارهاي وارده تصميم گيري كنند، ما اطمينان داريم كه 
خواسته مان مغاير با قوانين اروپايي نيست؛ همانگونه كه روز سه شنبه 
دادگاهي، سوپرليگ را از اقدام شخص ثالث مصون داشت. با توجه به 
شرايط كنوني، بايد مناسب ترين گام ها براي اصالح پروژه را درنظر 
بگيريم. همواره اين هدف را در ذهن داشته ايم كه بهترين تجربه ممكن 
را براي هواداران به ارمغان آوريم و در كنار آن، آورده ارتقايافته اي را 
براي تمام جامعه فوتبال درنظر بگيريم.« ساعاتي بعد اتلتيكو مادريد 
و اينتر هم رسما كنار كشيدند و تا ديشب قرار بود ميالن و بارسلونا 
هم انصراف بدهند. فقط يوونتوس و رئال مادريد مي ماند كه مي توانند 

هفته اي يك بار با هم بازي كنند!

بيانيهآنيلي
رئيس باشگاه يوونتوس هم كه فشار زيادي روي او بود، در بيانيه اي 
داليل شكل گيري ايده سوپرليگ را توضيح داد: »شما به مسابقه اي 
نياز داريد كه بتواند با توليد مثل آنها در سيستم عامل هاي ديجيتال 
مقابله كند. جوانان امروز به دنبال بــازي كال آوديوتي و فورتنايت 
هستند. فوتبال ديگر يك بازي نيست اما صنعت و ثبات الزم دارد. در 
اروپا بازي اي كه بيشترين ارزش را دارد، فينال ليگ قهرمانان نيست، 
بلكه پلي آف ليگ دسته اول انگليس براي صعود به ليگ برتر است. 
جوانان 15تا 24ساله عالقه اي به فوتبال ندارند. جوانان به چيزهاي 
ديگر عالقه مند هستند. آرزوي ما اين است كه رقابتي ايجاد كنيم 
كه بتواند به نفع كل فوتبال باشد و همبستگي توزيع شده در ساير 
باشگاه ها را به ميزان قابل توجهي افزايش دهد. يوفا در دسامبر سال 
2020فكر كرد كه همه گيري كرونا هيچ ضرري نخواهد داشت. اگر 
چنين اعتقادي نداريد، ليست بدهي ها را بخوانيد. يوفا هيچ ضرري 
نكرد، آنها فقط ســود مي برند و تمام زيان ها متوجه باشگاه هاست. 

مشكالت براي ما و پولش براي يوفا و فيفاست.«

عواقبسوپرليگيها
ابتدا گفته مي شد هر باشگاهي بخواهد از سوپرليگ انصراف بدهد بايد 
غرامتي سنگين بپردازد. اما گويا جنگ مغلوبه شده و  حاال طراحان 
اين پروژه زير تيغ قرار گرفته اند. بي بي سي خبر داد كه فلورنتينو پرس 
به مجازات سنگيني مي رسد و با شكست اين پروژه احتماال او و آنيلي 

مجبور مي شوند از سمت هايشان دررئال و يووه كناره گيري كنند.

گزارش
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حسيني: شانس قهرماني سپاهان، پرسپوليس و استقالل برابر است
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ورزشيپاسخميدهد.

شرايطسپاهاندرآستانهبازيبانساجي
چطوراست؟

خوشبختانه وضعيت تيم، خوب اســت و تمرينات خوبي را 
پشت سر گذاشته ايم؛ حاال هم آماده بازي با نساجي هستيم.

فكرميكنيدرقائمشهر3امتيازرابگيريد؟
نساجي، تيم خوبي است و جايگاه واقعي اين تيم، انتهاي جدول 
نيست. نســاجي كادر فني خوبي دارد و نسبت به هفته هاي 
گذشته شرايط بهتري پيدا كرده است. آنها در دفاع و حمله، تيم 
خوبي هستند و بازي آساني در پيش نداريم. وضعيت نساجي 
طوري است كه آنها چيزي براي ازدست دادن ندارند و اين كار 
ما را ســخت تر مي كند. از طرفي بازي روي چمن مصنوعي 
سختي هاي اين بازي را براي سپاهان بيشتر خواهد كرد. با اين 
حال ما روي اين بازي حساب كرده ايم و اميدوارم دست پر از 

زمين بيرون بياييم.

فكرميكرديامســالاينقدرخوببازي

كنيدوخوبنتيجهبگيريد؟
ما در اوايل فصل نتايج دلخواه را نگرفتيم ولي در ادامه، وضعيت 
بهتر شد. جا داشت كه تا اينجاي فصل نتايج بهتري هم بگيريم 
ولي متأسفانه در بعضي از بازي ها راحت امتياز از دست داديم 
كه مي توان به بازي با نفت مسجدسليمان اشاره كرد. متأسفانه 

در اين بازي فرصت هــاي زيادي را از دســت داديم و 
درحالي كه مســتحق برد بوديم با بدشانسي 2امتياز 
حساس از دست داديم. شرايط سپاهان و سبك بازي 
ما طوري است كه خيلي از تيم ها جلوي سپاهان بسته 

بازي مي كنند و اين بازي براي ما تجربه شد كه ديگر 
ساده، موقعيت از دست ندهيم.

كاركردنبامحــرمنويدكيا
چطوراست؟

در اين چند سال لطف خدا شامل حال من شده 
كه با مربيان خوش اخــالق و بزرگ كار كنم 
و بابت اين موضوع خوشحالم. كاركردن با 
آقامحرم لذتبخش است و ايشان به خوبي 
به تيم آرامش مي دهد. نويدكيا در كارش 
جدي اســت ولي ارتباط بسيار خوبي با 
بازيكنان دارد. خوشبختانه جو سپاهان 

خيلي خوب و صميمي است.

درجدول،رقابتيجديباپرسپوليس
داريدواستقاللهمشــماراتعقيبميكند.فكر
ميكنياينداستان،درنهايتپايانخوشيبراي

سپاهانداشتهباشد؟
اعتقاد من اين است كه براي حرف زدن از قهرماني خيلي 
زود است. 10هفته باقي مانده و حرف 30امتياز وسط 
است. هر بازي يك فينال سخت براي ماست و طبيعتا 

تيم هاي ديگر هم به قهرمانــي فكر مي كنند. ما 

بازي به بازي جلو مي رويم و بايــد ديد در آينده چه اتفاقاتي 
رخ خواهد داد.

فكرميكنيشانسپرسپوليس،سپاهانو
استقاللبرابراست؟

بله؛ من معتقدم هر 3 تيم، شانس برابري براي قهرماني 
دارند. همانطور كه گفتم 30امتياز دست نخورده باقي 
مانده و نمي توان پيش بيني خاصي انجام داد. هر تيم 
كمتر اشــتباه كند و تمركز بيشتري داشته باشد 
قهرمان خواهد شد. اميدوارم آن تيم، ما باشيم.

 
بهنظرميرسدبازي
مستقيمباپرســپوليسنقش
مهميدررقمزدنسرنوشــت

قهرمانيداشتهباشد.
فرقي نمي كند و همه بازي ها مهم 
است. هر بازي 3امتياز دارد و بازي با 
نساجي هم مثل بازي با پرسپوليس 
و ديگر تيم ها براي ما سخت خواهد 

بود.

فصــلجــاريبراي
خودتچطوربوده؟آيــاازعملكردت

راضيهستي؟
خوشــبختانه شــرايط خوبي داشــتم و تمام 
تمركزم روي اين اســت كه امســال بهترين 
عملكرد را داشــته باشم. اين يكي از بهترين 
فصل هاي فوتبالي من بوده اســت. تا االن 
4گل زده ام و 5پــاس گل داده  ام ولــي 
مهم تر از آمار فردي، اين مســئله مهم 

است كه در خدمت تيم باشم.

هافبك سپاهان مي گويد كاركردن با نويدكيا لذتبخش است چراكه او به تيمش آرامش مي دهد

منقهرمانخانهخودمهستم
علي غيبي، دونده كوهستان كه به تازگي در مسابقات 
تور آالنيا سوم شده، مي گويد اگر فدراسيون حمايتش 

نكند مهاجرت مي كند 
 مي شــود كلي جمله با اگر برايش نوشــت؛ مثال اگر پدرش را در 
4 سالگي از دست نمي داد، اگر در هشت نه سالگي »علي« كاراكتر 
فيلم بچه هاي آسمان را نمي ديد و باهاش همذات پنداري نمي كرد، 
اگر آرزوي دويدن نداشت و اگر رويايش را به دوستش نمي گفت، 
االن علي داســتان ما كجا بود؟ يكي از صدهــا آدم معتادي كه در 
كوچه هاي شهر هر روز اميدشــان به زندگي كم رنگ تر مي شود؟ 
يا اگر در اين چند ســال همه مســئوالني كه با افتخار و لبخند از 
موفقيت هاي او مي گويند، كنارش بودند و ازش حمايت مي كردند، 

به كجا مي رسيد؟
اين ها واقعيت هاي زندگي علي غيبي هستند اما نگاه او به آسمان 
اســت، جايي كه روزي در هپروت روي ابرهايش قدم مي گذاشت 
و حاال در واقعيت خودش را به باالترين نقطه ها رســانده، باالتر از 
روياهايش. او بــه باالتر از اينجا هم فكر مي كنــد حتي اگر به قول 

خودش مجبور باشد با نان خالي، شكمش را سير كند.
غيبي دونده كوهستان اســت و به تازگي در تور آالنياي تركيه سوم 
شده است: »يك مسير را اشــتباه رفتم.« زندگي او با كار شروع شد: 
»از وقتي پدرم فوت كرد و يادم مي آيد كار مي كنــم.« و با يك رويا: 
»هميشه دوست داشتم بدوم.« اما اعتياد او را از اين آرزويش دور كرد: 
»از 15سالگي سيگار مي كشيدم. بعدا درگير بقيه مواد شدم. در همان 
سال ها براي كار از بيجار به تهران آمدم.« يك روز در سن 26 سالگي 
آرزويش را به دوســتش كه كارفرمايش بود، گفت: »جواب داد مگر 
مي شود با اعتياد بدوي؟ من را به مربي ام رحيم قهرماني كه مربي دو بود 
و دوي كوهستان هم كار مي كرد، معرفي كرد.« بعد از اين مسير زندگي 
او تغيير كرد: »من هميشه عاشق دويدن بودم. حتي روزهايي كه معتاد 
بودم، در هپروت خودم را در حال دويدن در آسمان مي ديدم.« علي 
اعتيادش را ترك و تمرينات را شروع كرد. او راننده اسنپ است، هر روز 
ساعت 5صبح از خواب بيدار مي شود و تا ساعت 7:30تمرين مي كند. تا 
غروب سركار است و بعدش دوباره در تهران يا كرج، نوبت دوم تمرين را 

انجام مي دهد. در اين تمرينات حداقل 15كيلومتر مي دود.
علي غيبي ركــورددار دوي كوهســتان ايران اســت: »از پارك 
جمشيديه تا قله توچال را يك ساعت و 47دقيقه رفته ام. از پارك 
جمشيديه، تا پيازچال، ايستگاه 5، ايستگاه 7و تا قله توچال را هم 
در 3ساعت و 16دقيقه دويده ام. دماوند را در 2ساعت و 56دقيقه 
باال رفتــم.« كوهنوردهايي كــه اين مســيرها را رفته اند، متوجه 
مي شوند كه او چه كار بزرگي كرده است: »بعضي ها ادعا مي كنند 
با زمان كمتري به دماوند رفته اند. من اين ركورد را با برنامه استروا 
ثبت كرده ام كه معتبرترين اپليكيشن جهان است. از دوستان هم 
خواسته ام يك روز با هم اين مسير را برويم اما هنوز كسي حاضر به 

اين كار نشده است.«
دوي كوهســتان هنوز در ايران خيلي شــناخته شــده نيســت 
اما طرفدار كم ندارد. بــه جز علي و صابر چرخي تا حاال كســي به 
حد حرفه اي نرســيده اســت. البته علي مي گويد از حرفه اي فقط 
اســمش را دارد. و اينجاســت كه درددل هايش شــروع مي شود: 
»جايزه ورزشــكار حرفه اي كه 2 ميليون تومان نيست. من قهرمان 
خودم و خانه خودم هســتم. ورزشــكار حرفه اي بايد همه  چيزش 
حرفه اي باشــد نه مثل من. مــن فقط حرفــه اي تمرين مي كنم. 
تغذيه من معمولي اســت. بعضي وقت ها با نان و پنير خودم را سير 
مي كنم، بعضي روزها همين را هم ندارم كــه بخورم. 2 تا بچه دارم، 
 مســتأجرم، چقدر خودم مي توانم براي خودم هزينه كنم؟ ســالي

 2 تا كفش پاره مي كنم كه هر كدام پنج شش ميليون قيمتش است. 
لباس را مي شود كاري كرد اما بدون كفش كه نمي شود دويد.« 

او 2 اسپانسر دارد كه هر دوتوليدكننده پوشاك هستند. آنها هزينه 
حضورش در مسابقات تركيه را داده اند. دلگيري علي از فدراسيون 
كوهنوردي است: »از مسابقات تركيه كه برگشتم يك نفر نپرسيد 
كه حالت چطور است، چطور رفتي، چطور برگشتي. من عضو تيم 
ملي ام ولي فدراســيون حمايتي نمي كند، فقط دوست دارد وقتي 
از موفقيت هايت حرف مي زني، اســمش را هم ببري. من مكمل 
مي خواهم، تغذيه خوب مي خواهم، حتي كار ندارم كه بتوانم خودم 

درآمد داشته باشم و خودم هزينه كنم.« 
همه سختي ها علي را به يك راه رســانده، مهاجرت: »هيچ كسي 
دوست ندارد از كشورش برود اما اگر حمايت نشوم، ديگر نمي توانم 
ادامه بدهم و چاره اي جز مهاجرت برايم نمي ماند. رفتار فدراسيون 
را كه مي بينم سرد مي شوم. با وضعيتي كه هست يا بايد ورزش را 
كنار بگذاري يا بروي. من هيچ وقت حاضر نمي شوم ورزشم را كنار 
بگذارم. در مسابقات كشوري براي البرز مي دوم اما حاضر نيستند 

يك استخر رايگان به من بدهند.«
او آرزوهاي بزرگ تري دارد. اينكه يك روز بتواند كنار كلين جورنت 
سوئيسي، اسطوره دوي كوهستان بدود: »هدفم اين است كه بتوانم 

با او رقابت كنم.«

پايان سوپر ليگ

اميرحسيناعظمي
خبر نگار



16
2 3 0 2 3 6 0 پنجشنبه  2 ارديبهشت 1400       شـماره  28202

اظهاراتعجيبحسينخاني

دغدغهمربيبدنساز

عليرضا دبير رئيس فدراسيون كشتي پس از كسب 5 سهميه 
المپيك توسط كشــتي گيران آزاد و فرنگي گفت: »با بودجه 
فعلي فدراسيون كسي توقع مدال در المپيك نداشته باشد.« 
ســيدرضا صالحي اميري، رئيس كميته ملي المپيك خيلي 
ســريع به اين صحبت هاي دبير واكنش نشــان داد و اعالم 
كرد:» دبير از مسائل مالي و بودجه سر در نمي آورد.« اين تازه 
شروع جدال در رسانه ها و فضاي مجازي بود. موسوي الرگاني 
عضو مجلس شوراي اسالمي در توييتي كنايه آميز خطاب به 
صالحي اميري نوشته:»هيچ دردي باالتر از اين نيست كه پاسخ 
قهرماني قاطع دالورمردان كشــتي آزاد و فرنگي را با كنايه و 
تحقير رئيس فدراسيون كشتي داد.« صادق گودرزي قهرمان 
جهان و المپيك هم گفته: »دبيــر براي خودش دغدغه مالي 
ندارد بلكه دغدغه او براي كشتي اســت.« جدال لفظي بين 
صالحي اميري و عليرضا دبير در آستانه المپيك نتيجه اي جز 
تضعيف كشتي ندارد. البته شنيده شده كه صالحي اميري در 
يك جمع رســانه اي تأكيد كرده كه از دبير حمايت مي كند و 

تمايلي به ادامه اين بگومگو ندارد.

مصطفي حســين خاني بعــد از اعالم نفــرات اعزامي به 
مسابقات قهرماني آسيا و كسب ســهميه المپيك زماني 
كه ديد اسمش در بين نفرات كسب سهميه نيست، مدعي 
بازي تكراري و كثيف كادر فني شــد. بعد به خاطر همين 
انتقاد به كميته انضباطي رفت، معذرت خواهي كرد و دوباره 
به اردوي تيم ملي برگشت. حسين خاني در فينال مسابقات 
قهرماني آسيا به مدال نقره رســيد ولي در يك اظهارنظر 
عجيب مدعي شــد حريف قزاق روي تشك آمده بود تا با 
اختالف كم ببازد و حرفي براي گفتن نداشت! اين در حالي 
است كه نتيجه 6بر 2در فينال رقم خورد و حريف قزاق به 

راحتي به مدال طالي وزن 74كيلوگرم رسيد.

حضور مربي بدنســاز در تيم ملي كشــتي آزاد و فرنگي 
دغدغه بسياري از اهالي كشــتي شده است. در دوره قبل 
تمامي اين مسائل برعهده سرمربي بود و مربي بدنسازي در 
كنار ملي پوشان نبود و انتقادي هم نمي شد. فشار به كادر 
فني در فرصت 3ماهه تا المپيك مي تواند تمركز غالمرضا 
محمدي و محمد بنا را بر هم بزند و نكته ابهام برانگيز اين 
ماجرا عدم اعتراض به 8ســال عدم حضور مربي بدنساز در 
تيم ملي است. مربي بدنساز اگر در اين مدت كوتاه به كادر 
فني اضافه شود بعيد به نظر مي رسد كه موفق باشد چراكه 
بايد با شناخت از هر كشــتي گير برنامه ويژه اي را طراحي 
كند تا در فرصت 3 ماه مانده تا المپيك اين شناخت به دست 

نمي آيد.

زيريك خم

جدالدبيروصالحياميري

هر روز تعداد هشدارها باالتر 
مــي رود، بخشــنامه هاي 
جديدي صادر مي شود، در 
خبرها مســئوالن رده باال، مســئوالن رده پايين تر را خطاب قرار 
مي دهند و از آنهــا مي خواهند تا به پروتكل ها پايبند باشــند. در 
پيام هاي مردمي، دوســتانه خواهش مي كنند اگر مورد تخلفي 
ديدند، اطالع بدهند و... اما پلمب 27باشگاه و ابتالي ورزشي هابه 
كرونا و حتی مرگ آنها بر اثر كرونا ، نشان مي دهد نه مردم خيلي به 
اين پيام ها توجه دارند نه مسئوالن صددرصد پروتكل ها را رعايت 
مي كنند و نه سختگيري هاي سال گذشته براي برگزاري مسابقات 

ورزشي اعمال مي شود.
روزهاي اول همه گير شدن ويروس كوويد- 19برگزاري ليگ هاي 
برتر هم با اما و اگر روبه رو بود و فدراسيون ها با سختي ستاد كرونا 
را راضي كردند تا براي انجام اين مسابقات و تشكيل اردوهاي تيم 
ملي مجوز صادر كنند اما حاال در پيك چهارم كرونا و در شرايطي 
كه سرعت شــيوع اين ويروس بيشتر شــهرها را قرمز و جامعه را 
وحشت زده كرده، مسابقاتي كه اهميت چنداني هم ندارند، برگزار 
مي شود.براي خيلي ها ســؤال اســت كه چرا بايد اجازه برگزاري 
مسابقات قهرماني كشور رده هاي سني كشتي يا ليگ هاي دسته 
يك فوتبال و فوتسال زنان صادر شود. يا اينكه چرا در اين شرايط 
فدراسيون دووميداني در مشهد كه قرمزي شهر به سياهي نزديك 
است، ميزبان تورنمنتي بين المللي شد كه عايدي چنداني به جز 
كرونا برايش نداشت. گفته مي شــود رئيس اين فدراسيون هاشم 
صيامي و چند نفر از مسئوالن و ورزشكاران بعد از مسابقات مشهد 

به كرونا مبتال شده اند.
يكي از افراد آگاه در فدراسيون پزشكي  ورزشي كه مسئول نظارت بر 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي در ورزش است، مي گويد: » فدراسيون 
پزشكي و ستاد موافق برگزاري اين مسابقات نيستند اما هر فدراسيون 
براي خودش استدالل هايي دارد و با همين توجيهات فدراسيون 
پزشكي را مجبور مي كند تا مجوز صادر كند. امسال سال المپيك 
است و فدراسيون ها مي گويند براي حضور در اين بازي ها مجبورند 
مسابقه برگزار كنند.« فدراســيون دووميداني با اين توضيح كه 
ورزشكاران مي توانند براي المپيك توكيو سهميه بگيرند، مسابقات 
مشــهد را برگزار كرد. اما بهانه براي برگزاري مسابقات دسته يك 
فوتبال و فوتسال زنان چه بود؟ زنان كه در 2 سال گذشته تيم ملي 
هم نداشته اند و حتي بيشتر تيم هاي حاضر در اين مسابقات توانايي 
پرداخت دستمزد به بازيكنانشــان را هم ندارند، چطور مي توانند 
براي تست كروناي بازيكنان هزينه كنند يا چه ضرورتي بوده كه 

كشتي گيران نوجوان و جوان مسابقه بدهند؟

گفته مي شود در مسابقات نوجوانان تست كروناي 17كشتي گير 
مثبت شــده. طبق صحبت هايي كه غالمرضا نــوروزي، رئيس 
فدراسيون پزشكي ورزشي هفته هاي پيش داشت، در شرايط فعلي 
فدراســيون ها فقط مجازند اردوهاي تيم ملي و مسابقات ليگ را 
برگزار كنند.سختگيري ها فقط در چند رشته اعمال شده است. مثال 
در كبدي، به خاطر برخوردهاي نزديك، نه سال گذشته مسابقه اي 
برگزار شد و نه قرار است امسال مسابقه اي داشته باشند. فدراسيون 
شنا، شيرجه و واترپلو هم كه روزهاي آخر پارسال بعد از يك سال 
كشمكش موفق شد مسابقات واترپلو را برگزار كند، با قرمز شدن 
دوباره وضعيت، مسابقات شنا و شيرجه را برگزار نكرد. فدراسيون 
هاكي هم بعد از كروناي دسته جمعي بازيكنان در اردوي ورزقان، 

فقط توانست مسابقات ليگ مردان را برگزار كند.

همهپروتكلهارارعايتنميكنند
همه مسابقات در ظاهر با شــرط رعايت پروتكل هاي بهداشتي، 
مجوز برگزاري مي گيرند. اما گفته مي شود بيشتر فدراسيون ها 
و باشــگاه ها پروتكل ها را رعايت نمي كنند؛ تيم ها سر زمان هاي 
تعيين شده آزمايش نمي دهند و بعضي ها هم جعل سند مي كنند. 
براي تيم هاي ورزشــي كه هميشــه با مشــكالت مالي روبه رو 
هستند، سخت اســت كه هر  ماه يكي دو بار براي تست كروناي 
ورزشكارانشــان هزينه كنند. در ليگ دســته يك و 2 فوتبال، 
ليگ هاي برتر و دسته يك فوتبال و فوتسال زنان، بعضي از تيم ها 
حتي 2  ماه يك بار هم تست نمي دهند. در ليگ واليبال صحبت 
از جعل سند است و گفته مي شود به همين دليل پارسال حدود 
60بازيكن در ليگ بــه كرونا مبتال شــدند. مي گويند در ليگ 
بسكتبال هم اگر پزشك گواهي ســالمت براي تيم صادر كند، 

براي فدراسيون كفايت مي كند.
يكي از مسئوالن فدراسيون پزشــكي همه اين شايعات را تأييد 
نمي كند. اين فرد كه نمي خواهد نامي از او برده شود، مي گويد: 
»جعل سند را رد مي كنم. به خاطر اينكه هر تست با كد ملي فرد 
ثبت مي شود و هيچ آزمايشــگاهي حاضر نمي شود الكي مجوز 
تســت مثبت صادر كند چون وزارت بهداشت همه  چيز را رصد 
مي كند.« اما مي پذيرد كه همه فدراسيون ها به پروتكل ها پايبند 
نيستند: »فدراسيون ما روي كار فدراســيون ها نظارت دارد اما 
همانطور كه نمي شود براي هر شهروند يك پليس گذاشت، در 
فدراسيون ها هم نمي شود همه  چيز را تحت نظر گرفت. خود آنها 
بايد به پروتكل ها پايبند باشــند، ما هم جلوي خيلي از تخلفات 
را گرفته ايم. مثال در خوزســتان اجازه نداديم مسابقات فوتبال 

نوجوانان برگزار شود.«

نصفباشگاههايعموميتهرانبازند
مســئله ورزش با كرونا فقط به مســابقات محدود نمي شــود. 
باشــگاه هايي هم كه حاضر نمي شــوند در اين روزها كارشان را 
تعطيل كنند، دردسرساز شــده اند. فدراسيون پزشكي ورزشي 
فعاليت همه باشگاه ها و اماكن ورزشي در شهرهاي قرمز و نارنجي 
را ممنوع كرده است اما طبق آماري كه خود اين فدراسيون داده، 
27باشگاه در يك ماه گذشته پلمب شده اند و اين يعني بيشتر اين 

باشگاه ها  و اماكن بخشنامه فدراسيون را جدي نگرفته اند.
كافي است استوري هاي مربيان اين باشــگاه ها در صفحه هاي 
اينستاگرام رصد شود تا مشخص شود چند درصد باشگاه ها اين 
روزها مشغول به كارند. البته اين استوري ها فقط براي شاگردانشان 
به نمايش در مي آيد يا آنها در گروه هاي واتســاپ و تلگرام با هم 
هماهنگ مي شوند كه چطور و دور از ديد عموم كالسشان را برپا 
كنند. براي اينكه باشگاه هم زمان كمتري باز باشد، اغلب شاگردان 
در يكي دو نوبت كنار هم ورزش مي كنند و اين مسئله ريسك ابتال 
را باال مي برد. بعضي از مربيان هم براي اينكه بيكار نشوند و درآمد 

داشته باشند شاگردان را در خانه هايشان تمرين مي  دهند.
رضا خرم كه مسئول گروه نظارت بر عملكرد فعاليت هاي ورزشي 
باشگاه هاي استان تهران است، مســئله اصلي را مشتريان اين 
باشگاه ها مي داند: »كمتر باشــگاهي حاضر است با ما همكاري 
كند. شــرايط اقتصادي را بهانه مي كنند يــا اينكه مي گويند از 
مشتريان شــهريه گرفته اند و بازپرداخت اين شهريه برايشان 
سخت اســت. خود مردم هم كار ما را سخت كرده اند. مشتريان 
اين باشگاه ها بيشتر جوانان و نوجوانان هستند، سر نترسي دارند 
و در مقايسه با افراد بزرگساالن كمتر كرونا را جدي مي گيرند. « 
اين باشگاه ها بيشتر به بدنســازي اختصاص دارند و كساني كه 
سال ها طول كشيده بدنشان را به شرايط ايده آل برسانند، حاضر 
نيستند به خاطر كرونا، زحماتشان را به باد بدهند.خرم مي گويد 
نزديك به 50درصد باشگاه ها در تهران فعال هستند: »50درصد 
باشگاه ها بسته هستند ولي بقيه تقريبا فعالند. در سركشي ها به 
همه اخطار داده ايم و در اين مدت فقط 4 باشگاه در تهران پلمب 
شده اند.« فعاليت  باشگاه هايي كه بدون مجوز فعاليت مي كنند، 
كار نظارت را سخت تر كرده است. گفته مي شود حدود 23هزار 
باشــگاه غيرقانوني در ســطح ايران فعاليت دارند و بخش قابل 
توجهي از آنها در تهران هســتند. نظارت روي 27هزار باشگاه 
ادامه دارد ولي توقعي كه مسئوالن دارند، برآورده نشده است. به 
باشگاه ها گفته شده است كه اگر تعطيل نكنند، بعد از 3 بار اخطار 
لغو پروانه مي شوند اما تعداد قابل توجهي از آنها حاضر نيستند 

دست از فعاليت بردارند.

محسنمحمودصفري
فعاليت هاي 1400خبرنگار  رشته

زنان: مرحله گروهي دسته يك 24تا 27فروردين برگزار شد 
مردان: بازي هاي ليگ برتــر از 12فروردين در حال برگزاري 

است.
ادامه مسابقات ليگ دسته يك از 18فروردين پيگيري شد. 

 فوتبال

زنان: ادامه ليــگ برتــر از 7 فرورديــن آغاز شــد و در حال 
برگزاري است.

ليگ دســته يك از 24تا 27فروردين در 6 شــهر برگزار شد 
 اما فرمانداران 2شهر كرمانشاه و كرمان با برگزاري مسابقات

 2 گروه ديگر مخالفت كردند.
مردان: مرحلــه نهايي ليگ از 12فروردين آغاز شــد و ادامه 

مسابقات در حال برگزاري است.

 فوتسال

اردوي تيم ملي  آزاد 2 تا 12 فروردين برگزار شد.فرنگي كاران 
از نهم فروردين به اردو رفتند.

اردوي 10روزه تيم كشتي جوانان از 6ارديبهشت در همدان 
آغاز مي شود.

مســابقات انتخابي تيم كشــتي آزاد و فرنگي جوانان از 20تا 
23فروردين برگزار شد.

اردوي تيــم ملــي كشــتي آليــش از  28 فرورديــن تــا اول 
ارديبهشت در الرستان برگزار شد.

انتخابي تيــم ملي كشــتي آزاد و فرنگــي نوجوانــان از 16تا 
19فروردين در رامسر و سنندج انجام شد.

 كشتي

اردوي تيم ملي  از 23 اسفند تا 25 فروردين برگزار شد. وزنه برداري

اردوي تيم هاي ملي زنان و مردان از 6فروردين آغاز شد.  تكواندو

 مســابقات انتخابي تيم ملي مردان و زنان كــه قرار بود 18تا 
24فروردين برگزار شود، لغو شد.

مردان: تيم ملي از 6تا 11فروردين به اردو رفت.
زنــان: اردوي تيــم ملــي از 30فرورديــن آغــاز شــد و تــا 

10ارديبهشت ادامه دارد.

كاراته

اردوي تيم ملي  از 5  تا 15 فروردين برگزار شد. جودو

ليگ مجازي ووشــو در 3 رده ســني زنــان و مــردان از اول تا 
10ارديبهشت برگزار مي شود.  ووشو

اردوي تيــم ملي بــراي حضــور در المپيــك از 25فروردين 
آغاز شد.

اردوي تيم اميد از 14تا 26فروردين برگزار شد. 
واليبال

زنان: مرحله اول اردوي تيم ملي 3 نفره از 17تا 21فروردين 
برگزار شــد و مرحلــه دوم از 31فروردين تا 4ارديبهشــت 

برگزار مي شود.
ليگ دسته 2 زنان از 20تا 23فروردين برگزار شد.

مردان: اردوي تيم جوانان براي حضور در مسابقات جهاني از 
3تا 10ارديبهشت برگزار مي شود.

ادامه ليگ برتر از 5فروردين آغاز شد و هنوز بازي هاي فينال 
به پايان نرسيده است.

بسكتبال

اردوي تيــم اميــد بــراي پشتوانه ســازي تيم ملــي از 20تا 
24فروردين برگزار شد.

اردوي تيم نوجوانان با حضــور 74نفر و در 2 گــروه از 17تا 
23فروردين برگزار شد. 

هندبال

مسابقه  و اردويي نداشته است.  كبدي

مسابقه و اردويي نداشته است.  هاكي

زنان: مرحله پلي آف ليگ برتر قرار بود دوم ارديبهشت آغاز 
شود اما تا روز 15اين ماه به تعويق افتاد. پينگ پنگ

مسابقات انتخابي تيم ملي از 19تا 24فروردين برگزار شد.  تنيس

زنــان: مســابقات داخلي جــام امام رضــا)ع( روزهــاي 19و 
20فروردين برگزار شد.

مــردان: تورنمنــت بين المللــي جــام امــام رضــا)ع( 22و 
23فروردين در مشهد برگزار شد. 

اوليــن دوره مســابقات فيتنــس قهرمانــي كشــور 19و 
20فروردين در تهران برگزار شد.

دووميداني

مسابقه قوي  ترين مردان قرار است 5تا 7خرداد در سيرجان 
برگزار شود.  بدنسازي

تيم جوانــان از 7تا 20فرورديــن براي حضور در مســابقات 
قهرماني جهان به اردو رفت.  بوكس

تيــم ملــي زنــان و مــردان بــراي حضــور در كاپ جهانــي از 
28فروردين به اردو رفتند.  تيروكمان

تيم ملي براي حضور در المپيك از 24فروردين به اردو رفت.  دوچرخه سواري

مسابقات قهرماني كشور از 16تا 24فروردين برگزار شد.  شطرنج

تيم ملي از 25فروردين وارد اردو شد.   واترپلو

اردوي تيم ملي از 15فروردين آغاز شد.  تيراندازي

هسارهتمهتشلاگ
لكوتمفسويقافو
انكاهاطنياكج
كجيباوحفمويله
تباسرتعباتاف
يكلوپنايممور
گنراسميلاتاكن
ريبوجحميضترمگ
دامرناكتادوهي

اجهربكتشمارا
بريغلمسولمري
سيجربهينكناوخ
ننقتموناكناد
گنواودودنامرا
يوبنزاهجهميدن

جدول 8202

82
01

ه  
ـار

ــ
شم

ل 
د       و

ــ
ــ

ل ج
ــ

ــ
حـ

افقي:
1- از عمليات هــاي هوايــي 
ايران در دوران دفاع مقدس- 

مقدار كمي از غذا
2- ترش و شـيرين- خشك- 
از بزرگ ترين مساجد جهان 

در پاكستان
3- چوب دستي پليس- قطار 

برقي شهري- روز گذشته
4- بازگشــت- حركــت و 

جنبش- بينوا
5- رزمي- كنار- رشد

6- آشــكار و واضح- تكاور- 
ته نشست

7- خلط سينه و بيني- سومين 
فرمانــرواي خوارزمشــاهي- 

پرديس
8- عضــو رونــده - ديندار- 
خواهش هاي نفساني- سخن 

زير لب از روي خشم
9- معروف- خاكستري تيره- 

چهارمين حرف يوناني
10- باايمان- نظر مجتهد در 
احكام شرعي فرعي- بهشت 

زميني
11- تير عمود بر عرشــــه 
كشــتي- نان شــب مانده- 

سخنوران
12- اهل قبور- از رنگ هاي 

تركيبي- پول بين المللي
13- نقشــه انگليسي- پدر 

نمايشنامه نويسي انگلستان- 
صبور

14- آرام آرام- گمراه كردن- 
شكم بند طبي

15- از بخش هاي اوســتا- از 
شــعراي عهد صفوي و پيرو 

سبك هندي
  

عمودي:
1- دانشــگاهي معتبــر در 

انگلستان- عفت
گوارشــي-  وضعيــت   -2
تن پــوش- براي تســكين 
درد روي عضو آســيب ديده 

مي گذارند
3- شــتاب زدگي- آكنده- 

خودم
4- واحــد اندازه گيري نيرو- 

فرياد بلند- غريبه نيست
5- بركت ســفره- ســوغات 

تابستان- نوآور
6- شبكه گســترده جهاني- 
ســوره نودوپنجــم قرآن- 

ممكن- گوش
7- دفتــر حســاب روزانه- 
افســون- پســتي در ورزش 

واليبال
8- گــزارش- از رايج تريــن 
قالب هــاي ارائــه آثــار در 

خوشنويسي
9- هدف- محل نصب رادار- 

در بيان علت به كار مي رود
10- شــهري در آلمان- ارتعاش- 

صوت اندوه- خيانت
11- گياخاك- دوستي- شوهر

12- پوشــش- دست شكســته ... 
گردن است- شرور

13- اســتفراغ- چــاق و فربــه- 
پيشرفت

14- صدمه ديده- برادر رســتم در 
شاهنامه- ميوه ترش شده و فاسد

15- نوعي وسيله پروازي- مسيحي

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3911
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

425731698
379864125
861952347
738416952
654298713
192573864
546187239
217349586
983625471

متوسط

  6   5 8  
2  7   9   
 5 3   8   
5      1 9 
 1 8    6 3 
 7       4
   6     
  1 2  7 4  5
  9 4   7  624315879

839627514
157984236
563278941
781439652
492561783
976153428
348792165
215846397

ساده

متوسط

496325871
287149356
153768249
564832197
918574632
372916584
745681923
831297465
629453718

سخت

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

ساده

6    1    9
8 3  6  7  1 4
   9 8 4   
 6      4 
7        2
 9      8 
   1 5 3   
3 4  7  2  6 5
2    4    7
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ليليخرسند
روزنامه نگار

 گزارش تحقيقي همشهري نشان مي دهد كه با وجود  موج جديد شيوع دوباره كرونا، نه تنها بيشتر فدراسيون  هاي ورزشي مسابقات كم اهميتشان را تعطيل نكرده اند
 كه نيمي از باشگاه هاي بدنسازي در تهران هم همچنان فعال هستند

هم چرخ ورزش مي چرخد هم چرخ كرونا!
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  قطع تلفن ثابت بدون اطالع رساني قبلي
شركت مخابرات، تلفن ثابت را بدون فرستادن قبض يا پيامك قطع 
كرده است، بعد از اطالع از بدهي، آن را پرداخته ام حاال عنوان مي كنند 
كه براي وصل مجدد بايد به مركز مربوطه مراجعه كنيد. اين انصاف 
است كه در اين شرايط، كاري كه به سادگي قابل انجام است نيازمند 

حضور يك بازنشسته باشد؟
پيمان از تهران 

  نبود دستورالعمل واحد و هماهنگ در بزرگراه ها 
اتوبان قم-كاشــان به طول90كيلومتر متعلق به بخش خصوصي و 
مشخصا سازمان بازنشستگي كشوري اســت و آزادراه تهران-قم به 
طول120كيلومتر مربوط به بخش دولتي. چــرا خدمات در بزرگراه 
يادشــده اين اندازه متفاوت اســت؟ 1- در آزادراه قم -كاشــان )و 
بالعكس( هزينه عوارض 5000تومان. قم-تهران)و بالعكس( هزينه 
عوارض1200تومان است.2- پرداخت عوارض در اتوبان قم-كاشان 
به صورت نقدي اســت كه اين خود موجب اتالف وقت و انرژي و در 
برخي موارد تصادف مي شود، درحالي كه پرداخت عوارض در اتوبان 
تهران -قم الكترونيكي است. 3- اتوبان تهران- قم داراي پايه چراغ هاي 
روشنايي است، درحالي كه قم- كاشان فاقد روشنايي است. 4- تردد 
خودروهاي سنگين در جاده قم - تهران ممنوع است، درحالي كه در 

جاده قم -كاشان اين ممنوعيت وجود ندارد.
بهره مند از كاشان

  نانواها دستورالعمل هاي بهداشتي را رعايت نمي كنند
تقريباً هيچ نانوايي اي دستورالعمل هاي بهداشتي را رعايت نمي كند. 
نانواها جداي از ساير مسائل، حتي ماسك هم نمي زنند كه اقال سالمت 

خودشان به خطر نيفتد. به كجا بايد شكايت كنيم؟
بهجتي از تهران

  مردم سمنان پروتكل هاي بهداشتي را ناديده مي گيرند
به رغم شيوع گسترده كرونا در سراسر كشور، مردم سمنان اهميتي به 
اجراي دستورالعمل هاي بهداشتي نمي دهند و به سادگي و حتي بدون 

ماسك در خيابان ها تردد مي كنند.
اعاليي از سمنان

  كارت اعتباري سهام عدالت چه شد؟
ظاهراً چندي قبل مسئوالن اعالم كردند كه براي افزايش قدرت خريد 
مردم، به خصوص آنهايي كه سهام عدالت دارند به اعتبار برگه سهام 
عدالت، كارت اعتباري صادر مي شود، تا اين لحظه حتي اطالع رساني 
هم در اين خصوص نشده است كه چه زماني اين كار انجام مي شود. با 

گراني هاي سال نو مردم واقعا تحت فشار هستند.
صدوقي از تهران

  حقوق بازنشسته پست بانك نصف همتراز سازماني شاغل 
بعد از 30سال خدمت در پست بانك، با مدرك تحصيلي فوق ليسانس 
و با سابقه قريب دودهه مســئوليت و رياست شــعبه، در خردادماه 
سال1399 بازنشسته شــدم. حقوق بازنشســتگي اينجانب بعد از 
،همسان سازي مبلغ 4ميليون و 900هزارتومان است. درصورتي كه 
حقوق همكار شاغل هم رده پست سازماني بنده درسال99،  8ميليون و 
600هزارتومان بوده است. آيا مبلغ 4ميليون و900هزارتومان اينجانب 

90درصد حقوق همتراز پست سازماني من است؟ 
بازنشسته پست بانك از مشهد 

  ميزان مبالغ يارانه معيشتي متناسب با تورم نيست
از آغاز واريز يارانه هاي ماهانه و معيشتي، زمان زيادي سپري شده و 
ارزش پول ملي هم به شدت كاهش يافته؛ به خصوص در سال جاري كه 
صعود تورم بيش ازحد و مكرر است. آيا بهتر نيست در ميزان مبالغ فوق 

هم تجديد نظرشود؟
رشوند از تهران

  بعيد است كه اليحه جواني جمعيت تصويب شود
اليحه جواني جمعيت طرحي اســت كه به اندازه كافي كارشناســي 
نشده و بسيار بعيد است كه مجلس انقالبي چنين طرحي را به تصويب 
رســانده و تبديل به قانون كند. اين طرح حتمــا در روزهاي آتي رد 

خواهد شد.
حكيمي از اصفهان 

  توسعه مصرف روغن جامد هيچ توجيهي ندارد
با توجه بــه كمبــود و گراني روغن هــاي مايع و از ســوي ديگر در 
دسترس بودن روغن هاي جامد به نظر مي رســد عده اي قصد دارند 
مصرف روغن هاي جامد را مجددا ترويج كنند كه بي شــك به ضرر 
سالمت همه مردم اســت و چنين كاري هيچ توجيه و استداللي جز 

كاسبي عده اي سودجو ندارد.
عسگرآبادي از تهران 

  مهد هندبال ايران نيازمند توجه وي ژه است
سبزوار مهد هندبال ايران است و متأسفانه حمايت كافي از ورزشي كه 
در اين شهر بومي شده است نمي شود. از مسئوالن استان توقع داريم 
به داد مهد هندبال ايران برسند و پيگير اسپانسر قوي براي به دست 
گرفتن تيم هندبال سبزوار باشند كه در ليگ برتر هندبال از غايبان 
بزرگ ليگ است. بي شك با حمايت از تيم هاي هندبال سبزوار بازهم 

شاهد بالندگي اين ورزش در اين كهن شهر خواهيم بود.
محمدرضا از سبزوار

  قطعي برق مداوم در شهرك آزادي
برق شهرك آزادي در منطقه21 هرروز قطع و وصل مي شود و تاكنون 
چندين وسيله برقي در ميان همسايگان و مجتمع مسكوني ما سوخته 

است. چه كسي پاسخگوي خسارت ماست؟
 نهاوندي از تهران

  فرصت دوباره براي ثبت نام سهام عدالت بدهند
مسئوالن شرايطي فراهم كنند تا جاماندگان از دريافت سهام عدالت 
فرصت دوباره ثبت نام داشته باشند. درصورتي كه همه اقشار از اين 
سهام بهره مند شــوند نام آن ســهام عدالت خواهد بود زيرا عدالت و 
منطق حكم مي كند همه آحاد ملت از برگه ســهام و سود و زيان آن 

بهره مند شوند.
ابويي از سيرجان 

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

 كالهبرداري ميليوني
با فروش تابلوهاي خيالي

مردي كه با انتشار تصاوير تابلوهاي گران قيمت 
نقاشي در صفحه اينستاگرامش مدعي شده 
بود قصد فروش فوري آنها را دارد، نقشه خالي 

كردن حساب مشتريانش را كشيده بود.
به گزارش همشهري، چند روز پيش مردي نزد 
مأموران پليس فتــای تهران رفت. وی مدعي 
شد كه هدف كالهبرداري 15ميليون توماني 
قرار گرفته اســت. او توضيــح داد: مدتي بود 
كه قصد خريد  تابلويــی نفيس و گران قيمت 
را داشــتم. زماني كــه در اينترنت ســرگرم 
جســت وجو براي خريد تابلو بودم، چشــمم 
به يك صفحه اينســتاگرامي افتاد كه آگهي 
فروش تابلو درج كرده بود. در داخل اين صفحه 
تصاويري از چند تابلوي زيبــا و گران قيمت 
منتشر شده و فروشنده مدعي بود كه به دليل 
مهاجرت قصد دارد هر چــه زودتر اين تابلوها 

را بفروشد.
شاكي ادامه داد: با فروشــنده تماس گرفتم 
و از آنجا كه مي ترســيدم فرد ديگري تابلوي 
مورد عالقه ام را بخرد، 15ميليون تومان هزينه 
آن را به حسابش واريز كردم اما پس از آن هر 
چه با او تماس گرفتم، جوابم را نداد و فهميدم 
سرم كاله گذاشته اســت.  با شكايت اين مرد 
تحقيقات مأموران براي شناسايي و دستگيري 
فرد كالهبردار آغاز شــد. آنها در بررسي هاي 
تخصصي، ادمين صفحه مورد نظر را شناسايي 
كردند. معلوم شد كه وي در يكي از شهرهاي 
جنوب غرب تهران ســكونت دارد. دســتور 
بازداشت او صادر شــد و مأموران اين مرد را 

دستگير و به اداره پليس منتقل كردند.
سرهنگ داوود معظمي گودرزي، رئيس پليس 
فتای تهــران گفت: متهــم در بازجويي ها به 
كالهبرداري از شــاكي اعتــراف كرد و گفت 
كه با راه اندازي صفحه اينستاگرامي، تصاوير 
تابلوهاي خــاص و گران قيمت را   در اينترنت 
پيدا و در اين پيج بارگذاري می كرد. ســپس 
مدعي مي شــد كه قصد فروش فوري تابلوها 
را دارد.   قيمــت وسوســه  كنند ه اي هــم به 
مشتريان پيشــنهاد مي داد و وقتي آنها مبلغ 
درخواســتي اش را واريز مي كردند و منتظر 
دريافت تابلو مي ماندنــد، ديگر به تماس هاي 
آنها  جواب نمي داد. با اعترافات مرد كالهبردار 
براي او قرار قانوني صادر شــد و پرونده وي در 

اختيار مرجع قضايي قرار گرفت.

نجات دختر جوان از دست 
راننده اي با نقشه شوم

دختر جوان كه از ســوي يك راننده پرايد كه 
نقشه ســياهي داشت ربوده شــده بود وقتي 
خود را در خطر ديد با زيركي باعث دستگيري 
مسافربر قالبي شد. به گزارش همشهري، روز 
سه شنبه دختر جواني به كالنتري 144 جواديه 
تهرانپارس رفت و گفت دقايقي قبل از دست 
راننده اي كه قصد تعرض به او را داشــته فرار 
كرده است. او گفت: براي رفتن به محل كارم 
سوار يك پرايد 111شــدم اما راننده در ميان 
راه به سمت جاده تلو تغيير مسير داد. قصد او 
تعرض بود و براي فرار از دستش ابتدا با او طرح 
دوستي ريختم و در همان لحظات براي مدير 
شركت پيام فرستادم و ماجرا را توضيح دادم 
و همزمان موقعيت مكاني ام را هم با گوشــي 
برايش فرستادم. بعد در فرصتي مناسب خودم 
را از پرايــد بيرون انداختــم  و همزمان مدير 
شركت رســيد و نجات يافتم. با  اين شكايت  
ماموران موفق شــدند با بررسي  دوربين هاي  
مداربســته خودروي متهم را شناسايي و اين 
مرد  را در تهرانپارس دستگير كنند. سرهنگ 
جليل موقوفه اي، رئيس پليس پيشــگيري 
تهران گفت: اين مرد 37ساله كه متاهل است 
به جرم خود اعتراف كــرد و در اختيار پليس 

آگاهي قرار گرفت. 

آخرين تالش براي رهايي از قصاص
پسر جواني كه از 6سال قبل به اتهام قتل در زندان به سر 

مي برد چند روز قبل در شرايطي كه براي اجراي حكم داخلي
قصاص به قرنطينه منتقل شده بود با موافقت اولياي دم 
براي دريافت ديه از مجازات نجات يافت. حاال خانواده او چند روز بيشتر 

براي تهيه ديه فرصت ندارند.
به گزارش همشــهري، پســر جوان كه عرفان نام دارد روز 22خرداد 
سال94 درحالي كه همراه با برادرش براي پر كردن يك ظرف بنزين به 
پمپ بنزين فرهنگيان انديمشك رفته بود با جواني به نام بهزاد درگير 
شد. پايان اين درگيري چيزي جز جانباختن بهزاد و دستگيري عرفان 
به اتهام قتل عمدي نبود. پسر جوان كه آن زمان 20ساله و دانشجوي 
رشته حسابداري بود، در تحقيقات مقدماتي به مأموران پليس گفت: 
همراه برادرم به پمپ بنزين رفته بوديم تا براي موتورسيكلتم كه خراب 
شده بود بنزين تهيه كنيم. در آنجا بهزاد و دوستش را ديديم. ما قبال 
سابقه درگيري باهم داشتيم. چند سال قبل پسرعموي او با اسلحه به 
طرف برادرم شليك و او را مجروح كرده بود. برادر بهزاد هم يكسال قبل 
با چاقو من را مجروح كرده بود. او آن روز به من چپ چپ نگاه كرد اما من 
اهميت ندادم و سوار ماشين برادرم شدم تا برويم اما او جلو آمد و ما را هو 
كرد و در ادامه شروع به فحاشي كرد. من هم عصباني و با او و دوستش 
درگير شدم. من هيچ وسيله اي براي دفاع نداشتم. ضربه هاي آنها باعث 
شد سر و صورتم خوني شود. من هم براي دفاع از خودم چند مشت به 
آنها زدم. در اين بين برادرم فقط تــالش مي كرد ما را از هم جدا كند و 
چند دقيقه بعد بهزاد روي زمين افتاد و ماموراني كه آنجا بودند من و 

برادرم را دستگير كردند.
با وجود اينكه بهزاد دقايقي بعد از درگيري به بيمارستان منتقل شد 
اما او به دليل شدت جراحات وارده جانش را از دست داد. متخصصان 
پزشــكي قانوني بعد از كالبدشــكافي پيكر متوفي اعالم كردند كه او 
به دليل خونريزي وسيع مغزي به دنبال اصابت جسم سخت و عوارض 
ناشي از آن جانش را از دست داده است. در اين شرايط بود كه اتهام قتل 
عمد به عرفان تفهيم شد. همچنين برادر او نيز كه مدعي بود در درگيري 
فقط ميانجيگري كرده به معاونت در قتل عمدي متهم شــد و در اين 
شرايط با شكايت اولياي دم پرونده اين دو برادر با صدور كيفرخواست 

به شعبه چهارم دادگاه كيفري يك استان خوزستان فرستاده شد.

در دادگاه
در جلسه محاكمه بعد از قرائت كيفرخواست توسط نماينده دادستان 
اولياي دم مقتول اعالم كردند خواسته شان قصاص قاتل بهزاد است. 
آنها گفتند عرفــان به دليل اختالف قبلي با بهزاد درگير شــده و او را 
به قتل رسانده و به همين دليل بايد قصاص شــود. با اينكه عرفان در 
آخرين دفاعياتش در دادگاه گفت از اتفاقي كه افتاده ناراحت است و از 
اولياي دم عذرخواهي و درخواست بخشش كرد اما آنها گفتند راضي 
به بخشش نمي شوند و فقط اجراي حكم مي تواند به آنها آرامش بدهد.

چند روز پس از اين جلسه بود كه هيأت قضايي وارد شور شدند و عرفان 
را به اتهام قتل عمدي به قصاص محكوم كردند. همچنين برادرش نيز 
به اتهام معاونت در قتل به تحمل 25سال حبس محكوم شد. با وجود 
اعتراض عرفان و برادرش به اين رأي اما وقتي پرونده توســط قضات 
عالي رتبه ديوان عالي كشور بازبيني شــد آنها هم رأي دادگاه را تأييد 
كردند. از آن روز بود كه شــمارش معكوس براي اجراي حكم قصاص 

آغاز شد.

در يك قدمي چوبه دار
»ما از همان روز اول به دنبال جلب رضايت اوليــاي دم بوديم اما آنها 
مي گفتند قصاص مي خواهيم« اين بخشي از حرف هاي سجاد، برادر 
عرفان است كه تمام اين ســال ها به دنبال جلب رضايت اولياي دم و 
نجات برادرش از چوبه دار بوده است. او مي گويد: »زماني كه اين اتفاق 
افتاد برادرم دانشجو بود و فقط 20سال ســن داشت. او هيچ قصدي 
براي ارتكاب قتل نداشت و هنگام درگيري هم هيچ وسيله خطرناكي 
همراهش نبود و ناخواسته مرتكب قتل شد. اما حاال به خاطر همان كاري 

كه ناخواسته مرتكب شده پشيمان است.«
برادر عرفان در ادامه مي گويد: »مدتي قبل بــا پادرمياني چند نفر از 
بزرگان و با پيگيري هايي كه انجام شد اولياي دم حاضر شدند در ازاي 
دريافت ديه برادرم را ببخشند اما ما نتوانستيم ديه را به طور كامل تهيه 
كنيم و آنها هم از نظرشان برگشتند. طوري كه از طرف واحد اجراي 
احكام زمان اجراي حكم تعيين شد و براي ما هم مالقات آخر ترتيب 
دادند و بعد از آن برادرم را به قرنطينه بردنــد تا حكم را اجرا كنند اما 
ساعتي قبل از اجراي حكم مســئوالن زندان و شوراي حل اختالف 

پادرمياني كردند و اجراي حكم متوقف شد. آنها بار ديگر قبول كردند 
در ازاي دريافت ديه از قصاص عرفان بگذرند.«

سجاد در ادامه درخصوص آخرين روند پرونده مي گويد: »طبق توافقي 
كه با خانواده اولياي دم انجام داديم ما مقداري زمين كشــاورزي را به 
نام آنها زديم و حاال بايد 500ميليون تومان ديگر هم پرداخت كنيم و 
مي ترسم اگر اين مبلغ فراهم نشــود اولياي دم حكم را اجرا كنند. به 
همين دليل از افراد خيري كه توانايي دارند خواهش مي كنم براي زنده 
ماندن برادرم كمك كنند. او االن 26ســال دارد و 6سال از جواني اش 
را پشــت ميله هاي زندان و با كابوس چوبه دار گذرانده است. او هيچ 
ســابقه اي ندارد و در مدتي كه در زندان بود هم به خاطر رفتار خوبش 
گواهي حسن رفتار گرفته است. خواهش مي كنم كمك كنيد تا برادرم 

زنده بماند.«
براساس اين گزارش، طبق گواهي صادر شده از سوي شعبه اول اجراي 
احكام دادسراي انديمشك براي جمع آوري كمك هاي مردمي براي 
نجات اين جوان كه يك نسخه از آن در اختيار همشهري قرار گرفته 
اســت، افراد نيكوكار مي توانند كمك هاي خود را به شــماره كارت 
6037701505083151 بنام سجاد شيرمهد واريز كنند. اين حساب 
از سوي دادستاني مسدود شــده و موجودي آن فقط صرف پرداخت 

ديه خواهد شد.

پسري 5سال قبل مادرش را به قتل رساند و به قصاص محكوم 
شد، اما با رضايت خانواده اش از مرگ گريخت و از زندان آزاد 
شد، اما حاال و با پيدا شدن جســد پدرش در خانه، بار ديگر با 

اتهام قتل روبه رو شده است.
به گزارش همشــهري، عصر سه شنبه ســاكنان ساختماني 
مسكوني در شرق تهران با پليس تماس گرفتند و اعالم كردند 
كه از آپارتمان طبقه چهارم بوي بدي به مشــام مي رسد. آنها 
مي گفتند كه بوي تعفن در تمام ساختمان پيچيده و هرچه 
زنگ واحد 4را مي زنند كسي جوابشــان را نمي دهد. به گفته 
همسايه ها در طبقه چهارم مرد ميانسالي زندگي مي كرد كه 
آنها احتمال مي دهند با توجه به اينكه چند روزي از او خبري 
نيست و بوي تعفن در تمام ساختمان پيچيده، باليي بر سرش 

آمده است.

صحنه جرم عجيب
پس از اين تماس، مأموران كالنتــري 127نارمك خود را به 
طبقه چهارم رساندند. آنها اما هرچه زنگ زدند كسي جوابي 
نداد و با دستور قضايي در خانه را باز كردند و قدم در آپارتمان 
گذاشتند. مأموران به محض ورود با خانه اي به هم ريخته روبه رو 
شــدند كه بوي تعفن، تمام فضاي آنجا را پر كرده بود. آنها به 
جست و جو پرداختند و در يكي از اتاق ها با پسري جوان روبه رو 

شدند كه در بستر خواب بود. او با ديدن مأموران از خواب بيدار 
شد و با تعجب علت حضور پليس را در خانه پرسيد. مأموران 
از او دليل به هم ريختگي خانه و بوي تعفن را پرسيدند كه او 
اظهار بي اطالعي كرد. با اين حال مأموران به جســت و جوي 
خود ادامه دادند تا اينكه در اتاق خواب ديگر جسد مردي را زير 
رختخواب ها و انبوهي از لباس ها پيدا كردند. به اين ترتيب منشأ 
بوي تعفن مشخص شد و مأموران ماجرا را به قاضي مصطفي 
واحدي، كشيك جنايي تهران اطالع دادند. با دستور وي تيم 
تشخيص هويت در محل حادثه حضور يافتند و تحقيقات در 
اين خصوص آغاز شد. به گفته پزشكي قانوني كه در صحنه جرم 
حضور داشت، حدود 5روز از مرگ قرباني مي گذشت. متوفي 
65ساله و صاحب آپارتمان بود كه برخي از همسايه ها مي گفتند 
به تنهايي در آنجا زندگي مي كرده و برخي ديگر مي گفتند با 
پسرش. پسر 38ساله او كه هنگام ورود مأموران در اتاق ديگري 
خواب بود و رفتارهاي عجيبي داشــت مدعي بود كه از مرگ 

پدرش بي اطالع بوده است.

قاتلی كه بخشيده شده بود
زماني كه كارآگاهان وارد صحنه جرم شده و تحقيقات براي 
پيدا كردن ســرنخي از عامل جنايت را آغاز كرده بودند يكي 
از مأموران تشخيص هويت، متوفي و پسرش را شناخت. اين 

مأمور پليس به قاضي جنايي گفت كه 5سال قبل نيز در صحنه 
قتل همسر متوفي حاضر شده و همين پسر )اشاره به پسري كه 
در محل حضور داشت( عامل قتل مادرش بود كه بازداشت شد.
تيزهوشي مأمور تشخيص هويت، جزئيات تازه اي را پيش روي 
تيم جنايي قرار داد. پسر جوان كه همچنان رفتارهاي عجيبي 
داشت اعتراف كرد كه 5سال پيش مادرش را به قتل رسانده 
بود. آنطور كه مشخص بود وي كه متولد سال 62است حدود 
5سال قبل در درگيري مادرش را به قتل رسانده و همان زمان 
دستگير شده بود. او پس از مدتي در دادگاه كيفري محاكمه 
و به قصاص محكوم شده بود اما پيش از اجراي حكم، اولياي 
دم وي را بخشيدند و حاضر به اجراي مجازات مرگ نشدند. به 
اين ترتيب پسرجوان با رضايت اولياي دم از زندان آزاد شد و 

پيش پدرش بازگشت.
با اين اطالعات، تحقيقات در صحنه قتل مرد ميانسال ادامه 
يافت و به گفته تيم پزشكي قانوني، علت مرگ متوفي مشخص 
نبود. در اين شرايط بازپرس جنايي دستور داد تا جسد وي براي 
تعيين علت اصلي مرگ به پزشكي قانوني معرفي شود. از سوي 
ديگر پسر متوفي كه رفتارهاي عجيب داشت و همچنان مدعي 
بود كه از مرگ پدرش بي اطالع بوده به اتهام قتل بازداشت شد 
و با دستور قاضي جنايي براي بررســي سالمت رواني اش در 

اختيار متخصصان پزشكي قانوني قرار گرفت.

دستگيري قاتل مادر اين بار به اتهام قتل پدر

تنها راه نجات جوان انديمشكي از چوبه دار پرداخت ديه به اولياي دم است

درخواست قصاص 
براي قاتل مبينا

چند روز پس از قتل دردناك مبينا 
13ساله در روســتاي سعيدآباد پيگيري

ايلخاني در حوالي جيرفت، يكي از 
بســتگان او در گفت وگو با همشهري جزئيات 

تازه اي از اين جنايت هولناك را فاش كرد.
به گزارش همشهري، صبح شنبه گذشته جنايتي 
در روستاي سعيدآباد ايلخاني رقم خورد كه مردم 
روستا را شوكه كرد. آن روز دختر 13ساله اي به 
نام مبينا زماني كه در خانه شان تنها بود، توسط 
يكي از اهالي روستا به قتل رسيد و وقتي پليس 
وارد ماجرا شــد، در كمتر از 24ساعت توانست 
عامل اين جنايت را شناسايي و دستگير كند. اما 
انگيزه قاتل از ارتكاب اين جنايت چه بود و دختر 

تيزهوش روستا چطور به قتل رسيد؟
ايوب اميري، يكي از بستگان مبينا در گفت وگو با 
همشهري مي گويد: روزي كه مبينا به قتل رسيد، 
پدر و مادرش براي انجــام كارهاي ثبت نام او در 
مدرسه تيزهوشان و همچنين كارهاي بيمه به 
جيرفت رفته بودند. مبينا به همراه دو برادرش كه 
از خودش كوچك تر هستند در خانه تنها بودند اما 
بچه ها آنقدر بازيگوشي و سر و صدا مي كردند كه 
او از عهده مراقبت از آنها برنمي آمد. براي همين با 
مادرش تماس گرفت و گفت كه بچه ها را به خانه 

پدربزرگش مي برد.
اميري ادامه مي دهد: خانه پدربزرگ مبينا فاصله 
زيادي تا خانه آنها نداشــت. او بچه ها را مي برد 

و ظاهرا فراموش مي كند كــه در خانه را ببندد. 
دقايقي بعد وقتي بچه هــا را تحويل پدربزرگش 
مي دهد به خانه برمي گردد، وارد كه مي شــود 
مردي را مي بيند كه براي سرقت وارد خانه شده 
اســت. اين مرد يكي از اهالي روستا بود كه همه 
روستا او را مي شناســند. مرد جواني كه مدتي 
قبل از همسرش جدا شده بود و در اتاقي در خانه 
پدرش زندگي مي كرد. اين مــرد در اعترافاتش 
گفته كه آن روز در حال عبــور از كوچه بوده كه 
مي بيند در خانه باز اســت و وارد كه مي شــود، 
مي فهمد كسي داخل خانه نيست. براي همين 
وارد خانه مي شود كه دســت به سرقت بزند اما 
زماني كه داخل آشــپزخانه ســرگرم باز كردن 
كپسول گاز بوده، مبينا سر مي رسد. سارق با ديدن 
او و از ترس اينكه وي همسايه ها را خبر كند، به 
طرفش حمله كرده و گلويش را مي گيرد و سرش 
را به اوپن آشپزخانه مي كوبد و به قتل مي رساند و 

پس از آن هم از خانه فرار مي كند.

جسدي در خانه
دختر 13ساله به قتل رسيده بود اما كسي از اين 
جنايت خبر نداشــت. هنوز ظهر نشده بود كه 
كارهاي اداري پدر و مادر مبينا در جيرفت تمام 
شد و پدر او كه مردي باغدار و صاحب يك گلخانه 
نيز هست، به سمت گلخانه اش رفت و مادر راهي 
خانه شد. او اما وقتي به خانه رسيد، با ديدن دري 

كه باز بود و وضعيت آشفته داخل خانه نگران شد 
و زماني كه خودش را به پذيرايي رســاند جسد 
بي جان دخترش را ديد كه روي زمين افتاده بود.

مادر مبينا وحشــتزده و فريادزنان از همسايه ها 
كمك خواست و ماجرا به اورژانس گزارش شد اما 
ديگر دير شده بود. با به دست آمدن شواهدي كه 
نشان مي دهد دختر نوجوان به قتل رسيده است، 
ماجرا به پليس گزارش شد و تيمي از كارآگاهان 

جنايي جيرفت راهي محل حادثه شدند.

رسيد رازگشا
اميري مي گويــد: زماني كه مأمــوران در حال 
بررســي براي پيدا كردن ردي از عامل جنايت 
بودند، يك رســيد بانكي پيدا كردند كه به  نظر 
مي رســيد از جيب قاتل افتاده بود. تاريخ رسيد 
نشــان مي داد كه او دقايقي قبــل از جنايت از 
مغازه اي خريد كرده است. مأموران راهي مغازه 
شدند و با بررسي دوربين هاي مداربسته، تصوير 
قاتل را به  دســت آوردند. صاحب مغازه با ديدن 
تصوير، قاتل را شناخت و مأموران پليس در كمتر 

از 24ساعت موفق شــدند اين مرد را دستگير 
كنند.

وي ادامه مي دهد: در خبرگزاري ها اعالم شــده 
بود كه اين مرد به  خاطر اختــالف با پدر و مادر 
مبينا دست به اين جنايت زده است اما اين مسئله 
صحت ندارد. قاتل هيچ اختالفي با اين خانواده 
نداشته و حتي شايعاتي مبني بر اينكه وي دچار 
بيماري روحي و رواني است نيز كذب است. او به 
قصد سرقت وارد خانه شده بود اما با ديدن مبينا 
و از ترس دستگيري او را به قتل رساند و جنايتي 
كه وي مرتكب شد، نه تنها پدر و مادر مبينا، بلكه 
همه مردم روستا را عزادار كرده است. احساسات 
عمومي مردم روستا جريحه دار شده و پدربزرگ 
مبينا كه وابســتگي زيادي به او داشت حالش 
خوب نيست و مي گويد كه تنها چيزي كه آرامش 
مي كند قصاص قاتل است. حتي مردم روستا نيز 
از ما مي خواهند كه هرگز از اين جنايت هولناك 
نگذريــم و همه ما خواهان آن هســتيم كه اين 
پرونده به طور ويژه رسيدگي شود و قاتل هر چه 

زودتر به مجازات برسد.

خانواده دختر تيزهوش جيرفتي 

هنوز قتل او را باور ندارند

5كيلومتر لوله گذاري براي سرقت نفت
راز قاچاقچياني كه با 5كيلومتر لوله گذاري، اقدام به ســرقت نفت از لوله هاي انتقال 

سوخت در جاده آبادان ماهشهر مي كردند فاش شد.
به گزارش پليس، فرمانده پايگاه درياباني ماهشهر گفت: در پي اخبار و اطالعات دريافت 
شده مبني بر اينكه قاچاقچيان سوخت با تعبيه لوله در خوريات حوزه استحفاظي پاسگاه 
بوخضير اقدام به قاچاق ســوخت مي كنند، تحقيقات مأموران درياباني آغاز شد و آنها 
متوجه شدند قاچاقچيان از لوله هاي خطوط انتقال سوخت در جاده آبادان -ماهشهر 
انشعاب گرفته و سپس با استفاده از لوله كشي به مسافت 5 هزارمتر از ابتداي جاده به 
سمت خوريات، اقدام به سرقت و قاچاق سوخت مي كنند. سرهنگ اكبر راشدنيا ادامه 
داد: با اجراي عملياتي از سوي ماموران، 5 كيلومتر لوله زيرزميني كه براي انتقال سوخت 

قاچاق در اندازه هاي مختلف استفاده شده بود، از زير خاك جمع آوري شد.
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 اگرچه هنوز فهرســت كاملي از فيلم هاي حاضــر در بخش رقابتي 
هفتادوچهارمين دوره جشنواره كن كه قرار است از 6 تا 17ژوئيه )15 گزارش

تا 26تير( برگزار شود، اعالم نشده و دبير هنري اين جشنواره تا كنون 
تنها نام ســه فيلم حاضر در اين بخش را فاش كرده، اما با توجه به اخبار بسياري از 
خبرگزاري ها، انتظار مي رود، نام فيلم »قهرمان« جديد ترين ساخته اصغر فرهادي 
در 27مه2021 به عنوان يكي از فيلم هاي شــاخص فهرســت رســمي منتخب 
فيلم هاي جشنواره كن و بخش اصلي رقابتي اين جشــنواره اعالم شود. كمپاني 
ممنتو فيملز تهيه كننده فيلم قهرمان نيز چندي قبل از حضور قطعي اين فيلم در 
بازار فيلم كن »مارشه دو كن« كه از 22تا 26ژوئن )اول تا پنج تير( در اين شهر برپا 
خواهد بود، خبر داده است. در بسياري از خبرگزاري ها به اين مسئله اشاره شده كه 
اين فيلم به احتمال زياد يكــي از تأثيرگذارترين و مهم تريــن فيلم هاي نمايش 
داده شده در جشنواره كن و همچنين از اميدهاي اصلي دريافت جايزه نخل طالي 

2021، خواهد بود. 

قهرمانازشيرازميآيد
فيلم »قهرمان« اصغر فرهادي در دوران شيوع كرونا در شيراز ساخته شده و پس 
از مدتي وقفه به دليل تشديد شيوع اين ويروس در ايران، دوباره ساخت آن از سر 
گرفته شد و مدتي است فيلمبرداري آن به پايان رسيده. قهرمان، نهمين ساخته 
اين كارگردان نام آشناي ايراني و ازجمله آثار پر بازيگر اين فيلمساز است. در اين 
ســاخته متاخر اصغر فرهادي، امير جديدي، محسن تنابنده، فرشته صدر عرفايي 
و تعدادي از بازيگران شيرازي جلوي دوربين رفته اند. هايده صفي ياري نيز مانند 
بسياري از آثار فرهادي، تدوين اين فيلم را عهده دار بوده است. يكي از لوكشين هاي 
اصلي اين فيلم سيلوي )انبار گندم( قديمي شيراز بوده و همچنين از لوكشين هاي 
ديگري براي فيلمبرداري فيلم قهرمان در شيراز استفاده شده است. به باور منتقدان 
و برخي از فعاالن حوزه فرهنگ و سينما، ساخت فيلم قهرمان در شيراز چهره هنري 
اصغر فرهادي به عنوان كارگرداني بين المللي را با شــهري كه نماد فرهنگ و هنر 
ايران است، پيوند مي زند. هنوز جزئياتي از داستان اين فيلم اعالم نشده است، اما 
الكساندر مورو، معاون فروش و بازاريابي كمپاني ممنتو فيلمز، در سخناني درباره 
فيلمنامه اين فيلم گفته: فيلمنامه قهرمان فوق العاده اســت و در آن به بسياري از 
مسائل روز و معاصر جوامع مدرن  پرداخته شده. بسياري همچنان انتظار دارند كه 
قهرماِن اصغر فرهادي نيز مانند بسياري از فيلم هاي او، اثري پرتعليق باشد. به نظر 
مي رسد اصغر فرهادي با فاش نكردن جزئيات اين فيلم، تماشاگران و عالقه مندان 

به فيلم هاي خود را تا لحظه اكران اين فيلم در انتظار نگه دارد. 
حتي انتظار مي رود فيلم قهرمان اصغر فرهــادي بتواند به عنوان نماينده ايران در 
اسكار2022 يكي از شانس هاي اصلي دريافت اين جايزه معتبر سينمايي در بخش 
بهترين فيلم هاي بين المللي باشد. فرهادي در سال1390 براي نخستين بار به دليل 
ساخت فيلم»جدايي نادر از سيمين« نخستين اســكار را براي سينماي ايران در 
بخش بهترين فيلم خارجي به ارمغان آورد. فرهادي با فيلم »فروشــنده« نيز در 
سال1395 دومين جايزه اسكار خود را دريافت كرد. فرهادي با فروشنده همچنين 

جايزه بهترين فيلمنامه جشنواره كن1395 را به  خود اختصاص داد. 

آنت،گزارشفرانسويوبندتا،دركن2021
هفتادوچهارمين جشــنواره ســينمايي كن با فيلم »آنت« بــه كارگرداني »لئو 
كاراكس« و با بــازي »آدام درايور«و »ماريــون كوتيــار« در هفت ژوئيه2021 
)16تير1400( افتتاح خواهد شد. به گزارش ددالين، عالوه بر فيلم آنت به عنوان 
فيلم افتتاخيه جشــنواره كن، نام دوفيلم »گزارش فرانسوي به كارگرداني » وس 
اندرســون« و »بندتا« ســاخته پل ورهوون نيز براي حضور در بخش رقابتي اين 
جشنواره اعالم شده است. اسامي ساير فيلم هاي منتخب جشنواره كن2021 براي 
حضور در بخش رقابتي در روز 27مه اعالم خواهد شد. فيلم آنت همچنين در بخش 

رقابتي براي دريافت جايزه نخل طالي كن حضور خواهد داشت. 
جشــنواره كن پيش تر قرار بود در ميانه  ماه مه برگزار شود اما به دليل كندي روند 
واكسيناسيون و تداوم شيوع كرونا از 6 تا 17ژوئيه )15 تا 26تير( برگزار خواهد شد. 
اســپايك لــي، كارگــردان آمريكايــي نيــز به عنــوان رئيــس داوران بخش  
 رقابتــي و ديگــر بخش هــاي اصلــي ايــن جشــنواره انتخاب شــده اســت. 
از هم اكنون رســانه ها به گمانه زني درباره فيلم هاي حاضــر در بخش رقابتي اين 
جشنواره پرداخته اند. برخي از منابع خبري و سايت هاي خارجي نيز اعالم كرده اند 
كه فهرست اصلي جشنواره كن در سال2021 
شامل 30فيلم خواهد بود و احتمال داده اند 
كه فيلم  هاي»ساگي باتم« به كارگرداني 
پــل تومــاس اندرســون، »مكبث« 
ساخته جوئل كوئن و »مسير باد« به 
كارگرداني ترنس ماليك نيز ازجمله 
فيلم هاي حاضر در بخــش رقابتي 
هفتادوچهارمين دوره جشنواره كن 
باشند. البته تا زماني كه دبير جشنواره 

كن، فهرست فيلم هاي منتخب بخش رقابتي جشنواره كن را به صورت رسمي اعالم 
نكند، حضور اين فيلم ها در جشنواره كن2021 درحد يك احتمال خواهد بود. 

تيري فرمو، دبير هنري جشــنواره كن و تيم همكارانــش، قصد دارند درحالي كه 
احتمال لغو برگزاري حضوري جشنواره كن همچنان به دليل تداوم شيوع ويروس 
كرونا وجود دارد، بيشــترين تالش هاي خــود را انجام دهند تا در ســال  جاري 
جشنواره كن را به صورت حضوري برگزار كنند، اما اين مسئله بسيار به تسريع روند 
واكسيناسيون در فرانسه و بازگشت تدريجي اين كشــور به حالت عادي بستگي 
دارد و همچنان مشخص نيست تا اوايل ماه ژوئيه وضعيت اين كشور از نظر شيوع 

كرونا چگونه باشد. 
تيري فرمو اما با فرض اينكه اين جشــنواره در  ماه  ژوئيه  به صورت حضوري برگزار 
خواهد شد، در سخناني گفته است: ما نمي توانســتيم رؤيايي بهتر از گردهمايي 
سينما و پرده نقره اي در »پاله د فستيوال« )محل اصلي برگزاري جشنواره كن(، 
جايي كه فيلم ها شكوه و درخشندگي خود را به نمايش مي گذارند، داشته باشيم. 

پير لسكور، رئيس جشنواره كن نيز با اشــاره به نمايش فيلم آنت در افتتاحيه اين 
جشــنواره، تمام فيلم هاي لئو كاراكس را رويدادي فرخنده توصيف كرده و گفته 
است: آنت هديه اي است كه عالقه مندان به سينما، موسيقي و فرهنگ با حسرت، 

طي سال گذشته در انتظارش بودند. 
به گزارش فيلم ورايتي، فيلم آنت همزمان با نمايش در كن، در سالن هاي سينماي 
سراسر فرانسه نيز توســط كمپاني»او جي سي« و استوديوهاي آمازون كه حقوق 
پخش فيلم در سينماهاي آمريكاي شــمالي را دارند، نمايش داده خواهد شد.اين 
فيلم همچنين در اواخر تابستان در »آمازون پرايم ويدئو« انتشار خواهد يافت. آنت 

نخستين فيلم انگليسي زبان ساخته لئو كاراكس است. 
داستان فيلم آنت در لس آنجلس اتفاق مي افتد و روايتي است از داستان عاشقانه 
يك كمدين استند آپ )با بازي ادام دراايور( و يك خواننده مشهور )با بازي ماريون 
كوتيار(. زندگي به ظاهر آرام اين زوج پس از تولد نخستين فرزندشان كه نام آنت را 
براي وي انتخاب كرده اند، به طور كامل تغيير مي كند. در اين فيلم سيمون هلبرگ 
ايفاي نقش كرده و چارلز گيلبرت تهيه كنندگي آن را عهده دار بوده است. پيش از 
اين و در ســال2012 فيلم »موتورهاي مقدس« به كارگرداني لئو كاراكس نيز در 

بخش رقابتي جشنواره فيلم كن به نمايش درآمده بود. 

گزارشفرانسويوبندتا
به گزارش ددالين، تيري فرمو اخيرا با تأييد حضور فيلم هاي »گزارش فرانسوي« و 
»بندتا« گفت: جز اسامي فيلم هايي كه از سال قبل براي حضور در بخش رقابتي و 
فهرست رسمي فيلم هاي منتخب جشنواره كن، در جشنواره كن مدنظر قرار گرفته 

بودند، تا 27 ماه مه، نام فيلم ديگري از اين فهرست را اعالم نخواهم كرد.
وس اندرسون در فيلم گزارش فرانسوي، تعدادي داستان را در قالب داستان اصلي 
اين فيلم كه درباره يك مجله آمريكايي است كه در يك شهر خيالي قرن بيستمي 
فرانسه منتشر مي شود، روايت مي كند. وس اندرسون براي ساخت اين فيلم از تعداد 
قابل توجهي از بازيگران مطرح در نقش هاي مختلف بهره برده اســت؛ بنيسيو دل 
تورو، آدريان برودي، تيلدا سوئينتن، لي ســيدو، فرانسس مك دورمند و تيموتي 

شاالمت ازجمله بازيگراني هستند كه در گزارش فرانسوي ايفاي نقش كرده اند.
فيلم بندتا اثر پل ورهوفن، كارگردان هلندي نيز داســتان يــك راهبه در قرن 
هفدهم را روايت مي كند كه از تصورات ناراحت كننده اي 
رنج مي برد. ويرژيني افيرا، شارلوت رامپلينگ و المبرت 

ويلسون از بازيگران اين فيلم هستند.
اين دو فيلم قرار بود سال قبل در جشنواره كن نمايش داده شوند كه 
به دليل تشديد شيوع كرونا و لغو جشنواره كن در ســال2020، امسال در بخش 

رقابتي جشنواره كن حضور دارند.

 آخرين فيلم هاي كاراكس، ورهوفن و اندرسون 
در بخش رقابتي كن2021 با آخرين فيلم فرهادي 

رقابت خواهند كرد 

قهرمان و رقيبانش

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

ياوريگانهگزارش
روزنامه نگار

وظيفه نظارت بر توقف پروژه هاي فيلمبرداري با كيست؟
سالمتسينماگرانزيرسايهكرونا

نوشتن از وخامت اوضاع كرونا تكراري شده و چه بسا حتي ديگر 
توجهي را جلب نكند، اما هشدار دادن و رعايت تك تك موارد 
بهداشتي، درحالي كه خود مسئوالن به كندي واكسيناسيون 
اذعان دارند، تنها اميد براي بازگشــت اوضاع به شرايط عادي 

است. 
با وجود اينكه تقريبا 2هفته اي هست كه كل ايران به رنگ قرمز 
درآمده و گويا فعال هم نبايد منتظر بهبود اوضاع باشيم، هنوز 
برخي ها، عمدتا به دليل مســائل معيشتي و اقتصادي، حاضر 
نشده اند به محدوديت هاي كرونايي تن در دهند. شايد بتوان 
توجيه كاسبي را كه بايد سر  ماه كرايه مغازه اش را به صاحب 
ملك بپردازد و تعطيلي كسب وكارش او را با مشكالت جدي 
در تأمين مبلغ كرايه و خرج و مخــارج زندگي يوميه روبه رو 
مي كند، پذيرفت  اما برخي كارها هستند كه موكول كردن شان 
به زمان بهبود اوضاع كرونا نه تنهــا غيرمنطقي و لطمه زننده 

نيست، بلكه ضروري به نظر مي رسد. 
يكي از اين كارها كه بايد حتما در شرايط فعلي تعطيل شود، 
پروژه هاي فيلمبــرداري فيلم ها و سريال هاســت كه به كار 
گروهي و مشاركت تعدادي از افراد وابسته  است و همين تجمع 
افراد در كنار هم مي تواند براي ســالمت اعضاي اين گروه ها 
خطرآفرين باشــد. با اين حال، ظاهرا نظــارت بر گروه هاي 
فيلمبرداري كه در اين ايام پرخطر در حال كار هستند يا براي 
سازمان سينمايي اولويت ندارد يا از توانـ  و چه بسا چارچوب 
وظايِفـ  اين ســازمان به عنوان متولي سينماي كشور خارج 

است.

تعطيليهايباتأخير
سه شنبه اين هفته ايرنا خبر داد كه فيلمبرداري سريال »ميدان 
سرخ« تا زمان عادي شدن شرايط شيوع ويروس كرونا به تعويق 
افتاده اســت. در اين خبر آمده بود كه سعيد صفرپور، مجري 
طرح سريال ميدان سرخ، درباره وضعيت توليد اين سريال در 
نمايش خانگي، گفته: »تا قبل از اعالم روابط عمومي سازمان 
سينمايي مبني بر توقف تصويربرداري سريال ها، روند توليد 
و ساخت را طبق برنامه ريزي انجام شــده طي كرديم،  اما اين 
روزها به دليل شيوع گســترده بيماري كرونا و به خاطر حفظ 
سالمتي عوامل، ضبط ســريال ميدان ســرخ به طور موقت 
تعطيل شده اســت.« اگر تعطيلي اين پروژه روز 31فروردين 
صورت گرفته باشد، بين اعالم ســازمان سينمايي و تعطيلي 
اين پروژه 10روز فاصله است و در اين 10روز هر اتفاقي ممكن 
اســت براي ســالمتي افراد حاضر در محل فيلمبرداري اين 
سريال افتاده باشــد كه بعدا تبعات آن خود را نشان مي دهد. 
البته شايد مسئوالن سازمان سينمايي مدعي شوند كه نظارت 
بر سريال هاي شبكه نمايش خانگي بر عهده صداوسيما يا ساترا 
)سازمان تنظيم مقررات رسانه هاي صوت و تصوير فراگير در 
فضاي مجازي( است. با اين حال، اعضاي حاضر در اين پروژه ها 
عموما عضو خانه سينما هستند و به همين دليل رسيدگي به 

مسائل شان به سازمان سينمايي ربط پيدا مي كند.

اندازه2تيمفوتبال!
نظارت سازمان سينمايي بر روند كارگروه هاي فيلمبرداري در 
ايام اوج گيري كرونا خواست تنها يك رسانه نيست و رسانه هاي 

مختلف در اين باره گزارش هايي را تهيه و منتشر كرده اند. 
روز سه شــنبه خبرگزاري مهر در گزارشــي از اينكه سازمان 
ســينمايي آمار دقيقي از پروژه هاي در دســت توليد ندارد، 
انتقاد كرد و درباره وضعيت بهداشــتي اين پروژه ها با يكي از 

سينماگران به گفت وگو پرداخت. 
اميرحسين قاسمي، صداگذار سينما، درباره وضعيت فعاليت 
در پروژه هاي ســينمايي به مهر گفته بــود: »اين روزها گروه 
توليد فيلم ها در خطر بســياري هســتند. مي دانم صاحبان 
2پروژه حدود 3روز اســت كه كار را تعطيــل كرده اند چون 
نمي شود ماجراي كرونا را شوخي گرفت، اما با اين حال، برخي 
ديگر مشغول كار هستند. حتي برخي از بزرگان سينما كه ما 
سال گذشته آنها را از دست داديم در روند فيلمبرداري دچار 
بيماري شــده اند. برخي پروژه ها مسئول كنترل پروتكل هاي 
بهداشتي دارند، ولي به هر حال حضور آن مسئول هم نمي تواند 
جلوي بيماري بچه هــا را بگيرد. آنها هفته اي يك بار تســت 
مي گيرند و وقتي متوجه مي شــوند كســي مبتالســت به او 
مي گويند چند روزي سركار نيايد، اما ممكن است فرد بيمار 
پيش از آن چندين نفر را آلوده كرده باشد. اين موضوع به ويژه 
در پروژه هايي كه سياهي لشــكر دارند به مراتب خطرناك تر 
است؛ بنابراين نمي شــود جلوي بيماري را گرفت؛ براي مثال 
من شــنيدم در يكي از فيلم ها 22 نفر از عوامــل به بيماري 
كرونا مبتال شــدند. كنترل اين بيماري در پروژه ها به ويژه در 

شهرهايي كه وضعيت قرمز دارند، كار سخت تري است.« 
چنانچه اين گفته اين ســينماگر صحت داشــته باشد، بايد 
انتظار وقوع فاجعه در ميان عوامل ســينما را داشت. در كل 
بايد پرسيد سازمان سينمايي در يك ســال و خرده اي كه از 
ورود كرونا به كشور گذشــته چه طرح و برنامه اي براي نجات 
سينما و حفظ سالمت سينماگران داشته است و كدام طرح و 
برنامه از طرف اين سازمان براي حل و فصل مشكالت سينما 
در ايام كرونا ارائه شده است؟ شــايد بتوان پذيرفت ميزاني از 
انفعال اين سازمان به مديريت كلي كرونا و غيرقابل پيش بيني 
بودن اوضاع برمي گردد، اما به هر حال انتظار عامليت بيشتر از 
سازماني كه متولي سينماي كشور است بي جا نيست و طرح و 
برنامه داشتن براي گذر از اين مقطع براي سينمايي كه بخش 
عمده سرمايه اش دولتي است، چيز عجيبي محسوب نمي شود.

 بعد از نامه دبير كارگــروه مد و لباس به ســاترا و اعتراض به نوع 
پوشش ها در »دراكوال« به كارگرداني مهران مديري و درخواست 
حذف صحنه هايي از اين سريال شبكه نمايش خانگي، معاون ساترا 

عنوان كرد كه امكان تغييرات اساسي وجود ندارد.

به گزارش همشهري،چندي پيش مرضيه شفاپور، مدير كارگروه 
ساماندهي مد و لباس با انتشار اطالعيه اي از سازمان ساترا خواست 
كه  سريال به دليل استفاده از پوشش مدل زنده براي بازيگران زن 
اصالح شــود. علي ســعد، معاون كاربران و تنظيم گري اجتماعي 
ساترا، در واكنش به اين اطالعيه نوشت: »هم اكنون امكان تغييرات 
اساسي در آن وجود ندارد. با وجود اين در مرحله بازبيني كارگزاري 
محتوايي تا حد ممكن اصالحات قابل اعمال را لحاظ كرده و پس از 

آن اجازه انتشار مي دهد.«

دراكوالباهمانلباس
امكان تغيير اساسي در سريال دراكوال وجود ندارد

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

جلفاينو؛مكتبفراموششده
مجموعه اي از آثار آبرنگ نقاشان مكتب جلفا در گالري 

آرتيبيشن به نمايش درمي آيد

تاريخ نگاران و پژوهشگران هنر، تاريخ نقاشي 
ايران را معموالً از قرن سيزدهم و چهاردهم، 
از شاگردان مكتب كمال الملك و هنرجويان 
مدرسه صنايع مستظرفه، آغاز مي كنند و بعد 
كم كم به قرن حاضر كه سال آخرش را پشت 
سر مي گذاريم مي رسند و مكتب ها و نقاشاني 
كه هر كدام نقاشــي امروز ايران را گامي به 

پيش برده اند.
اما همه تاريخ نقاشي محدود به اينها نيست. 
اگر جريان نقاشــان نوگراي ايران را كه بعد 
به دانشــكده هنرهاي زيبا و دانشگاه هنر و 
گالري هاي نوگــراي ايران دنبال مي شــود 
جريان اصلــي بدانيم، جريانــي ديگر نيز در 
تاريخ هنر معاصر ايران هســت كه مي توان 
از آن به عنــوان جريان جايگزيــن نام برد؛ 
مكتبي كه از اصفهان آغاز مي شود و نقاشان 
ارمني نقش بسزايي در شكل گيري و بسط و 
بالندگي اين جريان دارند و در تاريخ نقاشي 
ايران به مكتب جلفا شهرت يافته است. البته 
قدمت نقاشــي مكتب جلفا به دوره مينياتور 
برمي گردد و هنوز هم مي توان ريشــه هاي 
مينياتوري را در آثار به جا مانده از نقاشــان 
مكتب جلفــا، به ويژه در پرتره ها به روشــني 
جســت و جو كرد، اما نقاشــان مكتب جلفا 
پيش از ظهور جريان هاي نو در نقاشي ايران 
به ظهور مي رســند و پس از فترت هايي در 

دوره هاي بعد تجديد حيات مي كنند.
وجه تمايز مكتب جلفا در استفاده از آبرنگ 
است؛ درحالي كه نقاشان مكتب كمال الملك 
از رنگ روغن اســتفاده مي كننــد. توجه به 
چشــم اندازهاي زندگي شــهري، نقاشي از 
بناهاي شــكوهمند مثل مسجد و امامزاده و 
نيز چشم انداز كلي و عمومي شهرها و محله ها 
دســتمايه نقاشــان مكتب جلفا براي خلق 
نقاشي بوده اســت و در سال هاي پاياني قرن 
سيزدهم و ســال هاي نخســت قرن حاضر 
نقاشي چشم نواز و شــكوهمندي را در اين 

دوره خلق كرده اند.
مكتب جلفا، در سال هاي رونق نقاشي مكتب 
كمال الملك، رونق مي گيــرد و پابه پاي آن 
پيش مي آيد اما پــس از رواج رنگ روغن در 
نقاشي، جريان اصلي آبرنگ به حاشيه مي رود 
و كمتر نقاشاني يافت مي شوند كه از آبرنگ 

استفاده كنند.
نقاشــان آبرنگ مخاطبان خــود را در عموم 
مردم جســت و جو مي كنند، اما نبايد نقاشي 
آبرنگ را نقاشي عمومي يا عامه پسند دانست. 
دقت ها و ظرافت ها در آثار ســتارگان نقاشي 
آبرنگ چه در بازآفريني منظره هاي شهري، 
چه در عمارت هاي شــكوهمند به اندازه ای 
اســت كه امــروزه كمتر مي تــوان  در ميان 

نقاشان سراغ گرفت.
اما حقيقت اين است كه مكتب آبرنگ   روزآمد 
نمي شود و به مرور زمان نقاشاني كه نقاشي را 
به صورت بازاري دنبال مي كنند بيشتر آبرنگ 
را به كار مي گيرند و در جريان اصلي نقاشــي 
نوگراي ايران كمتر نشاني از آبرنگ مي بينيم.

با اين همــه نبايــد از ارزش هــاي تاريخي 
مكتب نقاشــي جلفا در دوره هاي گوناگون و 
تأثيري كه در روند نوآوري در نقاشــي ايران 
داشته اند، به سادگي گذشــت. مكتب جلفا 
زماني پيشــروتر از مكتــب كمال الملك راه 
خود را مي رفت و زماني كه از نقاشي نوگراي 
ايران عقب ماند وجه تمايز خود را در آبرنگ 
و طبيعت گرايي و رويكردهايي كه نقاشــي 
نوگرا كمتر متوجــه آنها بود، جســت و جو 
مي كرد. هنوز هم نقاشــاني به سبك و سياق 
مكتــب جلفــا كار مي كنند و اغلــب بدون 
توجه به نقاشــي نوگراي ايــران راه خود را 
ادامه مي دهنــد. آغازگران نقاشــي مكتب 
جلفا، چنان كه از نامش پيداســت، نقاشان 
ارمني بوده اند و اصلي ترين ستاره هاي دوره  
طاليي مكتب نيــز همان هــا بوده اند. هنوز 
هم اصلي ترين بازماندگان مكتب، نقاشــان 

ارمني اند.
نمايشــگاه جلفاي نو كه از جمعه در گالري 
آرتيبيشــن برگزار مي شود شــماري از آثار 
مكتب جلفــا را گــرد آورده اســت. وازگن 
آوانســيان، ســيمون آيوازيــان، گئــورك 
بوغوســيان، ســمبات دركيورغيان، ميشا 
شــهبازيان، كلنل منوچهر صــرام، يرواند 
نهاپتيان، نهاپت نهاپتيان، آواك هايراپتيان 
و هاكوپ وارتانيان ازجمله نقاشــاني اند كه 
آثارشــان در اين نمايشــگاه در معرض ديد 

عموم قرار مي گيرد.
تماشاي آثار نمايشگاه جلفاي نو فرصتي است 

براي بازخواني بخشي از تاريخ نقاشي ايران.
 بازديــد از آثــار به صــورت آناليــن نيــز

ممكن است.

سيمونآيوازيانرابيشتربهعنوانيكيازپيشكسوتانعكاسيونوازندگيگيتاردرايران
ميشناسند.عالوهبرايناودرمعمارينيزجايگاهدانشگاهيدارد.درعينحاليكيازبازماندگان
مكتبنقاشيآبرنگجلفابهشمارميرود.
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   كرونا عليه مركل 
بخش زيادي از امــكان تداوم ميراث آنگال 
مركل، صدراعظم قدرتمند آلمان، به توانايي 
دولت او براي شكست دادن كرونا، آن هم 
در مدت زماني بســيار كم بستگي دارد. به 
گزارش ســي ان ان، آلمان بعد از موفقيتي 
چشــمگير در اوايل همه گيري كرونا، اين 
روزها به ســختي براي مهار آخرين موج 
همه گيري آن دست و پا مي زند. بخشي از 
اين ناكامي، وقت كشي دولت فدرال براي 
مداخله بيشتر در قوانين ايالتي براي اعمال 
محدوديت هاي بيشــتر بوده است. مركل، 
خيلي دير قانوني در اين باره وضع كرده و 
حاال مي تواند بدون توجه به مخالفت اياالت، 
قرنطينه و محدوديت ها را در سراسر كشور 
اعمال كند. او وعده داده است تا سپتامبر 
كه جانشينش مشــخص مي شود، همه در 
آلمان دست كم يك دوز واكسن زده باشند و 
شرايط، رو به بهبودي و آرامش باشد. ناكامي 
در تحقق اين وعده ها، به هر نامزدي كه شعار 
تداوم سياست هاي مركل را مي دهد ضربه اي 
ســهمگين خواهد زد. عالوه بر آن، ميراث 
خود مركل را هم زير ســؤال خواهد برد. او 
همين حاال در نظرســنجي ها از محبوبيت 
بااليي برخوردار اســت اما در 5 ماه حياتي 
پيش رو، ورق ممكن اســت چنان عليه او 
برگردد كه يكي از موفق ترين رهبران تاريخ 
معاصر آلمان، با بدنامي در ذهن مردم آلمان 

جاودانه شود.

كيوسك

 احزاب اصلي آلمان، يعني 
دمكرات مسيحي، سبزها و اروپا

سوســيال دمكرات، بــا 
انتخاب نامزد خود در رقابت جانشيني 
آنــگال مــركل، صدراعظــم آلمــان، 
بزرگ تريــن اقتصاد اروپا را در آســتانه 
رقابتــي ايدئولوژيك و بين نســلي قرار 
داده اند. به گــزارش نيويورك تايمز، كار 
اعالم نامزدها، 2روز پيش با اعالم نامزد 
حزب دمكرات مسيحي به پايان رسيد و 
آرمين الشت از اين حزب و آنالنا بائربوك 
رهبر سبزها، در رقابتي نابرابر برابر اوالف 
شولتز از حزب سوســيال دمكرات قرار 
خواهند گرفت. از ميان اين 3نفر، قطعا 
شولتز شانس بســيار كمي دارد و گفته 
مي شود حتي به سختي مي تواند اعضاي 
حزب خود را متقاعــد كند كه به او رأي 
بدهند. با اين حال، روي كاغذ، او هم يكي 
از 3گزينه جانشــيني احتمالي مركل 
است. بائربوك 40ســاله، رهبر سبزها، 
هرگز پيش از اين در دولت خدمت نكرده 
و ستاره اي در حال اوج گيري در آسمان 
سياســت آلمان به شــمار مي رود. در 
مقابل، الشت 60ســاله كه نخست وزير 
يكــي از ايــاالت آلمــان اســت، از 
سياستمداران كهنه كار آلمان به شمار 
مي رود و وعده داده كه در صورت انتخاب 
به عنوان جانشين مركل، سياست هاي 

محافظه كارانه او را ادامه دهد.
انتخابات ســپتامبر، نه تنها براي آلمان 
كه براي تمام اروپا حياتي و مهم اســت. 
رهبــري جديــد بزرگ تريــن قدرت 
اقتصادي قاره و يكــي از حاميان اصلي 
ارزش هــاي دمكراتيــك در اروپــا، در 
دوراني انتخاب مي شود كه جنبش هاي 
پوپوليستي و ناسيوناليســتي در حال 

قدرت گرفتن هستند.
ســؤال مهمي كه كارشناســان دارند 
اين اســت كه آيا آلمان ها به تغيير، رأي 
خواهند داد و يا به سياســت هاي خانم 
مركل،  كه تقريبا 2دهه ثبات سياسي و 
توانمندي اقتصادي را براي آنها به همراه 

داشته روي خوش نشان خواهند داد؟
ســودا ديويد ويلپ، محقــق صندوق 
مارشــال آلمان در برلين معتقد اســت 
اين انتخابات، مي تواند نشانه اي از تغيير 
جامعه آلمان باشد؛ »آيا مردم مي خواهند 
از پيله اي كه در 16ســال اخير دور آنها 
بوده است خارج شوند؟ آيا آماده هستند 
تا با چالش هايي كه سبزها مي خواهند به 

مقابله با آنها بروند مواجه شوند؟«
پاسخ به سؤال ها، وقتي مشخص مي شود 
كه جانشين بعدي مركل مشخص شود. 
بائربوك و الشت، هر كدام نمايانگر نوع 

تفكر خاصي هستند.

الشت، پيروز جنگ داخلي
الشــت نخســت وزير ايــاالت رايــن 
وست فالياي شــمالي، پرجمعيت ترين 

اياالت آلمان اســت. او در  ماه ژانويه به 
 عنــوان رهبر حزب دمكرات مســيحي 
انتخاب شــد. اين يعنــي او به  صورت 
طبيعي بايد نامزد حزب براي جانشيني 

مركل باشد.
با اين حال كمبــود محبوبيت او، باعث 
جنگ داخلــي در حزب شــد و تقابلي 
سخت و ســنگين بين او و همتايش در 
حزب در ايــاالت باواريا، ماركوس زودر، 
روي داد. زودر از محبوبيت بسيار بااليي 
برخوردار است با اين حال در نهايت اين 
الشت بود كه به عنوان نامزد نهايي حزب 

انتخاب شد.
به گزارش دويچه وله، الشت مدت ها از 
سوي محافظه كاران ناديده گرفته مي شد 
اما حاال در ميان تمام آنها بي رقيب است. 
او در ميان سياستمداران آلمان، به  خاطر 
باورش به ادغام و همه گيري و ســازش 

مشهور است.
بــه گــزارش واشنگتن پســت، او بعد 
از انتخابــش به  عنــوان نامــزد نهايي، 
گفته اســت كه مي تواند نتيجــه را در 
صندوق هاي رأي به نفع حزبش برگرداند 
و تالش كرده خود را به گونه اي به تصوير 
بكشــد كه توانايي كار كردن با سبزها را 
دارد؛ »به عنوان يك كشور، ما بايد بهتر، 

سريع تر و مدرن تر باشيم.«
نماينده حــزب در پارلمان اروپــا، او را 
يك اروپايي واقعي كه به اتحاد  2سوي 

اقيانوس اطلس تعهد دارد خوانده است.
در قبــال روســيه، او مواضعي همچون 

مــركل دارد و گفته اســت مي خواهد 
مسئله مسموم كردن الكســي ناوالني 
منتقد دولت روسيه را از مسئله واردات 

انرژي از اين كشور جدا نگه دارد.
نبرد واقعي براي او، تغيير چهره  خودش 
در ميان راي دهندگان اســت. براساس 
نظرســنجي هاي اخير، تنها 4درصد از 
پاســخ دهندگان او را »چهــره اي پويا« 
مي دانند. خبــر بدتر بــراي او اينكه در 
همين نظرســنجي، تنهــا 4درصد از 
2هــزار شــركت كننده، در او رهبري 

قدرتمندانه اي مي بينند.

بائربوك، صداي نو در آلمان
بائربوك از ســال2008 كه سبزهاي آلمان 
رويكرد خود را تغيير داد و از گروهي مخالف 
فعاليت هاي هسته اي و طرفدار محيط زيست، 
به يك حزب واقعي و تأثيرگذار تبديل شد، 

رهبر مشترك آن بوده است.
او نامزدي خــود را دعوتي براي رهبري 
كشــور متنوع، قــوي و ثروتمند آلمان 
خوانده است. رسانه ها در آلمان به او توجه 
زيادي نشان مي دهند و خبر نامزدي او 
از سوي ســبزها، با حرارت از سوي آنها 
پيگيري شد. اشــتوتگارت ناخريشتن 
براي نمونه، در سرمقاله خود نوشته است 

كه انتخاب بائربوك خردمندانه است.
از نظر برخــي ديگر، او مفــری از مدل 
سياســت ورزي و رهبري مركل است و 
هواي تازه اي به دنياي سياست در آلمان 

تزريق مي كند.

در سياســت خارجي، ســبزها يكي از 
منتقدان جدي و فعال روســيه هستند 
اما بسياري معتقدند در صورتي كه ديگر 
اپوزيسيون نباشند، شايد رويكردشان هم 
تغيير كند. آنها در طول زمان، عملگراتر 
شــده اند. چهره جوان و بــدون تجربه 
اجرايي بائربوك، فقــط نويد هواي تازه 
نيست و بسياري معتقدند او بدون تجربه 
فعاليت اجرايي، نخواهد توانست آلمان را 
به جلو رهبري كند. از همين رو، انتظار 
مي رود، ترديدهايي دربــاره توانايي او 
براي جانشيني مركل، به خصوص از سوي 

رقبايش مطرح شود.

شولتز، تيري در تاريكي 
اوالف شــولتر حتي به سختي مي تواند 
اعضاي حزبش را راضي كنــد كه به او 
رأي بدهند و از همين حاال، بسياري از 
رسانه ها، او را از بازي بيرون مي گذارند. 
با اين حال، او تغييــر بزرگي در رويكرد 
انتخاباتي حــزب سوســيال دمكرات 
به شــمار مي رود؛ اين حــزب معموال 
رويكــردي ايده آليســتي در انتخابات 
اخير داشــته اســت با اين حال اين بار، 
واقع گرايانــه رفتــار كرده و شــولتز را 
انتخاب كرده اســت. وزير دارايي آلمان 
و شهردار سابق هامبورگ كه در ائتالف 
بزرگ حاكم، جانشين مركل بوده است، 
يك تكنوكرات واقعي به شــمار مي رود 
اما چهره اي نيســت كه بتواند هيجان 

انتخاباتي ايجاد كند.

3 حزب اصلي، نامزدهاي خود را در رقابت براي انتخاب صدراعظم بعدي آلمان انتخاب كرده اند

چه كسي جانشين مركل مي شود؟

يواس اي تودي در صفحــه اول خود تصويري از 
شادي سياهپوستان آمريكايي را منتشر كرده كه 
بعد از شنيدن رأي دادگاه قتل جورج فلويد، شادي 
مي كنند. هيأت منصفه دادگاه شهر مينياپليس، 
دريك شاون، مأمور سابق پليس را در پرونده قتل 
جورج فلويد گناهكار شناخت. يك سال قبل، 
انتشار ويدئويي از بازداشت جورج فلويد كه به 
مرگ او منجر شــد، باعث تظاهرات گسترده و 
بي سابقه در دهه هاي اخير در سراسر آمريكا شد. 
شاون بيش از ۹ دقيقه زانويش را روي گردن فلويد 

فشار داد و باعث مرگ او شد.

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه جروزالم پست ]اسرائيل[

روزنامه يواس اي تودي ]آمريكا[

شي عليه آمريكا

آوارگان در پناه قلعه

انصراف نتانياهو از تشكيل دولت

محكوم به قتل

فايننشال تايمز سخنان رئيس جمهور چين عليه 
هژموني قدرت هاي غربــي، ازجمله آمريكا، بر 
ساختار مديريت جهاني را منتشر كرده است. شي 
جين پينگ با انتقاد از كشورهاي غربي به خاطر 
ايجاد موانع در مسير پيشرفت كشورهاي ديگر، 
گفت كه جهانيان هژموني و سلطه قدرت ها را 
نمي خواهند، بلكه خواستار عدالت هستند. او 
گفت: يك كشور بزرگ، به جاي سلطه بر ديگران، 
بايد با نشان دادن مسئوليت پذيري از خود، يك 

كشور بزرگ به نظر بيايد.

خبرنگار نيويورك تايمز در سفر به سوريه، از يكي 
از سايت هاي ميراث فرهنگي اين كشور گزارش 
داده كه به محلي بــراي زندگي آوارگان تبديل 
شده؛ قلعه اي در شمال غرب سوريه كه جزو آثار 
باستاني مربوط به هزار سال قبل است. چندين 
خانواده در اين بناي ويران زندگي مي كنند كه 
از حدود يك سال در آنجا پناه گرفته اند. آنها با 
استفاده از سنگ هاي جدا شده از ديوارهاي بنا 

براي خود و گوسفندان شان سرپناه ساخته اند.

با نزديك شدن به پايان مهلت حزب ليكود براي 
تشكيل دولت در سرزمين هاي اشغالي، بنيامين 
نتانياهو، رهبر اين حزب، اعالم كرد كه از اين روند 
انصراف مي دهد. او همچنين اعالم كرد كه ديگر 
به دنبال تشكيل دولت ائتالفي نيست و به جاي 
آن قصد دارد قانوني را در پارلمان تصويب كند كه 
طبق آن رأي دهندگان به طور مستقيم نخست وزير 
را انتخاب مي كنند. هم اكنــون، حزب پيروز در 

انتخابات پارلماني، مأمور تشكيل دولت مي شود.

گزارش

 كوبا بدون كاسترو  به كجا
خواهد رفت؟

كناره گيري رائول كاسترو از رهبري حزب حاكم كوبا، 
ترديدهای زيادي درباره آينده حزب و كشور ايجاد كرده است 

وقتي كه رائول كاسترو انتهاي هفته گذشته گفت كه از رهبري 
حزب كمونيســت در كوبا كناره گيري مي كند، به كشــوري كه 
شــكافي عميق آن را در برگرفته، هشــداري جدي داد؛ آيا بايد 

ايده هاي انقالب را تداوم بخشيد و يا شكست را قبول كرد؟
 به گزارش نيويورك تايمز، از سال 1959، وقتي كه برادر بزرگ تر 
رائول، يعني فيدل، شورش عليه ديكتاتوري مورد حمايت آمريكا 
را رهبري كرد، كوبا هميشه توسط يك كاسترو رهبري شده است. 
حاال،  رائول 89ساله كه جانشين برادرش شد، كشور را در حالتي 
به دســت جانشــين خودش مي دهد كه در ميانه بدترين بحران 
اقتصادي در چند دهه اخير له شده است. عالوه بر آن، تنش هاي 

نسلي وحشتناكي هم در كوبا موج مي زند.
بسياري از كوبايي هاي مســن تر نابرابري و فقري را كه در دوران 
پيش از كاســتروها وجود داشــت، به ياد دارند و با وجود دهه ها 
سختي،  به انقالب وفادار هســتند. اما نسل جوان تر كه زير سايه 
دستاوردهاي سوسياليســم، از جمله دسترسی به تحصيالت و 
خدمات بهداشتي و درمان، بزرگ شده است، با محدوديت ها كنار 
نمي آيد. آنها خواستار دخالت و كنترل كمتر دولت و آزادي هاي 

اقتصادي بيشتري هستند.
ويليام لئوگرانده، متخصص امور كوبا گفته است:»ما شاهد شكاف 
نسلي عميقي هستيم و اين يكي از چالش هاي اصلي پيش روي 
دولت كوباســت، چون پايگاه تاريخي حمايت از آنها به آرامي در 

حال بازنشسته شدن و مردن است.«
از همان روزي كه كاســترو گفت كنار مي كشــد، از ميگل دياز 
كانل به عنوان جانشــين او نام برده شــد. رئيس جمهور 61ساله 
كوبا، متعلق به بخش جوان تر حزب اســت؛ نســلي كه خواستار 
گشايش تدريجي كشور، اما در عين حال هوادار سيستم حاكميت 
تك حزبي اســت. تغيير رهبــري، در شــرايطي روي مي دهد 
كه مردم كوبا، ســخت ترين روزگارشــان در چنــد دهه اخير را 

تجربه مي كنند؛ تحريم هاي دونالد ترامپ- رئيس جمهور سابق 
آمريكا- در سال هاي گذشــته و همه گيري كرونا در كشوري كه 
مبناي اقتصادش گردشگري است، مردم را ساعت ها در صف نان 
نگه داشته است. سيستم خدمات درماني شگفت انگيز اين كشور، 
در حال فرسوده شدن است و تعداد كوبايي هايي كه مي خواهند 

از اين جزيره بگريزند، در حال افزايش است.
كلوديــا گنلوئي، هنرمند عضــو گروه هنرمنــدان منتقد دولت 
كه در ماه هاي اخير ســر 
و صداي زيادي به خاطر 
اعتراض هايشــان بــه پا 
كرده انــد گفته اســت: 
»حــزب كمونيســت با 
دســتاوردهايي كــه در 
دهه هاي پيش داشــته 
دور افتخــار مي زند. اين 
حزب نماينده نســل من 
نيســت. شــكاف نسلي، 
شكاف اولويت ها و شكاف 
منافع، مــا را از هم دور 
مي كند.«احتماال رائول 
كاسترو هم با اين عقيده 
موافق است. فيدل تا روز 
مرگش در 2016از شعار »يا سوسياليسم يا مرگ« عقب ننشست 
اما بــرادر جوان ترش متوجه شــد كه براي مقابله بــا نارضايتي 
روزافزون و فروپاشي اقتصاد كشــور، اصالحات الزم است. رائول 
به جوان ترها روي خوش نشان داد و آنها را در سمت هاي دولتي 

به كار گرفت.
بســياري از كوبايی ها به اســتقالل و حق حاكميت كشورشان 
افتخار مي كنند اما در عين حال از ديدن اينكه همان ژنرال هاي 
هميشگي متعلق به دوران انقالب، تمامي عرصه هاي زندگي آنها 
را پر كرده اند خسته شده اند. مردم، رائول كاسترو را مسئول اين 
وضعيت مي دانند. البته از نظر آنها، دخالت هاي آمريكا هم بي تأثير 
نبوده اســت. اصالحاتي كه اخيرا در كوبا شــروع شده، به خاطر 
بوروكراسي پيچيده كوبا و همينطور گارد قديمي  انقالب كه نگران 
است هرگونه تغيير جايگاه اعضاي آن را به خطر بيندازد،  به صورت 
ديوانه واري كند پيش مي رود. كارلوس آلسواگاراي، سفير سابق 
و عضو حزب، تقالي موجود را مسئله اي بين نسلي خوانده است؛ 
»رائول هميشه مي گفت كه بزرگ ترين دشمن ما ذهنيت قديمي 
است. من فكر مي كنم اتفاقي كه در حال افتادن است اين است كه 
رهبران قديمي نمي گذارند كه تغيير ايجاد شود. رائول خواستار 
تغيير اســت، رهبران جوان تر تغيير مي خواهند اما در عين حال 
نگران اين هســتند كه متهم شــوند به آرمان هاي انقالب فيدل 

كاسترو پايبند نبوده اند.« 
كاسترو، در دوران بازنشســتگي هم نفوذ زيادي خواهد داشت 
اما از امور روزمره دور خواهد بود. از ســال 2018 كه دياز كانل 
به عنوان جانشــين رائول كاســترو رئيس جمهور شده، برخي 
تغييرات بنيادي شكل گرفته است. او به مردم اجازه دسترسي 
به اينترنت داده اســت؛ ابتــدا در موبايل ها و بعــدا در خانه ها. 
اين تغييرات، از نظر برخي، باعث شــده است اعتراض ها جان 
بيشــتري بگيرد و تقاضاهاي نســل جديد، با جديت بيشتري 
از سوي آنها پيگيري شود. اما پيشــروي مقام هاي سياسي در 
مسير اصالحات، همراه با احتياط زيادي است. تد هنكن، استاد 
دانشگاه در نيويورك و نويسنده كتاب »انقالب ديجيتال كوبا« 
گفته اســت: »حاكميت از هرگونه تغيير كه خارج از كنترلش 

باشد مي ترسد.« 

همزمان بــا انتقال نــاوگان دريايي 
روسيه به درياي ســياه، كشورهاي گزارش

انگليس و آمريكا بــراي اعزام ناوهاي 
خود به نزديكي سواحل اوكراين آماده مي شوند. 

پس از شكســت ترامپ و روي كار آمــدن بايدن، 
كاهش تنش هاي خارجي در دســتور ديپلماسي 
آمريكا قرار گرفته است. به اين ترتيب پرونده هاي 
چين، اروپا، كشــورهاي خاورميانه و شايد از همه 
مهم تر ايــران، شــاهد تحوالت مهمي در مســير 
تنش زدايي طي هفته ها و ماه هــاي اخير بوده اند. 
در اين ميان اما وضعيت يك جبهه به كلي متفاوت 
است؛ روسيه. تنش هاي روزافزون ميان واشنگتن و 
مسكو در دوران بايدن خيلي زود از سطح مجادالت 
رســانه اي و ديپلماتيك فراتر رفتــه و رنگ و بوي 
نظامي به خود گرفته اســت. پــس از تحريم هاي 
متقابــل و اخــراج ديپلمات هاي 2 كشــور، حاال 
رسانه هاي بين المللي از حركت ناوگان هاي نظامي 
آمريكا، اروپا و روســيه به ســوي درياي سياه خبر 
مي دهند؛ منطقه اي كه بدون شك يكي از ميادين 
اصلي نبرد ميان روسيه و غرب طي سال هاي آينده 

خواهد بود.
به گزارش شبكه راشــاتودي، همزمان با تحركات 
برخي ناوگان هاي اروپايي، نيروي دريايي روسيه 
تعدادي از كشــتي هاي نظامي خــود را از درياي 
شــمال و بالتيك، از طريق تنگه بســفور به سوي 
درياي سياه اعزام كرده است. راشاتودي همچنين 
از انتقال قريب الوقوع بخشــي از نــاوگان دريايي 
روســيه از درياي خزر به شرق شبه جزيره كريمه 

خبر داده است.
دولت روســيه روز سه شــنبه حركت كشتي هاي 
نظامي خارجي از 3مســير منتهي به شبه جزيره 
كريمه را به دليل برگزاري مانور ممنوع اعالم كرده 
بود. اين تصميم مســكو، انتقاد تند مقامات ارشد 
آمريكا و اروپا را به دنبال داشــته اســت. سرگئي 
ريباكوف، معاون وزير خارجه روسيه روز گذشته در 
واكنش به اين انتقادات گفت: »به اين جنجال هاي 
رســانه اي عادت كرده ايم. آنچه ممنوع شده صرفا 
عبور ناوگان نظامي اســت و حركت كشــتي هاي 
تجاري به طور طبيعي ادامه دارد.« با اين حال به نظر 
مي رسد توجيهات روســيه براي كشورهاي غربي 
چندان قانع كننده نيست، چرا كه دولت انگليس با 
موافقت پارلمان اين كشور تصميم گرفته به زودي 
يك نــاوگان نظامي را بــراي حمايــت از اوكراين 

به سوي درياي سياه اعزام كند.

ممنوعيت هاي دريايي و هوايي 
اداره كشــتيراني و آب هاي وزارت دفاع روســيه 
روز سه شــنبه از تعليق حركت كشتي هاي نظامي 
خارجي در 3منطقه منتهي به شــبه جزيره كريمه 
تا تاريخ 31اكتبر )6 ماه ديگر( خبر داد. اين مناطق 
شــامل امتداد ســاحل كريمه از سواســتوپول تا 
گورزف، حريم دريايي جزيره كرچ در خليج اوبوك 
و همچنين بخش غربي ســواحل كريمه مي شود؛ 
بخشــي كه از دهه ها قبل تا كنــون محل برگزاري 
مانورهاي دريايي شــوروي و دولت فدرال روسيه 
بوده است. به نوشته روزنامه العربي الجديد، اگرچه 
روســيه به لحاظ قانوني حق برقراري محدوديت 
موقت در مناطق اول و ســوم )براي اهدافي نظير 
برگزاري مانور نظامي( را دارد، اما ايجاد ممنوعيت 
براي ناوگان هاي خارجي در محدوده خليج اوبوك 
غيرقانوني است. با وجود اين مانور نظامي روسيه در 
تمام مناطق مذكور از روز گذشته با مشاركت بيش 
از 20كشــتي آغاز شده اســت. همچنين براساس 
اطالعيه نوتام )هشــدار بين المللي براي خلبانان( 
روسيه تا 24آوريل )شنبه هفته آينده( هرگونه پرواز 
هوايي خارجي بر فراز شــبه جزيره كريمه و درياي 

سياه را نيز ممنوع اعالم كرده است.
جان كربــي، ســخنگوي پنتاگون، روز گذشــته 
در واكنش به ايــن ممنوعيت ها گفت: از روســيه 
مي خواهيم دســت از تهديد حركــت ناوگان هاي 
بين المللي برداشته و قدرت نمايي نظامي در نزديكي 
ســواحل اوكراين را متوقف كند. كربــي با تأكيد 

بر اينكه تصميمات روســيه منجــر به »تنش زايي 
غيرقابل توجيه« مي شــود افزود: ممنوعيت هاي 
اعالم شده از سوي مسكو، حتي حركت كشتي هاي 
تجاري به سوي بنادر اوكراين را هم با اخالل مواجه 
مي كند. ند پرايس، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا 
نيز ضمن هشدار نسبت به پيامدهاي تصميم هاي 
روسيه گفت: ارســال حجم گسترده اي از نيروهاي 
نظامي روسيه به جزيره اشــغالي كريمه و مرزهاي 
اوكراين كه از ســال 2014تاكنون بي سابقه بوده، 
همزمان با ممنوعيت هاي دريايــي و هوايي براي 
جامعه جهاني نگران كننده اســت. از ســوي ديگر 
وزراي خارجه اتحاديه اروپا نيز پس از پايان نشست 
خود در روز گذشته ضمن محكوميت تصميم روسيه 
براي ايجاد ممنوعيت هاي دريايي در مســير شبه 
جزيره كريمه اعالم كردند: شــرايط درياي سياه به 
سرعت به منشأ تهديدي جديد براي ثبات و امنيت 

جهاني تبديل مي شود.

آمادگي غرب براي اعزام ناوگان نظامي به منطقه
براســاس اعالم وزارت دفاع انگليس، يك ناوشكن 
و يك ناوچــه نيروي دريايي اين كشــور در درياي 
مديترانــه تا چنــد روز ديگر با عبــور از تنگه هاي 
داردانل و بســفور عازم درياي ســياه خواهند شد. 
به نوشته روزنامه انگليســي تايمز، ناوگان نظامي 
اين كشور بدون توجه به تهديدها و ممنوعيت هاي 
روســيه براي انجام ماموريت خود به سوي مقصد 
حركت مي كند. همچنيــن در گزارش اين روزنامه 

به نقل از يــك مقــام آگاه در وزارت دفاع انگليس 
آمده است: درصورتي كه كشــتي هاي انگليسي با 
تهديدي از سوي روسيه مواجه شوند، جنگنده هاي 
اف-35مستقر روي ناو هواپيمابر ملكه اليزابت در 
درياي مديترانــه واكنش دفاعي مناســب از خود 
نشان خواهند داد. هدف از ماموريت اين دوكشتي 
نظامي انگليس، حمايت از متحدان و تماميت ارضي 

اوكراين اعالم شده است.
از ســوي ديگر، رســانه هاي آمريكايــي از طرح 
پنتاگون براي اعزام 2 ناوشــكن روزولت و دونالد 
كــوك به درياي ســياه خبــر داده انــد. روزنامه 
نيويورك تايمــز با انتشــار اين خبر مي نويســد: 
درصورت عدم عقب نشــيني روســيه از تحركات 
تنش زا در سواحل اوكراين، روند اعزام كشتي هاي 
نظامي كشــورهاي غربي به درياي ســياه با ابعاد 
جدي تري ادامه خواهد داشت. تمام اينها در حالي 
است كه مانور دريايي مشترك اوكراين و روماني 
به تازگي خاتمه يافته اســت. در جريان اين مانور 
7روزه كــه هفته پيش به پايان رســيد، نيروهاي 
2 كشــور براي نبرد رو در روي كشتي ها و تامين 
امنيت ناوگان تجاري در سايه تهديدهاي نظامي 
تمرينات مشتركي داشتند. مجموعه اين تحوالت 
بيانگر آن است كه درياي ســياه به ميداني جديد 
براي زورآزمايي هاي نظامي روسيه با غرب تبديل 

شده است.

ترافيك نظامي در پايگاه روسيه
پايگاه سواستوپل كه مهم ترين پايگاه نظامي روسيه 
در سواحل درياي سياه به شمار مي رود، طي روزها 
و هفته هاي گذشته شاهد انتقال تعداد قابل توجهي 
از كشتي هاي نظامي بوده است. مالكيت اين پايگاه 
تا قبل از ســال 2014در اختيــار اوكراين بوده و 
صرفا توسط دولت روســيه اجاره شده بود؛ اما پس 
از تحوالت 2014و انضمام شــبه جزيره كريمه به 
روسيه، پايگاه سواستوپل نيز عمال به تصرف روس ها 
درآمد. اگرچه ناوگان روسيه در درياي سياه شامل 
بيش از 30كشتي نظامي مي شود، اما طي هفته هاي 
اخير، تعــداد قابل توجهي از كشــتي هاي نظامي 
اين كشــور از ديگر مناطق به پايگاه سواســتوپل 
اضافه شده اند. به نوشــته روزنامه العربي الجديد، 
حركت حجم گســترده اي از كشــتي هاي نظامي 
غربي و روسي به سوي درياي سياه مي تواند نشانه اي 
بر عدم تمايــل طرفين به جنگ و صرفــا تأكيد بر 

قدرت نمايي مقابل يكديگر باشد.

 صف كشي نظامي
در درياي سياه
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بســياري از كوبايی ها به 
استقالل و حق حاكميت 
كشورشان افتخار مي كنند 
اما در عيــن حال از ديدن 
اينكه همــان ژنرال هاي 
هميشگي متعلق به دوران 
انقالب، تمامي عرصه هاي 
زندگي آنها را پر كرده اند 

خسته شده اند

جواد نصرتي
روزنامه نگار
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از  هيچ كــدام  واقعــا  استدالل ها فايده ای ندارد؛ سعید برآبادی
»نه يعنی نه«!

اين يك گزاره اثبات شــده و البته نوشته شده در ساحت 
اخالقياتی اســت كه ما آدم ها را در كنار هم اما سالم و در 
امنيت نگاه می دارد. در تمــام پرونده هايی كه اين روزها 
در شبكه های اجتماعی از آزار و اذيت های جنسی مطرح 
می شود نخستين پرســش هر حقوقدانی اين است: »آيا 
آزارگر به صراحت از قربانی پرســيده اســت؟« و پرسش 
دوم اينكه آيا قربانی جز يك »نه« ساده چيز ديگری گفته 
است؟ نه به معنای نه است. وقتی كه چيزی را نمی خواهيم 
با يك نه در برابر پذيرش آن مخالفت می كنيم و اگر به هر 
دليلی امكان نپذيرفتن درخواست های آزارگرانه را نداريم، 

آن »نه«، فردا می تواند شاهدی بر رفتار آزارگرانه ای باشد 
كه قربانی آن شده ايم.

نپذيرفتن اين اصل و تفســير اين گــزاره به عبارت هايی 
شبيه به اينكه »به زبان نه می گفت اما دلش چيز ديگری 
می خواســت« يا »از كجا می دانســتيم نه گفتن او واقعا 
به معنای عدم رضايتش است« جز مغالطه در اصل صيانت 
آدم ها از حريم شخصی شــان معنای ديگری ندارد. چند 
سال پيش كه در حوزه آسيب های اجتماعی شهر تهران 
به موضوع آزار جنســی كودكان كار پايتخت پرداختيم، 
يك نكته جالب در روايات كودكان مشترك بود و آن اينكه 
آزارگران پيش از عمل خود از قربانــی اجازه نگرفته اند و 
طبيعی  است كه عمل آنها هر چه باشد در درجات مختلف 

آزار، تعرض و حتی تجاوز دسته بندی خواهد شد.

مهم هم نيست كه شما هنرمند باشيد يا كارمند يك اداره يا 
دانشجو يا هر شغل ديگری و مهم نيست سطح اطالعات و 
فرهنگ و آموزش شما چقدر است؛ در همه دنيا نه فقط يك 
معنا دارد: »نه«! اگر باور نداريد كتابی به نام »نه يعنی نه« 
را به شما معرفی می كنم كه جينين ساندرز برای رده سنی 
كودكان نوشته و به روشنی به آنها می آموزد كه اگر نه گفتند 
كسی حق ندارد صورت آنها را ببوسد، به آن دست بزند يا 

آنها را وادار به انجام كارهای ناخواسته كند.
البته كه گفتن از اينها برای آزارگران، بی فايده و عوام فريبانه 
است، اهميت چند ساعت نفس كشيدن آنها از ماه ها تالش 
ما برای درآوردن لقمه ای نــان، خواندن ترانه ای قديمی، 
نوازش موهای فرزندمان وقتی كه از شادی خريد يك جفت 

كفش چشم هايش برق می زند بيشتر است گويا.

نه یعنی نه!

ســايمون آرميتاژ شــاعر دربار بريتانيا، 
تنها بازمانده نســل ملك الشــعراهای 
درباری دنياســت. همانها كه در فيلم ها 
و ســريال ها وقتی با آب و تاب و صدايی 
كشدار شعری در مدح پادشاه می گويند 
او هم كيسه ای مشــكی پر از سكه طال 
جلوی شان می اندازد. او اما به جای اشرفی 
دستخوشــی معادل 5هزار و 750پوند 
می گيرد. تا به حــال هم اصــال زير بار 
برچسب های پاچه خواری و مجيزگويی 
كه برخی مردم انگلستان به وی می زنند 
نرفته است. او همين چند روز پيش برای 
مراسم تدفين شاهزاده فيليپ مرثيه ای 
سرود كه در آن او را »پدربزرگ زاده شده« 
توصيف كرد. سايمون كه ملك الشعرايی 
پاييزی اســت و بيشــتر بــرای افتادن 
برگ های زرد از درخت زندگی خاندان 
سلطنتی انگلستان شــعر می سرايد در 
ميان اديبان دنيا چندان هم ناشــناخته 
نيست. او كه درجه پروفسور شعر و ادبيات 
آكسفورد را دارد تا به حال برنده 10جايزه 

معتبر و ارزشمند ادبی شده است.
عنوان ملك الشعرای بريتانيا  باالترين مقام 
ادبی بريتانيا محسوب می شود كه از قرن 
هفدهم ميالدی، زمانی كه »بن جانسون«  
به دليل خدماتش به دربار سلطنتی از شاه 
»جيمز اول« مقرری دريافت كرد، شكل 
گرفت. اين سمت تا به حال نيز وجود دارد 
و برای انتخاب فرد مورد نظر روز ها و گاهی 
ماه ها بحث و تبادل نظر در دربار و دولت 
انگليس در می گيرد كه سرانجام با توافق 
هم يك نفر را به عنوان ملك الشــعرای 

مادام العمر انتخاب می كنند.

ملك الشعرای 
درباری

امروز روز زمين پاك اســت، روز 
زمين كه در نيم كره شمالی در بهار و 
در نيم كره جنوبی در پاييز به عنوان 
بزرگداشــت زمين تعيين شــده 
است. همين زمينی كه بسياری از 
ما اهميتی بــه آن نمی دهيم و هر 
روز آلوده تر از روز پيش اســت در 
تقويم چند روز به احترام برای آن 
اختصاص داده شده است. سازمان 
ملل هر سال در اعتدال بهاری، اين 

روز را جشن می گيرد. 
اين كار يك رســم بوده كه توسط 
جان مك كانل فعال صلح در سال 
1969ميالدی در اجالس يونسكو 
معرفی شــد و توســط گيلورد 
نلسون، سناتور آمريكايی به عنوان 
يك جلســه آموزشــی در مورد 

محيط زيست بنيان گذاشته شد. 
مردمان جهــان با فرارســيدن 
روز زمين حدود يــك هفته را به 

پاكسازی آن می پردازند.
 كاشت درخت، كاهش مصرف كاغذ، 
كاهش توليد زباله، كاهش تردد های 
شهری، كاهش مصرف آب، استفاده 
از گياهانی كه كمتــر آب مصرف 
می كنند و جمــع  آوری زباله های 
محيطی ازجمله كارهايی است كه 
می تــوان در روز زمين پاك يا روز 

زمين انجام داد.
همچنيــن ســازمان حفاظــت 
محيط زيســت »احيــای زمين، 
افزايش بهره وری برای توســعه  
پايدار« را به عنوان شعار روز زمين 
پاك برای سال 1400 انتخاب كرد. 
چالش های فراوان و اما فرصت های 
بسيار در اقدامات مرتبط با احيای 
زمين، اين موضوع را به مهم ترين 
موضوع روز زمين پاك امســال 
تبديل كرده به همين دليل شــعار 
امســال روز زمين پــاك، احيای 
دوبــاره زمين همراه بــا افزايش 
بهره وری بــرای توســعه پايدار 

انتخاب شده است.
 هر چند امســال به دليل حضور 
ميهمان ناخوانــده ای كه به همه 
كشــورهای جهان سرزده و تعداد 
زيادی را خانه نشين كرده، رعايت 
فاصله اجتماعــی از اهم اقدامات 
پيشــگيرانه اســت و لذا امكان 
برگزاری همايش و جشنواره های 
حضوری وجود نداشته، جشن های 
روز جهانی زمين پــاك در جای 
جای دنيا به صورت مجازی برگزار 
می شــود. با اين همه اما می  توان 
به بهانه اين روز كمی بيشــتر به 

سياره مان احترام بگذاريم.

  به احترام
 اعتدال بهاری

نمايی از بزرگ ترين قرآن چوبی جهان. اندونزی اول آخر

جهان روز

عدد خبر

كشور

سخنگوی سازمان 
هواپیمایی كشوری خبر 

داده كه هم اكنون به علت 
شیوع كرونا در برخی 

كشورها، پروازها به ۳۹ 
كشور انجام نمی شود. 
تعلیق پروازها به فرانسه 

به علت شیوع شدید كرونا 
در این كشور ادامه دارد و 
پروازهای انگلستان پس 
از بهترشدن شرایط شیوع 
بیماری كووید- ۱۹ در این 

كشور از ۲۵ فروردین برقرار 
شده است. همچنین 

پروازهای تركیه به صورت 
بسیار محدود انجام 
می شود و اغلب برای 

بازگرداندن ایرانیان مقیم 
تركیه و یا اتباع تركیه در 

ایران است.

96
ساعت

محمدحسن ذیبخش گفته 
كه در كشورهای پرخطر 
ارائه تست منفی كرونا با 
اعتبار ۹۶ ساعت در مبدا 
از شرایط پذیرش مسافر 

است، همچنین در مقصد 
انجام تست مجدد پس از 

ورود به كشور برای مسافران 
باالی 8سال ضروری است. 
تردد در سایر كشورها نیز 
با ارائه تست منفی كرونا با 
اعتبار ۹۶ساعت در مبدا و 

انجام مراقبت پس از ورود به 
كشور و انجام تست مجدد 
درصورت مشكوك بودن 

فرد، بالمانع است.
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ديروز نوشتم درباره برنامه ام در راديو كه  
اسمش همنشــين بود. مجددا در پرانتز 
تأكيد می كنم كه خيلی اسم ناگواری دارد، ولی بياييد بهش فكر نكنيم. 
گفتم كه يك چالش داستانی گذاشــتم برای شنوندگان و خواستم 
بگويند اگر قرار بود به زمان و جغرافيا و تاريخی برگردند چه روز و دهه 
و سده ای را از توی تقويم انتخاب می كردند. يكی برگشته بود به 2سال 
قبل تر و روزهای قبل از پيشرفت سرطان دخترش، يكی 20سال قبل 
و جوانی و يكی به هزار و سيصد و اندی سال قبل و صحرای كربال. آن 
چيزی كه می خواهم بگويم اين است كه من برخالف تمام آن آدم ها كه 
پيامكشان را خواندم و نخواندم دوست ندارم به گذشته برگردم. اصال 
گذشته چه  آش دهان سوزی است كه بخواهم دوباره تجربه اش كنم؛ 
نه اينكه اهل تلون و تنوع باشم، ليك از دنده عقب و معكوس كشيدن 
نه خيری ديده ام و نه بركتی. كه چه شود؟ كه برگرديم و با موقعيت و 
صحنه ای مواجه شــويم كه قبل تر برايمان شيرين بوده؟ مگر ديدن 
دوباره اش به همان شيرينی است؟ يا گندی كه زده ايم را جبران كنيم 
و ديگر خبط و خطا نكنيم؟ فكر می كنم برگشــتن هم سود چندانی 
ندارد. ما با بازگشت به گذشــته نمی توانيم چيزی را تغيير دهيم؛ نه 
اينكه االن تحت تأثير نوالن و تنت و اين شوخی های زمانی باشم، ولی 
فكر می كنم ما آدميان را چيزهای ريز و جزئی و دقيقی كه از ابتدای 
تولد - و حتی قبل تر – احاطه مان كرده می سازند. اينكه من چيزی را 
بخواهم يا نخواهم و ميلم به سمت و سويی بچرخد يا نچرخد هم تابع 
همان متغيرهای به ظاهر ساده و كوچك فرهنگی جغرافيايی است. 
می دانيد چيســت؟ قبل از اينكه به اينجای يادداشت برسم، ايده ام 
اين بود كه تصور كنيد االن 30رمضان است و ته بساط مهمانی را هم 
دارند درمی آورند و ميزبان در حال خواندن دعای سفره. مهمانان هم 
خالل چوبی را دارند به ادنی سوراخ و شيار دندان هايشان فرومی كنند 
و جادكمه ای پيراهن ها در حال فروپاشــی و زيپ و دكمه شلوارها 
در منتهای فشــار. بعد خيلی از مهمانان كه از ضيافت بهره نبرده اند 
می گفتند كاش می شــد برگرديم به روز 5و 6 و 7 رمضان. به همين 
امروز. همين اينك و االن. می خواستم آن ايده بگويم خب االن روز نهم 
رمضان است و برو حالش را ببر، ولی باز سؤالی اين وسط آمد كه اصال 

اگر هم برگرديم به روز نهم چيزی تغيير می كند؟ 

درمذمتفلشبك

سیداحمد بطحایی

حافظ

صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت
ناز كم كن كه در اين باغ بسی چون تو شكفت

مرگ، پایان پرستار نبود
برونا تيلور پرســتار سياهپوستی كه در  بخش اورژانس بيمارســتان لوئيزيانای سپیده فاتح نعمتی 
آمريكا تمام تالشش نجات بيماران بود پس از مرگ هم جان بسياری 
را نجات داد. برونا به مادرش گفته بود آرزو دارد تا وقتی زنده اســت 
جان انسان ها را نجات دهد؛ اما پس از اينكه سال پيش بر اثر شليك 
اشتباه پليس آمريكا به ضرب 8گلوله كشته شد مادرش ساكت نماند 
و آنقدر به اعتراض هايش ادامه داد كه با به راه افتادن جنبش »جان 
ســياهان مهم اســت« )Black Lives Matter( آمار اشــتباه ها و 
خشــونت پليس آمريكا كاهش پيدا كرد. تا جايی كه كشــته شدن 
جورج فلويد كه می توانست اشــتباهی عادی مانند ديگر اشتباه های 
پرشمار ســال های متمادی پليس آمريكا باشد به بنزينی روی آتش 
خشم رنگين پوست ها و حاميان آنها بدل شد. آتشی كه همين هفته 
پيش با كشته شدن جوانی بر اثر شليكی اشتباهی دوباره مشتعل شد. 
در جريان كشته شدن برونا تيلور پليس به خانه اشتباهی وارد شده 
بود و درحالی كه اين پرستار دســت هايش به نشانه تسليم باال بود و 
مسلح هم نبود مورد اصابت گلوله قرار گرفت؛ اما اين بار مرگ پايان 
پرستار نبود. مادر او تاميكا پالمر ابتدا جنبش مادران مارس )مادران 

داغدار فرزند( را به راه انداخت و بی لجام بــودن فعاليت های پليس 
آمريكا و خشونت آنها را زير ســؤال برد. مادران مارس با اينكه اجازه 
برگزاری مراسم عزاداری نداشتند اما صدای اعتراض شان را به خارج 
از گورســتان تســری دادند. هدف آنها پيگيری قانونــی و قضايی 
پليس های خاطی و پيشــگيری از تكرار چنين وقايــع تلخی بود. با 
گذشت يك سال از ماجرای شليك به برونا تيلور، آمار ها نشان می دهد 
كه جنبش مادران مارس، به بخشی از خواسته های خود رسيده است. 
برای نمونه آمار های آكادمی ملی علوم اياالت متحده PNAS نشان 
می دهد تا پيش از به راه افتادن اين جنبش احتمال و ريسك كشته 
شدن سياهپوستان در درگيری ها، تعقيب وگريزها و حتی مواجهه با 
پليس بسيار بيشتر از ريسكی اســت كه سفيد پوستان با آن رو به رو 
بودند. ريسك كشــته شــدن هر آمريكايی در طول عمرش توسط 
پليس، يك به دوهزار نفر است و همين آمار برای مردان سياهپوست 
يك به هزار؛ يعنی دقيقا احتمال و ريسكی دو برابر سفيدپوستان. اين 
آمار حاال هرچند اندك اما كاهش پيدا كرده است. چندی پيش مادر 
برونا در سالگرد كشته شدن دخترش در اجتماعی كه مردم به ياد برونا 
تشــكيل داده بودند حاضر شــد و رو به جمعيت گفت:  برای تحقق 
عدالت و مساوات نژادی و جنسيتی نخستين گام را از زندگی خودتان 

آغاز كنيد.

دعای روز نهم ماه مبارك رمضان 

اْدُعوین  أَْسَتِجْب لَُكم 

اِطَعه، َو  اِهیِنَك السَّ َُّهمَّ اْجَعْل ِل ِفیِه َنِصیبا ِمْن رَْحَمِتَك الَْواِسَعه، َو اْهِدیِن ِفیِه لَِبَ الل
َِّتَك َیا أََمَل اْلُْشَتاِقنَی. ُخْذ ِبَناِصَیِت ِإَل َمرَْضاِتَك الَْجاِمَعه، ِبَمَحب

خدايا برای من در اين  ماه بهره ای از رحمت گسترده ات قرار ده، و به جانب 
داليل درخشانت راهنمايی كن، و به سوی خشنودی فراگيرت متوجه كن، به 

مهرت  ای آرزوی مشتاقان.

زندگی قشنگ است، قشنگ ببين
سید محمد حسین هاشمی   توی اتوبوس نشسته ام و دارم شعرهای حسين پناهی را می خوانم. رسيده ام به جايی كه می گويد: »من می خوام   
برگردم به كودكی«. دارم مدام با خودم فكر می كنم. همه   چيزهايی كه جلوی رويم دارند اتفاق می افتند را قطار 
می كنم توی خياالتم تا ببينم راستی راستی من هم می خواهم برگردم به كودكی يا نه. دارم فكر می كنم كه واقعاً آن روزهای كودكيمان، روزهای 
خوش زندگيمان بود؟ برای منی كه نوزادی ام تير خورده بود از بمباران های تهران؛ برای منی كه بزرگ شدنم خورد به سياست های چندگانه 
آموزش و پرورش؛ برای منی كه جوانی ام خورد به چون و چراهای اقتصادی و تحريم؛ برای من، كودكی چه معنايی دارد؟ نمی دانم از شرايط حسين 
پناهی و كودكی اش. البته دژكوه مگر چه داشته كه می خواسته برگردد به كودكی اش در آنجا؟ خوب كه فكر می كنم می بينم كه او هم شايد مثل 
من، مثل خيلی های ديگر، مثل خيلی هايی كه امروزشان را دوست ندارند، امروزش را دوست نداشــته و يك غری زده وسط تمام حرف های 
حسابی ای كه می نوشته. دارم فكر می كنم شايد او هم مثل من، مثل خيلی های ديگر، نتوانسته به كلی ماجرای جذاب در اطرافش دل ببندد. اما 
واقعاً اتفاق جذاب هست؟ دارم اينها را توی دفترچه يادداشت تلفن همراهم می نويسم و بغل دستی ام كه كاًل حفظ فاصله فيزيكی دوره كرونا 
برايش اهميتی ندارد انگار، نشسته است و دارد بر و بر به كلماتم زيرچشمی نگاه می كند. سرم را بر می گردانم. نگاهش می كنم و می گويم: خوش 
به حالت. تمام دغدغه االن ات شده اينكه ببينی من چه چيزی دارم می نويسم. بيا خودم بهت می گويم. دارم مثل هميشه غر می زنم. از آن غر های 
البد حوصله سربر كه سال ها بعد شايد خودم هم از خواندنشان بدحال شوم. هم سن هستيم تقريباً. شــايد يكی،دو سال از من بزرگ تر باشد. 
می گويد: خواستم بگويم منم كودكی ام را مثل تو گذراندم؛ نوجوانی ام بدتر از تو بود؛ جوانی نكردم و حاال دارم شبيه ميانسال ها زندگی  می كنم. 
فقط شايد فرقم با تو در يك چيز مهم باشد. فكر می كنم كه تو سالمی. الاقل مريضی حادی نداری اما من دارم. توی اين اوضاع و احوال كرونا بايد 
هر هفته زير دستگاه باشم. دكترها می گويند بدخيم است. می گويند اگر دارو و اشعه كارساز نباشد، كاری از دستشان برنمی آيد. اما من االن 
اينجا هستم. كنار تو، توی اتوبوس. نشسته ايم و داريم حرف می زنيم. چون معتقدم كه آدم بايد انرژی داشته باشد. چون شك ندارم كه خدا با 
آدم های اميدوار بهتر تا  می كند؛ چون حاضرم قسم بخورم كه كلی آدم بودند كه حالشان از من بدتر بود و خوب شده اند چون به خدا اميد داشتند 
و كلی آدم بوده اند كه از من بهتر بودند اما زودتر از من رفتند چون ريســمان اميدشان پاره شــده بود. توی دلم دارم می گويم كه رها كن اين 
حرف های شعاری صدا و سيمايی را. آدم ياد برنامه های حوصله سربر سر ظهر می افتد كه مدام می خواهند روحيه الكی بدهند. اما دروغ چرا اميد 

را توی چشمانش می ديدم. وقتی رفت برايم يك يادداشت گذاشته بود. زندگی قشنگ است، قشنگ ببين.

ادامه از  نسخه بوستان در شرايط گسترش صنعت چاپ 
كم نبوده كه او مجبور به نوشتن دوباره آن باشد، صفحه اول

بلكه اين نشانه شيفتگی و نياز يك سياستمدار به بوستان است.
 آوازه و درك اهميت سعدی مربوط به روزگار ما نيست و به دوره خود او 
باز می گردد. ابن بطوطه جهانگرد مشهور تونسی و از چهره های معاصر 
سعدی در سفرنامه مشهور خود خاطره ای از خواندن اشعار سعدی به 

آواز توسط دريانوردان چينی نقل می كند كه حتماً همه شنيده ايد:
تا دل به مهرت داده ام

در بحر غم افتاده ام
چون در نماز استاده ام

گويی به محراب اندری
ُحســن انتخــاب دريانوردانی كــه به دشــواری بر دريــا روزگار 
می گذرانده اند آن بوده كه بحر غــم را از ميان آن همه آثار برگزيده 
بودند و البد موسيقی شعر به كار هماهنگ پاروزنی مدد می رسانده 
است. سعدی فقط گزارشگر صرف در حوزه انديشه و احساس نيست 
و تنها در آسمان ها ســير نمی كند، بلكه اين جهانی است. از جامع 
دمشق و استادان و طالبان علم آنجا می گويد، از اسير شدنش به دست 
راهزنان حكايت می كند و در گلستان ضمن نقل حكايت بازرگانی در 
جزيره كيش، اوضاع اقتصادی زمانه را نيز تصوير می كند و گزارش 

می دهد. معلوم است كه از وضع تجارت و آمد و شد دريايی و جزئيات 
خريد و فروش و مسيرهای انتقال كاال آگاهی دارد كه گفته »گوگرد 
پارسی خواهم بردن به  چين كه شنيدم قيمتی عظيم دارد و از آنجا 
كاسه چينی به روم آرم و ديبای رومی به هند و فوالد هندی به حلب 
و آبگينه حلبی به يمن و برد يمانی به فارس«. از اين رو جهان بينی 
سعدی را می توان از جهانديدگی او دانست و همين نكته است كه 

پيام او را جهانی می كند.
اين امر مهمی است كه ذكر جميل سعدی در زمان خود او تا سرزمين 
چين رسيده بود. داشــتن پيام جهانی نياز به فهم جهانی دارد و فهم 
جهانی برخاسته از گفت وگوی با جهانيان است و اين پيام و گفت وگو 
سعدی را ماندگار كرده است و چه بسا بسياری در جهان، ايران را با  نام 
سعدی می شناســند. محمدعلی فروغی نماينده ايران در جامعه ملل 
متفق بعد از جنگ اول جهانی می گويد نماينده يك كشور، ايران را با نام 
وطن سعدی می شناخت. به قول ملك الشعرای بهار كه در هفتصدمين 

سال تأليف گلستان خطاب به سعدی سرود:
 سعديا چون تو كجا نادره گفتاری هست

يا چو شيرين سخنت نخل شكر باری هست
 ســخن كه به اينجا رســيد بد نيســت اين نكته را هــم به عنوان 
حسن ختام به مناســبت روز ســعدی بگويم كه  اغراق نيست اگر 
بگوييم اين سعدی نيســت كه به زبان فارسی شعر گفته و گلستان 
و بوستان نوشته، در واقع اين ما پارســی زبانان هستيم كه به زبان 

سعدی سخن می گوييم.
 روز سعدی مبارك باد

سعدی؛ جهان بينی  متكی بر 
جهان ديدگی

زندگی پديا روشنفكری در خيابان
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