
عربستان؛ مسافر جديد  قطار ديپلماسی

واكنش ها به رد صالحيت ها  در انتخابات شورا

 قطار ديپلماسي منطقه اي و جهاني پس از روي كار آمدن دولت بايدن، سريع تر از آنچه انتظار مي رفت، به حركت در آمده است. همزمان 
با پيشروي چشمگير مذاكرات وين ميان ايران و كشورهاي 1+4، نشانه هايي مهم و بي سابقه از آغاز گفت وگوهاي منطقه اي ميان دو قطب 
اصلي منطقه خليج فارس، يعني تهران و رياض نمايان شده است. جديدترين مسافر قطار ديپلماسي، محمد بن سلمان، وليعهد سعودي 
است؛ شاهزاده  جواني كه طي سال هاي گذشته شخصيتي پرخاشگر و تنش زا از خود در مناسبات جهاني و منطقه اي به نمايش گذاشته 

بود. صفحه19 را بخوانيد.

 سخنان وليعهد سعودي درباره ايران و يمن
 نشان از تغييرات مهم در سياست هاي خصمانه عربستان دارد

نامزدهاي رد صالحيت شده  4روز فرصت اعتراض دارند

فشار سنگين تورم 
بر اجاره نشين ها
  نيمي از تورمي كه مردم در فروردين امسال تحمل كرده اند

ناشي از رشد تنها 4گروه از كاالها و خدمات بوده است
 طبق برآوردهاي كارشناسي نرخ تورم ساالنه در مرداد امسال 

به 45درصد خواهد رسيد
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ديدگاه
محمدرضا جوادي يگانه  ؛ معاون  امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران

مددســراها به عنوان يكي از زيرساخت هاي پنج گانه 
اصلي شهرداري در فرايند كنترل و كاهش آسيب هاي 
اجتماعي )مددسرا، بهاران، مراكز پرتو، سامان سرا، و 
مددكار شهر(، نقش جدي در پناه دهي و توانمندسازي افراد بي خانمان ايفا    مي كنند. 
بي خانماني با توجه به نمود بارز آن در شهر و برخورد مستقيم جامعه با آن و اثرات 
زيانباري كه بر زندگي اين گروه و ديگر شهروندان دارد، يكي از جدي ترين مسائلي 
است كه حوزه مديريت آسيب هاي اجتماعي شهرداري تهران همواره با آن دست 

به گريبان بوده است. 
سال 1۳۸۳ و با مرگ چند نفر از كارتن خواب ها در فصل زمستان، شهرداري وقت 
با راه اندازي 2باب گرمخانه به شــكل چادر در پارك هاي المهدي منطقه 9و محله 
هرندي منطقه12، ســرپناهي شــبانه براي  بي خانمان ها و كارتن خواب ها فراهم 
كرد. ســال 1۳۸5، با تخصيص فضاهايــي همچون »انبار خــاوران«، »زنديان«، 
»فتح« و »سوله ورزشي بهمن« شــهرداري تهران ارائه خدمات به بي خانمان ها را 
به شكل جدي تر دنبال كرد و سال1۳90، ســازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي 

اجتماعي، راه انــدازي گرمخانه هاي منطقه اي در ســطح 
مناطق 22گانه شهر تهران را در دستور كار قرار داد. اولين 

 مددسراي بانوان در سال1۳94 و 10سال پس از افتتاح نخستين مددسراي مردان، 
راه اندازي شد.

 گرمخانه هاي فرامنطقه اي ؛ راهي
براي كاهش آسيب هاي اجتماعي
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يادداشت
گيتي اعتماد ؛ معمار و شهرساز

با شــروع مقدمات انتخاب شوراي شــهر، شهروندان 
معموالً 2سؤال را در ذهن خود مطرح مي سازند: آيا يك 
شوراي شهر مناسب، صالح و مسئول، تأثيري بر تحقق و 
دستيابي به شهري مطلوب را دارد؟ و از آن مهم تر آيا در اين شرايط امكان كانديداشدن 

و انتخاب افرادي واجد شرايط براي اين هدف قابل تصور است؟
در پاسخ به سؤال اول بايد گفت كه اگر ما شوراي شهري صالح، مسئول و آگاه داشته 
باشيم و مهم تر از آن در سر راه فعاليت آنها موانع غيرقابل عبوري به وجود نيايد، اين 
مهم امكان پذير است. اگر شوراي شهر از افرادي آگاه و مسئول و صالح تشكيل شود و 
با شناخت مشكالت گوناگون شهر، در زمينه هاي مختلف محيط زيست، برنامه ريزي 
كالبدي، اقتصادي، اجتماعي و مالي  و آگاهي به نيازهاي مردم در اقشار مختلف، از 
طريق ارتباط مداوم و ســالم با آنها و رعايت عدالت اجتماعي در هر زمينه و براي هر 
گروه مي توان حداكثر اســتفاده را از منابع مالي، تخصصي، مديريتي و غيره شهر در 
راه رسيدن به شهري قابل قبول  برد. در چنين شرايطي شهروندان از حداقل امكانات 
در زمينه خدمات شهري، فضاي مطلوب شــهري )عمومي و خصوصي( هواي سالم 

و... بهره مند مي شوند، مســلماً يك شوراي شهر نمي تواند از 
همه تخصص ها در درون خود برخوردار باشد و در اين زمينه 

همانگونه كه اشاره شــد بايد از منابع و نيروي انســاني تخصصي در شهر يا فراشهر 
استفاده كند تا آگاهانه به اين شناخت مبرم )مشكالت، نيازها و راه حل ها( دست يابد.

 تأثير شوراي شهر
 براي تحقق شهري مطلوب

ادامه در 
صفحه17

ادامه در 
صفحه3

@hamshahrinews

hamshahrinewspaper

t e l e g r a m

i n s t a g r a m

10 اقدام در ۳سال گذشته براي 
مديريت پسماند در شهر تهران

تر و خشك با هم نمي سوزند

شعر در انزوا 
 و حاشيه است
عبدالجبار كاكايی، شاعر و 

ترانه سرا از شعر و ادبيات در روزگار 
كرونايی می گويد

بین  300نفر 
مرا انتخاب كردند
 روزهای اول كار مسعود اسکويی
گوينده و گزارشگر محبوب راديو 

چطور گذشت؟
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بيم و اميد
 سالمندان 
واكسن زده 

 گزارش ميدانی همشهری از  چند
  مركز بهداشت و گفت وگو با سالمندان

 باالی ۸0سالی  كه برای تزريق واكسن  
كرونا مراجعه كرده بودند

3

33بار 
ركورد  شكستم

 گفت وگو با مهسا ميرزاطبيبی
نخستين  دختر ايرانی كه 

پرش4متری با نيزه را تجربه كرد

نگاه
حميدرضا اسالمي ؛ عضو شوراي سردبيري

دوميــن دوره انتخابات هيأت مديــره انجمن صنفي 
روزنامه نگاران استان تهران فردا برگزار مي شود. اين 
رويداد بهانه اي اســت تا به يك نكته اساسي درمورد 
نهادهاي صنفي بپردازم. ايــن نكته البته امر جديدي 

نيست اما مرور آن مي تواند مفيد باشد.
نهاد صنفي كارگري، نهادي مدني است كه با ســازوكارهاي مردم ساالرانه شكل 
مي گيرد و وظيفه اصلي آن صيانت از منافع اعضاي خود اســت. براي شكل گيري 
اين نهادها و انتخاب هيأت مديره و بازرسان آن و پيشبرد منافع صنف، سازوكارهاي 
دمكراتيكي پيش بيني شده است. در نهاد صنفي نه از انتصاب خبري هست و نه از 
فرمايش و رهنمود و خط مشي از پيش تعيين شده. هيأت مديره از سوي اعضا انتخاب 
مي شود و در دوره هاي زماني مشخص )در اين مورد ۳ساله( به انجام وظيفه مشغول 
مي شود و هرآينه بر نحوه عملكرد آن انتقادي باشد از سوي بازرسان و اعضا مورد نقد 

قرار مي گيرد و احتماال با افراد توانمندتري جايگزين مي شود.
نهاد صنفي مانند هر نهاد مدني ديگري عمده و بلكه تمــام قدرت خود را مرهون 
اعضاي خود است. درواقع انجمن صنفي چيزي جز جمع توانمندي هاي اعضاي خود 

نيست. بنابراين هرچه اهالي يك صنف بيشتر به عضويت نهاد 
صنفي خود درآيند قدرت آن بيشتر مي شود. وجه ديگر اين 

قدرت، ميزان مشاركت اعضا در انتخاب هيأت مديره، اعضاي كميته ها و انجام امور 
داوطلبانه است. عضويت در نهاد صنفي يك عنوان يا يك مقام نيست.

پايه هاي قدرت نهاد صنفي

ادامه در 
صفحه20



2   پنجشنبه 9  ارديبهشت 1400   شماره 8208 2 3 0 2 3 6 0 8 ايران

يادداشترهبری

خبر

با حکم فرمانده معظم کل قوا انجام شد

انتصاب فرمانده قرارگاه مشترک 
پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص(

 حضرت آيت اهلل خامنه ای در حکمی امیر سرتیپ قادر رحیم زاده 
را بــه فرماندهی قرارگاه مشــترک پدافند هوايــی خاتم االنبیاء 
صلی اهلل علیه وآله منصوب کردند. متن حکــم فرمانده کل قوا به 

اين شرح است:
  امیر سرتیپ قادر رحیم زاده، نظر به تعهد و شايستگی و تجارب 
ارزنده و پیشنهاد فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ايران، شما 
را به سمت فرمانده قرارگاه مشــترک پدافند هوايی خاتم االنبیاء 

صلی اهلل علیه وآله منصوب می کنم. 
رويکرد هم افزايی و تحولی برای دفاع نفوذناپذير از آسمان کشور با 
استفاده از توانمندی ها و ظرفیت نیروهای مسلح و کشور و تقويت 
شــبکه يکپارچه و به روز فرماندهی و کنترل پدافند هوايی، مورد 
انتظار است. از تالش ها و خدمات ارزنده   امیر سرلشکر موسوی در 

دوره مسئولیت تشکر می کنم.
توفیقات شما را از خداوند متعال مسألت دارم.

 

پاسخ رهبر انقالب به نامه شاعران 
رهبر معظم انقــالب در نامــه اي خطاب به حجت االســالم 
 محمد قمي، رئیس سازمان تبلیغات اسالمي، به نامه شاعران

پاسخ دادند.
 به گزارش مهر، در شــب شــعر ديدار ماه که شب گذشته در 
حوزه هنري برگزار شــد، متن نامه رهبر انقــالب خطاب به 

حجت االسالم والمسلمین قمي خوانده شد.
»بســم اهلل الرحمن الرحیم به جنــاب آقاي قمــي بگويید: 
فروکاستن جلسه شــیرين و با صفاي همیشگي به يك ديدار 
دورادور تصويــري، دل مشــتاق را کــه آرام نمي کند، هیچ؛ 
کام انســان را هم به  نحوي تلــخ مي کند. تقديــر الهي فعال 
 اين اســت که حقیر از آن ديدار شــوق انگیز محروم باشــم.

مي توان با نــگاه شــاعرانه اينجور حــوادث را ناز دســتگاه 
حکمت الهي شــمرد و بر احســاس نیاز و اظهار نیاز افزود، يا 
به قول صائب: نســازد لن تراني چون کلیم از طور مأيوســم / 
نمك پرورده عشقم، زبان ناز مي دانم. چند نفر از شاعران عزيز 
هم در نامه به اين حقیــر، اظهار لطف فــراوان کرده و همان 
 درخواست را مطرح کردند. سالم و تشکر مرا به آنها برسانید و

همین پاسخ را بدهید.«
هر ســال همزمان با نیمه  ماه مبارک رمضان، شاعران جوان و 
پیشکســوت به ديدار رهبر انقالب مي رفتند و افطار را مهمان 
ايشان بودند اما 2سال است به دلیل شیوع کرونا اين جلسه در 

حوزه هنري برگزار و از تلويزيون پخش مي شود.

ابهامات انتخاباتی یک فایل صوتی

انتشار غیررسمی فايل صوتی وزير امور 
خارجه در قالب پروژه تاريخ شــفاهی 
رياســت جمهوری از 2منظــر قابــل 

توجه است. نخســت از بابت ارتباطی اســت که با مقوله انتخابات 
رياســت جمهوری در 28خردادماه1400 دارد و ديگری همزمانی 
اين اتفاق با مذاکرات وين. همچنان که برخی اعتقاد دارند انتشار اين 
فايل صوتی يك اقدام از پیش طراحی شده درباره انتخابات بوده است 
تا معادالت انتخاباتی را احیانا به نفع فردی و به ضرر فرد ديگر تغییر 
دهد، زاويه ديد ديگر اين است که با توجه به برگزاری مذاکرات وين 
برای احیای برجام، احتماال گروه های مخالف مذاکره خواسته اند با 

عمومی ساختن اين فايل فشار بر آقای ظريف را بیشتر کنند. 
پاسخ به اين سوال که کدام يك از اين ديدگاه ها به واقعیت نزديك تر 
است نیاز به اطالعات بیشتری از جمله منتشرکنندگان فايل صوتی 
دارد. اينکه چه کسی فايل را منتشر کرده و به کدام جناح، حزب يا نهاد 
وابسته است، اهمیت دارد. با اين وصف اگرچه با قاطعیت نمی توان 
گفت اين اتفاق با مسئله مذاکره ارتباط دارد، ولی با برخی شواهد و 

قرائن می توان استدالل کرد اهداف انتخاباتی را دنبال می کند. 
1- مسئله مذاکره در وين به اندازه انتخابات برای جريان های سیاسی 
حیاتی و مهم نیســت. در مورد احیای برجام هم درست است که 
اختالف نظر وجود دارد ولی شکاف دو جريان خیلی زياد نیست. هر 
دو جريان قبول دارند که اگر آمريکا تحريم ها را بردارد دلیلی برای 
بازنگشتن به برجام وجود ندارد، اما در مورد انتخابات رياست جمهوری 
شــاهديم که اختالف نظرهای دو جريان سیاسی بسیار زياد است 
و احتمال دارد انتشار اين فايل در راســتای تاثیرگذاری بر جريان 

انتخابات باشد.
2- بحث هايی که آقای محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه در فايل 
مصاحبه اخیر خودشان مطرح می کنند، برای متخصصان اين حوزه 
بحث های جديدی نیســت ولی تاکنون از زبان فردی در اين سطح 
مطرح نشده بود. طبیعی است انتشار اين فايل در بخش های مختلف 
جامعه و بین گروه های سیاسی بازتاب های مختلفی داشته و خواهد 
داشت. برخی تاکید دارند اين کار مثبت بوده و به نفع خود آقای ظريف 
است ولی اصولگرايان از اين اظهارات راضی نیستند؛ به خصوص که 
آنچه در افکار عمومی جلوه داده شده انتقاد آقای دکتر ظريف از سردار 
شهید قاسم سلیمانی بوده است.  3- همه افرادی که سیاست خارجی 
ايران را دنبال می کنند می دانند مسئله اختالف نظر از همان دهه60 با 
موضوع صدور انقالب وجود داشته و از دهه70 با حمايت از نهضت های 
آزادی بخش ادامه يافته است. همیشه يك جريان در کشور طرفدار 
تنش زدايی بوده و يك جريان طرفدار مقاومت، ايستادگی و طرفداری 
از نهضت ها. اتفاق جديد اين است که در سال های اخیر به علت تشديد 
گرايش های هويتی يا آن چیزی که ما در علوم سیاسی به آن سیاست 
هويت می گويیم نگاه به موضوعات قطبی شده است.  به اين معنا که 
امکان تفاهم، تعامل و اجماع دو جريان در مورد موضوعات سیاست 
خارجی کمتر شــده است.  در گذشــته در زمان رياست جمهوری 
آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی فضا به نحوی بود که وقتی 
دو جريان دچار اختالف می شدند، با يکديگر گفت وگو می کردند و 
درنهايت حکمیت صورت می گرفت ولی بعد از دهه80 و مخصوصا 
حوادث انتخابات رياست جمهوری88 به بعد سیاست هويت به نوعی 
در ايران تشديد می شود، جريان ها از هم دور می شوند و تعريف شان 

از منافع ملی، جامعه ايده آل و سیاست مطلوب متفاوت می شود. 
اين شکاف از ســال88 تا االن که 12سال گذشته ادامه يافته است. 
بنابراين مشاهده می شود آقای روحانی می گويد اگر 100روز به ما 
فرصت دهند در همین 100روز توافق می کنیم. از آن طرف عده ای 
می گويند برجام خیانت به کشور بود. تفاوت ها به همین میزان زياد 

است.
4- غیر از مســئله اقتصاد که عموما در همه کشورها جزو مطالبات 
مردم است، موضوعات ديگری همچون جرم و جنايت در آمريکا يا 
کشورهای آفريقايی و موضوعاتی مثل رفاه نیز مطرح و محل رقابت 
هستند. در ايران آنچه که تاکنون نظرسنجی ها نشان داده اين است 
که موضوع سیاست خارجی، لغو تحريم ها و تاثیر آن بر اقتصاد کشور 
جزو دغدغه های اغلب رأی دهندگان است. بنابراين از نظر استراتژی 
انتخاباتی جريانی که بتواند بیشترين بهره برداری را از اين موضوع کند 
و راه حل های معتبری در اين موضوع بدهد مورد اقبال بیشتری خواهد 
بود. از اين نظر افشای اين فايل می تواند کمك کند تا موضوع سیاست 
خارجی، لغو تحريم ها، مذاکره، تاثیر آن بر زندگی مردم و تعامل با 
جهان و زيرموضوعاتش به عنوان اصلی ترين موضوع رقابت انتخابات 
باقی بماند و چون جريان اصالحات در اين مورد دست برتر را دارد، 
قاعدتا حفظ اين موضوع در کانون رقابت به نفع جريان اصالح طلب و 

به ضرر جريان اصولگراست. 

 درخواست برای وحدت جهانی
 علیه تحریم

 سخنگو و رئیس مرکز ديپلماســی عمومی وزارت امور خارجه 
خواســتار وحدت جهانی، همبســتگی و همکاری بین المللی 
برای از بین بردن اقدامات يك جانبه قهری از جمله تحريم های 
غیر قانونی شد. براســاس گزارش اداره کل اطالع رسانی و امور 
سخنگويی وزارت امور خارجه، سعید خطیب زاده در سخنانی 
در کمیته اطالعات مجمع عمومی سازمان ملل گفت: وضعیت 
اضطراری موجود ناشی از همه گیری کرونا خواستار اقدام فوری 
جامعه بین المللی به منظور نجات جان افــراد و حفظ توانايی 
کشورها در حفظ سطح الزم نظام های مراقبت های بهداشتی 
خود است. در چنین شرايطی، تأثیر اقدامات يك جانبه قهری، 
به ويژه تحريم های غیرقانونی، فشــارهای اقتصادی، تجاری و 
مالی بیشتری را به کشــورهای هدف تحمیل می کند در حالی 

که اثربخشی پاسخ آنها به اين همه گیری را محدود می کند. 
خطیب زاده افزود: از آنجا که دولت ها موظفند از جمعیت خود 
در برابر ويروس کرونا محافظت کنند و جان افراد آســیب ديده 
را نجات دهند، اين کشــورها به دلیل تحريــم های اقتصادی 
و ســاير تحريم های تحمیل شــده مغاير با اصول حقوق بین 
 الملل و منشــور ملل متحد توســط دولت های مشــخص از

 اين کار بازمانده اند.

رحمان قهرمان پور
کارشناس سیاست خارجی

دفاع روحانی از سردار مذاکره
ظريف : در  اين 40 سال عافیت طلبی، مماشات و خودسانسوری را خیانت دانسته ام

بازتاب های انتشار فايل صوتی 
محرمانه و البته تقطیع شــده دولت

محمدجــواد ظريــف، وزير 
امورخارجه کشــورمان، همچنان در فضای 
سیاسی کشــور ادامه دارد. با فروکش کردن 
موج حمالت به وزير امور خارجه، ديروز نوبت 
ظريف و حســن روحانی رسید که به میدان 

بیايند و در اين مورد روشنگری کنند.
در همین راستا، ظريف با انتشار دلنوشته ای 
به نقدهايی که ايــن روزها او را بیش از پیش 
سیبل حمالت تندروها قرار داده است،  روند 
سکانداری اش بر دستگاه ديپلماسی را تشريح 
کرد و از سوی ديگر نیز رئیس جمهوری در 
دفاع تمام قد از خدمات او، انتشــار اين فايل 
محرمانه را اقدامــی در جهت تضعیف روند 
مذاکرات ديپلمات هايش برای لغو تحريم ها 
دانست و وزارت اطالعات را مامور کرد که با 

سارقان  اين فايل محرمانه برخورد کند.

ظریف: کوشیده ام در تحلیل مجتهد و در 
اجرا مقلد باشم

در اين میان ظريف که در سفر ديپلماتیك به 
عراق و عمان به سر می برد، ديروز در تازه ترين 
واکنش به انتشار فايل صوتی تقطیع شده اش، 
با انتشار يك دلنوشته در صفحه اينستاگرامی 
خود به همراه ويدئويــی از لحظه ورود خود 
به عراق و حضور در محل شــهادت سپهبد 
شهیدحاج قاســم ســلیمانی، از دوستی و 
همکاری ديرينه خود با اين شهید و همچنین 
از عدم توجه به عمق مباحث مطرح شــده 
پیرامون اهمیت هم افزايی 2بال قدرت خارجی 
کشور يعنی ديپلماسی و میدان نوشته است. 
وزير امور خارجه کشــورمان در اين بیانیه 
تصريح کرده است که »...بسیار تاسف خوردم 
که چگونه يك بحث نظری محرمانه پیرامون 
ضرورت هم افزايی ديپلماســی و میدان - به 
منظور استفاده دولتمردان بعدی از تجربیات 
گرانبهای 8سال گذشته - به يك کشمکش 
داخلی تبديل می شــود و آسیب شناســی 
صادقانه و مشــفقانه برخی روندها به مثابه 

انتقاد شخصی معرفی می گردد.«  او همچنین 
آورده است که در 40سال گذشته کوشیده ام 
در تحلیل مجتهد و در اجرا مقلد باشم. در مقام 
کارگزار همواره تابع سیاســت های مصوب 
کشور بوده و از آنها با قدرت دفاع کرده ام.  اما در 
بیان نظر کارشناسی، عافیت طلبی، مماشات 
و خودسانسوری را خیانت دانسته ام. ظريف 
در انتهای اين دلنوشته تأکید کرده است که 
حراست از منافع کشور و مردم مقاوم، صبور 
و دالور ايران عهدی است که تا آخرين لحظه 
به آن پايبند است و از »مکر مکاران و سرزنش 

سرزنش کنندگان« بیمی ندارد.

چرا فایل مصاحبــه را در زمان موفقیت 
مذاکرات منتشر کردند؟

 ســاعاتی بعــد از انتشــار بیانیــه ظريف، 
رئیس جمهوری نیز در نشست ديروز هیأت 
دولت در دفــاع از ظريف به میــدان آمد و با 
بیان اينکه هیچ گونه فاصلــه ای بین دولت 
و سپاه، ارتش و بســیج وجود ندارد، گفت: 
صهیونیست ها،   ارتجاع منطقه و آمريکا بدانند، 
اگر جايی مسئله ای داشــته باشیم که حل 
نشود، فصل الخطاب ما رهبر معظم انقالب 
است. حسن روحانی با بیان اينکه اين فايل 
قرار بوده به شــکل محرمانه باشد، بخشی از 
آن منتشر شود و بخشی هم به عنوان سند 
محرمانه باقی بماند، افزود: اينجا ســرقتی 
صورت گرفته اســت. وزارت اطالعات بايد 
تمام توان خود را بــه کار گیرد و بفهمد اين 
فايل چگونه سرقت شــده است تا اگر فردی 
تقصیر يا قصور داشته، با او قاطعانه برخورد 
شود. وی ادامه داد: آدم هايی که دروغ و راست 
را به هم می بافند برای ايجاد اختالف در کشور 
و از بین بردن وحدت جامعه و اينکه گروهی 
را مقابل گروهی ديگر قرار بدهند اين کار را 
انجام می دهنــد. االن دوران عصبانیت رژيم 
صهیونیســتی، ارتجاع منطقه و تندروهای 
آمريکايــی اســت؛ چراکه مســیری را که 

پیش بینی کرده بودند، به هم خورد.
رئیس جمهور همچنین گفت: در اين وسط 

بايد عده ای يك چیزی را علــم می کردند. 
دزديدن يك سند و نوار محرمانه مسئله ای 
است که بايد مورد بررسی قرار گیرد؛ درحالی 
که حتی شــايد می شــد هفته گذشته هم 
اين نوار پخش شــود درست در مقطعی که 
مذاکرات وين در اوج موفقیت اســت آن را 
پخش می کنند تا در درون کشور تفرقه ايجاد 
کنند؛ درحالی که ما با اتحاد می توانیم تحريم 
ها را برداريم و اينهايی که اين کار را می کنند، 

ضد ايران و مردم و مصالح ايران هستند.
وی ادامه داد: میدان و ديپلماســی 2صحنه 
مقابل هم نیستند. اگر کسی فکر می کند يا 
میدان يا ديپلماسی، يا میدان مبارزه پیروز 
شود يا مذاکره پیروز شود، يا سیاست خارجی 
پیروز شــود يا سیاســت دفاعی، اين حرف 
دقیقی نیست. آنها 2بازو هستند که بايد به 

يکديگر کمك کنند. 
روحانی همچنین افزود: سردار سلیمانی تنها 
در منطقه فعالیت نظامی و دفاعی نمی کرد، 
فعالیت ديپلماتیك هم می کرد. او به راحتی با 
يك مرجع تقلید، يك رئیس جمهوری و يك 
وزير خارجه مالقات می کرد و حرف می زد. 
يك شخصیت جامعی بود با ويژگی هايی که 
مورد احترام ماست. دستور روحانی به وزير 

اطالعات  درحالی صورت گرفت که دادسرای 
عمومی و انقالب تهران عصر سه شنبه  نیز با 
انتشار اطالعیه ای، از دستور دادستان تهران 
برای تشــکیل پرونده قضايی در دادسرای 
امنیت تهــران در پی انتشــار فايل صوتی 
طبقه بندی شــده وزير امورخارجه از حیث 
جنبه عمومی جرم خبر داد. در ديگر واکنش ها 
به سخنان ظريف محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس نیز دوباره علیه مواضع  وزير خارجه 
موضع گرفت و گفت: اگر کسانی به هر بهانه ای،  
دوگانگی قدرت میدانی و قدرت ديپلماسی 
را مطرح می کنند،  بدانند که اين ضد منافع 
ملی، ضد تجارب بشــری و ضد علم است و 
هیچ منطقی در آن نیست. او پیش تر با انتشار 
عکسی از شهید حاج قاسم سلیمانی در صفحه 
تويیتر خود نوشته بود که اجازه نخواهد داد 
تا با فرصت طلبی برای رســیدن به مقاصد 
سیاسی به قاسم سلیمانی جفا شود. سخنان 
قالیباف درحالی مطرح می شود که کمیسیون 
امنیت ملی  و سیاســت خارجی مجلس از 
برگزاری نشستی با ظريف برای بررسی اين 
موضوع خبر داده است؛ نشستی که قرار است 
بعد از پايان تور منطقه ای وزير امور خارجه و 

بازگشت او به تهران برگزار شود.

  معاون احمدي نژاد نامزد شد
رئیس سابق ســازمان انرژي اتمي و معاون 
رئیس جمهور سابق با اعالم داوطلبي براي 
انتخابات 28خــرداد رياســت جمهوري، 
گفت: با شعار دولت نخبگاني وارد انتخابات 
شده ام و هیچ حزب و گروهي مرا پشتیباني 
نمي کند. فريدون عباسي روز چهارشنبه با 
برگزاري نشســت خبري با اعالم داوطلبي 
خــود بــراي انتخابات رياســت جمهوري 
گفت: بايد جامعه اي بســازيم که هیچ کس 
به دلیل مشــکل مالي از تحصیل بازنماند و 
به قول حضرت امام)ره( مردم ولي نعمت ما 
هســتند. اين داوطلب نامزدي در انتخابات 
رياست جمهوري، افزود: با بازگشت به مردم 
مي توان همه مشکالت را رفع کرد. مردم با 
انقالب قهر نکرده اند ولي از بازي هاي سیاسي 
خسته شــده اند. وي، مبارزه با فساد اداري 
را اولويت دولت نخبگاني خود برشــمرد و 
کابینه اش را متشکل از کساني دانست که 

روحیه عدالت طلبي داشته باشند. /ايرنا

  مشكل اصالح طلبان براي انتخابات
محسن هاشمي رفسنجاني؛ رئیس شوراي 
شــهر تهران گفت: يکي از مشکالت جدي 
اصالح طلبان، معرفي چهره اي است که هم 
قابلیت تأيید صالحیت داشــته باشد و هم 
قابلیت رأي آوري. يادگار امام، از چهره هايي 
بودند که مشــکلي بــراي تأيید صالحیت 
ايشان ديده نمي شــد و چهره اي محبوب و 
شناخته شــده هم بودند و در نظرسنجي ها 
نســبت به ديگر چهره ها محبوبیت خوبي 
داشتند، شايد علت اصلي طرح و پیشنهاد به 
ايشان همین دو موضوع بود، اما در شرايط 
فعلي که ايشــان انصرف دادند، بازگشت به 
گذشته و طرح مباحث اختالفي مشکلي را 

حل نمي کند./تسنیم

  قصدم از نامزدي وزیرشدن نیست
رســتم قاســمي، وزير نفت دولت محمود 
انتخابــات  احمدي نــژاد و داوطلــب 
رياست جمهوري، در يك جمع دانشجويي 
با بیان اينکه بنده پیش از اين به دوســتان 
خود گفته ام که ما نبايد براي اثبات خودمان 
ديگــران را تخريب کنیم، گفــت: به دلیل 
اينکه هنوز آراي سیاســي شــکل نگرفته 
اســت، ما نمي توانیم در مــورد کانديدا ها 
قضاوت کنیم؛ مضاف بر اين هنوز روند تأيید 
صالحیت کانديدا ها از سوي شوراي نگهبان 
انجام نشده است. به هر روي بنده جز شرکت 
در انتخابات پلن ديگري نــدارم و قصدم از 

کانديداتوري، وزيرشدن نیست./تسنیم

روی خط انتخابات

 بررسي صالحیت داوطلبان ششمین دوره انتخابات 
شوراهاي اسالمي شهر و روســتا در روزهاي اخیر 
بیش از پیش خبر ســاز شــده اســت و خبرها از 
ردصالحیت گسترده کانديداهاي اصالح طلب در 
تهران حکايت مي کند؛ موجي گسترده و کم سابقه 
از رد صالحیت هاي انتخاباتي که شامل حال اعضاي 
فعلي شوراي شهر شده و از 12عضو فعلي شوراي 
پنجم که داوطلب حضور در انتخابات ششمین دوره 
شوراها بوده اند تنها 2 نفر احراز صالحیت شده اند و 
از خیل داوطلبان شناخته شده و جوان اين جريان 
نیز گســتردگي موج ردصالحیتي ها چنان است 
که تعداد احراز صالحیت شــده ها به انگشتان دو 
دست هم نمي رســد. خبر رد صالحیت گسترده 
چنان برنامه اصالح طلبان براي تهیه فهرســت در 
انتخابات ششمین دوره شوراي شهر را تحت تأثیر 
قرار داده است که تنها روزنه امیدشان فرصت 4روزه 
اعتراض به نتايج اعالم شده و ايجاد تغییر اساسي در 
شمار داوطلبانشان است؛ موضوعي که اگر تا میانه 
ارديبهشت به ثمر نرسد و رايزنی های آنها با شورای 
نظارت استان و پس از آن شــورای مرکزی هیات 
نظارت موثر واقع نشــود، کار آنها را به شعبه ويژه 
ديوان عدالت براي رسیدگي به اعتراضات انتخابات 
خواهد کشاند؛ روندي قضايي که احتمال حصول 
نتیجه آن تا يك هفته به برگزاري انتخابات يعني 
آغاز موعد رسمي تبلیغات کانديداها طول خواهد 
کشید و رسما و عمال زمان مفید را براي تبلیغات و 

برنامه ريزي از اصالح طلبان خواهد گرفت.
رد صالحیت داوطلبان نزديك به جريان اصالحات 
در اين دوره از رقابت ها درحالي خبر ساز شده است 
که جبهه اصالحات در فراخوانــي از متخصصان 
شهري و اجتماعي براي نام نويسي در اين دوره از 
انتخابات دعوت کرده و قرار بود فهرست انتخاباتي 
اين جريان براســاس تخصــص و تجربه مديريت 
شهري تدوين شــود؛ موضوعي که شهردار تهران 
نیز اخیرا مکررا بر آن تأکید مي کند. پیروز حناچي 
پیش تر در گفت وگو با همشهري با تأکید بر ضرورت 
مشــارکت مردم و نمايندگان متخصص مردم در 
امور مديريت شهري گفته بود، وقتي افراد صالح و 
متخصص نیايند و نباشند، بنگاه داران و سوداگران 
مي آيند. وقتي آمدند و در شورا اتفاقات بدي افتاد 
يا در شهرداري ها به واسطه حضور اين افراد اتفاق 
بدي افتاد، بايد خودمان را مالمت کنیم. ما وظیفه 
حاکمیتي داريم تا شــرايط حضور بهترين ها در 
انتخابات و همچنین انتخابشــان را فراهم کنیم. 
به هر روي از ديــروز که روند اعــالم نتايج احراز 

صالحیت ها از سوي هیأت هاي نظارت به داوطلبان 
اعالم شــده اســت، خبرها از حوزه انتخابیه شهر 
تهران حاکي اســت هیأت نظارت بر انتخابات در 
تهران با ترکیب يکدســت اصولگرايي آن بیش از 
پیش به چشــم مي آيد و جمع زيادي از نیروهاي 
اصالح طلب ازجمله 10عضو فعلي شوراي تهران 
را رد صالحیت کرده است. بررسي هاي همشهري 
نشان مي دهد از میان 12عضو فعلي شوراي شهر 
تهران که براي حضور در انتخابات شــوراي ششم 
ثبت نام کرده بودند، تنها محمد علیخاني و مجید 
فراهاني تأيیــد صالحیت شــده اند. در اين میان 
چهره هاي شناخته شــده اصالح طلــب نیز از رد 
صالحیت ها در امــان نمانده اند و افــرادي مانند 
علي اکبر اولیا، نماينده مجلس هشتم، محمدرضا 
خباز، نماينده ادوار مجلس و غالم حیدر ابراهیم باي 
سالمي، نماينده ادوار مجلس به همراه شمار زيادي 

از جوانــان اصالح طلب ابتدا  از ســوي هیأت هاي 
اجرايي و حاال از سوي هیأت هاي نظارت استان ها 

ردصالحیت شده اند.

جلسه فوق العاده شوراي شهر براي چاره یابي 
بر همین اساس عضو هیأت رئیســه شوراي شهر 
تهران از برگزاري جلســه فوق العاده اين شــورا با 
هدف بررسي ردصالحیت   هاي اعضا در انتخابات 
شــوراها خبر داد.  زهرا نژاد بهــرام در گفت وگو با 
همشــهري گفت: ظهر ديروز پیامکي مبني بر رد 
صالحیت براي من ارسال شد و براساس اين پیامك 
تا 12ارديبهشــت فرصت اعتراض براي معترضان 
تعیین شده است.   ســیدمحمود میرلوحي، عضو 
ديگر شوراي شــهر تهران هم در واکنش به اخبار 
منتشرشده درخصوص ردصالحیت اصالح طلبان 
براي حضور در انتخابات شوراها با بیان اينکه هنوز 

اخبار دقیقي از صحت و سقم آن ندارد، به رويداد 
24 مي گويد: امیدوارم روال نظارت استصوابي به 
روند انتخابات شوراها سرايت نکند.  سیدمحمود 
میرلوحي که نامش در فهرست رد صالحیت شدگان 
ديده مي شــود، ادامه مي دهد: اين رويکرد سبب 
مي شود کشــور در محدوده يك جريان سیاسي 
باقي بماند و مشــارکت حداکثري مردم در عمل 

آسیب ببیند.

 آمار  ردصالحیت ها
انتقــاد اصالح طلبــان از رد صالحیت گســترده 
داوطلبانشان در حالي اســت که احمدي نادري، 
رئیس هیأت عالي نظارت بر انتخابات شــوراهاي 
اسالمي شــهر و روســتاي اســتان تهران، آمار 
ردصالحیت شدگان در شهر تهران را چیزي حدود 
329نفر، معادل 14درصد اعالم مي کند که دلیل 
ردصالحیت 90نفر از آنان نقص مدارک بوده است. 
نادري در گفت وگــو با خبرگزاري صدا و ســیما 
مي افزايد: در اســتان تهران نیز از مجموع 5هزار 
و 939نفري که ثبت نام کــرده بودند، صالحیت 
9درصد آنان از ســوي هیأت هاي اجرايي رد شده 
اســت. وي آمار کلي تري هم مي دهد و مي گويد: 
در مجموع بررسي صالحیت ها ازسوي هیأت هاي 
اجرايي و هیأت هاي نظارت شهرستان، صالحیت 
هزار و 40نفر، معادل 20درصــد، مورد تأيید قرار 

نگرفته است.

احراز صالحیت نشده ها چه کنند؟
براساس قانون انتخابات شوراها، داوطلباني که به 
رأي هیأت هاي اجرايي يا بعد از آن، رأي هیأت هاي 
نظارت اعتراض دارند، با توجه به سازوکاري که در 
قانون تعريف شــده مي توانند اعتراض خود را در 
هیأت هاي عالي نظارت اســتان مطرح کنند و در 
زمان مشــخصي به اعتراضات رسیدگي مي شود. 
همچنین درصورتي که نظر هیــأت عالي نظارت 
استان مورد اعتراض داوطلبي باشد، هیأت مرکزي 
نظارت به عنوان آخرين مرحله، به اعتراض داوطلبان 
رسیدگي مي کند و نظر نهايي به وزارت کشور ابالغ 
مي شود. اينها درحالي اســت که به نظر مي رسد 
ســازوکار تجديدنظر در ردصالحیت ها داوطلبان 
را گرفتار فرايندي فرسايشي خواهد کرد که عمال 
تا مدت زمان کوتاهي به برگزاري انتخابات به طول 
مي انجامد و حتي درصــورت تأيید صالحیت هم 
فرصت مناســب براي فعالیت هاي انتخاباتي را از 

کانديداها سلب مي کند.

شمار زيادي از داوطلبان نزديك به جريان اصالحات از سوي هیأت هاي نظارت رد صالحیت شده اند
واکنش ها به رد صالحیت ها در انتخابات شورا

رويكرد هیأت نظارت حذفي است 
محمدجواد حق شناس، عضو شوراي شهر تهران که نامش در فهرست ردصالحیت شدگان است، 
دراین باره مي گوید: هرچند این تصمیم به ما ابالغ نشده و از طریق خبر هاي غیررسمي متوجه 

شدیم، اما به نظر نمي رسد این خبر ها غیرموثق باشد.
او به همشهري مي گوید: این اقدامات نشان از رویكرد حذفي دارد؛ وقتي ۱۰ نفر از ۱۲ ثبت نام کننده 
رد صالحیت مي شوند در کنار جواناني که عمدتا از جناح اصالحات بوده اند، این پیام را مي دهد 
که ردصالحیت کنندگان اساسا با مقوله انتخابات آزاد و رویكرد افزایش مشارکت، آشنایي و 
قرابتي ندارند. رئیس کمیسیون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران با بیان اینكه بهتر است 
هرچه زودتر هیأت نظارت موضع خودش را روشن کند، با اشاره به بي سابقه بودن این اتفاق اضافه 
مي کند: پشت پازدن به نمایندگان شورایي که کمترین رأي کاندیداي آنها از رأي کاندیداي اول 

مجلس یازدهم بیشتر است، نشان از تصمیم سازي نابجا دارد. 

ث
مک
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حجم پسماندهاي شــهر تهران به طرز 
قابل توجهي كاهش پيدا كرده؛ اگرچه با پسماند

حضــور كرونا ميــزان پســماندهاي 
بيمارستاني و عفوني باال رفته، اما با اجراي طرح كاپ 
)كاهش پسماند( از يك ســو و كاهش زباله هاي توليد 
خانگي از ســوي ديگر، رقم توليد روزانه پســماند در 
پايتخت از 7500تن به 5000تن رسيده است. در عين 
حال، هنوز حجم پســماندهاي خشــكي كه همراه 
زباله هاي  تر راهي سطل هاي مكانيزه مي شود، باالست.

به گزارش همشهري، در شهرهاي توسعه يافته جهان، 
پسماندهاي خشك، ارزش بسيار بااليي دارد. بازگشت 
آنها به چرخه و استفاده از آنها براي توليد انرژي سبب 

شده تا هم از خسارت به محيط زيست جلوگيري شود 
و هم سرمايه  عظيمي هدر نرود. اين درصورتي است كه 
شهروندان نيز در مســير تفكيك زباله از خانه و توليد 
كمتر پسماند نقش بسزايي دارند؛ به گونه اي كه همراهي 
شهروندان در بسياري از شهرهاي اروپايي باعث شده تا 
كارگران با خودروهاي مخصوص، يك روز در ميان، سراغ 

سطل هاي زباله بيايند و آنها را خالي كنند.

ابزارهاي تشويقي براي تفكيك 
آمار ســازمان مديريت پسماند شــهر تهران از سهم 
34درصدي زباله هاي خشك ارزشمند از كل زباله هاي 
توليدي حكايت مي كند. به عبارتــي هم اكنون روزانه 

1700 تن پسماند خشك در تهران توليد مي شود كه 
بخش زيادي از آنها به خاطر تفكيك نشــدن از مبدأ، 
مخلوط با پسماندهاي  تر راهي ســطل هاي مكانيزه 
مي شود و ارزش خود را از دست مي دهد. نكته ديگر آنكه 
جداسازي پسماندهاي خشك از ميان ساير پسماندها 
هزينه هاي اقتصادي اين حوزه را بسيار افزايش مي دهد؛ 
بنابراين تفكيك زباله از مبدأ اهميــت فراواني دارد و 
غفلت از آن مي تواند در آينده خســارت هاي سنگيني 
را متوجه شهر و خود شهروندان كند. بر اين اساس، در 
قالب طرح كاپ و ايجاد انگيزه بيشتر براي تكفيك زباله 
از خانه، خدمات گوناگوني ارائه مي شود تا شهروندان 
در ازاي تحويل پســماندهاي خشــك، از امتيازهايي 
بهره مند شوند؛ براي مثال هايپرماركت هاي پسماند، 

مراكز گلماند و كتابماند ايجاد شده اند.

خريد از هايپرپسماندها با تحويل زباله خشك 
هم اكنون در تهران حدود 370غرفه بازيافت و 18غرفه 
ويژه پســماندهاي الكترونيكي به رنــگ بنفش براي 
دريافت زباله هاي خشك تفكيك شده، فعال هستند. 
براي اين منظور شــهروندان همــه روزه مي توانند تا 
ساعت 16زباله هاي تفكيك شده خود را به آنها تحويل 
دهند. در اين غرفه ها عالوه بر پول نقد، اقالم شوينده 
و بهداشــتي هم در اختيار مردم قرار مي گيرد.  اين در 
حالي اســت كه چند هايپرماركت پسماند نيز به ويژه 
در محله هاي جنوبي شــهر افتتاح شــده  اند. در اين 
مراكز، ميزان پسماند خشــكي كه شهروندان تحويل 
مي دهند، وزن و مبلغ ريالي آن محاسبه شده و درنهايت 
افراد مي توانند بــه ازاي آن مبلــغ، از ميان كاالهاي 
اساسي، كاالي موردنظر خود را انتخاب كنند. در اين 
فروشگاه ها حدود 100قلم اجناس متفاوت و البته با 
قيمت هاي مصوب وجود دارد كه شهروندان مي توانند 

متناسب با قيمت پسماند خشــك تحويل داده شده، 
اقالم موردنياز را از قفسه هاي اين هايپر انتخاب كنند. 
حال به گفته صدرالدين عليپور، مديرعامل ســازمان 
مديريت پســماند شــهرداري تهران، اگر اين طرح با 
استقبال شهروندان مواجه شود، تعداد هايپرپسماند 

در تهران افزايش خواهد يافت.
در مركز فعلي روزهاي شنبه نيز پسماندهاي شهروندان 
با دوبرابر قيمــت خريداري مي شــود؛ در ازاي آن نيز 
به مراجعين يك عــدد المپ ال اي دي تعمير شــده 
هديه مي دهند. در اين هايپرپســماند قابليت بازيافت 
المپ هاي ال اي دي سوخته فراهم شده و پس از تعمير، 
6 ماه ضمانت مي شــوند. اين مركز جنب پايانه شهيد 
سروري در منطقه 19 راه اندازي شــده است. در اين 
مركز چند اقدام انجام مي شــود؛ در وهله اول پسماند 
الكترونيكي ارائه شده توسط شهروندان بررسي مي شود. 
اگر قابليت تعمير داشته باشد، تعميرات صورت مي گيرد 
و اگر نه، كاالي شــهروندان با كاالهاي موجود مبادله 
مي شود يا درصورت عدم موافقت، وجه آن كاال به آنها 
پرداخت خواهد شد. كاالهايي كه قابل تعمير نيستند 
هم وارد كارخانه هاي بازيافت پسماندهاي الكترونيكي 

شده و به مواد اوليه ارزشمند تبديل مي شوند.
نخستين مركز مبادله پســماند قابل بازيافت با كتاب 

و همچنين نخســتين مركــز نوآوري پســماندهاي 
الكترونيكي هم به تازگي در منطقه 6 شهرداري تهران و 
در محدوده خيابان انقالب افتتاح شده است. اين مركز 
مسئوليت تعمير، آموزش و مبادله وسايل الكترونيكي 

شهروندان را دارد.
عالوه بر اينها، تهران هم اكنون 2مركز گلماند و كتابماند 
دارد. گلمانــد منطقه 18درواقع گلخانه اي اســت كه 
شهروندان پســماندهاي خشــك مانند كاغذ، مقوا، 
كارتن، پالســتيك و... را تحويل مي دهنــد و به ازاي 
حجم و مبلغي كه براي زباله محاسبه مي شود، گلدان 
تحويل مي گيرند. در اين فروشگاه عرضه بيش از 20نوع 
گياه همراه با گلدان ها صورت مي گيرد. گلدان هاي اين 

فروشگاه قيمت هاي متفاوتي دارند. 
حال چنانچه شهروندان پس از تحويل زباله ها، گلداني 
را انتخاب كنند كه بيشتر از هزينه زباله ها باشد، مقدار 
و مبلغ زباله ها در سامانه ثبت مي شــود و هر وقت به 
حد الزم رســيد، گلدان خود را تحويل مي گيرند. در 
مركز كتابماند بوستان هنرمندان نيز كتاب هايي براي 
همه گروه هاي ســني وجود دارد؛ بنابراين شهروندان 
پس ازتحويل زباله هاي خشك و تفكيك شده خود به 
غرفه مي توانند در ازاي مبلغ ريالي آن، كتاب خريداري 

كنند. 

توسعه حمل و نقل ريلي درون شــهري و استفاده 
بيشــتر از آن يعني كاهش مصرف سوخت و امكان مترو

بهره مندي متــرو از منابــع مالي پايــدار؛ زيرا هر 
مسافري كه با واگن هاي جديد جابه جا مي شود به معناي مصرف 
كمتر بنزين در سطح شهر است. چند سال پيش در توافقي ميان 
مترو و ارگان هاي تصميم گير در زمينه مصرف ســوخت، تصميم 
گرفته شد به ازاي هر مســافر مبلغي به مترو داده  شود؛ به شرط 
اينكه تعداد مسافران از حد مشخصي كمتر نباشد. در سال هاي اول 
اجراي اين توافق يعني سال 96تا 98تعداد مسافران كافي بود، اما 
با شيوع كرونا و كاهش مسافران درآمد مترو از اين راه تقريبا قطع 
شد. چند روز پيش علي امام، مديرعامل شركت متروي تهران خبر 
داد كه »خط مبناي مصوب شــوراي اقتصــاد« در اين زمينه تا 
50درصد كم شده است و مسافران واگن هاي جديد مترو باز هم 

شامل اين كمك مي شوند.
مدير ســرمايه گذاري شــركت متــروي تهران دربــاره مصوبه 
ماده 12مي گويد: »آيين نامه اجرايي مــاده 12 قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، بيان مي كند كه اگر 
متروي تهران يا ديگر شهر ها واگن جديد خريدند و اين واگن هاي 
اضافه منجر به سفر هايي بيشتر از خط مبنا شد، به ازاي هر مسافر 

9/8سنت به مترو پرداخت مي شود.« 
 ليال موســوي محوالتي تأكيد مي كند: »ماهيت موضوع به دليل 
اينكه به صرفه جويــي در مصرف بنزين و گازوئيــل ارتباط پيدا 
مي كند، خود نوعي مشــوق است. شــركت هاي مترو از اين راه 
مي توانند خريد واگن را توجيه كنند. وقتي تسهيالتي براي خريد 
واگن مي گيريم يا از بخش خصوصــي خريد مي كنيم، مي توانيم 
روي بازگشت ســرمايه از اين راه حســاب كنيم.«  اما اين عدد 
كوچك يعني كمتر از 10ســنت چقدر مي تواند در بودجه مترو 
تأثير گذار باشد. موسوي محوالتي مي گويد: »هزينه هاي ساخت 
و اداره مترو خيلي زياد اســت و با مشكالت اقتصادي اخير بيشتر 
هم شده است، اما درآمد مترو از محل ماده12عدد خيلي ناچيزي 
نيست؛ زيرا اين مبلغ ارزي است و تبديل به ريال مي شود و از طرف 
ديگر بستگي مستقيم با عملكرد مترو دارد؛ به عبارت ديگر هرقدر 
با واگن هاي جديد مسافر بيشتري جابه جا كنيم، كاركرد بهتري 

در اين زمينه خواهيم داشت.«
او تأكيد مي كند: »اين مصوبه از ســال 96اجرايي شد؛ در نتيجه 
شامل آن دسته از واگن  هايي مي شود كه از سال 96به شبكه ريلي 
اضافه شدند. هرقدر واگن جديد بيشتري بخريم ظرفيت استفاده از 

ماده 12را بيشتر مي كنيم. اين مصوبه تا 10سال ديگر يا تا رسيدن 
به سقف پولي كه بابت خريد واگن مصرف شده است، اعتبار دارد 
و هركدام كه زودتر برسد به آن پايان مي دهد. البته به نظر مي آيد 
مهلت 10ساله زودتر فرابرســد؛ چون قيمت واگن ها خيلي زياد 
است؛ به همين دليل براي مترو بهتر اين است كه مصوبه تمديد 

شود تا وقتي كه به هزينه خريد واگن برسد.« 
در آيين نامه اجرايي ماده »12« قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و 
ارتقاي نظام مالي كشور آمده است كه »درخصوص سرمايه گذاري 
در طرح هاي نفت و گاز و بهينه سازي كه منجر به كاهش مصرف 
سوخت شــود، بازپرداخت ســرمايه گذاري از محل صرفه جويي 
ســوخت يا درآمد حاصل از اجراي طرح، پس از تصويب شوراي 

اقتصاد توسط شــركت هاي تابعه وزارت نفت تضمين مي گردد.« 
اين مصوبه شرايط سختگيرانه اي دارد؛ زيرا به ازاي هر واگن بايد 
3800مســافر در روز جابه جا شــود. اگرچه محاسبات مربوط به 
تعداد مسافران اندكي پيچيده به نظر مي آيد، اما در سال 98درآمد 
اين بخش براي مترو به 210ميليارد تومان رســيد. ظهور كرونا 
تعداد مسافران را كاهش داد و ديگر تعداد آنها براي رسيدن به خط 
مبنا كافي نبود، اما با تصميم گيري جديد خط مبنا تا نصف كاهش 
پيدا كرد و تا پايان كرونا از اين خط مبناي جديد براي محاســبه 
استفاده مي شــود. با اين حال مترو محاسبه براساس »پيمايش« 
را مؤثر تر مي داند؛ زيرا واگن  ها در شــرايط كرونا يا در زمان ديگر، 

حركت روزانه خود را انجام مي دهند.

افتتاح ايستگاه ها ركورد زد، ســاخت ۲۵۰ كيلومتر مترو در 
دستور كار قرار گرفت

با افتتاح قريب الوقوع چند ايســتگاه جديد در خطوط 3، 6 و 7 
متروي تهران، شمار ايستگاه هاي بهره برداري شده در اين دوره 
مديريت شــهري از مرز 30ايســتگاه فراتر خواهد رفت. به اين 
ترتيب، مي توان گفت در هر سال از اين دوره، حداقل 8 ايستگاه 
افتتاح شده است كه اين امر به لحاظ ميانگين ايستگاه هاي ساخته 
شده در هر سال از يك دوره مديريتي، ركورد ادوار فعاليت شركت 

مترو به حساب مي آيد.
از آبان  ســال 1396 تا به امروز، غير از ايستگاه هاي بهره برداري 
شده كه شــمار آنها تا شــهريور امســال حداقل به 32ايستگاه 
مي رســد، 4پســت برق به همراه 12ورودي جديد، 56سامانه 
تهويه هوا و حدود 40كيلومتر مســير مترو نيز بــه امكانات اين 
شبكه حمل ونقلي افزوده شده است. همچنين طرح هاي مربوط 
به توســعه خطوط 3، 4، 6و 7 نيز در حال پيگيري است. اين امر 
در حالي صورت گرفته كه 133 دســتگاه واگن هــم به ناوگان 
حمل ونقلي مترو اضافه شــده و اقدامات مهمي چون طراحي و 
توليد قطار ملي مترو نيز در همين دوره به ثمر نشســته اســت. 
پايانه اكباتان پس از ســال ها انتظار، نيمه نخست امسال آماده 

بهره برداري خواهد شد.
 معاون حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران اعالم كرد: مديريت 
شهري مشغول ساخت 250كيلومتر مترو است و عالوه بر آن بايد 
200كيلومتر ديگر تونل بســازد كه همزمان با ساخت تونل بايد 
واگن به خطوط اضافه كند. ســيدمناف هاشمي گفت: هم اكنون 
حدود هزار و 500دستگاه واگن وجود دارد، اما تعدادي از واگن ها 
عمر 20ســاله خود را طي كرده اند و بايد از چرخه كنار گذاشته 
شده يا تعميرات اساسي شــوند و همچنين 300دستگاه واگن 
از هزار و 500دســتگاه، در چرخه بهره برداري نيستند؛ چراكه 

شهرداري هزينه كافي براي تعميرات اساسي ندارد.
وي ادامه داد: 60درصد اتوبوس هاي شهري براي بخش خصوصي 
است و 10سال تعهد راننده بخش خصوصي مبني بر فعاليت به 
اتمام رسيده است. در شرايط فعلي راننده بايد اتوبوس خود را از 
چرخه خارج كند، اما به علت درخواست شهرداري اتوبوس هاي 

فرسوده همچنان در چرخه بهره برداري هستند.
معاون شــهردار تهران با بيان اينكه لغو طــرح ترافيك موجب 
افزايش سفرهاي غيرضروري در شهر شده، افزود: راننده اتوبوس 
نمي تواند قيمت 18هزار توماني بليت را از مســافر دريافت كند، 
مترو هم نمي تواند قيمت 16 تا 17هزار توماني نرخ بليت واقعي 
را از مســافر دريافت كند؛ به همين علت در قانون گنجانده شده 
كه دولت، شهرداري و مسافر هر كدام سهم مشخصي را بپردازند. 

خبر

    استفاده ۲۵۰۰دوچرخه سوار از مترو در سال گذشته
مشاور مديرعامل و مدير ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه گفت: ۲۵۰۲ دوچرخه سوار در سال گذشته با مترو تردد كرده اند. 
محسن محمديان افزود: سال گذشته بيشترين آمار استفاده از سـفر تركيبي مترو و دوچرخه به ترتيب در خردادماه با  ۷۰۰ و تيرماه با ۵۶۲ دوچرخه سوار 
بود. وي با اشاره به اينكه در ۳ماهه ابتدايي سال ۹۸، ۴هزار و ۲۹۸دوچرخه سوار از مترو استفاده كرده اند، گفت: در مدت مشابه سال ۹۹، ۸۷۳ نفر از سـفر 
تركيبي مترو و دوچرخه استفاده كرده بودند. محمديان افزود: در  ۳ماهه آخر سال۹۸ نيز ۱۶۱۶ دوچرخه سوار از مترو اسـتفاده كردند. اين آمار در ۳ماهه 
آخر سال ۹۹ نيز به ۴۱۰نفر رسيد. او با اشاره به اينكه خط ۵ متروي تهران دسترسي راحت تر به بوستان چيتگر را مهيا كرده است، گفت: بيشترين آمار 
سـفر با دوچرخه در خط ۵ متروي تهران و حومه به ثبت رسيده است و بعد از آن به ترتيب خط ۳ متروي تهران به دليل دسترسي به بوستان واليت و خط ۲ 

به دليل داشتن تقاطع با خط ۵ بيشترين آمار سفر با دوچرخه را طي ۷ ماه گذشته داشتند.

َتر و خشك با هم نمي سوزند
 مديريت شهري تهران با طرح هاي مختلف سعي در كاهش پسماند توليدي و افزايش ميزان 

تفكيك زباله از مبدأ دارد

محمد سرابي
خبر نگار

كلنگ احداث نخستين مددسراي 
جنرال به زمين خورد

اولين مددســراي جنرال )فرامنطقه اي( تهران در محله حكيميه 
ساخته مي شود. به گزارش همشــهري، ارديبهشت سال گذشته 
ساخت مددسراي جنرال منطبق با استانداردهاي جهاني مطرح شد 
و مالك حسيني، مديرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي 
اجتماعي شهرداري تهران  گفت: »شــوراي شهر تهران در برنامه 
سوم توسعه، ايجاد 5 گرمخانه فرامنطقه اي در 5 پهنه پايتخت را 
تصويب كرده است و براساس اين مصوبه تا پايان سال 2گرمخانه 
جنرال در تهران ساخته مي شود.« سال گذشــته به دليل فراهم 
نبودن زيرساخت ها اين كار محقق نشد تا اينكه روز گذشته كلنگ 
ساخت نخستين مددسراي فرامنطقه اي با حضور الهام فخاري، عضو 
شوراي شهر تهران، محمدرضا جوادي يگانه، معاون امور اجتماعي 
و فرهنگي شــهردار تهران، مالك حســيني، مديرعامل سازمان 
رفاه، خدمات و مشاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران و محمد 
محمددوست، شهردار منطقه 4 در محله حكيميه به زمين زده شد. 
الهام فخاري در اين مراسم ضمن قدرداني از توجه مديريت شهري 
تهران به افراد آسيب ديده و بي پناه در مددسراها و گرمخانه ها در 
دوران كرونا گفت: »احداث و بهره برداري از مددسراي جنرال يك 
ظرفيت تخصصي براي بازگشت افراد آسيب ديده به زندگي سالم با 
توانمندي هاي بيشتر فراهم مي كند و اين مكان ها يك خانه امن و 
اميد براي بازگشت مددجويان به زندگي جديد محسوب مي شود.« 
به گفته او، مددســراهاي جنرال در پهنه هاي شرق، غرب، شمال، 
جنوب شهر ايجاد مي شــوند. محمدرضاجوادي يگانه، معاون امور 
اجتماعي و فرهنگي شــهردار تهران هم در اين مراســم گفت كه 
كلنگ احداث نخستين گرمخانه موقت شهر تهران در سال 83زده 
شد: »سال 85 به بعد گرمخانه هاي دائمي و منطقه اي ساخته شدند 
و سال 94 نخستين گرمخانه ويژه بانوان، سال 96 گرمخانه سيار و 
سال 98 مددسراي شبانه روزي  احداث شد. با توجه به نبود امكانات 
موردنياز براي سالمندان و معلوالن در گرمخانه هاي فعلي ساخت 
گرمخانه جنرال منطبق با استانداردهاي جهاني كه ايده مشترك 
كميته اجتماعي و كميته شوراي شــهر تهران بود، در دستور كار 

مديريت شهري قرار گرفت.«
او با بيان اينكه مددسراي جنرال ظرفيت پذيرش 300نفر را دارد، 

گفت كه اين مددسرا تا زمستان 1400بهره برداري مي شود.

 گرمخانه هاي فرامنطقه اي
راهي براي كاهش آسيب هاي اجتماعي

با توجه به عدم تمايل برخي از افراد  بي خانمان به  ادامه از 
حضور در گرمخانه هاي ثابت و همچنين كاهش صفحه اول

شديد و ناگهاني دماي هوا در سال 1396، ســازمان رفاه، خدمات و 
مشاركت هاي اجتماعي، طرح گرمخانه ســيار )اتوبوس هاي تجهيز 
شده( را آغاز كرد.  عالوه بر اين، از سال 1397تا كنون 3 مددسراي ديگر 
نيز براي پناه دهي به بانوان آســيب ديده افتتاح شده و به اين ترتيب 
هم اكنون همه پهنه هاي شهري از امكان مددسراي بانوان نيز بهره مند 
شده اند. از ســال 1398، با توجه به رويكرد شــهرداري در قالب اين 
هدف گذاري كه »همه محرومان تهران بايد الاقل ســرپناهي براي 
خوابيدن و ناني براي خوردن داشته باشند«، مقرر شد كه گرمخانه هاي 
اضطراري كه صرفا در فصول سرد سال فعال بودند، دائمي شوند تا افراد 
 بي خانمان در تمام طول ســال بتوانند از خدمات اين مراكز استفاده 
كنند. شبانه روزي شدن فعاليت گرمخانه ها نيز اقدام مهمي بود كه در 
اين سال انجام شــد. هم اكنون تعداد 20گرمخانه)مددسرا(، شامل 
16گرمخانه ويژه مردان با ظرفيت 2050تخت و 4گرمخانه ويژه زنان 
با ظرفيت بيش از 320تخت، در سطح مناطق 22گانه شهر تهران در 

حال ارائه خدمات به افراد جامعه هدف هستند.
به رغم همه تغييراتي كه طي 17سال گذشته در زمينه ارتقاي كيفيت 
و استانداردسازي مددسراها اتفاق افتاده است، اغلب گرمخانه هاي شهر 
تهران در ساختمان هاي موجود شهرداري واقع شده اند، هم بعضا در 
مناطق مسكوني هستند و اين مسئله عالوه بر ايجاد نارضايتي، مسائلي 
را نيز در سطح محله ايجاد كرده است و هم استاندارد نيستند؛ يعني 
چند طبقه هستند و براي معلوالن و سالمندان مناسب سازي نشده اند.
ايده احداث گرمخانه فرامنطقه   اي يا استاندارد و جنرال از سال 1398 
توسط كميسيون اجتماعي شوراي شهر و معاونت اجتماعي شهرداري 
مطرح شد و با وجود همه موانع و مشكالت، كلنگ احداث نخستين 

گرمخانه جنرال براي شرق تهران نيز ديروز در منطقه4 زده شد.
برنامه شهرداري اين است كه اين نوع گرمخانه ها در 5 پهنه تهران، با 
ظرفيت 300نفر ساخته شوند. براي شروع، ساخت 3گرمخانه جنرال 
تصويب و مقرر شــد كه 2گرمخانه مردانه باشد و يكي زنانه. هدف از 
ساخت گرمخانه هاي فرامنطقه اي، رفع تما   مي نواقص و مشكالت در 
فرايند مديريت مددسراها و ارائه خدمات استاندارد به افراد بي خانمان 
اســت. به همين منظور اين گرمخانه ها مطابق با اســتاندارد جهاني 
ساخته شــده اند و    مي توان اميدوار بود كه مشكالت ناشي از انحراف 
بودجه و سياست هاي چندگانه و اتالف سرمايه در اين نوع گرمخانه ها 
به شكل چشمگيري كاهش بيابد. يكي از مشكالت جدي شهر تهران 
كه ساخت گرمخانه هاي فرامنطقه   اي را ضروري    مي كند وسعت شهر و 
گستردگي آسيب هاي اجتماعي در آن است كه با افزايش نرخ مهاجران 
و چالش هاي ناشي از وضعيت نابسامان اقتصادي، شدت يافته است. 
از اين حيث احداث گرمخانه هاي فرامنطقــه   اي با ظرفيت پذيرش 
تعداد بيشــتري از مددجويان در كنــار گرمخانه هاي منطقه   اي اين 
امكان را فراهم    مي كند كه مسئوالن شــهري در برابر وضعيت هاي 
چالش برانگيز دست باال را داشته باشند و به صورت كارآمدي مسائل 
شهري را مديريت كنند.  مطابق با شعار »تهران شهري براي همه«، 
رعايت  شأن انساني و كرامت آسيب ديدگان و افراد در معرض آسيب 
و ديگر شهروندان در اولويت فعاليت هاي شهرداري است. از اين منظر 
همه ساكنان شهر تهران كسي هستند و الزم است ميزان دسترسي 
افراد نيازمند  با توجه به خدمات مددكاري حرفه   اي افزايش پيدا كند تا 
افراد در معرض آسيب از درغلتيدن در گروه افراد آسيب ديده در امان 
بمانند و افراد آســيب ديده بتوانند با كمك و حمايت جامعه بار ديگر 
به نقش آفرينان مؤثر شهر تبديل شــوند. كاهش مسئله آسيب هاي 
اجتماعي امر مهمي  است كه جز با حمايت و همراهي همه مردم تهران 
و همچنين نهادهاي مســئول ديگر مانند اســتانداري و فرمانداري 
تهران، ســتاد مبارزه با مواد مخدر و بهزيستي و... محقق نخواهد شد 
و شــهرداري تهران از حمايت مجدانه و دلسوزانه همه اين نهادها در 
راستاي تالش براي افزايش كيفيت زندگي شهروندان و بازگشت افراد 

آسيب ديده به زندگي سالم، استقبال    مي كند. 

كمك هاي مؤمنانه در دست نيازمندان 
پيروز حناچي در مراسم اختتاميه اهداي 

كمك هــاي مومنانه بــراي نيازمندان همدلي
گفت، شهرداري تهران شرايطي فراهم 
مي كند تــا كمك هاي مومنانه مردم تجميع شــده و 

به دست نيازمندان واقعي برسد.
به گزارش همشهري، كرونا همه   چيز را تحت الشعاع 
قرار داده اســت و تعداد زيادي از شهروندان به لحاظ 
اقتصادي در مضيقه هستند و در تهيه مايحتاج زندگي 
و معيشت دچار مشكل شــده اند. مديريت شهرداري 
با توجه به اينكه نهاد خدماتي و اجتماعي اســت، در 

چنين شرايطي براساس حس مســئوليت اجتماعي 
كمك به نيازمندان را در دستور كار قرار داده است و با 
تشكيل ستاد خادم المنتظر تالش مي كند تا بسته هاي 
حمايتي به دست خانواده هاي بي بضاعت برسد. پيروز 
حناچي، شهردار تهران در مراسم اختتاميه جمع آوري 
كمك هاي مومنانه گفت: »بخش كمي از پشــتيباني 
شــهرداري از نوع اقالم و اجناس است ولي شرايطي 
فراهم مي كنيم كه اين حركت مردمي به راه خود ادامه 
داده و ابعاد ديگري پيدا كند. مثال با توجه به شروع موج 
چهارم كرونا بايد بتوانيــم در كانون هاي تجمع مانند 

مترو و اتوبوس تست ســريع و توزيع ماسك حتي به  
صورت رايگان انجام دهيم و بــا رصد  كردن موضوع و 
كمك به شهروندان، فشار را از بخش درمان كم كنيم.«
حناچي با بيان اينكه توزيع ارزاق كار پسنديده اي است 
كه شــرايط  ماه رمضان اهميت آن را دو چندان كرده 
اســت، گفت: »بايد به فقرا و نيازمندان كمك كنيم و 
دعاي  ماه مبارك رمضان مانند نقشــه راهي است كه 
خدا به ما داده اســت. از كارمندان هم كمك خواسته 
شد كه خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفته و كمك 
كردند. اين پتانسيل براي جذب ظرفيت ميليوني هم 
وجود دارد تا كمك كنند اين ارزاق به اهلش برسد و بايد 
تالش كنيم اقالم به صورت عادالنه در اختيار نيازمندان 

قرار گيرد.«  
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1۰ اقدام براي كاهش پسماند
طي ۳سال اخير اقداماتي هم براي افزايش ميزان تفكيك زباله از مبدأ، كاهش توليد پسماند و هم استحصال 
انرژي از پسماند به اجرا درآمده است. نكته اينجاست كه براساس مطالعات شهرداري، توليد پسماند روزانه 
شهر تهران به ازاي هر نفر باالتر از ميانگين استاندارد جهاني )۹۰۰ گرم( نبوده و برابر با ۷۶۴ گرم در روز است. 
با اين حال بايد حجم زباله هاي خشك مخلوط موجود از ۳۴درصد كل پسماندها براي انتقال به آرادكوه طبق 
طرح جامع مديريت پسماند به ۱۶درصد برسد. همچنين نرخ تفكيك پسماند در مبدأ كه هم اكنون ۱۰درصد 

است به ۴۰ درصد افزايش يابد.
 مهم  ترين اقدامات انجام شده در اين راستا عبارتند از:

)MRF( ۱.طراحي و احداث مراكز و ايستگاه هاي پردازش و بازيافت يكپارچه پسماند شهري در ۴پهنه
۲. توسعه كارخانه هاي بازيافت پسماند ساختماني

۳. توليد روزانه ۱۰هزار تن شن و ماسه در كارخانه هاي بازيافت پسماند
۴. توليد ساالنه ۲۰۰هزار تن كمپوست از پسماند

۵. نوسازي ناوگان خودروهاي جمع آوري پسماند بيمارستاني
۶. جمع آوري روزانه ۱۲۰تن پسماند بيمارستاني با شيوع كرونا

۷. ساخت نيروگاه پسماندسوز كهريزك با ظرفيت ۶مگاوات ساعت برق از زباله 
۸- اجراي طرح كاپ 

۹- راه اندازي اپليكيشن هاي دريافت پسماند هاي خشك
۱۰- راه اندازي مراكز هايپر پسماند، گلماند و كتابماند

ث
مك

9/8سنت صرفه جويي با هر سفر مترو 
مترو مي تواند به ازاي هر مسافر كه با واگن هاي جديد جابه جا مي شود، مبلغي به عنوان صرفه جويي در مصرف سوخت دريافت كند
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گفت و گو فشارسنگينتورمبراجارهنشينها
 آمارها نشان مي دهد هزينه اجاره نشين ها و شهروندان فاقد خودرو 

به شدت افزايش يافته است
سهم خواهي از رانت قيمت گذاري خودرو

هفته هاست تشديد ركود، افت شديد 
معامــات و نوســان قيمت هاي در 
حاشيه بازار خودرو موجب باتكليفي 
مشتريان شده اســت. رويكردهاي 
متناقض 2 ماه اخير شــوراي رقابت به 
تعيين دستورالعمل و ميزان افزايش 

قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي ازجمله عوامل شــكل گيري 
اين شرايط قلمداد مي شود. با فرشــاد فاطمي اردستاني، عضو 
شوراي رقابت و استاديار اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف گفت وگو 

كرده ايم.

نظرتان درباره قراردادهاي خودرو چيست؟
به نظر مي رسد در قراردادهايي كه براي فروش و پيش فروش محصوالت 
خودروسازان با مشتريان بسته شده حقوق مشتريان رعايت نمي شود و 

ضروري است منصفانه بودن اين قراردادها بررسي شود.
چرا شوراي رقابت اقدامي نمي كند؟

 شوراي رقابت به دليل انحصاري بودن بازار خودرو و قراردادهاي مذكور 
قبال تا حدودي اين كار را انجام داده، اما ايــن كار به طور كامل انجام 
نشده و شــورا وارد جزئيات منصفانه كردن اين قراردادها نشده است. 
عالوه بر آن، منصفانه كردن اين قراردادها جزو وظايف ماهوي شوراي 

رقابت نيست.
آيا قرعه كشي فروش خودرو به كاهش مشكات منجر 

شده است؟
فروش خودرو به شيوه قرعه كشي يكي از گرفتاري هاي جانبي است 
كه از مناقشه بر سر نحوه توزيع رانت حاصل از قيمت مصوب و حاشيه 
بازار خودرو ايجاد شده و بايد با اتخاذ راهكارهاي مناسب اين رانت را 
حذف كنيم. اختالف بين قيمت كارخانه و بازار خودرو و سود مناسب 
حاصل از موفقيت افراد در خريد خودرو به اين شيوه، موجب شده حتي 
برخي افرادي كه احتياجي به خريد خودرو ندارند نيز براي بهره مندي 
از اين رانت ثبت نام كنند. ازســوي ديگر در فراينــد فروش خودرو به 
شيوه قرعه كشي هيچ وقت نمي توان فهميد خودروسازان چگونه عمل 
مي كنند و امكان اعمال نفوذ برخي افراد در اين شيوه فروش با دخالت 

يا بدون دخالت شركت هاي خودروساز وجود دارد.
آيا جايگزيني براي شيوه  فروش خودرو وجود ندارد؟

هرچند شيوه كنوني قرعه كشــي فروش خودرو نيز نوعي توزيع رانت 
است، اما با وجود اين چاره اي جز ادامه دادن به اين شيوه عرضه خودرو 
نداريم؛ البته مي توان اين روش توزيع رانت را بهينه كرد، اما از بين بردن 

رانت ناشي از اين شيوه عرضه خودرو در گرو رقابتي شدن بازار است.
نتايج نشست اخير شوراي رقابت چه بود؟

شوراي رقابت در نشست دوشنبه هفته جاري نتوانست در مورد قيمت 
خودرو به جمع بندي نهايي برســد. مصوبات از طريق دبيرخانه شورا، 
اطالع رساني مي شود. اينجانب هم نمي خواهم در مورد نشست شورا 
اظهارنظر كنم، اما از نظر كارشناســي بــا روش كنوني قيمت گذاري 

خودرو در شوراي رقابت مخالفم.
علت مخالفت برخي نمايندگان مجلس با افزايش قيمت 

خودرو چيست؟ 
شوراي رقابت نهادي فراقوه اي است كه با ســازوكار قانوني مشخص و 
روشــن وظيفه رگوالتوري در بازار خودرو و ساير بازارهاي انحصاري را 
برعهده گرفته و اتخاذ هرگونه تصميم در شورا نيز نيازمند طي مراحل 
قانوني خود اســت. البته 3نفر از نمايندگان مجلس، عضوناظر شوراي 
رقابت هستند و همواره در جريان كم و كيف مصوبات اين شورا قرار دارند.
پس داليل چانه زني در شوراي رقابت براي تعيين دوره 

زماني بررسي و اصاح قيمت خودرو چيست؟ 
در شرايطي كه اقتصاد متالطم، نرخ تورم باال و كاهش ارزش پول ملي 
را شاهديم همه تالش مي كنند تا قيمت كاال و خدمات خود را با سرعت 
بيشــتري اصالح و به روزرســاني كنند. اين موضوع به خودروسازان 
منحصر نيست. اين امر ناشي از نبود تعادل در اقتصاد است؛ البته اين 
بي تعادلي در اقتصاد كالن، به دليل بزرگ بودن قيمت ها، بيشتر خود را 

در بازار خودرو، نسبت به ديگر محصوالت نشان مي دهد.
چرا اجازه داده نمي شود نرخ خودرو در يك بازار رقابتي 

كشف و تعيين شود؟
معتقدم به دليل نوسان نرخ تورم و وضع ناشي از تحريم هاي بين المللي، 
شرايط براي رقابت پذير كردن صنعت خودرو مناسب نيست. توجه به 
اين نكته كليدي الزم است كه اصوال صنعت خودرو در بازاري با ابعاد 
ايران نمي تواند رقابتي شود. اكنون فقط در آمريكا بازار خودرو رقابتي 
است؛ البته چين و هند نيز با توجه به جمعيت باال ممكن است، با توسعه 

بيشتر در آينده بتوانند بازار خودرويي رقابتي داشته باشند.
چه موانع عمده اي در مسير رقابتي شدن بازار و صنعت 

خودروي ايران وجود دارد؟
گام نخســت براي رقابتي شــدن صنعت خودرو متصل شدن آن به 
بازارهاي بين المللي است. اعمال تعرفه باال، ممنوعيت واردات خودرو 
و تمايل نداشتن خودروسازان به صادرات موجب شده تا خودروسازان 
ايراني با بهره وري كم مواجه باشــند و محصوالتي با كيفيت پايين و 
هزينه تمام شده باال توليد كنند؛ چنان كه در شرايط فعلي محصوالت 
2خودروساز بزرگ كشور، قادر به رقابت با محصوالت مشابه خارجي در 

بازارهاي جهاني يا حتي بازارهاي داخلي نيستند.
يعني بايد فكر رقابتي كردن صنعــت خودرو را كنار 

بگذاريم؟
خير، حداقل مي توانيم مقدمات اجراي اين ايده را با كاهش قابل توجه 
تعرفه واردات خودرو يا لحاظ كردن پيش شرط صادرات 10درصدي 
خودروهاي توليدي، در تعيين قيمت خودروهاي داخلي، فراهم كنيم و 
به تدريج با اجراي گام به گام اين طرح و بهبود وضع اقتصاد، بازار خودرو 

را رقابت پذير كنيم.
پس باتوجه به اين توضيح، راهكار رقابت پذيري صنعت 

خودرو چيست؟
تنها راه آن است كه قيمت خودروهاي داخلي با مكانيزمي به قيمت هاي 
بين المللي متصل شود و انجام اين كار نيز در گرو كاهش تعرفه واردات 

است.
 البته فعا كمبود منابع ارزي موجب مخالفت با واردات 

خودرو شده، راهكار چيست؟
 در چنين وضعيتي مي توانيم افزايش قيمت محصوالت خودروسازان 
در بازار داخلي را منوط به انجام درصد مشخصي از صادرات كنيم؛ مثال 
به خودروسازان اعالم شود كه اگر درصد مشخصي از )مثال 30 درصد( 
يكي از كالس هاي خودروي توليدي خــود را در بازارهاي خارجي به 
فروش رسانند، قادر خواهند بود تا اين خودرو را حتي اندكي گران تر 
)مثال 5درصد باالتر از قيمت صادراتي آن( در بازار داخلي عرضه كنند.

پيش زمينه اجراي اين ايده چيست؟
 پيش شرط تحقق اين سازوكار، حذف ارز دولتي از صنايع خودروسازي 

است.

فشــار تورم بر اجاره نشين ها همچنان  تورم
ادامه دارد و تورم بخــش حمل ونقل 
به ويژه با افزايش نــرخ بنزين در آبان 
98همچنان بر ســبد هزينه هاي خانوارهاي ايراني 
سنگيني مي كند؛ به ويژه آنكه با شيوع ويروس كرونا و 
افزايش اســتفاده از حمل ونقل هاي شخصي، به نظر 
مي رسد در ماه هاي آينده همچنان اين روند ادامه يابد.

بررسي هاي گروه اقتصادي روزنامه همشهري نشان 
مي دهد كه بيش از نصف تورمي كه مردم ايران در 
فروردين امسال تحمل كرده اند، ناشي از رشد تنها 
5گروه كاالها و خدمات به ويژه رشد اجاره بها بوده؛ 
به نحوي كه رشد شاخص اجاره بها به تنهايي درجه 
حرارت تورم در اقتصــاد ايران را يك پنجم افزايش 
داده اســت. پس از اجاره بها، به ترتيب رشد قيمت 
كاالها و خدماتي چون؛ حمل ونقــل، نان و غالت، 
گوشت قرمز و سفيد و بهداشت و درمان، بيشترين 

فشار را بر سفره خانوار هاي ايراني وارد كرده است.

آثار رشد تورم اجاره
اوج گيري سهم اجاره بها در 3شاخص تورم ماهانه، 
نقطه به نقطه و ســاالنه، يك شــاخص پيش نگر و 
البته تهديد كننده از وضع ســكونت شــهروندان 
ايراني، به ويژه در كالنشهرهاســت و نشان مي دهد 
سياست هاي 16سال گذشته در دولت هاي محمود 
احمدي نژاد و حســن روحاني، بــا رويكرد افزايش 
ســرمايه گذاري ها در بخش توليد، به جاي تقويت 
توان و قدرت مالي مصرف كنندگان مسكن، شكست 

خورده اســت. با اين حال مجلس ايــران به جاي 
درك اين واقعيــت تلخ كه سياســت هاي تزريق 
بي محاباي منابــع مالي و بانكــي و كاهش قيمت 
تمام شده ساخت وساز نتيجه بخش نبوده، به تازگي 
در مصوبه اي دولــت را ملزم كرده تا ســاالنه يك 
ميليون دســتگاه مســكن جديد در كشور بسازد، 
آن هم در شــرايطي كه كشــور با بحران خانه هاي 
خالــي مواجــه اســت. وزارت كار، تعــاون و رفاه 
اجتماعي در ارزيابي وضعيت نــرخ تورم فروردين 
1400اعالم كرده كــه گروه هاي اجاره، حمل ونقل 
و نان و غالت بيشــترين ضريب تأثير را در افزايش 
نرخ تورم 12ماهه فروردين داشــته كه نســبت به 
اســفندماه تغيير نكرده؛ به اين معنا كه همچنان 
رشد قيمت ها در اين 3گروه باعث شده تا فشار تورم 
بر مردم حفظ شود. نكته مهم اينكه ضريب اهميت 

بخش مسكن شــامل اجاره بها و خدمات نگهداري 
مسكن منهاي قيمت مسكن در تورم ساالنه ايران 
31.12درصد محاسبه مي شود كه وزن آن در سبد 
تورمي خانوارهاي شــهري 34.1درصد و در بين 
خانوارهاي روستايي 14.47درصد است، درحالي كه 
ســهم گروه كاالهاي خوراكي و آشاميدني در سبد 
تورمي كل كشــور 26.6درصد، در مناطق شهري 
24.5و مناطق روســتايي 38.5درصد محاســبه 
مي شود و به اين ترتيب به هر ميزان كه فشار تورم 
بحش اجاره بها سنگين تر باشــد، شهروندان نقاط 
شهري به ويژه اجاره نشين ها و هرچقدر رشد قيمت 
كاالهاي خوراكي و آشاميدني صعودي تر شود هم 
شهرنشــينان و هم روســتاييان بايد خود را آماده 

تحمل فشار تورم كنند.

اجزاي رشد تورم
طبق گــزارش وزارت كار، از بيــن 12گروه عمده 
هزينه اي، 4گروه »مســكن، آب، برق، گاز و ساير 
ســوخت هــا«، »خوراكي هــا، آشــاميدني ها«، 
»بهداشــت و درمان« و »حمل ونقــل« به ترتيب 
داراي بيشــترين وزن در ســبد خانوار هستند و 
76درصد از ضريب اهميت ســبد كاالها و خدمات 
مورد نياز خانوارها و نيز مناطق شهري و روستايي را 
به خود اختصاص داده اند كه البته از اين ميان، سهم 
2 گروه »مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها« 
و »خوراكي ها، آشــاميدني ها«، بيش از 59درصد 

است.
از نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، نرخ تورم 
روستايي در سال هاي 1387تا 1392و نيز سال هاي 

1395تا 1399از نرخ تورم شهري پيشي گرفته كه 
به نظر مي رســد به دليل وابســته تر شدن روستاها 
به شــهرها و افزايش شدت آن در شــرايط تورمي 
خاص اســت. افزون بر اين در مناطق شهري، گروه 
»مسكن، آب، برق، گاز و ســاير سوخت ها« داراي 
بيشترين وزن بر شاخص تورم بوده، درحالي كه در 
مناطق روستايي گروه »خوراكي ها، آشاميدني ها« 

بيشترين وزن را به خود اختصاص داده است.

تحليل داليل رشد تورم
اين گزارش مي افزايد: دليل اصلي افزايش هزينه هاي 
حمل ونقل ناشي از افزايش قيمت سوخت و همچنين 
قيمت قطعات خودرو بوده كه باعث سبقت گرفتن تورم 
در نقاط روستايي نســبت به نقاط شهري شده است. 
افزايش حجم نقدينگي، افزايش قيمت دالر، افزايش 
نرخ تورم انتظاري و رشد تقاضاي يكباره براي برخي 
اقالم مانند مركبات، مواد شــوينده و... به علت شيوع 
بيماري كرونا ازجمله داليــل قيام تورم از نگاه وزارت 
تعاون و كار و رفاه اجتماعي است. تا جايي كه در سال 
1399نيز عالوه بر ادامه تحريم ها و بروز نوسانات نرخ 
ارز، موضوع شيوع ويروس كرونا با تأثيراتي كه بر عرضه 
و تقاضاي برخي اقالم خوراكي، شوينده و همچنين 
بسته شدن مرزها و به دنبال آن تغيير در نحوه صادرات 
و واردات كاالهــا و خدمــات ايجاد كرد ســبب بروز 

نوسان ها و جهش هاي تورمي شده است.

تورم تا پايان دولت صعودي است
وزارت كار مي گويد: نــرخ تورم تا پايان دولت فعلي 
همچنان صعودي خواهد بــود و در نقطه اوج آن به 
45درصد در پايان مرداد خواهد رسيد و پس از آن 
به تدريج از درجه حرارت قيمت ها كاســته خواهد 

شد و در پايان امسال به 29.8درصد مي رسد؛ يعني 
10درصد كمتر از نرخ تورم در فروردين امســال. 
درصورت تحقق اين پيش بيني، حسن روحاني در 
حالي دولت را تحويل دولت بعدي خواهد داد كه نرخ 
تورم از سالي كه آن را تحويل گرفته بود، باالتر است. 
براساس اعالم بانك مركزي ايران، نرخ تورم ايران در 
پايان مرداد 1392و آغاز فعاليت دولت تدبير و اميد 
39درصد بوده اســت. صندوق بين المللي پول در 
آخرين گزارش خود اعالم كرده بود انتظار مي رود 
نرخ تورم ايران در پايان ســال 1400به 39درصد 
برســد كه 10درصد باالتر از نرخ تورم برآورد شده 
وزارت كار ايران است. هنوز بانك مركزي جزئياتي 
از نرخ تورم هدف گذاري خود در سال 1400را اعالم 

نكرده است.

پيش بيني وزارت كار از نرخ تورم تا آخر 1400
درصدماه

38.9فروردين * 
41.2ارديبهشت

43.4خرداد
44.5تير

45مرداد
44.7شهريور

43.1مهر
40.6آبان
38.2آذر
35.6دي

32.7بهمن
29.8اسفند

* نرخ تورم فروردين قطعي است و ماه هاي بعد 
طبق برآورد وزارت كار است. 

اصراربرآزمونوخطادربرخوردباتورم
تجربه شكست خورده دولت ها در مواجه با نرخ تورم در ايران نشان مي دهد همچنان سياست هاي آزمون و خطا در اقتصاد 
ادامه مي يابد و تا زماني كه بانك مركزي نقش قلك دولت ها و تحت سلطه سياست هاي مالي و پوشش دهنده كسري بودجه 
سنگين را داشته باشد، اين روند تورمي ادامه مي يابد. بيم آن مي رود كه درصورت توافق هسته اي و ثمربخش بودن مذاكرات 
وين در كوتاه مدت، دولت و مجلس هركدام با هدف نشان دادن عامت پيروزي، سياست ارزان سازي قيمت كاالها و خدمات 
با ارزپاشي گسترده را در دستور كار خود قرار داده و با سركوب نرخ ارز، زمينه را براي پرواز دوباره تورم در سال هاي آينده 
فراهم سازند و از اصاحات جدي براي مهار نرخ تورم غافل شوند. ايران هم اكنون در جدول تورم دنيا، رتبه هفتم را در اختيار 
دارد و در فاصله  كوتاه باقي مانده تا انتخابات رياست جمهوري، هنوز كسي نه مي داند كه چه كساني قرار است نامزد قطعي 
انتخابات شوند و نه از برنامه هاي اقتصادي آنها براي برخورد با هسته سخت تورم خبري در دست است. آنچه خرداد آينده 
را داغ تر مي سازد، وعده هاي بي پايان براي ايجاد رونق در اقتصاد و مهار تورم است، اما به تجربه ثابت شده دولت ها ميانه 
خوبي با تورم تك رقمي ندارد و تاش مي كنند با افزايش حقوق ها و دستمزدها و كمك هاي مستقيم و غيرمستقيم در قالب 
پرداختي هاي يارانه اي، كارآمدي اقتصاد را فداي محبوبيت  سياسي خود كنند. كسري بودجه سنگين دولت در سال 1400و 
رويكرد دولت آينده نشان خواهد داد كه آيا همچنان بازگشت به دوران تورم تك رقمي و استمرار آن براي دست كم 20سال 

آينده يك سراب خواهد بود يا نه؟

  نصف تورمي كه مردم ايران در فروردين امسال تحمل كرده اند، ناشي از رشد تنها 4گروه كاالها 
و خدمات بوده است

 طبق محاسبات همشهري رشد شاخص اجاره بها به تنهايي درجه حرارت تورم در اقتصاد ايران را 
يك پنجم افزايش داده است

 برآوردهاي مركز تحقيقاتي وابسته به وزارت كار نشان مي دهد باالترين درجه حرارت تورم امسال 
را در مرداد ماه شاهد خواهيم بود

 طبق برآوردهاي كارشناسي نرخ تورم ساالنه در مرداد امسال به 45درصد خواهد رسيد

بودجه  خواری  دور از چشم نمايندگان

با تصويب بســته پيشنهادي  بورس
ســازمان بورس در ســتاد 
هماهنگي اقتصادي دولت و 
تغيير موضع رئيــس كل بانك مركزي، بازار 
ســهام تغيير جهت داد و در مبــادالت روز 
چهارشنبه، شاخص بورس براي دومين روز 

متوالي با رشد مواجه شد.
به گزارش همشهري، روز سه شنبه باالخره 
پس از مدت ها بخشــي از اختالف نظر ها بر 
سر تزريق منابع به بازار ســهام در نشست 
ســتاد هماهنگي اقتصادي به پايان رسيد 
و يك بســته نجات براي بــورس در 10بند 
تصويب شد اگرچه 7بند از اين بسته نجات 
به مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي 
ســران قوا نياز دارد و بايد ظــرف روز هاي 
آينده درباره آن تصميم گيري شود اما به نظر 
مي رسد اثر اين مصوبه از جنبه اعتمادسازي 
و تزريق نقدينگي به بازار سهام مؤثر خواهد 
بود و به تقويت طرف تقاضا منجر خواهد شد. 
موضوعي كه از همان روز سه شنبه واكنش 
بورس را به دنبال داشته و به رشد شاخص ها 
منجر شده است. اين چهارمين نشست ستاد 
هماهنگي اقتصادي دولت بود كه نزديك به 
3 ســاعت به طول انجاميد. در نشست هاي 
قبلي نيز بحث ها درباره سازوكار حمايت از 
بورس به درازا كشيده بود و حتي در مواردي 

به اختالف نظر منجر شده بود.

تغيير موضع بانك مركزي
اختــالف نظــر اصلــي در تدوين بســته 
نجات بورس، بر ســر اثر تزريق منابع مالي 
بر متغيرهــاي كالن اقتصادي بــود. برخي 
اقتصاددانــان نگرانند تزريــق منابع به بازار 
سرمايه به رشد پايه پولي منجر شود. در طول 
چند ماه گذشته كه حتي بحث بر سر تزريق 
منابع صندوق توسعه ملي به بازار سهام مطرح 
شده بود برخي كارشناســان اقتصاد با اين 
طرح مخالفت كردند. با وجود اين اختالف ها 
روز سه شنبه با تغيير موضع رئيس كل بانك 

مركزي در نشست ستاد اقتصادي دولت بر 
ســر مواردي از قبيل ارائه تسهيالت بانكي 
به نهادهاي مالي، سرمايه گذاري بانك ها در 
سهام غيرمديريتي و تزريق 200ميليون دالر 
از منابع صندوق توسعه ملي به بازار سرمايه، 
در نهايت ديدگاه ها به هم نزديك شــد و به 
تصويب بسته نجات بورس در 10بند منجر 
شد. عبدالناصر همتي، رئيس كل بانك مركزي 
در اينستاگرام نوشــت: مجاز بودن بانك ها 
در اعطــاي تســهيالت بــه كارگزاري ها و 
شركت هاي سرمايه گذاري، پيشنهاد مستثني 
شــدن بانك ها از قانون رفع موانع توليد در 
خريد سهام بورســي غيرمديريتي، فروش 
200 ميليون دالر از منابع صندوق توسعه ملي 
و پرداخت معادل ريالي آن به صندوق تثبيت 
سهام و نيز اصالح نرخ تســعير دارايي هاي 
ارزي بانك ها، مواردي است كه بانك مركزي 

با آن موافقت كرده است.

واكنش بورس
شــاخص كل بورس تهران همزمان با پايان 
اختالف ها و تصويب بســته نجــات بورس 
از همان روز سه شنبه شــروع به رشد كرد. 

شاخص كل ظرف 2 روز گذشته با 18هزار 
واحــد افزايــش از محدوده يــك ميليون 
و 189هزار واحد به ســطح يــك ميليون و 
207هزار واحد رســيده اســت. همزمان با 
رشد 1.5درصدي شاخص بورس طي 2 روز 
كاري آخر هفته، از شــدت خروج نقدينگي 
در بورس هم كاسته شده و ميانگين روزانه 
خروج نقدينگي از كف سامانه هاي معامالت 
بــورس از محدوده 350ميليــارد تومان به 
100ميليارد تومــان طي 2 روز گذشــته 
كاهش يافته است. از ابتداي امسال تاكنون 
8800ميليارد تومان نقدينگي از بازار سهام 
خارج شده؛ بخش زيادي از اين منابع از طريق 
صندوق هاي سرمايه گذاري در اوراق بدهي 
پارك شــده است. مســئوالن بازار سرمايه 
اميدوارند با تصويب بسته نجات بورس اعتماد 
به بازارســهام بازگردد و منابع پارك شــده 
در صندق هاي ســرمايه گذاري بار ديگر در 
بورس سرمايه گذاري شود. ديروز همچنين 
ارزش معامالت خرد روزانه افزايش يافت و به 
محدوده 3هزار ميليارد تومان رسيد. ظرف 
چند روز گذشته ارزش روزانه معامالت خرد 
به 2200ميليارد تومان كاهش يافته بود كه 

پايين ترين سطح معامالت در يك سال و نيم 
گذشته است. انتظار مي رود با بازگشت منابع 
پارك شده به بورس، شاخص هاي بورس نيز 

وارد يك دوره رشد پايدار شوند.

اين شروع اوليه است
با وجود رشد 2 روز گذشــته بازار سهام در 
واكنش به تصويب بسته نجات بورس، اكنون 
اين پرسش مطرح اســت كه آيا روند رو به 
رشد بازار سهام تحت تأثير اين مصوبه ادامه 

مي يابد؟
محمدعلي دهقان دهنوي، رئيس ســازمان 
بــورس با تأكيد بــر اينكه مصوبات ســتاد 
هماهنگي اقتصادي دولت شــروع مصوبات 
حمايتي است و در آينده منابع بيشتري وارد 
بازار مي شود گفت: مصوبات اخير به بازار ثبات 
مي دهد. براساس مصوبات جديد شركت هاي 
ســرمايه گذاري بايد در دوره هــاي ركود از 
سرمايه گذاري خود حمايت كنند. همچنين 
هر خريد و فروشي در بازار مشمول ماليات 
است كه پيشنهاد شده 80 درصد از اين مبلغ 

به حساب صندوق تثبيت بازار واريز شود.
او با بيان اينكــه هدف تقويت بازارســهام 
به صورت مستمر ادامه مي يابد و اين شروع 
كار اســت، گفت: مقرر شــده يك درصد از 
منابع صندوق توسعه ملي به صندوق تثبيت 
بازارسرمايه اختصاص داده شود. هم اكنون 
تخصيص منابــع از صندوق توســعه ملي 
به صندوق تثبيت بازار ســرمايه در دست 
اجراســت. به گفتــه او، 200 ميليون دالر، 
معادل 5 هزار ميليارد تومان به بازار تزريق 
مي شود.او با بيان اينكه با اين مصوبات منابع 
جديدي وارد بازار مي شــود و طرف تقاضا را 
تقويت مي كند ادامه داد: اميدواريم مجموع 
منابع بيشتري را در روزهاي آينده با استمرار 
بهتري وارد بازار كنيم. دهقان افزود: هدف 
رونق بازار سرمايه است و هر چه رونق در بازار 
سرمايه بيشتر شود براي دولت هم از لحاظ 

درآمدي مفيدتر است.

بورس تغيير جهت داد
به دنبال تصويب بسته نجات بورس در دولت، شاخص كل بورس تهران 

ديروز براي دومين روز متوالي رشد كرد

انتقادهــا از اضافه كــردن بــه بودجه برخی  كالن
دستگاه های خاص با اعمال نظر برخی اعضای 
هيات رئيسه كميسيون تلفيق بودجه آن هم 
دور از چشــم نمايندگان و حتی ديگر اعضای كميســيون 
يادشده، در حال افزايش اســت و هر روز جزئيات بيشتری از 

دخل و تصرف غيرقانونی در رديف های بودجه درز می كند.
همشهری روز سه شنبه، برای نخستين بار جزئياتی از اضافه 
شــدن به بودجه برخی رديف ها و دســتگاه ها خبر داد و در 
گزارشی با عنوان رديف های مناقشه برانگيز بودجه اعالم كرد: 
بررسی ها نشــان می دهد تغييرات رخ داده در جداول بودجه 
را می توان در 3ســطح ارزيابی كرد. ســطح نخست افزايش 
50درصدی منابع و مصارف بودجه عمومی در مصوبه مجلس 
نسبت به اليحه دولت كه مورد انتقاد اقتصاددانان قرار گرفته، 

زيرا باعث متورم شدن بودجه و خطر تشديد كسری آن می شود 
و ضرباتی از جنس تورم را به ســفره خانوارها وارد می سازد. 
سطح دوم تغييرات به اضافه و كم كردن بودجه دستگاه های 
اجرايی به ويژه در بخش هزينه ای مربوط می شــود؛ به ويژه 
اضافه شــدن رديف های جديد. در واقع اصل دعوا اينجاست 
كه چه ميــزان افزايش بودجه دســتگاه های اجرايی عمدتا 
نزديك به جريان اصولگرايی با نظر نمايندگان صورت گرفته 
و چه ميزان خارج از اراده و تصميم آنها بوده است. سطح سوم 
تغييرات هم كه ممكن اســت حتی هيأت رئيسه كميسيون 
تلفيق بودجه را با اتهام و شــائبه رانت مواجه سازد، تغييرات 
در رديف های بودجه عمرانی است. ايرنا هم ديروز در گزارشی 
از افزايش بودجه مجلس، ديوان محاســبات مجلس، مركز 
پژوهش های مجلس، صندوق ذخيره بســيجيان، سازمان 
تبليغات اسالمی، دفتر طب ســنتی سازمان بسيج و شورای 
عالی حوزه های علميه و دانشــگاه امام حسين )ع( خبر داد.  

پيش تر همشهری در گزارش  مستندي برای اولين بار فاش 
كرده بود بيش از 200 رديف بودجه بدون حضور نمايندگان 
سازمان برنامه و بودجه دستكاری شده و بيش از 100 نماينده 
از عملكرد هيات رئيســه مجلس و هيات رئيسه كميسيون 
تلفيق به رئيس مجلس اعتراض كرده اند. گفته می شود اين 
شكايت ها در كميسيون اصل 90 مجلس رسيدگی می شود. 
كميسيون تلفيق بودجه به رياست الياس نادران از نمايندگان 
معترض خواسته تا خويشــتن داری كنند، ولی نمايندگان 
معترض و شاكی خواستار شفافيت هستند و می گويند  اگر 
رئيس مجلس در اين خصوص سكوت كند، در 3 سال آينده 
كسب كرسی در كميسيون تلفيق بودجه و به دست آوردن 
رياست آن به يك رانت بزرگ تبديل شده، رقابت های شديدی 
را برای تصاحب آن به دنبال خواهد داشــت كه قانون گرايی، 
شفافيت، شايسته ساالری و مصالح عاليه جمهوری اسالمی 

ذبح می شوند.

تقويتمستمروپايدارتقاضا
مديرعامل بورس تهران نيز تصويب بسته نجات بورس را در ستاد اقتصادي دولت، زمينه ساز تقويت 
تقاضا در بورس دانست و گفت: اين مصوبات يكي از مهم ترين اقدامات براي توسعه بازار سرمايه و 
حمايت از بورس بود. علي صحرايي، با بيان اينكه اين مصوبات اثر مثبتي بر بازار سهام داشت افزود: 
بعد از انتشار اين اخبار، شاهد بازگشت جوي مثبت به بازار سهام بوديم و شاخص كل رشد كرد.به گفته 
او هر يك از بندهاي دهگانه اين بسته، منابع مشخصي را مورد هدف قرار داده و طبق برنامه ريزي هاي 
صورت گرفته، هدف اصلي تقويت مستمر و پايدار طرف تقاضا در بورس خواهد بود. او در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا روند مثبت ايجاد شده در ميان مدت نيز تداوم خواهد داشت، گفت: هم اكنون آسيب 
اصلي به اعتماد سرمايه گذاران وارد شده و تصويب بسته حمايتي ده گانه مي تواند در ميان عموم 

جامعه سهامداري اعتمادسازي كند.
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عطر و بوی 
نان خانگی

سرآشپز این هفته پیشنهادهایی ویژه 
برای  ماه مبارك رمضان دارد

نان از هر نوع و شكلی كه باشد، بركت سفره های ایرانی است. 
البته این بركت سفره در وعده های سحر و افطار  ماه رمضان 
جایگاه خاصی دارد. بسیاری از روزه داران ترجیح می دهند 
طعم متفاوت و خوشمزه نان های خانگی را در این ایام تجربه كنند. از این رو 
شراره تقی زاده، آشپز این هفته ما دستور تهیه ۳ نان محلی و خانگی را به 
شما آموزش می دهد. ناگفته نماند تقی زاده از هنرمندان فعال در حوزه 

فرش هم بوده و در رشته های متعدد ورزشی مدال های طال، نقره و...

08

مثل مواد مخدر 
است

مجتبی شكوری می گوید كه چطور در دام كتاب های 
روانشناسی زرد غربی نیفتیم

آمار فروش كتاب های روانشناسی، چه آنها كه پشتوانه علمی 
دارند و چه آنها كه در دسته شــبه علم و زرد جا می گیرند، 
توجه مردم به پادكست ها و محتواهای مربوط به موضوعات 
روانشناسی و رایج شدن مراجعه به روان درمانگران، مشاوران و روانشناسان، 
همه نشان می دهند كه در ســال های اخیر گرایش مردم به موضوعات 
مرتبط با روانشناسی بیشتر شده است. دكتر مجتبی شكوری  كه به توضیح 

موضوعات روانشناسی می پردازد، معتقد است كه...

07

الر؛ بهشتی در دامنه 
كوه دماوند

در این روزهای بهاری، سفر به نزدیك ترین 
دشت شقایق پایتخت را از دست ندهید

این دومین سالی اســت كه بهارمان تحت تأثیر كرونا قرار 
گرفته. خانه مانی و قرنطینه خانگی در این روزها باعث شده 
تا خیلی هایمان حتــی متوجه تغییر فصل هم نشــویم. 
شكوفه دادن درخت ها و سرســبزی طبیعت را ندیده ایم و هوای خوب 
بهاری را فقط از پنجره باز خانه نفس كشیده ایم. دشت بسیار زیبایی وجود 
دارد كه نزدیك ترین دشت شقایق به پایتخت است. این دشت كه به نام 
دشت »الر« شناخته می شود، یكی از زیباترین دشت های ایران است كه ...

06

خاطره بازی با حاج علی معنوی، يكی از قدیمی ترین حلیم فروش های تهران 

حلیم پزی با چراغ نفتی
10

علی معنوی یكی از كسانی 
است كه در ابتدای دهه 50 

سنت حلیم پزی را از مشهد به 
تهران آورد و ضلع سوم مثلث 

حلیم پزهای اسم و رسم دار 
تهران را تشكیل داد؛ »وقتی 

من به تهران آمدم حاج غالمرضا 
گلپایگانی در پل چوبی حلیم و 

كباب گلپایگانی را داشت و حاج 
محمد مطیعی هم یكی دیگر از 
حلیم فروش های معروف تهران 

در دروازه شمیران بود

شاید بارانكی از سرلطف تا اطلسی و بنفشه
همیــن لحظه، همیــن فاصله 
كوتاه تر از آه كه شما پلك زدید، 
ده ها اتفاق در متن و حاشــیه 
زندگی ما به وقوع پیوســت كه 
باوجود شــاخدار و بالداربودن، 
ما مردمان روزگاری كه بهارش 
پاییز درد است بدون كمترین تعجب همچنان داریم برای 
زنده ماندن می جنگیم و دریغ از برق نگاهی، گرمای مهری 
و تبسم كوتاهی تا اگر جان از مهلكه كرونا به در بردیم تكیه 
به دیوار خستگی و درماندگی به زنده  بودن رنگ زندگی 
بدهیم! مثال دســتگیری یازده جوان به جرم االغ سواری 
در سطح شهری در اســتان فارس به خاطر نادیده گرفتن 
مقررات منع عبورومــرور! من ویدئــوي تاخت وتاز این 
جوانان را كه اتومبیل ها در رقابت با آنان پرگاز می رفتند، 
دیدم. اتفاِق بامزه ای بود و برای لحظاتی احســاس كردم 
الهی شكر، جمعی جوان دارند از زنده بودن لذت می برند. 
در روزگاری كه لذت، شــوق و شعف گمشــده تر از باران 
است! خبر دستگیری آنان واقعا دور از انتظار بود! بی خبرم 
رانندگان اتومبیل هایــی كه همزمان درحــال رقابت با 
االغ سواران بودند شناســایی و دستگیرشــده اند یانه!؟ 
اصال نكند االغ ســواران چون قدرت خرید موتورسیكلت 
و اتومبیل ندارند االغ سوار شده اند! شاید وسیله كار آنان 
است چون در روزگار گرانی خودرو برخی كه قصد خرید 
داشتند به ناچار موتورسوار شدند! گزارش ها حاكی  است 
خریدوفروش 200هزارموتور دست چندم و افزایش خرید 
80درصدی موتورهای نو در سال گذشته به خاطر تلخی 

گرانی و ترشی بیكاری است!
روزگار غریبی است. آیا داریم درختان سبز را قطع می كنیم 
چون فكر می كنیم پوسیده ها خود به خود می افتند؟ مثال 
قطع و قتل بی رویه جنگل ها به همین دلیل اســت؟ یعنی 
نفس كشیدن را با دست خود بر خود ناهموار می كنیم چون 
یكی از منابع تولید اكسیژن را از بین می بریم؟ آیا از سه راهی 
كه زندگی پیش پایمان گذاشته است، یعنی ورود، خروج و 
پیشرفت، ما تنها به آمدن و رفتن، یعنی تولد و مرگ اهمیت 
می دهیم؟! آیا ما زندگی كردن و ترقی و پیشرفت را از یاد 
برده ایم از بس كه در زیستی دروغ ساز به سر می بریم؟! پس 
به ناچار همیشــه درحال فرار هستیم كه به دست حقیقت 
گرفتارنشویم؟ بهتر اســت حالی از شاعر بگیرم در فصلی 

كه نامش بهار است.
چونبهچشمانتمینگرم

توگوییآسمانبیلكوزاللرامیبینم
توگویییكدریاالماسستارگانرا

بهتماشامینشینم
یادم است هزارسال پیش در سنندجی كه یكی از هزاران 
كودكش من بودم، وقتی درختی با تبر بر زمین می افتاد تا 
زغال كرسی زمستان یا سقف بام های چوبی شود به جایش 
سه درخت می كاشتند. آن ایام و پس از آن كه سن وسال 
پرســه می زد درخیابان های جوانی، تنهایكــی دو اتفاق 
مرا بسیار شــگفت زده كرد؛ بوسیدن كره  ماه توسط یوری 

گاگارین به عنوان نخستین فضانوردی كه به دیدار او رفت 
و دومی وقتی كه دكتر بارنارد نخســتین پیوند قلب را در 
جهان انجام داد! به گمانم تك شــاخ را روی سرم احساس 
كردم و با دیدن فیلم گنج قارون باید بال درآورده باشم چون 
خیال می بافتم اگر من هم فردین شــوم با دخترپولداری 
چون فروزان ازدواج می كنم! همین! در روزگاری كه تلفن 
هندلی، نان، ماست و پنیر خالص و لذیذ بود، گوشت یخ زده 
متولد نشده بود و كسی مضطرب و افسرده نبود معلوم بود 
كه روزگار استعدادی برای تولید خبرهای شاخدار و بالدار 
و دروغ های راست تر از راست نداشت! حال ما اغلب دلكش 
و بنان و ایرج و پوران، اخوان، فروغ، شاملو، احمد محمود، 
صادق چوبك، رسول پرویزی، سنگام، شكوه علفزار، برباد 

رفته و رضاموتوری بود.
میدانست

تاتمامیقلبشرا
بهگونهیگلسرخی

برسینهسنجاقنكردهاست
زیبانمیشود

حــاال و اكنــون كــه 200شــهر در تابســتان پیش رو 
تنش آبی خواهند داشــت، ۳1نقطه جنگلــی در خطر 
آتش سوزی های ناشی از خشكسالی، بادهای گرمسیری 
و هوای پایدارهستند، ما چه كنیم با خودمان كه در دقیقه 
اكنون  در حال خشك  شــدن از گرانی و ترس و لرز كرونا 
هستیم؟ باغچه بیل بزنیم تا شاید بارانكی از سر لطف آید 
تا گل بنفشــه و اطلسی به بار آید و ان شــاءاهلل به میمنت 
اجابت دعای باران، در ســنندج و 199دیــار دیگر مثل 
اصفهان، بهبهان و زاهدان زیر نم نم باران، پیاده، ســری 
به گلزار والله زار و ســبزه زار بزنیم !بوســه ای از سیب و 
گازی از هندوانــه بگیریم و حتی چند گوشــواره آلبالو و 
گیالس بچینیم و پیاده برگردیم، درحالی كه زیرپایمان 
آب شلپ وشــلوپ می كند! چقدر حال جاده ها در آن روز 
و آن روزهای دیگر نم نم باران از پیاده پیمایی ما خرســند 
خواهد شد، از اینكه تولید تصادف و تصادم نكردیم! كسی 
ناله درد سرنداد. راهی خونین و اتومبیلی از شدت درد و 

زخم مچاله نشد!
چه رؤیابافی شــیرینی؟! یكی در من به رؤیاهایم تلنگر زد 
و گفت آدم می تواند  رؤیا داشــته باشد اما نمی تواند با  رؤیا 
زندگی كند، مگر اینكه با رؤیا ازدواج كند! تلنگر بانمك و 
حقیقت غیرقابل كتمانی است! در این رؤیا بودم كه خانم 
سیب و آقای انار كه هردو جوان بودند در گذر از زیر پنجره 
در جواب گفتند رؤیاهایتان را ازدست ندهید چون تا وقتی 

كه رؤیا می بافید یعنی آرزومند و امیدوار هستید ! 
امروزبیكارم

نهكارعشقدارم
نهكارسیاست

خرسرشكهم
امروزفقطكهنهخرسكیاست

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 

  شعرها به  ترتیب از

انابوچارنیكوا، عباس صفاری، مایاكوفسكی
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بین  300نفر 

مرا انتخاب كردند

روزهای اول کار مسعود اسکویی، گوینده و 
گزارشگر محبوب رادیو چطور گذشت؟

شعر در انزوا 
 و حاشيه است

عبدالجبار كاكایی، شاعر و ترانه سرا از شعر و 
ادبیات در روزگار كرونایی می گوید

33بار 
ركورد  شكستم

 گفت وگو با مهسا میرزاطبیبی، نخستین 
دختر ایرانی كه پرش4متری با نیزه را تجربه كرد

صفحه12 صفحه11 صفحه9



منطقه حفاظت شده 

دشت الر بی شك یكی از زیباترین و خوش آب و هوا ترین دشت های اطراف تهران 
است؛ دشتی كه در كوهپایه قله دماوند واقع شده و در تقسیمات كشوری، بخش 
شمالی و شمال شرقی آن در بخش الریجان شهرستان آمل و بخش جنوبی و جنوب 
غربی اش در لواسانات شهرستان شــمیران قرار دارد. این دشت زیبا كه روزگاری 
شكارگاه شاهان ایرانی بود یا دست كم منطقه ییالقی شاهان برای گذر از تابستان و 
فرار از گرمای شهرشان بود، در سال 1354پارك ملی شد و از سال 1361با مصوبه 

شورای عالی حفاظت محیط زیست، به عنوان منطقه حفاظت شده اداره می شود.

زیستگاه آهو، كل، بز و حتی افعی!

نمای تمام قد كوه دماوند

سد، چشمه و رودهای دشت الر

در كنار تنوع بی نظیر گیاهی در این دشــت زیبا، الر زیستگاه بسیاری از ماهی ها، 
خزنده ها، پرندگان، حشرات و پستانداران اســت. جدای از كل و بز كوهی، قوچ و 
میش، آهو، مارمولك، روباه، موش صحرایی، قورباغه، الك پشــت، عقاب، كبك، 
خفاش، ســنجاقك و... كه می توانید آنها را به وفور در دشت الر ببینید. این دشت 
در دوردست زیستگاه افعی، بزمجه، گرگ، خرس قهوه ای، پلنگ و گراز هم هست! 
ضمن اینكه در رودها و دریاچه های این دشت هم ماهی قزل آالی خال قرمز پیدا 
می شود. درباره این نوع ماهی كه بومی كشور كاناداست، اینطور گفته می شود كه 

این ماهی ها در دوران حكومت پهلوی برای تكثیر به دشت الر منتقل شده اند.

اما وجود گل های رنگارنگ كه در فصل بهار از دشت الر یك تابلوی نقاشی تمام عیار 
می سازد، تنها جاذبه گردشــگری این دشت نیست. بســیاری از عالقه مندان به 
كوهنوردی هم خودشان را به این دشت می رسانند تا بتوانند نمای تمام قد كوه و 
قله دماوند را از نزدیك ببینند. از آنجا كه دشت الر در كوهپایه كوه دماوند قرار دارد، 
مراجعه كنندگان به این دشــت بدون اینكه هیچ مانعی جلوی دیدشان را بگیرد، 
به راحتی می توانند این كوه خوش قد و قامت را تماشا كنند. تركیب آسمان آبی، 
ابرهای خامه ای رنگ، قله ای كه بیشتر آن را در عكس ها دیده ایم و منظره ای كه تا 
چشم كار می كند، در قرق شقایق های سرخ است، زیباترین قابی است كه می توانید 

در این دشت تاریخی ببینید.

اگر فكر كرده اید با همین قاب های زیبا و پوشــش گیاهــی و جانوری منحصر به 
فرد، جاذبه های توریســتی دشت الر به پایان می رسد، ســخت در اشتباهید. این 
دشــت وســیع آن قدر جاذبه گردشــگری دارد كه دیدن آنها قطعا در یك سفر 
یك روزه امكانپذیر نیســت. دشــت الر آن قدر جاذبه گردشــگری بكر دارد كه 
می توانید برای تمــام آخر هفته های فصل بهارتان روی آن حســاب كنید! وجود 
كوه های كوچك و بزرگ در این دشــت كه محلی ها آنها را با نام های دیو آسیاب، 
یخ كمر، سیاه چال، كبود و... می شناســند، در كنار رودهای سفیدآب، چهل بره، 
ورارود و...، دشت دیو آسیاب و دشت شــقایق و همچنین آبشار »برف تنگه الر«، 
این محــدوده را به یك منطقه گردشــگری تمام عیار تبدیل كرده اســت. ضمن 
 اینكه در این دشــت چشــمه های مختلفی هم وجود دارد كه چشــمه »دوبرار« 

زیباترین آنهاست.

از سیرك و شیرین بیان تا كاسنی و گلپر

اما این دشت وسیع، پوشش گیاهی بســیار متنوعی دارد كه بیشتر آن را گیاهان 
خوراكی و دارویی تشكیل می دهند. برای همین كسانی كه این گیاهان را به خوبی 
می شناسند و از خواص درمانی شان مطلعند، اردیبهشت ماه هر سال خودشان را 
به دشت الر می رسانند تا با یك بغل گیاه خوراكی و دارویی به خانه برگردند. شاید 
برایتان جالب باشد بدانید دشت الر، معدن گیاهانی همچون آویشن، سیرك، پیازك، 

قارچ وحشی، كاسنی، گلپر، شیرین بیان، چای كوهی، بارهنگ، والك و... است.

تاریخچه دشت الر
با توجه به شــكارگاه بودن دشــت الر، اگر كنجكاو شده اید 
بیشتر درباره تاریخچه این دشــت 73هزار هكتاری بدانید، 
باید بگوییم كه منطقه الر در گذشته جزوی از ناحیه تاریخی 
قصــران از توابع ری به حســاب می آمده و جالــب اینكه در 
كتاب های تاریخی، بارها و بارها نام »الر قصران« آمده است. 
مثال در كتاب »تاریخ رویان« درباره امیر مســعود ســربدار 
آمده است: »امیر مســعود از آنجا به ضرورت مراجعت كرده، 
بی توقف روی به حد مازندران نهاد و با پادشاه طغاتیمور جنگ 
پیوست. و طغاتیمور از آنجا )مازندران( گریخته، تابستان به 
الر قصران پناه برد.« یا مثال در كتاب »تاریخ طبرستان« هم 
در ذكر بنیانگذار مسجد جامع كهنه آمل اینطور آمده: »آنچه 
به صحت مقرون است، آن اســت كه شخصی مالكی مذهب 
آن مسجد را ساخته است و نبیره های بانی آن بنا هنوز در الر 
قصران هســتند.« و همینطور با مطالعه كتاب های تاریخی 
مختلف می توان رد پای این دشت كهن را در البه الی تاریخ 

ایران، به خصوص ناحیه قصران از توابع شهر ری دنبال كرد.

در این روزهای بهاری، سفر به نزدیك ترین دشت شقایق پایتخت را از دست ندهید

الر؛ بهشتی در دامنه كوه دماوند

گل خانه 6

این دومین ســالی است كه بهارمان 
تحت تأثیــر كرونا قــرار گرفته. 
خانه مانی و قرنطینه خانگی در این 
روزها باعث شــده تا خیلی هایمان 
حتی متوجه تغییر فصل هم نشویم. 
شكوفه دادن درخت ها و سرسبزی 
طبیعت را ندیده ایــم و هوای خوب 
بهاری را فقط از پنجره باز خانه نفس كشیده ایم. دشت بسیار 
زیبایی وجود دارد كه نزدیك ترین دشت شقایق به پایتخت 
است. این دشت كه به نام دشت »الر« شناخته می شود، یكی 
از زیباترین دشت های ایران است كه این روزها با شقایق های 
قرمزش از هر رهگذری دل می برد. ضمن اینكه دشــت الر در 
كوهپایه قله دماوند واقع شــده و از این دشت می توان شاهد 
نمای بســیار زیبایی از كوه زیبای دماوند بود. اگر می خواهید 
منظره زیبای این روزهای بهاری را از دست ندهید و ریه هایتان 
را میهمان هوای دلچسب اردیبهشــت كنید، با حفظ تمامی 
پروتكل های بهداشتی، با ما به سرزمین شقایق های قرمز بیایید.

مستند گردی

»كودتــای 53« برنده ســیمرغ 
بلوریــن بهترین فیلم مســتند از 
سی ونهمین جشــنواره فیلم فجر 
است كه به انتخاب واشنگتن پست، 
جزو پنج مستند برتر سال 2020 
قرار دارد! تقی امیرانی، مستندساز 
ایرانی ساكن انگلیس، حین تحقیق 
برای ســاخت مســتندی درباره 
كودتــای 28مرداد ســال1332، 
به مدارك و اســنادی دست یافت 
كه دهه ها از چشــم عموم مردم و 
اغلب تاریخ نویســان پنهان مانده 
بود. اسنادی كه كاویدن 10ساله 
آنها به دســت مستندســاز ایرانی 
زوایای تاریك این كودتا را روشن 
می كند. تدوینگر این مســتند هم 
»والتر مرچ« است؛ كسی كه تدوین 
فیلم هایی چــون »آخرالزمان«، 
»مكالمه« و »بیمار انگلیســی« را 
در كارنامه هنــری اش دارد. اگر به 
تاریخ، به خصــوص تاریخ معاصر 
ایــران عالقه مند هســتید، اكران 
آنالیــن این مســتند در ســایت 

»هاشور« را از دست ندهید.

روایت یك كودتا

اگر اهل فیلم های مستندخارجی 
مســتند  حتمــا  هســتید، 
 )Collective( »مجموعــه دار«
را ببینیــد؛ این فیلم داســتان 
آتش ســوزی ســاختمانی در 
بخارســت را روایت می كند كه 
به دنبال نبــود درهای اضطراری 
كافی و رسیدگی نكردن درست 
مســئولین، باعث كشته شــدن 
27نفر و زخمی شــدن 180نفر 
می شــود؛ اتفاقــی كه سلســله 
شــورش های مــردم در شــهر 
بخارست، پایتخت كشور رومانی 
را در پــی دارد. ایــن فیلــم كه 
محصول سال2019 كشورهای 
رومانی، لوكزامبــورگ و آلمان 
است، در جشنواره های مختلف 
دنیا افتخارات متعددی كســب 
كرده و در بین نامزدهاي بهترین 
فیلم مســتند نودوسومین دوره 
جوایز اسكار هم قرار داشت. این 
فیلم را می توانیــد همین حاال با 
دوبله فارســی یا با زبــان اصلی 
و به صــورت زیرنویــس در نماوا 

ببینید.

نامزد اسكار مستند

بلوار كشاورز تهران بدون شك یكی 
از نوستالژی ترین فضاهای پایتخت 
اســت؛ بلواری كه در سال1339 
ساخته شــد و در تمام این سال ها 
به جزء جــدا نشــدنی خاطرات 
تهرانی هــا تبدیــل شــد. ســال 
1396، داوود اشــرفی، پژوهش، 
 كارگردانی و تدوین مستندی به نام 
»قصه بولوار« را انجــام داد كه این 
مستند همان ســال برنده دیپلم 
افتخــار هنر و تجربه از جشــنواره 
بین المللی حقیقت شــد، دوسال 
بعد عنوان بهترین مستند با موضوع 
تهران را در جشنواره شــهر از آن 
خود كرد و ســال گذشــته دیپلم 
افتخار بهترین مســتند در بخش 
40ســال تهران جشنواره تصویر را 
به پژوهشگر و كارگردانش رساند. 
این فیلم مستند روایتی از تاریخ و 
اتفاقاتی است كه در تمام این سال ها 
در بلوار كشــاورز افتاده و آن را به 
خاطره جمعی ما تبدیل كرده است.

قصه بولوار، مستند شد

پنجشنبه
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پرنیان سلطانی

از تاریخچه محله »سید خندان« و دلیل نامگذاری این محله چه می دانید؟

یادی از سید جعفر شاه صاحب
همه ما بارها و بارها نام محله »سید خندان« را شنیده ایم و حتی از این محله و پل معروفش عبور كرده ایم. اما شاید 
كمتر كسی از ما درباره نام این محله مركزی پایتخت كنجكاو شده و برایش این سؤال پیش آمده باشد كه سیدخندان 
 چه كسی بوده؟! حتما شگفت زده خواهید شد اگر متوجه شوید سال های سال پیش فردی به نام سید جعفر شاه صاحب
در محدوده سیدخندان امروزی روزگار می گذرانده و به دلیل روی گشاده و لبخندی كه همیشه بر لب داشته، نام 
»سیدخندان« را برایمان به یادگار گذاشته است! در این گزارش كوتاه، نگاهی به تاریخچه این محله مركزی در شهر 
تهران انداخته ایم و یادی كرده ایم از سیدخندان این محله كه روزگاری با قهوه خانه اش در مسیر تهران به آبادی های 

شمیران، باعث آبادانی این منطقه شد.

سال ها پیش، زمانی كه هنوز محدوده سیدخندان این پل عریض و 
طویل را نداشت و دور تا دورش را خانه های مسكونی نگرفته بود، این 

محدوده جاده خاكی ای بود كه در مسیر شهر تهران و آبادی های شمیران 
قرار داشت؛ درواقع در آن روز و روزگار تنها راه كاروان ها و افرادی كه 

می خواستند خودشان را از تهران به شمیران برسانند یا برعكس از 
شمیران به شهر بیایند، جاده قدیم شمیران بود؛ خیابانی كه امروز آن را 
با نام دكتر شریعتی می شناسیم. خالصه اینكه آن روزها تمام این مسیر 
جاده خاكی بود و اطراف این جاده خاكی باغ ها و زمین های كشاورزی 

وجود داشت. تا اینكه یك روز سید جعفر شاه صاحب برای تحصیل 
دروس حوزوی به تهران آمد و در یكی از باغ های این محدوده ساكن شد. 
اما اینكه سیدجعفر كه بود و چطور گذرش به تهران افتاد، داستان جالبی 

دارد. اینطور نقل می كنند كه خانواده سیدجعفر ابتدا در كشمیر هند 
زندگی می كردند و به همین دلیل شهرت خانوادگی شان شاه صاحب 

است. اما به دلیل درگیری های حكومتی فراری شده و به ایران می آیند و 
برای سكونت به روستای جاسب می روند. سیدجعفر در همین روستا به 
دنیا می آید و بعدها كه قصد طلبگی می كند، به تهران آمده و در یكی از 

باغ های محدوده جاده قدیم شمیران ساكن می شود.

داستان كشكول پر از خوراكی
سید جعفر از همان زمان كه شروع به خواندن درس طلبگی كرد، 
می گفت بهترین تبلیغ برای دین اسالم این است كه خود فرد 
مسلمان، خوشرو و با اخالق باشد. اعتقادش بود. می گفت كه اگر 
من به عنوان یك مسلمان آدم خوبی باشم، بهترین تبلیغ برای 
دینم است. برای همین همیشه سعی می كرد به همه نیكی كند. 
در همان مسیر كاروان ها با كشكول پر از شكالت و آجیلش قرار 
می گرفت و به هر كسی كه از جاده قدیم شمیران عبور می كرد، 
آجیل و شكالت می داد. همین باعث شده بود تا رفته رفته همه 
افرادی كه از این جاده خاكی عبور می كردند، این سیدمهربان را 
بشناسند و حتی او را امین خودشان بدانند. تا جایی كه هركس 

هر مشكلی كه داشت، در خانه او را می زد.

سید جعفر كه با دست های خودش روی قنات باغ چاه آب حفر كرده بود، از 
چاه، آب گوارا و خنك را می كشید، آن را داخل كوزه می ریخت و به استقبال 
مسافران خسته از راه می رفت. رفته رفته این كار سیدجعفر آن قدر همیشگی 

شد كه خودش در همان محدوده ای كه سكونت می كرد، یعنی نرسیده به 
سه راه ضرابخانه یك قهوه خانه ساخت تا مامنی برای مسافران خسته راه شود. 

به گفته تهران شناسان، قهوه خانه پیرمرد مهربان و خندان در مسیر تهران 
به شمیران بسیار معروف بود. سیدجعفر كه شال سبزی به كمر می بست 

و همیشه كالهی بر سر داشت، در ظرف مسی آب خنك می ریخت و آن را 
به دست مسافرانی می داد كه چند ساعتی بود از تهران راه افتاده بودند. به 
همین دلیل قهوه خانه اش پاتوق مسافران تهران به شمیران بود و هر كس 
حتی اگر یك بار از این مسیر عبور می كرد، این سیدخندان را می شناخت.

لبخند همیشگی پیرمرد مهربان كه خستگی راه را از تن مسافران بیرون 
می كرد، باعث شد تا رفته رفته بین مسافران به »سیدِ خندان« شهرت 
پیدا كند؛ نام نیكی كه امروز حتی با اینكه سال ها از درگذشت سیدجعفر 
می گذرد، همچنین دیگر خبری از باغ و قهوه خانه او نیست و حتی 
ساخت و سازها شكل و شمایل این محدوده را به كلی دستخوش تغییر 
كرده، باز هم باقی مانده تا فراموش مان نشود در این محدوده از شهر، 
روزگاری پیرمردی زندگی می كرده كه بی هیچ چشمداشتی با همه 
مهربان بوده و سعی داشته تا جایی كه می تواند حال مسافران خسته راه 
خاكی جاده شمیران را خوش كند.

 سكونت سیدجعفر در جاده شمیران

 قهوه خانه سیدجعفر

 سید جعفر، سیدخندان شد

نامی از قهوه خانه سیدخندان در 
كتاب مرحوم مرتضی احمدی

زنده یاد مرتضی احمدی، بازیگر و صداپیشه تهرانی كه بسیاری از 
ما او را با عنوان راوی تهران قدیم می شناسیم، كتابی به نام »پرسه 
در احواالت تِرون و تِرونیا« دارد كــه در آن می توانید روایت هایی 
جذاب تهران قدیم را بخوانید. یكی از این روایت ها درباره قهوه خانه 
سیدخندان است كه در ادامه بخشی از آن را با هم می خوانیم: »به 
سیدخندان رسیدم. زیادم بدم نَیَمد. رفتم كه سری به سیدنورانی 
بزنم و یكی دو تــا پیاله ازون چاییای ســردِم معروفش بزنم و یك 
كمی جون بیگیریم. اما هر چی ِچش انداختم نه ســیدو دیدم نه 
كلبه عشق شو. تو یه دكه خشت و گلی كوچیك، شاید سه متر در 
سه متر، ساالی درازی زندگی می كرد. مردی بود قد كوتاه و كمی 
كپل، صبور و آروم. همیشه شــال كمر و عرق چین سبز به كمرش 
و رو سرش دیده می شــد. زیاده طلب نبود. زندگی شو همین قد و 
همینطور كه بود دوس داش. تَنــا زندگی می كرد و به تناییش خو 
گرفته بود. صورت شــاد و لب خندونش هر آدم عنق و بداخمی رو 
به وجد می آورد. اون سال و زمونا جاده قدیم شمرون خاكی بود با 
درختای سرسبز و جوبای پرآب. رفت و اومدشم با درشكه و گاری و 
مال بود. كسایی كه بین تِرون و شمرون بیا برو داشتن، هر دفعه كه 
به اون نقطه می رسیدن، سری ام به سیدمی زدن. یك كمی كنارش 
می نشستن و باهاش چاق سالمتی و با یك اسكام كمر باریك چایی 
دبش و دیشمله نفســی چاق می كردن. وقتی ام می خواسن اَسید 
جداشن، دس شون تو جیبشون می رفت و اون بنده خدا رو بی نصیب 
نمی ذاشتن. بعضیام كه به سالمت و پاكدلی اون اعتقاد داشتن اگه 
می خواستن سفره نذری بندازن یا گوسبندی قربونی كونن یا هر 
نیتی كه داشتن می اومدن پیش سید و با نیت اون این كارو می كرد. 
می گفتن نفســش حّقه. پرس وجو كردم تا باالخره بِِهم رسوندن 
 سید در اردیبهشت سال 1323با نود و یك سال سن روح بزرگش 

پرواز كرده.«

اما اگر می خواهید درباره سرنوشت این سیدمهربان بدانید، باید بگوییم كه 
سیدجعفر از وقتی كه به تهران آمده بود، دیگر به شهرستان جاسب برنگشت. 

تا اینكه در اواخر عمرش راهی زادگاهش شد و چند روز بعد از اینكه به 
جاسب رسید، به رحمت خدا رفت و همانجا هم به خاك سپرده شد.

 جاسب؛ منزلگاه ابدی سیدجعفر

چطور برویم؟
برای رسیدن به این دشت، راه های مختلفی از جاده هراز، روستای 
افجه لواسان، روستای گرمابدر فشم و روستای امامه وجود دارد، 
اما راحت ترین راه رسیدن به دشت الر، مسیر گردنه »قوچ خانی« 
است. برای گذر از این مسیر، از رودهن و روستای آردینه رد شوید، 
نیم ساعت كه در جاده خاكی رانندگی كنید، به دشت الر می رسید. 

شقایق، زنبق و گل زرد
اما شكی نیســت كه هیچ كدام از این گیاهان و جانوران دشت الر، به 
اندازه شقایق های قرمز، زنبق های وحشی بنفش و ارغوانی و گل زرد، 
نتوانسته اند گردشگران را به این دشت رنگارنگ بكشانند. قطعا مهم ترین 
جاذبه توریستی دشت الر، وجود گل های بهاری آن است كه عاشقان گل 
و مناظر بكر را از دور تا دور این دشت بزرگ، به این سرزمین شقایق ها، 
گل های زرد و زنبق های وحشی می كشــاند. واقعیت این است كه این 
دشت رنگارنگ در فصل بهار، بهترین فضا برای عكاسی به حساب می آید 
و منظره ای را پیش چشم شهروندان تهرانی ترسیم می كند كه با توجه 
به شــلوغی و ترافیك و آلودگی هوای همیشگی پایتخت، تا مدت ها از 

ذهن آنها بیرون نمی رود.



7كتاب خانه
آمار فروش كتاب های روانشناســی، چه 
آنها كه پشتوانه علمی دارند و چه آنها كه 
در دسته شبه علم و زرد جا می گیرند، توجه مردم به پادكست ها و 
محتواهای مربوط به موضوعات روانشناسی و رایج شدن مراجعه به 
روان درمانگران، مشاوران و روانشناسان، همه نشان می دهند كه 
در سال های اخیر گرایش مردم به موضوعات مرتبط با روانشناسی 
بیشتر شده است. دكتر مجتبی شكوری  كه به توضیح موضوعات 
روانشناسی می پردازد، معتقد است كه همان اندازه كه مطالعه آثار 
علمی در این زمینه می تواند مفید و راهگشا باشد، روانشناسی 

زرد می تواند شبیه یك مخدر عمل 
كند و جلوی گام هــای رو به جلو را 
بگیرد. او از دالیل گرایش عمومی 
به روانشناسی و بایدها و نبایدهای 
انتخاب منابع مطالعاتی مناســب 
می گویــد تــا در دام كتاب های 

روانشناسی زرد غربی نیفتیم.

كتاب گردی

كتاب خــوب كه بــرای مطالعه 
زیاد اســت. امــا وقتــی بدانیم 
داوران ســیزدهمین دوره جایزه 
ادبی جالل آل احمــد در بخش 
داستان، از بین 820عنوان كتاب، 
فقط یك اثــر را برگزیدند، حتما 
آن كتاب را در صــدر كتاب های 
مورد مطالعه مــان قرار می دهیم. 
صحبت از كتاب »اوراد نیمروز« اثر 
منصور علیمرادی است كه آن را 
نشر نیماژ منتشر كرده. كتابی كه 
نویسنده اثر، آن را یك رمان ملی 
می داند، درباره شخصیتی به نام 
بهمن محسنی است كه دكتری 
تاریخ دارد و می خواهد رساله اش 
را درباره صفاریان بنویسد و برای 
همین همه  چیــز را رهــا كرده 
و به دل كویر می زنــد؛ جایی كه 
روستایی با سه خانوار پیدا می كند 
كه از سالیان سال پیش تا به امروز 
هیچ ارتباطی با جهان ندارند و از 

همه  چیز بی خبرند.

برنده جایزه جالل

یكی از پرفروش ترین كتاب های 
ســال گذشــته در ایران، كتاب 
»خــودت باش دختر«، نوشــته 
ریچل هالیس اســت. كتابی كه 
البته در ســال2018 در فهرست 
پرفروش تریــن آثار آمــازون و 
نیویورك تایمز هم قرار داشــته 
است. این كتاب تاكنون چندین 
بار در ایران ترجمه شده و مراكز 
نشــر مختلفــی آن را منتشــر 
كرده انــد؛ ازجمله نشــر كتاب 
كوله پشتی، نیك فرجام و وارش. 
مخاطب این كتاب زنان و دختران 
هستند و نویسنده بر دغدغه های 
آنها در زندگی تمركز كرده است. 
او سعی دارد با ذكر داستان های 
متنوعی به مخاطبانش بقبوالند 
كــه خودشــان مســئول تمام 
خوشی ها و غم های زندگی شان 
هستند. هالیس در این كتاب به 
دخترها می گوید: »از باور كردن 
دروغ هایی كــه درباره تان گفته 
شــده دســت بردارید تا تبدیل 
به همان كسی شــوید كه واقعا 

هستید«.

خودت باش دختر

سووشون بخوانیم

همه مــا بی شــك اســم كتاب 
»سووشون« ســیمین دانشور را 
بارها و بارها شــنیده ایم؛ از دوران 
مدرسه در درس های تاریخ ادبیات 
بگیرید تا همین حــاال كه وقتی 
به دنبال پرفروش ترین آثار ادبیات 
داســتانی ایران می گردیم، حتما 
نام مهم تریــن و معروف ترین اثر 
سیمین دانشــور را هم می بینیم. 
اما خیلی هایمان هنوز این كتاب 
را نخوانده ایم. شــاید سالروز تولد 
نخســتین زن ایرانی كه به صورت 
حرفه ای به زبان فارســی داستان 
نوشت، فرصتی باشــد تا سرانجام 
یك بار بــرای همیشــه این رمان 
پرطرفدار و پرفــروش را مطالعه 
كنیم. دیروز هشت اردیبهشت ماه، 
تولد ایــن بانوی نویســنده بود و 
همین بهانه خوبی به شمار می رود 
كه اگــر تا بــه امروز كتــاب این 
نویسنده نام آشــنا را نخوانده ایم، 
فایل پی دی اف آن را به راحتی تهیه 

و مطالعه كنیم.

پنجشنبه
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مجتبی شكوری می گوید كه چطور در دام كتاب های روانشناسی زرد 
غربی نیفتیم

مثل مواد مخدر است
نیلوفر  ذوالفقاری

انسان ها در گذشته منابع التیام بخش متعددی داشتند. سنت، چهارچوب خانواده و 
منابعی كه امروزه استفاده نمی شوند، زخم های وجودی انسان ها را التیام می داد اما 
در سال های اخیر اوضاع عوض شده است. این یك پدیده جهانی است و در كشور ما 
هم تجربه می شود. بنا به دالیل متعدد، منابع التیام بخش قدیمی مثل سنت، آن قدرها 
مثل گذشته كاركرد ندارند. به همین دلیل هم انسان ها با رنج زیستن تنها مانده اند 
و دنبال منبعی برای التیام، به جست وجوی راهی می روند كه رهایی به همراه داشته 
باشد. این دلیلی است كه باعث شده هم در جهان و هم در كشور ما، دانش روانشناسی 

در فضای عمومی، پرپژواك مسیر توسعه را طی كند و توجه مردم به آن جلب شود.

یكی از نكاتی كه می تواند به ما به عنوان مخاطب كمك كند كه كتاب های روانشناسی 
معتبر را از آثار زرد تشخیص دهیم، این است كه ببینیم موضع نویسنده، دانای كل 
است یا نه؟ بعضی نویسندگان این حوزه معتقدند كه جواب همه سؤال ها را دارند و 
خوانندگانی هم به اشتباه تصور می كنند كه این افراد، راز زیستن را كشف كرده اند. اما 
هیچ مربی، روانشناس و دانشمندی، مقدس یا دانای كل نیست. هر كتاب روانشناسی 
را هم باید با این دید بخوانیم كه در حال خواندن بخشی از حقیقت هستیم و نه همه 
آن. این وعده كه با چند راهكار ساده و خواندن چند پاراگراف، قرار است یك مشكل 
روانشناختی به سادگی حل شود، می تواند این چراغ را در ذهنتان روشن كند كه 
كتاب مناسبی را انتخاب نكرده اید. هیچ كدام از كتاب هایی كه با عنوان های جنجالی 
مثل »دو قدم تا خوشــبختی«، »10گام تا شــادی« و نام های اینچنینی منتشر 
می شوند، پایه و پشتوانه علمی ندارند. برای اینكه مطمئن شوید كتابی علمی است، 
صفحه منابع آن را بررســی كنید و ببینید آیا كتاب پشتوانه پژوهشی دارد یا فقط 

فرضیات را مطرح كرده است؟ 

بسیاری از افرادی كه به دنبال پیداكردن راهی برای التیام زخم های روح خود هستند، 
در قدم اول سراغ كتاب های روانشناســی می روند. پیشخوان كتابفروشی ها پر از آثار 
رنگارنگی است كه در این موضوعات نوشته شده اند و خواننده ای كه عنوان كتاب ها را 
مرور می كند، برای انتخاب، سردرگم می شود و نام نویسندگانی را روی جلد كتاب ها 
می خواند كه تقریبا همه آنها ایرانی نیستند. پرفروش ترین ها، آثار غربی هستند. اینكه 
چرا كتاب های روانشناسی با نویسندگان ایرانی انگشت شمار هستند، دالیل مختلفی 
دارد. واقعیت این است كه ما در حوزه روانشناسی، به میزان كمی دانش تولید كرده ایم. 
آثار عمیق، پرمحتوا و البته آثاری كه مخاطب عمومی بتواند آن را درك كند، كمتر به 
فارسی نوشته شده اند. دوری فضای دانشگاهی از زندگی روزمره مردم باعث شده هر 
سال تعداد زیادی پایان نامه روانشناسی نوشته شود اما از میان آنها، چه تعداد به دانش 
عملی تبدیل می شوند و در زندگی روزمره به انسان ها كمك می كنند؟ از طرف دیگر، 
رسانه های رسمی هم دایره تنگی برای انتشار محتواهای اندك تولید شده ایجاد كرده اند 
و حتی آثاری مثل مثنوی مولوی یا حكمت های سعدی كه توانسته اند پاسخ هایی برای 
پرسش های مهم روانشناسی پیدا كنند، به فراموشی سپرده می شوند. بیشتر رسانه ها این 
روزها آثار نویسندگان خارجی را معرفی می كنند، درحالی كه ما قبال تجربه های مثبتی با 
اندیشمندان داخلی پشت سر گذاشته ایم. مثال خوانش دكتر الهی قمشه ای از مثنوی، هم 
برای مخاطب عمومی قابل درك است و هم مباحث راهگشایی را در حوزه روانشناسی 
مطرح می كند. این نشان می دهد  كه وقتی قاب رسانه ها برای حضور اندیشمندان ایرانی 

باز شود، اتفاقات خوبی می افتد.

گرایش عمومی 

سراغ منابع پژوهشی برویم

جای خالی كتاب های داخلی

حاال كه ناگزیریم از بین كتاب های روانشناســی خارجی منابع مطالعاتی را انتخاب 
كنیم، آیا مطالعه آثار روانشناســی كه با مختصات جوامع غربی نوشــته شده، برای 
مخاطبی با پیشینه فرهنگی ما با باید و نبایدهایی همراه است؟ نباید فراموش كنیم 
كه ما گنجینه بزرگی از پشتوانه فرهنگی، سنت و حكمت را به دوش می كشیم. وقتی 
دنیا توسعه پیدا كرد، به مرور حتی مردم كشورهای پیشرفته كه ظاهرا در رفاه زندگی 
می كردند، ادعا داشتند كه حالشان خوب نیســت. آنها درگیر افسردگی، وسواس و 
رنج های روانی پرشــمار بودند. در این زمان، عده ای با رویكرد شبه علمی، شروع به 
تولید محتواهایی كردند كه آسیب زیادی به همراه داشت. آنها به سؤال های پیچیده، 
جواب های خیلی ساده دادند؛ مثال در پاســخ به این سؤال مهم كه چطور می توانیم 
راضی تر و خوشحال تر زندگی كنیم، این جواب ساده را دادند كه اگر مثبت فكر كنیم، 
اتفاقات خوبی برایمان می افتد. به این ترتیب فرضیه هایی تولید شد كه می توان به آنها 
»استبداد مثبت گرایی« گفت. تولیدكنندگان این فرضیه ها معتقد بودند كه احساس 
اصلی و طبیعی انسان ها، شادی است. اما واقعیت این است كه هرچند شادی بخش 
مهمی از زندگی است، اما اندوه و رنج هم باید به رسمیت شناخته شوند تا افراد آسیب 
نبینند؛ مثل اینكه جهان مدرن، لبخند را روی لب انسان ها جراحی و آنها را مجبور 
می كند خوشحال باشند. اما واقعیت زندگی به این سادگی نیست. بنابراین این موضوع 

می تواند معیاری برای سنجش درست بودن كتاب های روانشناسی باشد.

سؤال های پیچیده 

آگاهی؛ امتیاز كتاب های روانشناسی
با همه مالحظاتی كه انتخاب یك كتاب روانشناسی دارد و همه آسیب هایی 
كه یك انتخاب نادرست می تواند همراه داشــته باشد، خواندن محتوای 
علمی و درســت درباره این موضوعات، امتیازات زیادی دارد. مهم ترین 
اثر این مطالعات، افزایش آگاهی است. حتی رفتن سراغ ادبیات داستانی 
می تواند آموزه های روانشناسی همراه داشــته باشد. وقتی با قهرمان یك 
داستان همراه می شــویم، می توانیم به یك جهان  معنایی تازه وارد شویم 
و زندگی را از چشــمان آن قهرمان ببینیم. این تجربه به وسعت ذهن ما 
منجر می شود. اینجاست كه ادبیات داستانی می تواند تجربه ارزشمندی 
در اختیارمان بگــذارد. یكی دیگــر از امتیازات رفتن ســراغ كتاب های 
روانشناسی، دانستن درباره ایرادها و مشكالت درونی ماست. ممكن است 
خواندن یك كتاب در این حوزه به ما كمك كند كه ریشه های یك اختالل 
یا رنج روانی را در خودمان پیدا كنیم و حتی تا حدی می توان با تمرین های 

این كتاب ها، مسیر درمان را پیش برد.

كمال گرایی؛ سرعت گیری 
در راه رشد و پیشرفت

احتماال شما هم تا به حال با افرادی مواجه شده اید 
كه در همه موضوعات، دنبــال بهترین حالت 
هســتند و به همین دلیل تقریبا هیچ وقت از 
چیزی احســاس رضایت نمی كنند. شاید حتی 
خودتان جزو این دســته افراد باشید. این فقط 
یكی از نشــانه های افراد مبتال به كمال گرایی 
است. كمال گرایی چیست، چه ویژگی هایی دارد 

و چطور باید با آن مواجه شویم؟

   بهترین های غیرواقعی
كمال  گرایی، مجموعه ای از افكار همراه با خودخوری 
است و شما را وادار می كند بخواهید به اهدافی برسید 
كه از نظر عملــی غیرواقع گرایانه هســتند؛ در واقع 
همیشه دنبال بهترین حالت هســتید، اما نه به شیوه 
سالم و رو به پیشرفت بلكه دنبال بهترینی می گردید 
كه واقعی و احتماال قابل دسترس نیست. كمال گرایی 
لذت را از شــما می گیرد، اعتماد به نفســتان را نابود 
می كند، باعث می شود توانایی انجام كارها را از دست 
بدهید، اشتیاقی در وجودتان باقی نمی ماند و در نهایت 
برعكس آنچه تصور می كنید، این ویژگی سرعت رشد 
شما را كند می كند. رسیدن به بهترین ها با كمال  گرایی 
تفاوت دارد. این حرف به هیچ وجه به این معنا نیســت 
كه باید از آرزوها و خواسته هایتان دست بكشید بلكه 
كاركردش این است كه نمی گذارد از محدوده  عقالنیت 

و واقعیت خارج شوید.
   به تعادل برسید

برای مدیریت ایــن ویژگی و به تعادل رســاندن آن، 
راه هایــی وجــود دارد. می توانیــد بــدون اینكه از 
استانداردهای شخصی خودتان كوتاه بیایید، انتظارات  
را به  شــكلی تغییر بدهید كــه در چهارچوب واقعیت 
بگنجند تا اگر كاری طبق نقشه  پیش بینی شده پیش 
نرفت، راحت تر بتوانید اوضاع را سروســامان بدهید. 
همین كه بدانید چرا كارتان نتیجه نداده است، می تواند 
ســرنخی باشــد كه قدم بعدی را از آنجا آغــاز كنید. 
قسمت های نیمه تمام یك كار بزرگ را نشانه  شكست 
پروژه فرض نكنید و بپذیرید این فقط بخشی از مسیر 
است. پس به جای اینكه همه  توان خود را روی رسیدن 
به كمال در تك تك جزئیــات بگذارید، ببینید كه باید 
وقت و انرژی خــود را كجاها صرف كنیــد تا به هدف 
اصلی نزدیك تر شــوید. یادتان باشد كسی كه از انجام 
كارش لذت می برد، میدان دیدش گسترده تر می شود 

و اشتیاقش در انجام كار باعث نتیجه  بهتر خواهد شد.

راهنما

جكی چان، ستاره فیلم های اكشن چه ویژگی های رفتاری ای دارد؟

قهرمان كمال گرای 
فیلم های اكشن

حتی آنها كه چنــدان اهل فیلم، مخصوصا فیلم های اكشــن نیســتند، جكی چان را 
می شناسند. از آن سال ها كه تلویزیون 2شبكه بیشتر نداشت تا حاال كه تنوع فیلم های 
سینمایی در دنیا بی اندازه است، جكی چان به عنوان چهره آشنایی كه فیلم های به اصطالح 
معمول »بزن بزن« بازی می كند، شناخته شده است. ماجرای زندگی و شخصیت این چهره 

ورزشكار و بازیگر شنیدنی است.

 كله شقی و آسیب های شهرت كودكی پرماجرا

 تجربه  در هنرهای متنوع

 اسكار دیرهنگام

جكی چان، كودكی پرماجرا و عجیب و غریبی داشته است. 
او در سال1954 در هنگ كنگ به دنیا آمد. پدر و مادرش در 
سفارت فرانسه در هنگ كنگ كار می كردند. وضعیت مالی 

خانواده چان آن قدر نامناسب بود كه آنان می خواستند 
جكی 5ساله را در برابر 1500دالر به یك دكتر انگلیسی 
بفروشند اما از كارشان منصرف شدند و تصمیم گرفتند 

برای یافتن كار بهتر به استرالیا مهاجرت كنند. در آن 
دوران كودكان بی سرپرست در چین كم نبودند زیرا با روی 
كارآمدن كمونیست افراد زیادی كشته و یا مجبور به فرار از 
كشور می شدند. نام جكی چان هم از زمانی روی او گذاشته 

شد كه در استرالیا كار می كرد و مردم و صاحب كار او را 
جكی صدا می زدند. جكی را در 7سالگی به یك پانسیون در 
هنگ كنگ فرستادند و او به مدت 10سال، نزد استادی به نام 

»یوشان یوان« عملیات آكروبات، كونگ فو، اپرای چینی، 
پانتومیم و آواز را آموخت. 8ساله بود كه در فیلم »هفت 

شانس كوچولو« نقش كوتاهی را بازی كرد. سپس به عنوان 
بازیگر خردسال در فیلم های موزیكال هنگ كنگی فعالیت 

داشت.

جكی چان در كتابی با نام »هرگز بزرگ نشده« درباره 
ویژگی های منفی شخصیت خود و اشتباهاتش صحبت 
كرده است. او اعتراف كرده كه چگونه حس ناامنی و 
ناپختگی روحی باعث شده او ثروت هنگفتی را صرف 
كارهای غلط كند، انگار كه طبیعت پرخطر كارش در 
سینما به عنوان یك بدلكار به او روحیه یك كله شق داده 
بود و او را به سوی خرج كردن پول  در قمارخانه، خرید 
هدایای گران قیمت برای رفقا و بی بند و باری اخالقی 
سوق داده بود. چان در كتابش می گوید: »زمانی كه 
پول به سویم سرازیر شد عالوه بر اینكه به سوی الكل و 
قمار كشیده شدم، فرصتی هم برای تسویه حساب با 
آدم هایی پیدا كردم كه پیش از این نگاهی از باال به پایین 
به من داشتند. همیشه با خودم مقدار زیادی پول حمل 
می كردم. وقتی شما در فقر زندگی كرده باشید همراه 
بودن این پول ها به شما حس امنیت می دهد. همیشه 
دوست داشتم در وعده های غذایی تعداد زیادی آدم 
همچون یك دار و دسته به دورم باشند«.

كمال گرای افراطی
جكی چــان بــا 2900برداشــت برای یــك صحنه 
10دقیقه ای ركورد تمامی كارگردانان را در سختگیری 
شكسته است و به همین دلیل بســیاری معتقدند او به 
كمال گرایی افراطی مبتالســت. جكی در سال 1982، 
كارگردانی فیلم »خدای اژدها« را عالوه بر بازی در آن 
نیز بر عهده داشت. نخســتین صحنه فیلم، جكی چان 
و تعدادی دیگر از بدلكاران فیلم را نشــان می دهد كه 
مشغول یك بازی به نام »جیانزی« هســتند. قرار بود 
این صحنه اوج داستان فیلم باشد اما جكی اصرار داشت 
كه فیلم با یك صحنه هیجان انگیز آغاز شــود. در این 
صحنه بدلكاری ها و حــركات آكروباتیك زیادی انجام 
می گیرد اما جكی تنها یك ضربه به وسیله بازی می زند 
و برای اینكه ایــن تنها ضربه از نظــر زاویه و زمانبندی 
بهترین باشد صدها بار تكرار شــد. بدین ترتیب جكی 
ركورد گینس بیشترین برداشت از یك صحنه را به خود 
اختصاص داده است. در ســال 2010، او ركورد گینس 
بیشــترین عنوان در یك فیلم را به دست آورد؛ در واقع 
جكی چان در فیلم »زودیاك چینی« 15نقش كلیدی 
ازجمله نویسندگی، كارگردانی، بازیگری، تهیه كنندگی، 
فیلمبرداری، كارگردان هنری، هماهنگ كننده بدلكاری، 
آهنگساز، خواننده و حتی هماهنگ كننده تداركات را نیز 
بر عهده داشت. عالوه بر این، او ركورد گینس بیشترین 
بدلكاری انجام شده توسط یك شخص زنده را از آن خود 

كرده است.

تركیب هنرهای رزمی، بازیگری و كمدی به خودی خود تجربه 
متفاوتی است اما جكی چان در سال های فعالیتش تالش كرده 
در حوزه های متنوعی شانس خود را امتحان كند. برخالف دیگر 
بازیگرها، جكی در یك مدرسه اپرا آموزش دیده است. هنگامی 
كه او كم سن و سال بود، در كنار كونگ فو به یادگیری موسیقی 
نیز می پرداخت. او تاكنون 11 آلبوم مستقل و 9 آلبوم گردآوری 

شده )آلبومی با آهنگ هایی از یك یا چند هنرمند( منتشر كرده و 
توانسته عنوان بهترین خواننده خارجی كشور ژاپن را از آن خود 
كند. جكی در مراسم اختتامیه المپیك چین نیز به خوانندگی 

پرداخت.

جكی چان كارنامه بلندباالیی از فیلم ها و سریال های پرمخاطب دارد و توانسته با تركیب هنرهای رزمی با سبك كمدی، ژانری جدید در سینما به وجود آورد. اما با وجود 
داشتن افتخارات زیاد و جوایز متعدد، سال ها طول كشید كه به اسكار برسد. 5ســال پیش جكی چان به خاطر حضور در 200فیلم و دستاوردهای هنری بسیار، اسكار 
افتخاری دریافت كرد. بازیگر 67ساله از 8سالگی جلوی دوربین ظاهر شــده و هنرهای رزمی را به نمایش گذاشته است. او در رابطه با جایزه اش در مراسم اسكار گفت: 
»بعد از 56سال حضور در عرصه فیلم سازی ، سرانجام موفق شدم به این افتخار دست یابم. من به خاطر مردم همچنان به بازیگری ادامه می دهم، از پنجره بیرون می پرم 

و مصدوم می شوم.«

نشاندن خنده بر لب مردم
جكی چان، جزو هنرمندانی است كه محبوبیتش برای 
سال ها بین نسل های مختلف ادامه پیدا كرده؛ چرا كه 
تالش كرده لحظات شــادی را جلــوی دوربین ببرد و 
خنده بر لب مردم بنشاند. او در سال 1986سومین فیلم 
پرفروش دهه 80 هنگ كنگ را با نام »شمشیر خدایان« 
بازی كرد و در همین فیلم بود كــه موقع بدلكاری در 
زمان فیلمبرداری سقوط كرد، استخوان جمجمه اش 
خرد شــد و تحت عمل جراحی مغز قــرار گرفت. در 
سال های بعدی فعالیت هم بارها دچار مصدومیت شد 
اما در گفت وگوهایش گفته كه برایش مهم نیست و تنها 
شاد كردن مردم برایش اهمیت دارد. جكی چان از سوی 
سازمان ملل متحد به عنوان سفیر حسن نیت صندوق 
حمایت از كودكان بی سرپرســت )یونیسف( و انجمن 
كمك به كودكان مبتال به بیماری ایدز این ســازمان 

انتخاب شده است.

مشاوره و درمان 
فضای مجازی

حتی اگر بهتریــن و علمی ترین كتاب روانشناســی را برای 
خواندن انتخاب كنیم، این كتاب نمی تواند جای مشــاوره، 
روان درمانی و اقدامات عملی را بگیرد. یادمان باشد كه كتاب، 
فقط نقش آگاهی رسانی دارد و به ما می گوید كه مشكل مان 
كجاســت، اما راه درمان و رفع مشــكل را باید جای دیگری 
پیدا كنیم. اتفاقی كه در اتاق مشــاوره یــا فرد آموزش دیده 
و متخصص می افتد، تنهــا در همان فضا ممكن اســت و با 
كتاب خواندن قابل جایگزینی نیست. اقدام بالینی، كار فرد 
متخصصی است كه صالحیت علمی روانشناسی داشته باشد 
و كتاب ها، تنها تلنگری هستند برای اینكه درباره موضوعات 

روانشناسی اطالعات بیشتری كسب كنیم.

به همان اندازه كه گرایش عمومی به موضوعات روانشناســی بیشــتر 
شده، بازار روانشناســی زرد هم در فضای مجازی داغ شده و وضعیت 
نگران كننده ای به وجود آورده است. هر روز یك چهره جدید به افرادی 
كه در فضای مجازی به دیگران وعده بهشت روی زمین می دهند، اضافه 
می شود. افراد سرگشته زیادی هم سراغ این چهره ها می روند تا پاسخ 
سؤاالتشان را حاضر و آماده دریافت كنند. از طرف دیگر روانشناسان و 
اندیشمندان صاحب صالحیتی هم هســتند كه ورود به عرصه ارتباط 
عمومی و فضای مجازی را برای خود بد می دانند و با دوری از این فضا، 
زمین را برای ســودجویان خالی می كنند. اگر قصــد دارید در فضای 
مجازی هم دربــاره موضوعات مربوط به روانشناســی بخوانید، حتما 
صفحات افرادی را دنبال كنید كه صالحیت علمــی الزم را دارند و به 

پشتوانه تحصیالت و دانش، محتوا تولید می كنند.



مطبخ خانه 8 پادكست گردی

پادكســت »رواق« یكــی از 
محبوب تریــن پادكســت های 
روانشناســی ایرانــی اســت. 
پادكستی كه آن را فرزین رنجبر 
ساخته و تا امروز 84قسمت از آن 
منتشر شده است. با گوش كردن 
به این پادكست كه فصل اول آن 
براســاس كتاب »روان درمانی 
اگزیستانســیال« اثــر ارویــن 
یالوم اســت، می توانیم با ریشه 
ترس های آدمی ازجمله مرگ، 
تنهایی و پوچی آشــنا شویم و 
راه های رهایی از این حس ها را 
یاد بگیریم. جالــب اینكه كتاب 
اروین یالــوم در ایــران یكی از 
پرفروش ترین كتاب های حوزه 
روانشناسی است و با گوش كردن 
به این پادكست به راحتی می توان 
كلیات این كتاب را متوجه شد. 
در معرفی پادكست رواق آمده: 
»هــدف رواق، كشــِف فردِی 
مخاطبان از ابعاد زیست اصیل 
است و من با تكیه بر آثار اروین 
یالوم، در این مكاشفه همراه شما 

هستم.« 

روانكاوی در خانه

همه ما ایرانی ها دلمان می خواهد 
بــرای یك بــار هــم كه شــده، 
شاهنامه فردوســی، این شاهكار 
ادبیــات فارســی را بخوانیم. اما 
قطر كتاب شــاهنامه و از طرفی 
خوانش ســخت آن باعث شده تا 
خیلی هایمان بعد از چند صفحه 
مطالعــه، قیــد آن را بزنیم. حاال 
در عصر ارتباطــات و تكنولوژی، 
پادكستی در حال تولید است كه 
كار مطالعه شاهنامه و آشنایی با 
كهن داستان های ایرانی را برایمان 
بسیار راحت كرده است. پادكستی 
به نام »فردوسی خوانی« كه كارش 
را از حدود سه سال پیش آغاز كرده 
و امروز به قسمت صدوهشتادویكم 
رسیده اســت. در این پادكست، 
امیر خادم، هر قسمت تعدادی از 
ابیات شاهنامه را می خواند و اگر 
الزم باشد، بعضی از ابیات را معنی 
كرده یا اطالعاتی تكمیلی در مورد 

آن ارائه می دهد.

قصه های شاهنامه

امســال دومین ســالی است كه 
به دلیل شــیوع ویــروس كرونا، 
نتوانستیم سفر برویم. اما در همین 
روزهای خانه مانی هم می توانیم 
با دنبال كردن پادكست هایی كه 
درباره سفر است، از چهاردیواری 
امن خانه با خاطره و تجربه دیگران 
سفر كنیم! یكی از این پادكست ها، 
»رادیو جولون« است؛ پادكستی 
به تهیه كنندگی كیمیا خسروی 
و ساالر موسوی كه در هر قسمت 
در مورد یك مقصد خاص یا یك 
موضــوع مرتبط با گردشــگری 
 صحبــت می كنــد. تا بــه امروز
39   اپیزود این پادكست منتشر 
شــده كه بــا دنبال كــردن آنها 
می توانیــم درحالی كــه در خانه 
هستیم، به بادگیرهای یزد، میدان 
شهرداری رشت، باغ شازده ماهان 
كرمان و... و همچنین جاذبه های 
توریستی سراسر دنیا سفر كنیم. 
ضمن اینكه می توانیم راهكارهای 
سفر اصولی و كم هزینه را نیز یاد 

بگیریم.

سفر از راه دور!

پنجشنبه
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 افطار با 
دویماج تبریزی ها

آذربایجان شرقی، بزرگ ترین و پرجمعیت ترین 
استان ناحیه شــمال غربی ایران است. این 
خطه عالوه بــر جنبه هــای جغرافیایی و 
سیاســی از مهم ترین قطب های فرهنگی 
و گردشــگری ایران محســوب می شود. 
آذری های این استان در  ماه مبارك رمضان 
مناســك و فرهنگ ویــژه خــود را دارند. 
مهم ترین خــوراك آذری ها در  ماه رمضان  
آش بوده و در بسیاری از شب های این  ماه 
مبارك بین در و همســایه پخش می شود. 
از مهم ترین آنها  آش شــیر،  آش دوغ،  آش 
گوجه فرنگی، آش ماست،  آش شیله عدس 
و  آش اوماج هستند كه ســفره های افطار 
 ماه رمضان را در این شهر زیباتر می كنند. 
آش دوغ كه در زبان آذری بــه آن »اِیران 
آشــی« می گویند غذایی مخصوص افطار 
است كه هضم آسانی دارد و برای بدن مفید 
است. نعناع، دوغ، نخود، سبزی، تخم مرغ و 
برنج مواد اصلی این غذا هســتند كه برای 
افطار و معده خالی بســیار مناسب اند. آش 
گوجه فرنگی هم یكی دیگر از غذاهای محلی 
آذربایجان شرقی است كه اصالتش به شهر 
تبریز برمی گردد. تبریزی هــا به این  آش، 
آبغورا آشــی یا بامادور آشی هم می گویند. 
اصلی ترین مواد تشــكیل دهنده این  آش 
گوجه فرنگی، برنج، آبغوره و حبوبات هستند. 
از نظر ظاهری این آش با  آش ترش شمالی ها 
شباهت دارد و هنگام سحر طرفداران زیادی 
دارد. همچنین از دیگر خــوراك آذری ها 
می توان به دویماج اشــاره كرد كه یكی از 
میان وعده های اصیل تبریزی است. این غذا 
با نان اسكو یا نان لواش خشك، خامه، پنیر، 
گردو، دوغ، كره محلــی و یا روغن حیوانی 
تهیه می شــود. برای پختــن دویماج باید 
نان های خشــك را با دوغ حسابی خیس و 
نرم كنید. بعد از آن بقیه مواد الزم را به نان 

نرم شــده اضافه و خوب مخلوط می كنید. 
آذری ها این غذا را كه طی نیم ساعت آماده 
می شود، در  ماه رمضان به عنوان افطار سرو 
می كنند. برای معرفی شیرینی های اصیل 
این استان هم گفتنی است كه »قِیقاناق« 
شیرینی قدیمی مادربزرگ های آذری است 
كه در بیشتر سفره های افطاری وجود دارد. 
این شــیرینی مخصوص برای افزایش قند 
خون بدن مفید بوده و شیره آن نیز از انگور 
مخصوص تهیه می شود و برای افرادی كه 
قند خون باالیی دارند، ضرر ندارد. همچنین 
»زنجفیلی كوكه« نان مخصوص رمضان در 
آذربایجان شرقی بوده كه زینت بخش سفره 
افطار روزه داران اســت. این نان به قدری 
پرطرفدار اســت كه در ایام غیررمضان هم 
در برخی از شهرهای استان تهیه می شود. 
برخی از كارگاه های شــیرینی پزی اقدام 
به تهیه این نان می كننــد و تمام نان ها در 
ســاعات مانده به افطار به فروش می رسد. 
این نان مخصوص، پرانرژی و ســالم بوده و 
شكر كمی در داخل آن به كار رفته و خیلی 

مقوی است.

توریسم غذایی

این غذا با نان اسكو یا نان 
لواش خشك، خامه، پنیر، 
گردو، دوغ، كره محلی و یا 

روغن حیوانی تهيه می شود. 
برای پختن دویماج باید 

نان های خشك را با دوغ 
حسابی خیس و نرم كنید

 مقابله با 
تشنگی روزه داری

روزه داری در فصــل گــرم موجب كم آبی 
بدن می شــود. آب بدن مهم ترین عاملی 
اســت كه می تواند برای روزه داران باعث 
مشــكالت زیادی شــود و حتی جان فرد 
را به خطر بیندازد. برای همین آشــنایی 
با نوشــیدنی های مخصوص  مــاه رمضان 
می تواند بــرای رفع عطش مفید باشــد. 
شــربت ســكنجبین خیــار كــه یكی از 
معروف ترین و پرخاصیت ترین نوشیدنی ها 
در طب سنتی ایران است تأثیرات درمانی 
و شفابخشــی زیــادی دارد و بــرای رفع 
عطش نیز بسیار مفید اســت. برای تهیه 
این نوشیدنی قبل از هر چیز لیموترش را 
پوست بگیرید و گوشت آن را جدا كرده و 
همراه عرق نعناع درون مخلوط كن بریزید. 
پس از آن خیــار را خوب شســته و رنده  
كرده و بــه مواد داخل پــارچ اضافه كنید. 
بعد از مخلوط شدن این مواد، آنها را درون 
لیوان بریزید و به اندازه شیرین شــدن آن، 
سكنجبین به لیوان اضافه و با یخ سرو كنید. 
شــربت آبلیمو نیز یكی از نوشیدنی هایی 
بوده كه برای رفع عطــش در  ماه رمضان 
مناسب است. شــربت آبلیمو كم شیرین 
سبب ترشح بزاق شده و احساس تشنگی 
را در روزه داران برطــرف می كنــد. برای 
آماده كردن این نوشــیدنی به میزان كافی 
آبلیمو و آب و شــكر را مخلوط كرده و به 
خوبی هم بزنید. شــربت خاكشیر یكی از 
سنتی ترین نوشیدنی های رفع گرمازدگی 
و تشنگی اســت. دانه های خاكشیر وقتی 
درون آب قرار می گیرنــد، می توانند چند 
برابــر وزن خود آب جذب كــرده و متورم 
شوند. در نتیجه این دانه ها آب زیادی را در 
بدن نگه داشته و وقتی بدن به تعریق افتاده 
و با كمبود آب مواجه می شــود از ذخیره 
آب آنها استفاده می كند؛ بنابراین مصرف 

این شــربت در روزهای روزه داری بسیار 
مفید اســت. برای تهیه آن اول خاكشیر را 
بشویید و با خیســاندن آن به مدت یك تا 
۲ ساعت بگذارید خاكشیرها ته نشین و از 
شن ها جدا شوند. سپس با افزودن آبلیمو، 
خرده های یخ، عســل و گالب نوشــیدنی 
خود را تكمیل كنید. گفتنی اســت زمانی 
كه آب خنك همراه با یخ مصرف می شود 
دمای بــدن را برای مــدت كوتاهی پایین 
می آورد و باعث رفــع عطش در دراز مدت 
نمی شود؛ پس هنگام افطار باید از نوشیدن 
آب یخ به طور ناگهانی پرهیز كرد. همچنین 
مصرف آب همراه غذا و به مقدار زیاد موجب 
رقیق شدن شیره گوارشی و آنزیم های مؤثر 
در هضم غــذا و در نتیجه منجر به اختالل 
در هضم و جذب مواد غذایی و درد شــكم 
و نفخ خواهد شــد. بهترین زمان نوشیدن 
آب كافی یك ســاعت بعد از افطار تا نیم 
ســاعت قبل از مصرف غذای سحر است. 
بهترین روش برای رفع عطش و تشنگی نیز 
مصرف سبزی و میوه های آبدار و فیبردار در 

وعده های سحر و افطار است.

دانستنی ها

زمانی كه آب خنك همراه با 
یخ مصرف می شود دمای بدن 

را برای مدت كوتاهی پایین 
می آورد و باعث رفع عطش 

در دراز مدت نمی شود؛ پس 
هنگام افطار باید از نوشیدن 

آب یخ ناگهانی پرهیز كرد

 در  ماه میهمانی خدا 
به خوبی وزن كم كنید

فلسفه روزه داری در  ماه رمضان به فرهنگ 
كم خوری و افزایش عبادت اشاره دارد اما 
گاهی پیش آمده كه بــا روش ها و عادات 
نادرســت غذایــی روزه داران در انتهای  
ماه مبــارك نه تنها وزن كم نكــرده بلكه 
افزایش وزن نیز پیدا می كنند. روزه داری 
از بهتریــن روش ها برای كاهــش وزن و 
ســوزاندن چربی اســت كه اگر با روزی 
3۰دقیقه فعالیت یا پیاده روی همراه باشد 
می تواند مؤثرترین راه برای الغری باشــد 
زیرا بــدن در این حالت كالری بیشــتری 
مصرف می كند و از چربی های ذخیره شده 
به عنوان نخســتین منبع انرژی استفاده 
می كند. گفتنی است كه حتی ورزشكاران 
از روزه برای الغری و كاهش چربی استفاده 
می كنند. روزه، بهترین ســم زدای طبیعی 
است كه باعث استراحت سیستم گوارش 
بدن می شود و نتیجتا با تقویت سوخت وساز 
كالری بیشــتری می ســوزاند. همچنین 
روزه داری عملكــرد كبــد و كلیه ها را نیز 
بهبود می بخشــد. غالب افراد معتقدند كه 
روزه گرفتن می تواند شروعی برای كاهش 
وزن و الغری باشد اما رعایت نكات غذایی 
در  ماه رمضان نیز بســیار در این امر مؤثر 
اســت زیرا رژیم غذایی نامناســب در ماه 
رمضان می تواند به بدن آسیب بزند و سبب 
بیماری شــود. این نكته را فراموش نكنید 
كه در وعده افطار و سحر میوه و سبزیجات 
تازه مصــرف كنید زیرا این مــواد غذایی 
سرشــار از فیبر هســتند و باعث احساس 
سیری بیشتر طی روز می شوند. همچنین 
آب و ویتامین های مورد نیاز بدن را تامین 
می كنند. ســاالد خیار و گوج  فرنگی را با 
افزودن هویــج، جوانه گندم، عدس و ماش 
می توان در وعده سحری مصرف كرد و كاهو 
نیز بهترین گزینه مصرفی است زیرا مانع 

از ابتالی روزه داران به یبوســت می شود. 
همچنین در وعده سحر غذاهای سرخ شده، 
پرچرب و شور و شــیرین نخورید و همراه 
غذای خود ساالد و میوه مصرف كنید زیرا 
این مواد در كاهش احســاس گرســنگی 
و تشنگی بسیار مؤثر اســت. اگر در سحر 
به خوردن غــذا میل نداریــد، توصیه این 
است كه یك مقدار آب، شــیر و مانند آن 
اســتفاده شــود تا بدن در طول روز دچار 
خشكی و كم آبی نشود. بهترین رژیم برای 
افطار، رژیم مایعات و قندهای ســاده قابل 
جذب اســت زیرا در زمان افطار قند خون 
در پایین ترین میزان  قــرار دارد. از همین 
رو افطار خود را با خرمــا، آب گرم یا چای 
كمرنگ، شــیر و ... آغاز كنید. برای نكته 
آخر هم در خاطرتان باشد كه رژیم كاهش 
وزن غیراصولــی در  ماه رمضــان، عواقب 
بدی مانند كمبود ویتامین، فشار پایین و 
ضعف جسمی را به دنبال دارد؛ پس توصیه 
می شــود افراد چاق زیرنظر پزشك تغذیه 
رژیم دریافت كنند تا عالوه بر كاهش وزن، 

سالمت جسم شان نیز تأمین شود.

رژیم خاص

 روزه داری از بهترین 
روش ها برای كاهش وزن و 

سوزاندن چربی است كه اگر 
با روزی ۳۰ دقیقه فعالیت 

یا پیاده روی همراه باشد 
می تواند مؤثرترین راه برای 

الغری باشد

سرآشپز این هفته پیشنهادهایی ویژه برای 
 ماه مبارك رمضان دارد

نان از هر نوع و شــكلی كه باشد، بركت 
سفره های ایرانی اســت. البته این بركت 
سفره در وعده های سحر و افطار  ماه رمضان جایگاه خاصی دارد. 
بســیاری از روزه داران ترجیح می دهند طعم متفاوت و خوشمزه 
نان های خانگی را در این ایام تجربه كنند. از این رو شراره تقی زاده، 
آشپز این هفته ما دســتور تهیه ۳ نان محلی و خانگی را به شما 
آموزش می دهد. ناگفته نماند تقی زاده از هنرمندان فعال در حوزه 
فرش هم بوده و در رشته های متعدد ورزشی مدال های طال، نقره و 
برنز را دریافت كرده است. او همیشه به سالم خوری و تجربه پخت 
خوراكی های گوناگون ایرانی و فرنگی در خانه عالقه داشت اما با آغاز 
دوره كرونایی و در خانه ماندن تصمیم گرفت برای حفظ روحیه خود 
و دیگران، آموزش آشپزی به دوستداران این هنر را در صفحه  ای به 
نام »خوان و نان« در فضای مجازی راه بیندازد. بدین ترتیب با پخت 
غذاهای آسان، متنوع و سالم خانگی، دریچه دنیای جدیدی روی او 
گشوده و بر تجربه های او در پخت نان نیز افزوده شد. او انواع نان های 
خانگی خوشمزه می پزد و به خاطر دلبستگی اش به فرهنگ این مرز 
و بوم به مطالعه فرهنگ غذایی مناطق مختلف ایران زمین پرداخته 
و شناسایی و معرفی انواع شیرینی ها و غذاهای محلی را در فضای 
مجازی دنبال می كند. این شما و این دستور ۳ نان خانگی و محلی 

برای سفره های افطاری.

سحر  غفوری 

نان تافتون خانگینان شیرمال

كلوچه خرمایی دزفولی

شیرمال، نانی بسیار خوشمزه و دلچسب و گزینه  ای عالی 
برای بازكردن روزه در سفره افطار است. بسیاری این نان را 
از بیرون تهیه می كنند اما این بار می خواهیم شما را با طرز 

تهیه شیرمال در خانه آشنا كنیم.

هیچ چیز به اندازه بوی عطر نان خانگی هنگام افطار، دلربایی نمی كند؛ 
نانی كه درست كردنش هم لذتبخش است و هم پر اجر و ثواب. البته 
میان نان های خانگــی، نان تافتون از لطیف ترین و خوشــمزه ترین 
نان های ایرانی است كه با بســیاری از غذاها خورده می شود. این نان 

طرز تهیه آسانی دارد و به راحتی می توانید در خانه آن را تهیه كنید.

یكی از خوشــمزه ترین كلوچه های ایرانی، كلوچه خرمایی دزفول است كه 
همانطور كه از اسمش پیداست از سوغاتی های دلچسب جنوب ایران و شهر 
زیبای دزفول است. این كلوچه خوش طعم و مقوی گزینه خوبی برای سفره 
افطار و سحری در  ماه مبارك رمضان است. طرز تهیه این كلوچه آسان است 

و پیشنهاد می كنیم دست به كار شوید.

  شیر گرم: یك پیمانه
  آرد گندم سبوس دار: ۶۰۰ تا ۶۵۰ گرم

  تخم مرغ: ۲ عدد
  خمیرمایه: یك قاشق غذاخوری

  شكر: ۱۰۰ گرم
  روغن مایع: ۱۰۰ میلی لیتر )نیم پیمانه سرخالی(

  نمك و ســركه: هركدام یك قاشــق 
چایخوری

برای رومال:
  زرده تخم مرغ، : یك عدد

  كنجد، سیاه دانه و تخم كتان به مقدار 
كافی

مواد الزم

  آرد گندم سبوس دار: حدود ۴۴۰ گرم
  نمك: یك قاشق چایخوری

  خمیرمایه: ۳ قاشق چایخوری
  شكر: ۲ قاشق چایخوری

  آب ولرم: نصف پیمانه
  ماست: ۲ قاشق غذاخوری

  تخم مرغ: یك عدد
  روغن مایع: ۴ قاشق غذاخوری

مواد الزم

خمیرمایه، یك قاشق آرد، یك قاشق شكر و آب ولرم 
را مخلوط كنید و روی آن را برای ۱۵ دقیقه بپوشانید 
تا عمل بیاید. آرد الك شــده و پودر زیره را در كاسه ای 
بزرگ مخلوط كنید. روغن و كره را بــه آرد بیفزایید 
و مخلوط كنید تا به شــكل خرده نان در بیاید. در این مرحله مقداری آرد را 
بردارید و گلوله كنید باید به راحتی جمع شــود و بتوانید آن را با دست پودر 
كنید. خمیرمایه عمل آمده و شیر را به مخلوط آرد بیفزایید و مخلوط كنید. 
خمیر را جمع كنید و روی آن را به مدت یك ســاعت و نیم بپوشانید. در این 
فاصله هسته خرماها را جدا كنید و كمی با دست یا غذاساز ورز دهید. زنجبیل، 
دارچین و ۲ قاشق غذاخوری روغن به خرماها اضافه و خوب مخلوط كنید. 
از خمیر ورآمده گلوله هایی جدا كنید. وسط آن را گود كرده و گلوله ای خرما 
بگذارید. سپس خمیر را جمع كرده و با دســت مسطح كنید. حاال آنها را در 
سینی فر چرب شده یا روی كاغذ روغنی با كمی فاصله بچینید. روی كلوچه ها 
را رومال كنید، چنگال یا مهر بزنید و به دلخواه خودتان دانه كنجد یا هر دانه 
 روغنی دیگری بپاشــید و در فر از پیش گرم شــده، به مدت ۱۵تا۲۰ دقیقه 
بسته به دمای فرتان در دمای ۱8۰ درجه سانتی گراد بپزید. درصورت نیاز 

چند دقیقه از باال گریل را روشن كنید.

طرز تهیه

عطر و بوی 
نان خانگی

خمیرمایه، شــكر و آب ولرم را مخلوط كنید 
و روی آن را بــرای ۱۰ دقیقه بپوشــانید تا 
به اصطالح به عمل بیاید. در ظرفی بزرگ تر، 
تخم مرغ، ماست و روغن را مخلوط كنید و خمیر مایه عمل آمده را 
به آن بیفزایید. آرد و نمك را با هم مخلوط و الك كنید. نیمی از آن 
را به بقیه مواد بیفزایید و كامال هم بزنید. نیمه دوم آرد را كم كم به 
بقیه مواد اضافه كنید تا جایی كه خمیر جمع شود. سپس خمیر را 
حدود ۱۰ دقیقه كامال ورز دهید. روی خمیر را با ســلفون و پارچه 
تمیز بپوشانید و به مدت یك ساعت استراحت دهید تا حجم خمیر 
دو برابر بشــود. خمیر را به 8 قسمت تقســیم كنید و چانه بگیرید. 
روی چانه ها را به مدت ۱۵ دقیقه بپوشانید و برای نوبت دوم به آنها 
استراحت بدهید. چانه را با وردنه باز كنید و روی تابه یا ساج از پیش 
داغ شده بپزید. روی نان كه حباب زد و شروع به طالیی شدن كرد آن 

را زیر و رو كنید تا طرف دیگر نان نیز پخته شود.
    دقت كنید كه در پخت نان های سنتی، مقدار آرد تقریبی است و 

می تواند با توجه به نوع آرد شما تغییر كند.

    برای آنكه خمیر لطیفی داشته باشید، حتما خمیر را به خوبی ورز 
دهید تا چسبندگی نداشته باشد. با اضافه كردن آرد بیش از حد، پس 

از پخت، نان خشكی خواهید داشت.

طرز تهیه

  آرد شیرینی پزی: ۵۰۰ گرم
  تركیب روغن و كره: ۲۰۰ گرم

  پودر زیره سبز و  خمیرمایه: از هر كدام یك قاشق غذاخوری
  خرمای بی هسته: ۵۰۰ گرم 

  شیر: ۱۵۰ گرم
  زنجبیل و دارچین: از هر كدام یك قاشق غذاخوری

  آب ولرم: یك پیمانه
رومال:

  زرده تخم مرغ: یك عدد
  شیر و زعفران دم كرده: یك قاشق غذاخوری

مواد الزم

در كاســه  ای بــزرگ، شــیر گرم، 
تخم مرغ، شكر، خمیرمایه، روغن و 
نمك را مخلوط كنید. آرد الك شده 
را كم كم و در چند مرحله بــه بقیه مواد اضافه كنید. دقت 
كنید از افزودن آرد بیشــتر خودداری كنید تا نان خشك 
نشــود. مواد را ابتدا با قاشق و ســپس با دست ورز دهید 
تا خمیر جمع شــود. حدود ۱۰ دقیقه خمیر را كامال ورز 
دهید. در آخر سركه را اضافه و با مواد مخلوط كنید. روی 
خمیر را به مدت یك و نیم تا ۲ ســاعت بپوشانید و به آن 
استراحت دهید. خمیر َور آمده را به ۶ بخش تقسیم كنید 
و چانه بگیرید و ۲۰ دقیقه دیگر به چانه ها استراحت دهید. 
سپس چانه را باز كرده و بعد از ورزدادن به شكل یك نان 
فانتزی كوچك دربیاورید. حاال با چاقو از یك سمت خمیر 
حدود 8 برش بزنید. دقت كنید كه برش ها به سمت دیگر 
نرسد. حاال دو ســر خمیر را به هم وصل كرده تا به شكل 
گل در آمده و گرد شــود. با زرده و دانه های روغنی رومال 
كنید. در فر از پیش گرم شده به مدت 3۰ دقیقه در دمای 
 ۱8۰ درجه ســانتی گراد بگذارید تــا روی نان ها طالیی 

و برشته شود.

طرز تهیه



خانه گردی9توپ خانه

بازی »زیرخاكی« هــم گزینه 
بسیار خوبی برای سرگرم شدن 
در خانه است. در این بازی كارتی 
بازیكنان در نقش جوینده های 
زیرخاكی و اشیای گرانبها ظاهر 
می شــوند و با رو كــردن یكی 
یكــی كارت های گنــج، تالش 
می كنند تا بیشــترین كارت را 
به دست بیاورند. بازی زیرخاكی 
دارای 60كارت زیرخاكــی، 
و  انگشــتری  هشت كاشــی 
چهاركارت راهنماســت. روش 
بازی هم به این ترتیب است كه 
هر بازیكــن در نوبت خودش از 
دسته زیرخاكی، كارت رو كرده 
و كنار هم می گذارد. او تا زمانی 
كه بخواهد می توانــد كارت رو 
كند، ولی هر وقت كارت تكراری 
رو شد، می ســوزد و نوبتش رد 
می شود. اگر قبل از اینكه بسوزد، 
روكردن كارت ها را متوقف كند، 
می تواند هرچه رو شــده را برای 
خودش بردارد و گنجینه اش را 

پربارتر كند!

به جیب زدن زیرخاكی!

اگر به دنبال یك بــازی خانوادگی 
پرهیجان هستید، حتما بازی های 
»رنگ چیــن« یــا »كاپوچین« را 
امتحان كنید. ایــن بازی كه برای 
افراد باالتر از شش ســال مناسب 
اســت، باعث تقویت مهارت های 
ریاضی، توجه، تمركز، ســرعت و 
مهارت هــای حســی و حركتی 
بازیكنان می شود. كاپوچین دارای 
چندین فنجان رنگــی كوچك و 
كارت های بازی است كه روی آنها 
اشكال مختلف با رنگ های مختلف 
تصویر شده است. بازیكن ها برای 
اینكه متوجه شوند كدامیك از آنها 
ســرعت عمل باالتری دارند، باید 
فنجان های رنگی خودشــان را در 
سریع ترین زمان ممكن به تركیبی 
كه در كارت های روشده می بینند، 
در بیاورند. درنهایت هركســی كه 
زودتر فنجان هایش را براســاس 
كارت بچینــد، زنــگ را بــه صدا 
درمی آورد و كارت را از آن خودش 
می كند. هركس كارت بیشــتری 

جمع كند، برنده بازی خواهد بود.

بازی سرعت عمل

ذهن خوانی كنیم

یكی از بازی های بســیار زیبایی 
كه در روزهای قرنطینه حســابی 
سرگرم مان می كند، بازی فكری 
»The Mind )ذهن(« است؛ یك 
بازی كارتی كه برای گروه ســنی 
هشت ســال به باال مناسب است 
و برای دو نفر هم قابل اجراست. 
نكته جالب توجه درباره بازی این 
است كه این بازی برنده یا بازنده 
ندارد! همه شــركت كنندگان یا 
با هــم برنده می شــوند، یا با هم 
می بازند! بــازی ذهن، دارای یك 
دسته كارت 100عددی است كه 
روی آنها اعداد یك تا 100نوشته 
شده اســت. بازیكن ها باید بدون 
اینكه كارت دست بازیكنان دیگر را 
نگاه كنند یا حتی كلمه ای صحبت 
كننــد، حــدس بزننــد هركس 
كارت های دســتش را چه زمانی 
بازی می كند. تنها هدف بازی این 
اســت كه كارت های اعداد در هر 

مرحله به ترتیب بازی شوند.

پنجشنبه

شماره 117
9  اردیبهشت 1400 

33بار 
ركورد شكستم

پرش با نیزه یكي از تكنیكی ترین ورزش هاي جهان است و هیچ 
شك و تردیدی در آن وجود ندارد. ورزشكار باید با یك اهرم یا 
همان نیزه چهارمتری و با چرخش بدن و به كارگیری تكنیك های 
ویژه، خودش را از بلندترین ارتفاع عبور دهد، بدون اینكه میله 
قرارگرفته روی پایه های عمودی را لمس كند. حاال تصور كنید 
یك دختر ایرانی با پوشش اسالمی 33بار در این رشته ورزشی 
ركوردشكنی كرده و در بیست و دوســالگی می خواهد به ركوردهای آسیایی و جهانی 
حمله كند. مهسا میرزا طبیبی، دختر جسور و بی باك دوومیدانی ایران می گوید قصد 
خداحافظی با دنیای قهرمانی را داشته، اما حاال از ركورد چهارمتر عبور كرده و می خواهد 
چهارمین زن دنیا باشد كه در پرش با نیزه از پنج متر عبور می كند. با او كه شهریور سال 

قبل ركورد تاریخی چهارمتر را ثبت كرد گفت وگو كرده ایم.

    پرش با نیزه یك رشــته ورزشی 
خاص و مبتنی بر تكنیك و جسارت 
است. چطور شد كه تصمیم گرفتید 
به عنوان نخستین دختر ایرانی به طور 
حرفه ای در این ورزش سخت و گاهی 

دلهره آور فعالیت كنید؟
می توانم بگویم به طور كامال اتفاقــی پرش با نیزه 
را انتخاب كردم. من از سه ســالگی ژیمناستیك را 
شروع كرده بودم و از نه سالگی در مسابقات استانی 
و كشوری مسابقه می دادم. سابقه فعالیت در چند 
رشته ورزشی دیگر مثل شنا و اسكیت را هم داشتم، 
اما ژیمناستیك ورزش اصلی ام بود. ژیمناستیك در 
ایران محدودیت های خــاص خودش را دارد؛ مثال 
دختران ایرانی به واســطه نوع پوششــی كه دارند 
هیچ وقت به مسابقات برون مرزی اعزام نمی شوند 
و به همین دلیل در پانزده ســالگی تصمیم گرفتم 
شانســم را در ورزش دیگری كه امكان درخشش 
در مســابقات بین المللی را برایــم فراهم می كند، 

امتحان كنم.
    رؤیــای حضور در مســابقات 
بین المللی تنهــا دلیل انتخاب پرش 

با نیزه بود؟
دلیل دیگرش این بود كه حوالی اتوبان شهید بابایی 
و در نزدیكی ورزشگاه آفتاب انقالب كه مخصوص 
دوومیدانی است زندگی می كردیم. وقتی با اصرار 
مادرم به ورزشگاه آمدیم اصال نمی خواستم پرش 

با نیزه را انتخاب كنم. آن روز فقط برای بررســی 
شرایط و آشنایی با فضای دوومیدانی به ورزشگاه 
آفتاب انقــالب رفتیم. اصال نمی خواســتم ورزش 
حرفه ای را ادامه بدهم چون 12سال به طور حرفه ای 
ژیمناستیك كار كرده بودم و برایم نتیجه ای نداشت. 
وقتی وارد شــدیم اصال از محیط ورزشگاه خوشم 
نیامد. عده زیادی دونده در حــال دویدن بودند و 
ازدحام و شلوغی پیست دوومیدانی مرا جذب نكرد. 
تا آن روز خیلی اتفاقی با آنا ربانی كه قهرمان پرتاب 
دیسك ایران بود آشنا شدم. خانم ربانی جزو معدود 
مربیانی بود كه خیلی مرتب و منظم شــاگردانش 
را آموزش می داد. مادرم گفت بهتر است با همین 
مربی كه برای شاگردانش وقت می گذارد كار كنی تا 
زودتر به نتیجه برسی. آموزش مقدماتی دوومیدانی 
را زیرنظر این مربی یاد گرفتــم و مدتی بعد خانم 
ربانی كه می دانســت به دویدن عالقــه ای ندارم و 
قبال ژیمناســتیك كار كرده ام، پیشنهاد داد پرش 
با نیزه را انتخاب كنم. بعــد هم تمریناتم را زیرنظر 
محسن ربانی، همسر خانم ربانی كه ركورددار پرش 
نیزه ایران و قهرمان آسیا بود شروع كردم و شدم از 

معدود دختران پرش با نیزه ایران.
    چند مــاه بعد از شــروع فعالیت 
در پرش با نیزه، امــكان حضور در 

مسابقات را پیدا كردید؟
شش ماه بعد از شروع تمرینات و پشت سر گذاشتن 
آموزش های مقدماتی در مســابقات پرش با نیزه 

مسابقات آسیایی پرش با نیزه كه در تهران برگزار 
می شد شركت كردم و با همین ركوردها مدال نقره 
گرفتم. یك سال بعد هم به مسابقات آسیایی قطر 
اعزام شدم. وقتی پرش با نیزه را شروع كردم برای 
تمرین نیزه نداشتم و امكانات مطلوب نبود، اما بعد 
از ثبت ركوردهــای تازه، حامیان مالــی هم از راه 
رسیدند و با نیزه های استاندارد ركوردهای بهتری 

ثبت كردم.
    االن ركورد پرش با نیزه دختران 

ایران چند متر است؟
من در چهارمســابقه اخیر چهاربار ركورد پرش با 
نیزه كشور را شكستم و به ركورد تاریخی چهارمتر 
رســیدم. قبل از من هیچ دختری در ایران بیش از 
چهارمتر نپریده بود. فیلم ركوردشــكنی ام هم در 
فضای مجازی خیلی دیده شد و بازتاب زیادی در 

رسانه ها داشت.
    ثبت 33ركورد در شش ســال از 
عهده هر ورزشكاری بر نمی آید. برای 
ثبت هر ركورد روزی چند ســاعت 

تمرین می كنید؟
وقتی تازه دوومیدانی را شــروع كــرده بودم برای 
كنكور آماده می شــدم و روزی سه ســاعت بیشتر 
تمرین نمی كردم، اما بعد از قبولی در دانشگاه هر روز 

دوجلسه و بین پنج تا شش ساعت تمرین می كنم.
    اگر همه رقبا، به خصوص پرنده های 
چینی در مســابقات آسیایی حضور 
داشته باشند، با ركورد باالی چهارمتر 

شانس مدال دارید؟
ركورد باالی چهارمتر در پرش با نیزه زنان ركورد 
قابل اعتنایی است و در آسیا شانس مدال دارد. من 
دورقیب چینی دارم كه در المپیك به میدان رفته اند 
و هر دو ركورددار آسیا بوده اند. ركورد آنها چهارمتر 
و 70سانتی متر است و تالش می كنم در سال های 

آینده به این ركورد برسم.
    پس فعال روی مدال برنز آســیا 

می توانید حساب باز كنید؟
با ركورد باالی چهارمتر به مدال طالی آسیا هم فكر 
می كنم. ممكن است در جریان مسابقه هر اتفاقی 
رخ بدهد. مســابقات پرش با نیزه آبستن حوادث 
زیادی است. شاید ورزشــكاران ركورددار و مدعی 
بنا به هر دلیلی مسابقه ندهند یا ركوردشان را تكرار 
نكنند. آن وقت بقیه شــركت كننده ها شانس پیدا 
می كنند. البته من همیشــه به ارتقای ركوردهایم 
فكر می كنم. تعداد ركوردهایی كه در این شش سال 
زده ام نشــان می دهد چقدر برای ثبت ركوردهای 
تازه اشتیاق دارم. االن 22سال دارم و فكر می كنم 
دســت كم یك دهه فرصت دارم تا بــه ركوردهای 

تاریخی برسم.
    ســانتی مترها در پــرش با نیزه 
تعیین كننــده اســت و ركــورد 
باالی چهارمتر هم فعــال در ایران 
دســت نیافتنی به نظر می رسد. فكر 
می كنید فاصله 70ســانتی متری با 

رقبای چینی قابل جبران است؟
از روز اول كه پرش با نیزه را شــروع كردم در ثبت 
ركورد هیچ حد و مرزی برای خودم قائل نبوده ام. 
یك موقع به مــن می گفتند اگــر چهارمتر بپری 
فوق العاده است، اما االن چهارمتر می پرم و راضی 
نیســتم. ركورد مطلوب من باالی پنج متر است. 
دوست دارم نخستین دختر آسیایی باشم كه باالی 

پنج متر می پرد.
    با توجه بــه امكانات محدودی كه 
در ایران به چشم می آید و نوپابودن 
پرش با نیزه برای دختران ایرانی، ثبت 

چنین ركوردی بلندپروازانه نیست؟
االن سه نفر در دنیا باالی پنج متر پریده اند. من هم 
می توانم نفر چهارم باشم. همین دو حریف چینی 
كه چهارمتر و 70ســانتی متر می پرند 12سال در 
مســابقات مختلف بین المللی به میــدان رفته اند 
و تجربه كســب كرده اند. پرش با نیزه یك ورزش 
كامال تكنیكی یا بهتر بگویم یكي از تكنیكی ترین 
ورزش هاي دنیاست و اگر یك تكنیك به ظاهر ساده 
را عوض كنید خیلی به ركورد شــما كمك خواهد 
كرد. تكنیك هــای این ورزش اگــر مثل قطعات 
پازل به درســتی كنار هم قرار بگیرنــد و صحیح 
اجرا شوند، پرنده، پرش موفقی خواهد داشت و در 

غیراین صورت از مانع عبور نمی كند.
    به عنوان ركــورددار پرش با نیزه 
بانوان ایران چه موقعی احســاس 

می كنید پرش موفقی داشته اید؟
تماشــاگر آن لحظه ای را می بیند كه پرنده از مانع 
عبور كرده و روی تشك در حال خوشحالی است. 
من موقع چرخیدن و درست وقتی سر و گردنم را باال 
می گیرم و پشت سرم را می بینم مطمئن می شوم 

كه پرش خوبی داشته ام.
    دوومیدانی زنان در ایران سابقه 
طوالنی ندارد، اما دختران ایرانی در 
همین مدت زمان نسبتا كوتاه بارها 
ركوردشكنی كرده اند. فكر می كنید 
دوومیدانی زنان ظرفیت مدال گرفتن 

در مسابقات جهانی را هم دارد؟
در همه كشــورهای دنیا، دوومیدانی زنان بعد 
از آقایان شــروع به فعالیت كرده، اما ســرعت 
پیشــرفت زنان خیره كننده است. كشور ما هم 
در چنین مســیری قــرار دارد. همین امســال 
ركوردهای زیــادی در دوومیدانی زنان به ثبت 
رسید. من فكر می كنم اولویت ما باید درخشش 
در مسابقات آســیایی باشــد. برای رسیدن به 
چنین جایگاهی امكانات می خواهیم. در پرش 
با نیزه، ورزشــكار باید امكانات ســخت افزاری 
خوبی داشته باشد؛ مثال نیزه، تشك و الین پرش 
استاندارد باشــد و زیرنظر مربیان زبده تمرین 
كند. حامیان مالی وارد میدان شــده اند و از ما 
حمایت می كنند، اما كافی نیست و فدراسیون 
 دوومیدانی و وزارت ورزش باید چنین امكاناتی را 

برایمان مهیا كنند.

پریدم و ركورد سه متر و 10سانتی متر را ثبت كردم. 
من و مینا پورنجار تنها دختران ایران بودیم كه در 

مسابقات پرش با نیزه شركت می كردیم.
    برای شروع فعالیت در این رشته و 

ثبت ركوردها مانعی وجود نداشت؟
مشــكالت و موانع زیاد بــود. اول اینكــه تعداد 
شركت كننده ها به حد نصاب نمی رسید و ركوردها 
را ثبت نمی كردند. مشكل دوم این بود كه می گفتند 
مگر دخترها هم پرش با نیزه كار می كنند و بدون 
دلیل قانع كننده ای به مسابقات برون مرزی اعزام 
نمی شدیم. اما آن قدر ســماجت به خرج دادیم و 
آن قدر ركورد زدیم تا ما را جدی گرفتند و دختران 
دیگری هم به ما ملحق شدند. االن مسابقات پرش 

با نیزه دختران با حضور 10نفر برگزار می شود.

    با افزایش تعداد شركت كننده ها و 
ایجاد رقابت، ركوردهای تان بهتر شد؟ 
بیشترشدن تعداد شركت كننده ها روی ركوردهای 
من تأثیر شگفت انگیزی داشت. طی شش سال اخیر 
33بار ركورد پرش با نیزه زنان ایران را شكســته ام 
كه برای خودش یك ركورد اســت. فكر نمی كنم 
ورزشــكاری در ایران باشــد كه 33بار ركورد زده 
باشد. من در این شش سال مدام ركوردهای خودم 

را شكسته ام.
    ایــن ركوردهــا بــرای حضور 
آبرومندانه در مســابقات آسیایی 
كفایت می كند یا پرش با نیزه بانوان 

ایران راه طوالنی تری درپیش دارد؟
ســال2018 به عنوان نخســتین دختر ایرانی در 

گفت وگو با مهسا میرزاطبیبی، نخستین دختر ایرانی 
كه پرش با نیزه را تجربه كرد
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با سریع ترین دونده های تاریخ آشنا شوید 

سالطین سرعت 
مسابقات دوی 100متر همواره یكی از محبوب ترین ورزش های دنیا بوده و برنده این مسابقه به عنوان سریع ترین 
دونده سال معرفی خواهد شد. طبق آمار و ارقام فدراســیون جهانی دوومیدانی از سال1968 تا كنون نزدیك به 
100دونده، 100متر را زیر 10ثانیه طی كرده اند و جالب اینكه 90درصد آنها تبار آفریقایی داشته اند، اما با پرچم دیگر 
كشورها به میدان رفته اند. مسابقات دوی100متر همواره با حواشــی ریز و درشتی همراه بوده چراكه سایه شوم 
دوپینگ همیشه روی مسابقات جهانی و المپیك سایه انداخته است. در فهرست سریع ترین دونده های تاریخ هم 
با فوجی از دونده های دوپینگی مواجهیم و خیلی ها یوسین بولت را پاك ترین دونده این فهرست پرماجرا می دانند.

دونده جامائیكایی دوی سرعت به عنوان سریع ترین 
انسان جهان شناخته می شود. بولت نخستین دونده 

سرعت است كه 9مدال طالی المپیك را كسب كرده 
و تنها دونده ای است كه همزمان ركورد دوهای 

100متر و 200متر را در اختیار دارد. او این ركورد 
خارق العاده را در مسابقات جهانی2009 برلین ثبت 

كرد و معتقد است تا دودهه دیگر شكسته نخواهد 
شد. یوسین بولت از سال2018 تا 2019 به عنوان 
وینگر چپ برای تیم فوتبال سنترال كوئست مارینرز استرالیا بازی كرد و در یك 

بازی دوستانه دو گل به ثمر رساند.

 یوسین بولت
ركورد دوهای سرعت معموال بین دونده های 
آمریكایی و جامائیكایی تقسیم می شود و نستا كارتر 
یكی از دونده های جامائیكایی است كه برای مدت 
زمان نسبتا كوتاهی ركورد دوی 100متر دنیا را در 
اختیار داشت. كارتر در المپیك2012 لندن مدال 
طالی4در 100متر امدادی را به گردن آویخت، اما 
دو سال قبل با ثبت ركورد تازه دوی سرعت به اوج 
شهرت رسید. كارتر مدال طالی المپیك2008 را 

هم در كارنامه داشت، اما كمیته بین المللی المپیك نتیجه آزمایش دوپینگ او را 
 مثبت اعالم كرد و به این ترتیب مدال طالی المپیك از او پس 
گرفته شد.

 نستا كارتر

نام موریس گرین با قهرمانی در بازی های 
المپیك2000 سیدنی وارد تاالر افتخارات فدراسیون 
جهانی دوومیدانی شده است. اما بخش مهمی از 
شهرت او به قهرمانی در مسابقات جهانی1999 و 
شكستن ركورد دوی سرعت در این مسابقات مربوط 
می شود. گرین محصول مسابقات دانشگاهی در 
كشور آمریكاست و سه بار جایزه بهترین دونده سال 
این كشور را كسب كرده است. او بعد از ركوردشكنی 

در دوی سرعت، عطای ادامه رقابت با سریع ترین مردان جهان را به لقایش 
بخشید و شانسش را در دوی 4در 100متر امتحان كرد. او چهارسال قبل و در 
سی وسه سالگی با دنیای قهرمانی وداع كرد.

 موریس گرین

این دونده اهل ترینیداد و توباگو با ثبت زمان 9,80 
كه در سال2014 به ثبت رساند به عنوان پدیده دوی 
100متر خودش را معرفی كرد، اما برای دومین بار 
به استفاده از مواد نیروزا متهم شد. مولینگز از سال 
2004 تا 2006 هم به دلیل استفاده از مواد نیروزا 
محرومیت دوساله را پشت سر گذاشته و فدراسیون 
جهانی دوومیدانی بعد از آنكه دوپینگ این ورزشكار 
برای دومین مثبت شد او را با محرومیت مادام العمر 

نقره داغ كرد. با این حال این دونده را به واسطه ثبت ركورد 9,80 باید جزو 
سریع ترین دونده های تاریخ قرار داد. این تنها افتخار مولینگز است.

 استیو مولینگز 

این دونده آمریكایی را هم باید در زمره برترین 
دونده های تاریخ قرار داد. از افتخارات جاستین 
گاتلین می توان به كسب مدال طالی دوی 100 متر، 
مدال نقره دو 4در 100متر و مدال برنز دوی 200متر 
المپیك2004 و مدال برنز و نقره دوی 100متر در 
المپیك2012 و 2016 اشاره كرد. دونده آمریكایی 
در مسابقات جهانی2015 پكن در دوی 100متر با 
ركورد 9ثانیه و 80 صدم ثانیه به مدال نقره دست 
یافت، اما بهترین ركوردش را در سال مسابقات 

جهانی2015 دوحه ثبت كرد. جاستین گاتلین از معدود دونده های دوی 2100متر 
است كه در مسابقات جهانی2017 با ركورد 9ثانیه و 92صدم ثانیه یوسین بولت را 
شكست داد و قهرمان شد.

 جاستین گاتلین
ســریع ترین مــرد جهان 
همواره به خاطــر حضور 
نداشــتن در تســت های 
دوپینگ مورد ســوءظن 
رقبــا قــرار داشــته، اما 
بدون اعتنا بــه این حرف 
و حدیث ها به مســابقات 
جهانی2019 رفــت و با 

ركورد 9.76 جاســتین گاتلین را شكست داد و قهرمان 
شد. كلمن در چند سال اخیر مدام در مظان اتهام بوده و 
خیلی ها معتقدند او با استفاده از مواد نیروزا صاحب چنین 
ركوردی شده، اما او خودش را از چنین اتهام هایی مبرا 
می داند و ادعا كرده در المپیك توكیو از ركورد افسانه ای 

یوسین بولت هم عبور خواهد كرد.

نهمین دونده 100متر 
تاریخ كسی نیست جز 
ریچارد تامپسون كه در 
كشور خودش ترینیداد و 
توباگو یك اسطوره است. 
او كه در كشور خودش 
با لقب »اژدر« شناخته 
می شــود این ركورد را 
در ســال2014 ثبت كرد و بعد از آن موفقیت قابل 
اعتنای دیگری در دوی 100متر كسب نكرد. ریچارد 
تامپسون هم مثل سایر دونده های برتر دوی 100متر 
كم وبیش با دوپینگ درگیر بــود و احتماال به همین 
دلیل عطای ادامه رقابت در این رشــته را به لقایش 
بخشید و فقط در مسابقات دوی امدادی شركت كرد.

 ریچارد تامپسون كریستین كلمن 

دونده دوی سرعت آمریكایی، متخصص دوهای 
100متر و 200متر است. او ركورددار دوی 100متر 
آمریكا با 9,69 ثانیه و سومین دونده سریع 200متر 

تاریخ با 19,58 ثانیه محسوب می شود. تایسون 
ِگی در سال2007 از سوی اتحادیه بین المللی 

فدراسیون های دوومیدانی به عنوان بهترین دونده 
دنیا انتخاب شد. او در لیگ جهانی دوومیدانی كه 
سال2010 در لندن برگزار می شد ركورد 9,78 

ثانیه را به جا گذاشت و بهترین ركورد سال2010 را ثبت كرد. دوپینگ تایسون 
ِگی در سال2013 به قیمت زیرسؤال رفتن شهرت و اعتبارش تمام شد و مدال 

المپیك2010 را هم از او گرفتند.

  تایسون گِی

قهرمان دوی سرعت جامائیكایی در سال2011، 
قهرمان دوی 100متر جهان شد و مدال نقره 

دوهای 100متر و 200متر المپیك2012 را ربود. 
بلیك مدال طالی المپیك2012 لندن و قهرمانی 
جهان2011 در دوی 4در 100متر امدادی را هم 

به كارنامه اش اضافه كرد تا به یكی از پرافتخارترین 
دونده های تاریخ بدل شود. بهترین ركورد شخصی 
بلیك در 100متر 9,69 ثانیه و در 200متر 19.26 

ثانیه است و با همین ركوردها بعد از یوسین بولت به عنوان دومین دونده سریع 
تاریخ انتخاب شده است. البته او هم مثل بیشتر دونده های افسانه ای تاریخ به 

دوپینگ آلوده شد و به خاطر استفاده از مواد نیروزا شانس حضور در المپیك ریو 
را از دست داد.

 یوهان بلیك

طرفداران پروپاقرص دوهای 100متر خوب می دانند 
كه قبل از ظهور پدیده ای به نام یوسین بولت، آسافا 

پاول ركورددار این رشته بود. او بیش از 30بار 100متر 
را در كمتر از 10ثانیه دویده بود و درست در روزهایی 
كه ركوردهایش دست نیافتنی به نظر می رسید تسلیم 
یوسین بولت شد. او از معدود دونده های دنیاست كه 

پنج بار 100متر را زیر 9,80 ثانیه دویده  است، اما مدال 
طالی دوی 100متر المپیك در كارنامه اش دیده 

نمی شود. آسافا پاول ركورد 9,72 را در سال2008 و در جریان مسابقات جهانی 
لوزان ثبت كرد.

 آسافا پاول
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تولد 50سالگی 

مشتری های مخصوص 

سه ساعت به اذان مغرب مانده و صف مشتری ها هر لحظه 
طوالنی تر می شود. شاید بسیاری از همین مشتریان دائمی 
حلیم معنوی نمی دانند كه  ماه رمضان امســال جشن تولد 
50سالگی این حلیم فروشی است. 50سال یعنی نیم قرن و 
برای سرپا ماندن یك آشپزخانه قدیمی عدد و رقم عجیبی 
است. گرد پیری حسابی روی چهره حاج علی معنوی نشسته 
و دیگر مثل سال های جوانی مرد شماره یك این مغازه نیست. 
حاال دوران استراحت و بازنشستگی آقای معنوی فرا رسیده 
و همه كارها را فرزندانــش و كارگران جوان و پرانرژی انجام 
می دهند اما  ماه رمضان كه می شود به سنت هر سال خودش 

را از الی شلوغی و ازدحام مقابل مغازه عبور می دهد و به پشت 
دخلی می رساند كه می گوید در همه این سال ها تنها حلقه 
اتصالش با مردم بوده است؛ »از نوجوانی كارم حلیم پزی بود. 
در آن سال ها هنوز سر و كله دستگاه های صنعتی پیدا نشده 
بود و همه كارها با دست انجام می شد. اصال چیزی به نام گاز 
نداشتیم. در مشهد با اجاق های نفتی پریموس حلیم عمل 
می آوردیم. آن موقع حلیم پختن خیلی زحمت داشــت و 
شاید به همین خاطر كسی سراغ این شغل نمی رفت. حاال 
ماشین های صنعتی كارمان را راحت كرده است و حلیم تقریبا 

بدون دخالت دست پخته می شود.« 

شهرت حاج علی معنوی در تهران كمتر از ورزشكاران و هنرمندان معروف نیست. برخی مشتری ها در شلوغی و ازدحام جلوی 
مغازه با او عكس یادگاری می گیرند و برخی دیگر برای چند لحظه هم كه شــده با صاحب قدیمی ترین حلیم فروشــی های 
تهران همكالم می شوند. بعد از فوت غالمرضا گلپایگانی و محمد مطیعی خیلی ها حاج علی معنوی را تنها بازمانده نسل قدیم 
حلیم پزهای تهران می دانند و البته كه بیراه نمی گویند. قدیمی ترین حلیم فروش تهران را فقط در این مغازه می توان مالقات 
كرد. نام معنوی هم با خط درشت روی تابلوی مغازه حك شده اما حاج علی می گوید یك پسوند هم به آن اضافه كرده تا نشانه 
اصل بودن شعبه حلیم معنوی باشد؛ »اینجا شعبه اصلی حلیم معنوی است و مشتری معنی نصب تابلویی را كه روی آن نوشته 
حاج علی معنوی و پسران می داند. من از ابتدای كسب وكارم نان حرام وارد زندگی ام نكردم و خدا هم بركتش را داده است. االن 
مغازه ما در محدوده طرح ترافیك است و همه دوربرگردان های اطراف را بسته اند اما مشتری ها از همه جای تهران خودشان 
را به اینجا می رسانند تا حلیم معنوی بخورند. ما بین ورزشكاران و هنرمندان مشتری های زیادی داریم. تقریبا همه ارگان ها و 

سازمان های دولتی برای مراسم مختلف از ما حلیم می برند. « 

آداب حلیم خوری 

آنها كه نخســتین بار با پدیده ای به نــام حلیم خوری در تهران 
مواجه شدند خوب می دانند كه حلیم ابتدا هلیم نوشته می شد؛ 
غذایی كه شامل گوشت و گندم یا بلغور بود و آشپزها برای پخت 
آن آنقدر صبوری به خرج می دادند تا حسابی جا بیفتد و به قول 
معروف لعاب بگیرد. آشــپزها با چاشنی صبر و شكیبایی حلیم 
می پختند و برای همین با گذشت زمان هلیم به حلیم كه از صبر 
و بردباری می آید بدل شد. پای خاطرات آشپزهای قدیمی كه 
بنشینید از رسم و سنت های نانوشته طبخ حلیم در سال های دور 
برای تان می گویند. علی معنوی هم شیوه توزیع حلیم در مشهد 
را با آنچه در تهران دیده ایم و شنیده ایم به كلی متفاوت می داند؛ 
»توزیع حلیم در هر شهر سنت خاص خودش را داشت. مثال در 
مشهد حلیم را با خورش قیمه توزیع می كردند و در اصفهان آن 
را با عدس بار می گذاشتند. در برخی شهرهای دیگر مثل كرمان 

و شیراز حلیم را با بادمجان می پختند كه بعدها به حلیم بادمجان 
معروف شد. آن موقع خیلی از اطبا حلیم را غذایی مفید برای ریه 
می دانستند و مردم را به خوردن آن سفارش می كردند اما این غذا 
فقط 3 یا 4ماه در سال پخته می شد و حلیم گیر كسی نمی آمد. 
مثل حاال جمعیت تهران این قدر زیاد نبود و حلیم فروشــی ها 
سراســر ســال حلیم نمی پختند.« حاج علی می گوید سنت 
حلیم خوری هم برای خودش آدابی داشته و این آداب در بیشتر 
حلیم فروشی های با اصالت رعایت می شد؛ »قبل از ظهور ظروف 
مالمین و استیل، مردم حلیم را در كاسه های سفالی كه به آنها 
كاسه ِگلی می گفتند می خوردند. یادش به خیر حلیم در كاسه 
گلی و با قاشق چوبی از خاطره جمعی تهران نشین های قدیم پاك 
نمی شود. رسم بود كه مشتری قبل از خوردن حلیم با صدای بلند 

بسم اهلل و بعد از تمام شدن غذایش الحمدهلل می گفت.«

حلیم با یغلوی

سنت طبخ حلیم و حتی آداب خوردن این غذای مقوی با گذشت دهه های طوالنی دستخوش تغییرات بسیاری شده اما حلیم فروشی 
معنوی در همه این سال ها تالش كرده تا مشتری هایش را كم و بیش به ســنت ها وفادار نگه دارد. اینجا از میز و صندلی های راحت 
برای نشستن و خوردن یك كاسه حلیم داغ خبری نیســت و پاتیل های بزرگ، فضای داخل مغازه را اشغال كرده اند. مشتری ها هم 
به سبك و سیاق چند دهه قبل یغلوی به دست می آیند و رنج ایستادن در صف طوالنی را برای گرفتن حلیم سنتی به جان می خرند. 
علی معنوی سنت هایی از این دست را نشانه اصالت این مغازه پنجاه ســاله می داند كه برای تمییز دادن شعبه اصلی حلیم معنوی با 
شعبه هایی كه ارتباطی با خانواده معنوی ندارد كفایت می كند؛ » دو شعبه در خیابان پیروزی داریم و بقیه مغازه هایی كه با نام معنوی 
حلیم می فروشند ارتباطی به ما ندارند. من از آنها شكایتی ندارم اما انتظارم این است كه غذای خوب به مردم بدهند. مهم ترین اصل در 
طبخ حلیم استفاده از گوشت تازه است. گاهی اوقات به مشتری هایی كه دلیل خوشمزه بودن حلیم معنوی را می پرسند می گویم فقط 
گوشت تازه گوسفند و گوساله استفاده می كنم. در این مغازه دروغ گفتن ممنوع است. االن عده ای جوان آمده اند و مقداری مخلفات 

مثل خالل پسته و بادام و كنجد روی حلیم می ریزند و اسم آن را می گذارند معجون حلیم.«

تلگراف خانه 10

بین انبوه رستوران های پرزرق و برق و فســت فودهایی كه مثل قارچ 
در خیابان پیروزی تهران ســبز شــده اند، حلیم فروشی معنوی برای 
مشتری های قدیمی و سنتی تافته جدا بافته اســت. مغازه ای كه در مقایسه با رستوران های 
این راسته، كوچك و محقر به نظر می رسد و جا برای نشســتن ندارد اما تا دلتان بخواهد صفا 
دارد. حاج علی معنوی حاال مشغول درو كردن محصولی است كه بذر آن را در نوجوانی كاشته 
و به عنوان صاحب یكی از معتبرترین برندهای حوزه آشپزی شناخته می شود. او حلیم پزی را از 
سال1350 در همین حوالی شروع كرد و در این نیم قرن فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر 
گذاشت اما چراغ مغازه اش هنوز روشن است و بین جماعت حلیم خور محبوبیت زیادی دارد. در 
این مغازه هنوز حلیم به شكل كامال سنتی پخته می شود و مشتریانش به سنت ها مومن مانده اند. 

موزیك گردی

بهنام سلطانی

اگر همیشه سبك های شناخته شده 
موسیقی مثل موســیقی سنتی، 
پاپ، راك و... را گــوش می كردید 
و به دنبــال یك ســبك جدید در 
دنیای موســیقی هســتید، حتما 
جدیدتریــن اثر گروه موســیقی 
»بمرانی« را گــوش بدهید. آلبوم 
»احتماال قهرمانی در كار نیست« كه 
این گروه موسیقی كامال متفاوت، 
آن را سال گذشته منتشر كرده اند، 
تلفیقی از سبك های موسیقی جز، 
كانتری، راك و جیپسی پانك است 
و پنجمین آلبوم استودیویی گروه 
بمرانی به حساب می آید. این آلبوم 
دارای 12قطعه موسیقی به نام های 
»شرایط حساس«، احتماال قهرمانی 
در كار نیســت، »از پیشــم نرو«، 
»درونی«، »فرض كن«، »كه روشنی 
ســحر«، »داد بــی داد«، »پاییز«، 
»خشكســالی«، »كالنتــری«، 
»گل واژه« و »خارجــی« اســت. 
گروه موسیقی بمرانی همان گروه 
به اصطالح آلترناتیو )غیرمتعارف( 
است كه در برنامه »همرفیق« اجرای 

زنده موسیقی دارند.

گروه متفاوت

بســیاری از عالقه منــدان بــه 
موســیقی، به ویــژه آنهایــی كه 
گروه موســیقی »پالت« را دنبال 
می كردنــد، خیلــی وقــت بود 
كه نگران ازبین رفتــن این گروه 
موسیقی بودند چراكه امید نعمتی 
خواننده گروه پالت به طور شخصی 
كار می كرد و از آخرین كار مشترك 
این گروه موسیقی پرطرفدار، مدت 
زیادی می گذشت. به همین دلیل 
این تصور به وجود آمــده بود كه 
گروه پالت هم به سرنوشت برخی 
از گروه های موسیقی دچار شده و 
منحل شده اســت. اما در آخرین 
روزهای سال گذشــته بچه های 
گروه پالت دور هم جمع شــدند و 
در روزهایی كه كرونا، موســیقی 
كشــورمان را زمینگیر كرده، یك 
آلبوم جدید روانه بازار كردند. اگر 
هنوز آلبوم »نصف النهار مبدا« را 
گوش نكرده اید، پیشنهاد می كنیم 
حتما تازه ترین و چهارمین آلبوم 

گروه پالت را بشنوید.

دوباره پالت

شــاید این روزها هیچ چیزی مثل 
قطعه های بی كالم موسیقی نتواند 
آرامــش را بــه ذهــن و جان مان 
هدیه دهد. اگر با ما هم عقیده اید، 
پیشــنهاد بســیار خوبــی برای 
 ایــن روزهایتــان داریــم. آلبوم
»Piano and Light )پیانــو و 
روشــنایی(« 12قطعه بی كالم و 
دلنشین از تكنوازی برایان كرین 
است كه سال2011 منتشر شده. 
بســیاری از منتقدیــن معتقدند 
ملودی های برایان كرین بســیار 
مجذوب كننده است و شنونده با آن 
ارتباط برقرار می كند. ضمن اینكه 
این آلبوم به خوبی بلوغ آهنگسازی 
او را نشــان می دهد. پــس اگر به 
پیانو عالقه مند هستید و به دنبال 
موسیقی آرامش بخش می گردید، 
این آلبوم گوشــنواز را از دســت 
ندهید. به راحتی با جســت وجوی 
نام این آلبوم، می توانید لینك های 
دانلودش را پیدا كرده و ملودی های 
دلنشــینش را گوش دهید و لذت 

ببرید.

قطعه های پیانو

پنجشنبه

شماره 117
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با حلیم فروشی های قدیمی تهران آشنا شوید 

افطاری با چاشنی خاطره 
طبخ حلیم در تهران تاریخچه ای مشــخص و طوالنی ندارد و آنطور كه حلیم فروش های قدیمی 
گواهی می دهند، غذایی وارداتی است. یعنی نیم قرن پیش یا كمی بیشتر، پخت حلیم به شكل 
كامال سنتی در برخی شهرها رایج بوده و گفته می شود حلیم پزهای جاسبی این غذا را به تهران 
سوغات آورده اند. حاال با گذشــت دهه های طوالنی، این غذای مقوی و خوشمزه به قوت غالب 
پایتخت نشین ها و بسیاری از شهرهای كوچك و بزرگ در  ماه رمضان بدل شده و انگار روزه داری 

با صرف حلیم و آش  شله قلمكار عجین است. 
جز حلیم معنوی كه جزو معتبرترین هاست 

چندین حلیم فروشــی دیگر در نقاط 
مختلف تهران تاریخچه قابل اعتنایی 

دارند و خوردن یك پیاله اش در این 
مغازه های قدیمی و با اصالت خالی 

از لطف نیست.

خیابان اسكندری 
حیف اســت كه از همه حلیم فروشــی های معروف پایتخت نام ببریم اما به حلیم فروشــی قدیمی 
خیرخواه كه چند دهه است در خیابان اسكندری شــمالی جا خوش كرده و برای چند نسل خاطره 
ساخته اشاره ای نكنیم. درست است كه خیرخواه زرق و برق رستوران ها و حلیم فروشی های معروف 
تهران را ندارد اما كسانی كه به سنت ها وفادار مانده اند و رابطه خوبی با مدرنیته ندارند خوب می دانند 
خوردن یك كاسه حلیم داغ در یكی از قدیمی ترین حلیم فروشــی های پایتخت چه لذتی دارد. خیرخواه یكی دیگر از 
حلیم فروشی های باسابقه تهران است كه حلیم را فقط با گوشت بوقلمون می پزد و مشتری های قدیمی می دانند كه 

داخل یخچال این مغازه جز گوشت بوقلمون گوشت دیگری یافت نمی شود.

پل چوبی
در روزگار قدیم كه وعده صبحانه برخی تهران نشــین ها یك كاســه آش 
شــله قلمكار بود و پخت حلیم هنــوز در پایتخت رواج نداشــت، مغازه 
كباب و حلیم گلپایگانی در نزدیكی پل چوبی، حلیم با گوشــت بوقلمون 
را به مشــتریانش عرضه می كرد و مشــتری های زیادی هم داشــت. در 
گوشــه و كنار تهران به خصوص حوالی میدان قزوین كه گعده شــكم گردهای قدیم بود هم حلیم 
پخته می شــد اما حلیم گلپایگانی جزو نخســتین مغازه هایی بود كه در دهه 40 حلیم با گوشــت 
بوقلمون را به مشتری ها عرضه می كرد.حلیم فروشی گلپایگانی مدتی به دلیل اجرای طرح تعریض 
 خیابان شهید مدنی تعطیل شــد اما با پایان این طرح به همان جای ســابق برگشت و فعالیتش را 

از سر گرفت.

گلپایگانی

میدان اختیاریه
درســت اســت كه بهترین آشــپزخانه های تهران همیشه در 
جنوب یا مركز شــهر برقرار بوده اند اما به نظر می رســد دوره ای 
كه بســیاری از مردم ناچار بودند مســیر شــمال تا مركز شهر 
را برای خوردن یك كاســه حلیم یا آش شــله قلمكار گز كنند 
به پایان رســیده اســت. حلیم فروشــی مجید در حوالی میدان اختیاریه جایی اســت كه در 
ســال های اخیر به نیازهای ساكنان شمال شــهر برای میل كردن یك افطاری مفصل پاسخ داده 
است. اكثر كسانی كه طعم حلیم های رســتوران مجید را چشــیده اند در مورد وجود ادویه جات 
و چاشــنی های مخصوص در حلیم هــای این مغازه اتفاق نظــر دارند و احتماال بــه همین دلیل 
اســت كه حلیم مجید در سامانه های نظرســنجی نمره خوبی از مشــتری ها گرفته است. سنت 
حلیم پزی در این مغازه كه قدمتش نســبت به سایر حلیم فروشی های اســم و رسم دار پایتخت 
 كمتر است رعایت می شود. اینجا حلیم با گوشــت تازه بره پخته می شود و مشتری های مخصوص 

خودش را دارد.

مجید

خیابان اقدسیه
صبا را باید یكی دیگر از حلیم فروشــی های اسم و 
رسم دار شــمال پایتخت بدانیم. دلیل شهرت این 
مغازه هم فقط به خاطر پخت حلیم با گوشت تازه 
نیست و بسیاری از مشــتری ها برای خوردن یك 
كاسه آش شــله قلمكار از محله های مختلف شمال شــرق شهر، خودشان 
را به خیابان اقدسیه می رســانند. حلیم فروشی صبا ســابقه و قدمت سایر 
حلیم فروشی های معروف تهران را ندارد اما صف طوالنی خرید  آش و حلیم 
كه در  ماه رمضان مقابل این مغازه تشكیل می دهد نشانه مرغوبیت غذای این 
مغازه است و آن را در زمره حلیم فروشی های معتبر پایتخت قرار داده است. 
صبا به عنوان معدود مغازه هایی شناخته می شــود كه كیفیت  آش و حلیم 

یكسانی دارد و بعد از  ماه رمضان هم پاتوق  آش خورها محسوب می شود.

صبا

خیابان پاسداران
پخت حلیم در كبابی های معروف تهران یك سنت 
 دیرینه است و بیشــتر كبابی های اسم و رسم دار 
پایتخت به این سنت پایبند مانده اند. كبابی ناصر 
در خیابان پاســداران تهران هم یكــی از همین 
رستوران هایی است كه در مقایسه با سایر كبابی ها و حلیم فروشی های تهران 
زرق و برق بیشــتری دارد و مشــتری این امكان را دارد كه حتی در ساعات 
شلوغ روی صندلی های رستوران بنشیند و افطار كند. طبق اعالم سامانه های 
نظرســنجی، ناصر با كیفیت ترین حلیم را در محدوده خیابان پاسداران به 
مشــتری ها عرضه می كند اما از كنار كباب های این رستوران هم نمی توان 
به سادگی عبور كرد. جوجه كباب و كباب كوبیده این رستوران بسیار معروف 

است و در طول سال مشتریان خاص خودش را دارد.

ناصر

خیابان سهروردی 
بورانی یك غذافروشــی تقریبا تازه تاســیس در 
خیابان سهروردی است كه غذاهای سنتی بسیاری 
از شــهرهای ایران را در محیطی كوچك و گرم به 
مشــتری ها عرضه می كند. این غذافروشی به طور 
خانوادگی اداره می شود. مادر خانواده دستور پخت را صادر می كند و غذاها با 
همكاری پدر و پسر آماده می شوند. بورانی در همه روزهای سال آش آبادانی 
و  آش دوغ كه غذای سنتی اردبیل است را در منو خود دارد. این رستوران در  
ماه رمضان هم حلیم و شله  زرد خوش طعمی را به مشتری ها عرضه می كند. در 
این رستوران در كنار  آش شله قلمكار و حلیم با گوشت تازه، یك غذای سنتی 
دیگر به نام شامی بابلی هم سرو می شود كه برای افطار گزینه پرقوتی است. 
اگر برای افطار در این رستوران، وعده غذایی سبكی را انتخاب كردید پیشنهاد 

ما به شما برای وعده شام، كلم پلو مخصوص شیرازی است.

بورانی

خیرخواه 

خیابان ستارخان
محدوده خیابــان میدان قزویــن از روزگار قدیم 
پاتوق شكم گردها بوده اما چند سالی می شود كه 
خیابان ستارخان با رستوران های سنتی و مدرنی 
كه در دل خود جا داده جای آن را گرفته است. اگر 
بخواهیم درباره یكی از رستوران های قدیمی و با اصالت این خیابان صحبت 
كنیم بدون تردید باید روی كبابی غدیر دست بگذاریم كه در همه سال های 
فعالیتش بهترین و بی رقیب  ترین كبابی این محدوده بوده اســت. كبابی 
غدیر همانطور كه از نامش پیداست به واسطه پخت كباب های مخصوص 
به شهرت رسیده اما از طعم حلیم های این مغازه نباید غافل شد. اگر بعد 
از افطار به رستوران غدیر رسیدید و دســت تان از حلیم كوتاه ماند نگران 
نباشید چرا كه در این مغازه و بعد از پایان مراسم افطار، سفارش انواع كباب 

شروع می شود.

غدیر

خاطره بازی با حاج علی معنوی، يكی از قدیمی ترین 
حلیم فروش های تهران 

حلیمپزی
باچراغنفتی

مثلثی كه كامل شد 
در مورد تاریخچه پخت حلیم در تهران اطالعات دقیقی در دست 
نیست اما آنطور كه در نقل قول ها و روایت های تاریخی آمده، سنت 
و دستور طبخ این غذای مقوی، سوغات خوشمزه حلیم پزهای 
شهرهای دیگر برای پایتخت نشــین ها بوده است. یك روایت 
این است كه نخستین حلیم ها با نخود و گندم پوست نكنده و 
گوشت با استخوان پخته می شد اما بعدها دستور طبخ آن تغییر 
كرد. روایت دیگر این است كه حلیم به سبك و سیاق امروزی 
نخستین بار در جاسب از توابع اراك پخته شده؛ یعنی حلیمی كه 
گندمش را پوست گرفته و خیسانده اند و گوشت رشته  ای در آن 
ریخته اند. با گذشت زمان و به واسطه استقبال تهران نشین ها از 
حلیم، بسیاری از حلیم پزهای معروف شهرهای دیگر به پایتخت 
كوچ كرده اند و این رویه از ابتدای دهه 40 سرعت گرفته است. 
علی معنوی یكی از كسانی اســت كه در ابتدای دهه 50 سنت 
حلیم پزی را از مشهد به تهران آورد و ضلع سوم مثلث حلیم پزهای 
اسم و رسم دار تهران را تشكیل داد؛ »وقتی من به تهران آمدم حاج 
غالمرضا گلپایگانی در پل چوبی حلیم و كباب گلپایگانی را داشت 
و حاج محمد مطیعی هم یكی دیگر از حلیم فروش های معروف 
تهران در دروازه شمیران بود. در گوشه و كنار تهران مثل حوالی 
خیابان قزوین یا اطراف میدان انقالب هم حلیم می فروختند اما 
حلیم خورها می دانستند حلیم گلپایگانی و مطیعی طعم دیگری 
دارد. من همان موقع در 40متری مهام حلیم فروشی راه انداختم 
اما این مغازه در طرح بزرگراه امام علی)ع( تخریب شد و حدود 

10سالی می شود كه در این مغازه جاگیر شده ایم.« 
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باركد را اسكن كنید 
و ویدیوی این 
گزارش را ببینید



عبدالجبار كاكایی، شاعر و ترانه سرا از شعر و ادبیات 
در روزگار كرونایی می گوید

شعر در انزوا 
و حاشيه است

11كتاب خانه

بلندگوی پادگانی نزدیك مرز ایالم در روزهای جبهه و جنگ، سرنوشت سرباز 
جوانی را كه هر غروب به صدای ترانه ای از آن گوش می سپرد و در جادوی كلمه ها 
غرق می شد، به شعر و شاعری كشاند. عبدالجبار كاكایی می گوید اگر بارها به اول 
این مسیر طوالنی برگردد، دوباره شــاعری را انتخاب می كند، چون لذتی كه از 
خواندن یك شعر خوب می برد برایش با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. با این شاعر 

از شعر و ادبیات در روزهای كرونایی و جایگاه شعر در جامعه گفت وگو كرده ایم.

فیلم گردی

اگر هنوز فرصــت نكرده اید فیلم 
»شــنای پروانه« را ببینید، اكران 
آنالین فیلیمو ایــن فرصت را در 
اختیارتان قرار می دهــد تا برنده 
ســیمرغ سی وهشــتمین دوره 
جشــنواره فیلم فجر را به راحتی 
از خانه تماشــا كنید. كارگردان و 
نویســنده این فیلم كه محصول 
اســت، محمــد  ســال1398 
كارت است، رســول صدرعاملی 
تهیه كننده اســت و در این فیلم 
بازیگرانــی چــون جــواد عزتی، 
طنــاز طباطبایــی، امیــر آقایی، 
علی شادمان، مه لقا باقری، ناهید 
مســلمی، پانته آ بهــرام، علیرضا 
داوودنژاد و... ایفای نقش كرده اند. 
ضمن اینكــه این فیلــم چندین 
سیمرغ جشنواره فیلم فجر را از آن 
خود كرده كه بهترین بازیگر نقش 
مكمل مرد، بهتریــن بازیگر نقش 
مكمل زن، بهترین تدوین، بهترین 
صداگــذاری و میكــس، بهترین 
صدابرداری و بهترین فیلم از نگاه 

تماشاگران ازجمله آنهاست.

اكران آنالین شنای پروانه

عالقه مندان به فیلم های ژانر درام 
بیوگرافی، این روزهــا یك گزینه 
بســیار خــوب در اختیــار دارند. 
»منــك«، فیلمی بــه كارگردانی 
»دیویــد فینچــر« بزرگ اســت 
و ســال 2020ساخته شــده. اما 
موضوع مهــم این فیلم كــه آن را 
جدا از نــام پــرآوازه كارگردانش، 
دارای اهمیت می كنــد، فیلمنامه 
آن است كه داستان زندگی واقعی 
»هرمن جی منكویتــس« ملقب 
به »منــك« را روایت می كند. حاال 
این هرمن جی منكویتس كیست؟ 
فیلمنامه نویس فیلم »همشــهری 
كین« كه ســال1341 ساخته و به 
یكی از شاهكارهای تاریخ سینمای 
جهان تبدیل شد. در این فیلم گری 
اولدمن نقش منك را بازی می كند 
و درنهایت این فیلــم با كارگردانی 
فینچر، بازی درخشان گری اولدمن 
و موضوع زندگینامه فیلمنامه نویس 
همشهری كین، در 10رشته نامزد 
دریافت جایزه اســكار2021 شده 
كه توانست دو جایزه فني طراحي 

صحنه و فیلمبرداري را ببرد. 

همشهری كین

برنده د و جایزه اسكار

فیلم »پدر« )The Father( محصول 
مشترك فرانســه و انگلســتان به 
نویســندگی و كارگردانی فلوریان 
زلر كه در آن آنتونی هاپكینز و الیویا 
كلمن بــازی كرده اند، توانســت در 
مراسم اسكار امسال دو جایزه بگیرد. 
این فیلم، داستان یك پیرمرد ولزی 
را روایت می كند كه باید با پیشرفت 
ازدست دادن حافظه خود مقابله كند. 
در ایــن راه از درخواســت كمك از 
دخترش هم اجتناب می كند و سعی 
دارد از شرایط متغیرش سر در بیاورد. 
اما طولی نمی كشد كه به كسانی كه 
دوستشان دارد و حتی ذهن خودش 
هم، شك می كند. شاید برایتان جالب 
باشد بدانید این فیلم نامزد بهترین 
فیلم، بهترین فیلمنامه اقتباســی، 
بهتریــن طراحی صحنــه، بهترین 
تدویــن، بهترین بازیگــر نقش اول 
مرد و بهترین بازیگر نقش مكمل زن 
جایزه اسكار 2021 بود كه توانست 
جوایز بازي و فیلمنامه را بدست آورد.

پنجشنبه
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نیلوفر  ذوالفقاری

    به  نظر شما شــعر و ادبیات در این روزهای 
سخت چه تأثیری می تواند در زندگی ما داشته 

باشد؟
به نظر من ادبیات 2جایگاه و مطالبه متفاوت در جامعه دارد. یكی 
از این جایگاه ها، ادبیات نخبگان است؛ خلق قصه، رمان و آثاری 
كه معموال در محافل ادبی به آن پرداخته می شود و عامه مردم 
سال هاست نسبت به این نوع ادبیات، بی تفاوتند. جایگاه دیگر 
ادبیات، آثار و تولیداتی است كه برای عموم مردم ارائه می شود.

    آیا شعر می تواند برای عالقه مندانش، پناه و 
درمانی در روزهای سخت باشد؟

 به نظر من ادبیات می تواند به عنوان یك مســكن در دوره های 
اجتماعی مختلف، نقش خود را نشان دهد. اما در نهایت ادبیات 
یك مسكن قوی نیست. مردم ما با خواندن یك رمان آنقدر دچار 
تأثیر و تحول نمی شوند، شــبیه به اتفاقی كه در انقالب اكتبر 
در روسیه افتاده اســت. همانطور كه نقاشی یا سینما آنقدرها 
تأثیرگذار نیست.كرونا بالیی است كه جدا از آفت های پزشكی 
و بیماری، دارو و درمان، مســائل درونی ما را هم تحریك كرد. 
فاصله گذاری اجتماعی، غم دوری از همدیگر، دیر دیدن پدر و 
مادر و عزیزان و نیازهایی اینچنینی، باعث شده ذهن انسان به 
طرف شعر و ادبیات گرایش پیدا كند. حاال كه خانواده ها ناچارند 
فاصله ها را حفظ كنند، آنها كه اهل ادبیات هستند می توانند 
كتاب های ادبیات قدیم را با هم مرور كنند. در یك سال و نیم 
گذشته جشنواره های مختلفی هم برگزار شد كه در آنها آثاری 

به كرونا پرداختند.
    شعر زمانی هنر و رســانه اول ایرانیان بود. 
جایگاه آن در طول زمان دستخوش چه تغییری 

شده است؟
در گذشته تاریخ ایران، به دلیل نبود رقبای ادبیات مثل تئاتر، 
سینما و هنرهای تجسمی مدرن، بیشتر مردم به شعر و ادبیات 
عالقه مند بودند و آن را دنبال می كردند. زبان پر و پیمان و حاوی 
جمالت قصار داشتیم. رفته رفته ادبیات خاص شد. از دوره مدرن 

كه با اواسط دوره قاجار همزمان شد، ادبیات جایگاه نخبگی پیدا 
كرد و خواص به آن پرداختند. به مرور انتشار كتاب ها كمتر شد 
و به قول دكتر داوری، شعر در عصر عسرت قرار گرفت. رقبای 
قدرتمندی برای شعر پیدا شدند، به ویژه جهان تصویر كه بخشی 
از بار خیال پردازی شعر را به دوش گرفت. جایگاه شعر روزبه روز 
تغییر كرد مگر در جنبش های اجتماعــی كه ادبیات دوباره تا 
حدی اهمیت پیدا می كند. ما ملت شعر بودیم، هنر نخستین 

ایرانیان شعر بود. اما حاال شعر در انزوا و حاشیه است.
    چرا شعر در انزوا قرار گرفته است؟

یكی از عناصر اصلی شعر، تفكر است. شــاعرانی مثل حافظ، 
سعدی و موالنا، افق هایی داشــتند كه آنها را رصد می كردند و 
برای پرسش های بشریت، پاسخ هایی داشتند. شعر امروز برای 
نیازهای مخاطب، پاســخی ندارد و اتفاقا بیشتر پرسش دارد. 
از طرف دیگر افق فكری هم وجود ندارد. جامعه بین ســنت و 
مدرنیته دست و پا می زند و جریانی از بالتكلیفی، نسل های ما را 
دچار كرده است. از اواسط دوره قاجار، تردید در پذیرش توسعه 
وجود داشته است و ما سر قرار توسعه نرسیدیم. همان قدر كه 
توسعه برای غرب دستاوردهای شیرین داشت برای ما بال و رنج 
همراه داشت. در این دوران بالتكلیفی، شاعر نمی داند چه بگوید، 
ترجیح می دهد سراغ احساسات شخصی برود و چنین آثاری، 
دوام ندارد. گرایش افراطی كه چند دهه پیش برای بازگشت به 
سنت ها به وجود آمد، باعث شد هم از مدرنیته گریزان باشیم 

و هم از سنت دور شویم و به این ترتیب افق دید از بین رفت.
    به نظر شما روزگار ما چه ردپایی بر ادبیات و 

شعر برجا خواهد گذاشت؟
باید منتظر ماند و دید. نمی توان پیش بینی كرد كه فراورده های 
ادبی در پایان چند دهه به چه جایگاهی خواهند رسید. آنچه 
به عنوان شــعر در كشور ما تولید می شــود، بخشی سیاسی و 
اجتماعی است و معموال امكان نشر آن در كتاب ها نیست. بخش 
دیگری هم، روزمرگی ها و اشعار عاشقانه است. باید صبر كنیم 
و ببینیم چه آثاری ماندگار می شود و كدام شاعران می توانند 

صدای خود را به آینده برسانند. این روزها انگار بركه كوچك 
شده، ناگزیر ماهی ها هم كوچك شده اند و نهنگی دیده نمی شود. 
دیگر فروغ، شاملو و سپهری متولد نمی شوند. باید منتظر باشیم 
و ببینیم كدام شعرها ماندگار می شوند. در دوره ای كه ما زندگی 
می كنیم، به نظر من آثار اجتماعی و آنها كــه برای مطالبات 
عمومی جامعه سروده می شوند، امكان موفقیت دارند و بوی 

ماندگاری می دهند.
    به نظر شما شاعر در زمان سختی و ناراحتی 

می تواند شعر بگوید؟

شعر ربطی به حال خوب و بد ندارد، در هرحالی كه قرار است 
سروده شود، می آید. حال شاعر خوب باشد یا بد شعر متولد 
می شود، حتی ممكن است در حال خوب، شعر بد بگویی یا 
در حال بد، شعر خوب. شاعر وقتی شروع به سرودن می كند، 
لزوما ترجمان وجود خودش را نمی گوید، ســعی می كند در 
وجود جامعه رســوخ و از دید جامعه نگاه كند. من به عنوان 
شاعر زندگی متوسطی دارم، اما اگر بخواهم درباره فقر شعری 
بگویم، الزم نیست حتما خودم فقیر شــوم. آنجا كه حافظ 
می گوید »كی شعر  تر انگیزد، خاطر كه حزین باشد«، مربوط 
به دوره اجتماعی زمان خودش بوده است. حاال شاعر در هر 
شرایطی می تواند شعر بگوید. بعضی معتقدند شاعر در خلوت 
بهتر شعر می گوید اما به نظر من لزوما اینچنین نیست و خیلی 

از مضامین، اتفاقا در شلوغی زندگی به ذهن می رسد.
    شعرهای شما چطور متولد می شوند؟

عادت دارم كه وقتی در جامعه هستم، بیت ها در ذهنم شكل 
می گیرد. دنبال فرصتی می گردم برای نشستن و نوشتن آن. 
شعر پیش از اینكه نوشته شــود، در ذهنم سروده می شود. 
گاهی كلمات نیستند كه در ذهنم ثبت می شوند بلكه حسی 
از شعر در یادم می ماند، مانند حسی كه یك موزیسین دارد. 
كلمه ها طوری می آیند كه انگار به شاعر الهام شده اند، بعد كه 
شاعر به شعر نگاه می كند از خودش می پرسد چطور من این 

واژه ها را احضار كردم؟
    به نظر شما شرایط كرونایی بر سلیقه و انتخاب 

آثار ادبی و هنری تأثیر گذاشت؟
زمان خوبی بود برای اینكه عده ای به بسته های پیشنهادی رو 
بیاورند. سرگرمی های متنوع از بین رفت. مثال وقتی صحنه 
پرهیاهوی موسیقی حذف شــد، كم كم موسیقی هایی برای 
خلوت آدم ها شكل گرفتند، موسیقی هایی تولید شد كه دیگر 
ناظر به صحنه و اجرا نبودند. عالقه مندان به ادبیات هم این 
دوره را مغتنم می دانند و می توانند درباره موضوعات جدی 
ادبی حرف بزنند. شــاید به همین دلیل هم امسال بیشتر از 

همه ســال های قبل در روز سعدی، به این شــاعر و آثارش 
توجه شد.

    كرونا در زندگی و فعالیت شــما چه تأثیری 
گذاشت؟

زندگی من هم مثل همه مردم عوض شــد. محافل ادبی، شب 
شعرها و نشست ها تعطیل شــد. صحنه های اجرای موسیقی 
تعطیل و در نتیجه، آثار موســیقی كمتری تولید شد و از آنجا 
كه من در ترانه گویی هم فعالیت می كنــم، در این بخش هم 
تغییرات را تجربه كردم و از نظر اقتصادی هم برایم تأثیرگذار بود. 
ارتباطات محدود شد و سفرها و تفریحاتی كه در زندگی شهری 
داشــتیم كنار رفت. این روزها فكر می كنم كاش مقیم روستا 
بودیم. پیش از این هرگز چنین شرایطی را تجربه نكرده بودیم.

    این روزها مشغول چه كاری هستید؟
همزمان مشغول كار شــعر و ترانه هستم. برای انتشار ترانه ای 
با حسام الدین سراج در استودیو همكاری كردم، نام این ترانه 
میراثی از سناباد است. یك ترانه اجتماعی با محمد اصفهانی 
همكاری كردم. گاهی هم شعر می گویم و بیشتر مطالعه می كنم.

    از انتخاب شاعری راضی هستید؟
اگر بارها برگردم و اول این مسیر قرار بگیرم، دوباره شاعری را 
انتخاب می كنم. جوان هفده ساله  ای بودم كه به جبهه رفتم. در 
پادگانی كه نزدیك مرز ایالم بود، میله بلندی بود كه بر سر آن 
بلندگویی وصل بود. هر غروب از بلندگو، صدای حسام الدین 
سراج پخش می شد كه آن روزها جوان بود. من هر روز به این 
صدا گوش مــی دادم و با خودم فكر می كــردم كلمه ها چقدر 
قدرتمندند. كلمه برایم جدی شد و بعد شروع كردم به سرودن. 
شاعری را از سر اعتقاد و نیاز انتخاب كردم و فقط دنبال شهرت 
و مشغولیت نبودم. به  خودم دروغ نگفتم و شعر را انتخاب كردم 
چون به آن نیاز داشتم. اگر شــعر را انتخاب نمی كردم، باخت 
بزرگی در زندگی ام بود و حتما حسرت می خوردم. آنقدر از شعر 
لذت می برم كه گاهی باور نمی كنم ممكن است دیگران به این 

اندازه از شعر لذت نبرند.

حال من دست خودم نیست
   ناشر: فصل پنجم       64صفحه

از كتاب: ســاده از دســت ندادم 
دل پرمشغله را/ تا تو پرسیدی و 
مجبور شدم مسئله را...! من برادر 
شده بودم و برادر باید/ وقت دیدار 
رعایت بكند فاصله را/ دهه شصتی 
دیوانه یك بار عاشق/ خواست تا 

خرج كند آن كوپن باطله را.
الو هات

   ناشر: نیستان      154صفحه
مجموعــه  كتــاب  ایــن  در 
یادداشت های شــاعر را خواهیم 
خواند كه هر كدام به یك موضوع 
خــاص اختصــاص دارد و حتی 
قالب نوشــتاری آنها نیز متفاوت 
است و شامل سفرنامه های كوتاه، 
خاطرات، یادداشت و مقاله می شود.

معرفی 5 خانه موزه كه شاعران و نویسندگان در آنها زندگی كرده اند

پنجره هایی رو به ترانه و غزل
تصور شــاعری كه در اتاق یا روی ایوان خانه، غرق دنیای كلمه ها شــده و ردیفی از آنها را به شكل شــعر روی كاغذ می آورد، برای همه ما كه امروز این 
شعرها را می خوانیم جذاب است. در همه دنیا معمول اســت كه خانه نویسندگان و شاعران معروف پس از ســال ها به محلی برای مرور خاطرات آنها و 
 نمایش آثارشان تبدیل شــود. در كشور ما هم خانه برخی از شاعران و نویســندگان به شكل خانه موزه قابل بازدید اســت. با هم با بعضی از این خانه ها 

آشنا می شویم.

آجر به آجر عاشقی     خانه موزه سیمین و جالل
در بن  بست ارض در محله دزاشــیب تهران، خانه ویالیی كوچكی هست كه 
روزگاری میزبان زوجی ادیب بوده اســت؛ جایی كه یــادآور قدم ها، نجواها 
و عاشــقانه های مرحوم جالل آل احمد و سیمین دانشــور است. خانه جالل 
آل احمد و سیمین دانشور در اردیبهشت 1397 در سالروز تولد سیمین دانشور، 
به عنوان »خانه موزه ســیمین و جالل« افتتاح شد. این خانه از لحاظ معماری 
و رویدادهایی كه در آن رخ داده مهم است. ساخت این خانه به تمامی زیر نظر 
جالل آل  احمد بوده و او با دســتان خود سنگ  های این خانه را  تراشیده است. 
جالل آل احمد و سیمین دانشور در تاریخ فرهنگی معاصر ایران نقش پررنگی 
داشتند و از شناخته ترین زوج های ادبیات ایران هستند. وقتی وارد حیاط این 
خانه می شوید مجسمه ای مومی از سیمین می بینید كه روی صندلی چوبی، در 
ایوان نشسته است و گویی با نگاهش این جمله را تكرار می كند: »جالل نمرده 
و هنوز زنده است!« این همان جمله ای كه پس از مرگ جالل در كتابش نوشته 
است. مجســمه مومی جالل در نیم طبقه خانه، كه فضای اختصاصی خودش 

بوده دیده می شود.

زادگاه اختر چرخ ادب     خانه پروین اعتصامی
خانه ای كه پروین اعتصامی در آن چشم به جهان گشود، در محله ششگالن تبریز قرار دارد. مساحت خانه 1300مترمربع 
است و از زمان افتتاح تا امروز، پیش از محدودیت های كرونایی محل دائمی برگزاری نمایشگاه ها و نشست های ادبی بوده است. 
البته بسیاری از بازدیدكنندگان خبر ندارند كه این مكان، محل تولد بزرگ بانوی شعر ایران بوده است. قدمت این بنا به دوره 
اول پهلوی می رسد و پروین اعتصامی تا سن هفت سالگی در این خانه زندگی كرده است. در بدو ورود به این خانه، باغچه زیبا 
و حوض وسط خانه نظر شما را جلب می كند، ساختمان بنا آجری است و مجسمه شاعر در حال باال رفتن از پله از بخش های 
جالب این خانه است. ساختمان دوطبقه و یك زیرزمین دارد و یك هشتی ورودی آن به ساختمان است. دوبهارخواب و سه اتاق 

كه یكی از آنها به آب انبار قدیمی راه دارد و یك تنور پخت نان كه طی مرمت از زیر خاك بیرون آمده است.

یادگاری های نویسنده اندیشمند     خانه موزه دكتر علی شریعتی
خانه دكتر علی شریعتی در سال 1376توسط شــهرداری از خانواده او برای بهره برداری با عنوان 
خانه موزه خریداری و در فهرست آثار ملی ثبت شــد. حاال این خانه در یكی از كوچه های خیابان 
جمالزاده تهران آماده پذیرش عالقه مندان است. دكتر شریعتی سال ها در این خانه زندگی كرده و در 
اتاق كار خود، اندیشه ها و افكارش را ثبت كرده است. قدمت خانه تقریبا 60سال است و بنای آن از نظر 
معماری ویژگی های برجسته ای ندارد، بنابراین اهمیت آن تنها به سكونت یك چهره ادبی و اجتماعی 
معاصر در این خانه بازمی گردد. دكتر شریعتی مجموعا 2سال در این خانه زندگی كرده است. ازجمله 
آثاری كه در این بنا نگهداری می شود می توان به اسناد و مداركی از دوران تحصیل، مكاتبات محرمانه 

ساواك درباره فعالیت های وی و نیز بازنشستگی اجباری وی با سمت معلم اشاره كرد. 

پاتوق اهل ادب     خانه محمدعلی سپانلو
خانه محمدعلی سپانلو كه در خیابان جمالزاده شمالی واقع شده، سال ها پیش محل برپایی جلسات 
شعرخوانی و نقد ادبی بســیاری از بزرگان ادب مثل مهدی اخوان ثالث، هوشنگ گلشیری، غزاله 
علیزاده، محمود دولت آبادی و بسیاری از شعرا و نویســندگان معاصر بوده است. این خانه به عنوان 
یكی از آثار ثبتی تهران شناخته شده و مربوط به دوره پهلوی دوم است. سپانلو قصد تبدیل خانه اش 
به خانه موزه یا خانه شعر را نداشــته و فقط با هدف جلوگیری از تخریب خانه، این مكان ثبت ملی 
شده است. در این خانه برای بازدید عموم گشوده نیست با وجود این با هماهنگی با بازماندگان شاعر 
مرحوم، می توانید با تعیین وقت قبلی از این مكان به صورت دسته جمعی بازدید كنید. سپانلو آثاری 
از نویسنده های مطرح دنیا مثل آلبر كامو و ژان پل سارتر را نیز ترجمه كرده  است. او دانش آموخته 

دانشكده حقوق دانشگاه تهران و از نخستین اعضای كانون نویسندگان ایران بود.

خانه اول و آخر پدر شعر نو     خانه نیما یوشیج
خانه ای كه نیما یوشیج، پدر شعر نوی فارسی در آن دیده به جهان گشود و پیكرش هم در آنجا دفن شده، خانه ای قاجاری 
و با سبك و سیاق معماری آن دوره است كه به دســتور ناظم االیاله، جد نیما، در محله اللوی یوش و با مصالح خشت، 
گل و چوب بنا شد. این خانه سه در ورودی و اتاق های بسیاری دورتادور حیاط دارد كه امروز به موزه و كتابخانه تبدیل 
شده اند. در كتابخانه همه نوع كتابی خواهید دید؛ ازجمله كتاب هایی كه متعلق به نیما نبودند. در اتاق های دیگر، آثار 
و دست نوشته های نیما قرار دارد. در یكی از اتاق ها نقاشی جالبی از مناره اي در قزوین دیده می شود كه امضای نیما در 
پایین آن جالب توجه است. عكس هایی از نیما نیز در این موزه قرار دارد. به عالوه، شعرهایی از طرف شاعران مازندرانی 
كه در وصف شهر یوش، مازندران و پدر شعر نو سروده شده است، از دیگر اجزای مجموعه موزه هستند. در حیاط خانه، 

3سنگ قبر دیده می شود كه به نیما، خواهرش بهجت و سیروس طاهباز )از دوستان نزدیك نیما( تعلق دارند.
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روزهای اول کار مسعود اسکویی، گوینده و گزارشگر محبوب 
رادیو چطور گذشت؟

بین 300نفر 
مرا انتخاب كردند

مهمان خانه 12

ماجرای این گفت وگوها از جایی شروع شد که عالقه مند شدیم پای صحبت کسانی 
بنشینیم که در حرفه و تخصص و گرایش خودشــان به اوج و بزرگی رسیده اند. 
این که دوست داشتیم بدانیم روزهای اولی که وارد کار و حرفه و تخصص و هنرشان 
شدند، برایشان چطور گذشت و چطور توانستند خودشان را پیدا کنند. چراغ این 
مصاحبه ها را با مسعود اسکویی روشن می کنیم؛ تهیه کننده و گوینده شاخص رادیو 
که البته کارش را با تلویزیون شروع کرد. صدای او با گزارش های ورزشی عجین شده 
و بهتر است بگوییم صدای او، یعنی صدای ورزش. بیش از نیم قرن تجربه اجرا و گویندگی دارد و در آلمان هم 
دوره های تهیه کنندگی دیده است. با هم پای صحبت های او و این که چطور کارش را شروع کرد، می نشینیم.

نواگردی

اگر این روزهــا به دنبال نواهای 
مرتبط بــا  ماه مبــارك رمضان 
می گردید، آلبوم »ِســر عشق« 
را از دست ندهید. این آلبوم كه 
شامل مناجات خوانی های ویژه  
ماه مبارك رمضان است، همین 
هفته منتشر شده و گزینه بسیار 
خوبی برای روزهای مهمانی خدا 
به حساب می آید. این آلبوم كار 
مشترك آوازخوانانی از دو نسل 
مختلف آواز دستگاهی ایران به 
نام هــای داوود فیاضی، محمد 
مالآقایی، علیرضا حاجی طالب و 
علی صدیقی راد است و در آن از 
اشعار شاعران كالسیك و نامدار 
ایرانی همچون حافظ، سعدی، 
عطار، نظامی، فخرالدین عراقی 
و باباطاهر اســتفاده شده است. 
آوازهای این آلبوم كه روز شنبه 
چهاراردیبهشت ماه رونمایی شد، 
در مایه های ماهــور، چهارگاه، 
افشــاری، ابوعطا، شوشــتری، 
منصوری، بیات ترك، دشــتی و 

دشتستانی اجرا شده است.

مناجات خوانی

بی شــك  ماه مبارك رمضان با 
نوای مانــدگار ربنــای زنده یاد 
محمدرضا شجریان گره خورده 
است. همه ما این نوای روح انگیز 
را بارها و بارها شنیده ایم و برای 
بســیاری از ما نشســتن بر سر 
سفره افطار بدون گوش سپردن 
به نوای ربنای اســتاد شجریان 
تعریف نشده اســت. اما همین 
استاد مسلم آواز موسیقی ایران، 
مناجات بسیار زیبای دیگری هم 
برای این روزهــا دارد كه ممكن 
اســت خیلی هایمان تا امروز آن 
را از دست داده باشیم. مناجات 
زیبای استاد شــجریان این طور 
شــروع می شــود: »این دهان 
بستی دهانی باز شد/ تا خورنده 
لقمه های راز شــد/ لب فرو بند 
از طعام و از شراب/ سوی خوان 
آسمانی كن شــتاب/ گر تو این 
انبان ز نــان خالی كنــی/ پر ز 

گوهرهای اجاللی كنی«.

این دهان بستی...

یكــی از حــال خوب كن تریــن 
نواهــای مــاه مبــارك رمضان، 
»اســماء  آشــنای  تواشــیح 
الحســنی« اســت؛ كار بســیار 
زیبای گــروه تواشــیح »محمد 
رســول اهلل« كه در آن 99اســم 
خدا را جا داده اند. سال های قبل 
این نوای آشنا را بیشتر از طریق 
تلویزیون و رادیو، به خصوص در 
لحظات افطار می شــنیدیم، اما 
امسال در رســانه های دیداری و 
شــنیداری مان كمتر به آهنگ 
اســم های خدا پرداخته می شود. 
اگر می خواهید امسال بر سر سفره 
افطار، به دعاهایتان 99اسم خدا 
را ضمیمه كنید، حتما تواشــیح 
اسماء الحســنی را دانلود كرده و 
گوش دهید. در ایــن آهنگ زیبا 
و انرژی بخــش، خدا بــا نام های 
عزیز، خالق، مصــور، غفار، رزاق، 
فتاح، لطیف، حلیم، غفور، جلیل، 
مجیــب، وكیل، متیــن، ماجد، 
مقتدر، رئــوف، هــادی، تواب، 
منتقم، صبور، ســمیع، بصیر و... 

یادشده است.

آهنگ اسم های خدا

پنجشنبه
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عیسی محمدی

    سال 67 بود که با رادیو شروع کردید؟
البته من از ابتدای راه اندازی تلویزیون ملی آن جا بودم. قبل از 
آن درگیر سربازی و دو سال و نیم هم كارمند بانك رفاه بودم. 
در تلویزیون 12 سال سابقه داشتم. مرا بعد از انقالب بازنشسته 
كردند. پنج شش سال بعد فرستادند دنبالم كه كجایی؟ گفتند 
برگرد رادیو. اولین برنامه را هم با مرحوم مهران دوســتی در 
رادیو ایران شــروع كردم. بعد هم به رادیو تهران رفتم. دوسه 
ماهی هم رادیو جوان بودم تا این كه رادیــو ورزش راه افتاد و 

رفتم آن جا.
    پس موقع ورود به رادیو صفرکیلومتر نبودید؟

نه دیگر.
    حتی این تغییر مدیوم رسانه از تلویزیون به 

رادیو باعث نشد از صفر شروع کنید؟
همان موقع كه تلویزیون ملی بودم، قسمت ورزش رادیو هم 
تشكیل شــده بود كه مرحوم بهمنش رئیس آن بود. گاهی 
كه جناب بهمنــش نبودند، من بــرای خبرگویی می رفتم. 
در رقابت های فوتبال تخت جمشــید نیز، هر كــدام از ما به 
شهرستانی می رفتیم و جناب بهمنش در استودیو می نشست و 
با ما ارتباط می گرفت. قبالً با مدیوم رادیو آشنایی كامل داشتم.
    پس بــرای مرور روزگار شــروع شــما، 
برمی گردیم به قبل تر؛ به روزگار تست شما در 

آزمون تلویزیون...
در سال 45 تلویزیون ملی داشت كارمندان خودش را استخدام 
می كرد. روزهای جمعه سه ساعت برنامه داشتند از 6 تا 9. از 
8.5 تا 9 خبر بــود. خبر یك گوینده پالتو داشــت و چهارتا 
گوینده زن و مرد داشــت. مرحوم ایرج گرگیــن پالتوها را 
می گفت. دو تا خانم هم روی فیلم های خبر صحبت می كردند. 
نزدیك 30 تا فیلم خبری 20 تا 30 ثانیه بود. بر اساس جنس 

صدایی كه داشتند اینها را پخش می كردند. همه را استخدام 
كرده بودند و ســعید قائم مقامی هم گوینده مرد فیلم های 

خبری بود.
    چطور از کارمنــدی بانک دل بریدید که به 

رادیو بروید؟
پدرم تاجر بازار بود. گفت هرقدر بخواهی حقوق می دهم كه 
بیایی پیش من. گفتم من اهل بازار نیستم و دنبال گویندگی 
هستم. یك سالی هم كالس های فن بیان هنرهای دراماتیك 
را رفتم. بعدش رفتم سربازی. در سربازی خطابه مراسم اعطای 
سردوشــی را می گفتم. وقتی برگشتم، سعید قائم مقامی كه 
از عالقه ام به گویندگی خبر داشــت، یك بار به من ماجرای 
این تســت گویندگی را گفت. رفتم و دیدم كه  ای داد بیداد، 
300 نفر صف كشیده اند برای یك موقعیت شغلی گویندگی. 
آن روزها جوان ها دوست داشتند چهار جا استخدام بشوند: 
شركت نفت، وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و تلویزیون 
ملی. من با 2.5 سال سابقه، در بانك رفاه 430 تومان حقوق 
می گرفتم؛ در حالی كه وقتی استخدام تلویزیون شدم، حقوق 

اولم 1500 تومان بود!
    امیــدی به موفقیت در تســت گویندگی 

داشتید یا همین جوری رفتید؟
بله. به خودم اطمینان داشتم و كالس هم رفته بودم. بعدها 
یكی از پنج نفری كه داشتند تست می گرفتند، به من گفت 
كه بعد از بیرون رفتن تو، همه مان گفتیم كه این باید استخدام 
بشــود. بعدش هم كه رفتیم جلوی دوربین تســت دادیم و 
مرا قبول كردند. رئیس تلویزیــون آن موقع گفت مدركت 
چیست؟ گفتم دیپلم هستم و تازه به دانشگاه رفته ام. گفت 
سریع لیسانست را بگیر، وگرنه از همكارانت عقب می افتی. 
بعدش هم كه تلویزیون ملی رسماً شروع به كار كرد. ما باید 

خبر می خواندیم و خیلی دقت می كردم كه خبرها را سینك 
می خواندیم؛ یعنی دقیقاً هماهنگ با تصویرها. آن جا استادی 
داشتیم كه از گوینده ای بسیار پرقدرت و باسواد و خوش صدا 
بود. من وقتی سینك می خواندم، به من می گفت بارك اهلل. 
یعنی هر كسی را تشــویق نمی كرد. وقتی مرا تشویق كرد 
مثل توپ در تلویزیــون صدا كرد. مثــل االن نبود كه ده ها 
شبكه تلویزیونی و رادیویی وجود دارد و این جور چیزها مهم 
نباشد. نوع پوشــش ما خیلی مهم بود؛ كت و شلوار و كراوات 
باید همیشه می پوشــیدیم. یك بار رفته بودم امجدیه برای 
گزارش فوتبال. خیلی قشنگ گزارش كردم. وقتی برگشتم به 
تلویزیون، آقای قطبی گفت مرسی. اصاًل سریع برمی گشتم 
كه این تشویق ها را بشنوم. اما یك دفعه به من گفت یك بار 
دیگر بدون كت و شلوار و كراوات بروی كنار زمین، دیگر به اداره 
نیا؛ تو نماینده منی و نباید این طور بروی. گفتم این گزارش 
فوتبال بود؛ با تحكم گفت اگر یك بار دیگر این طوری رفتی، 

دیگر این جا نیا.
    شما هم اســتعداد ذاتی این کار را داشتید، 
هم این که به واسطه شغل بانکی یا وضع خوب 
پدرتان چندان تحت فشار مالی نبودید. این 
فرصت شاید برای خیلی ها پیش نیاید. می شود 
گفت در ابتدای ورود به کارتان شــانس هم 

آوردید؟
برای چه شانس آوردم؟

    برای این که بدون فشــار بیرونی، به خوبی 
مسیرتان را پیدا کنید.

نه، من فقط روی توانایی خودم پیش رفتم. ببینید، آن موقع 
بزرگانی چون میرفخرایی و فرح اندوز و روشن زاده و گرگین و...  
حضور داشتند كه عرض اندام در برابرشان خیلی سخت بود. ما 

جوان هایی بودیم كه با صدای خودمان وارد تلویزیون شدیم. 
قائم مقامی صدای خودش را داشت. محمد اینانلو اصالً صدایش 
باالتر از شش دانگ بود. طوری كه وقتی توی ماشین نشسته بود 
و به ماشین جلویی می گفت پیكان برو جلو، راننده پیكان یك 
لحظه فكر می كرد بلندگوی پلیس است و سریع جلو می رفت. 

صدای امثال ما جزو صداهای بی تكرار تلویزیون و رادیو بود. 
    سؤال من این اســت که شما یک جوان 27 
ساله بودید که وارد تلویزیون شدید و در میانه 
این غول هایی که گفتید، شروع به کار کردید. 
چطور مســیرتان را پیدا کرده و خودتان را 

تثبیت کردید؟
فقط با عشــق و عالقه. همــه فیلم هایی را كه باید ســینك 
می خواندم به خوبی بررســی می كردم كه چیزی جا نیفتد. 
هر چیزی را هم كه نمی دانســتم می پرسیدم. هنوز هم بعد 
از 50 ســال ســابقه، چیزی را اگر ندانم می پرسم و خجالت 
هم نمی كشم. خسرو والی زاده 20 سال دیرتر از من گوینده 
شــد، ولی من اگر چیزی را ندانم از او می پرسم. زمانی همه 
رشته هایی كه گزارش می كردیم پنج شش تا بیشتر نبود. امروزه 
ده ها فدراسیون و رشته و ... وجود دارد. من حتی اطالعاتم از 
كیك بوكسینگ رشته مهدی، پســرم، كه در آن سه طالی 
جهانی دارد، كامل نیســت؛ حتماً باید بپرسم، چه برسد به 
رشته های دیگر. من در دوره خودم حتی به آلمان رفتم و زبان 
آلمانی یاد گرفتم و در شبكه ZDF آلمان هم دوره تهیه كنندگی 
ورزشی دیدم. عرضم این است كه عالقه به گویندگی در من 
این قدر بود كه خــودم را برای یاد گرفتــن در آن به زحمت 

می انداختم و همه اش عشق بود.
    به نظرتان در دوره ما هم مثل دوره شما، عالقه 

به گویندگی وجود دارد؟

االن كه بیشــتر به خاطر مســائل مالی دنبــال گویندگی و 
گزارشگری می روند.

    افراد آماتوری که االن وارد رادیو می شوند، 
چه کار کنند تا در کارشان به ثبات و موفقیت 

امثال شما برسند؟
االن اگر كسی دنبال مســائل مالی است، نباید گوینده رادیو 
شــود؛ چون پولی ندارد. البته در تلویزیون ممكن است كه 

پولی باشد.
    تازگی ها با پدیده ای روبه رو هســتیم که 
به رادیو می آیند که بتواننــد وارد تلویزیون 

بشوند...
بله، این هم هست. كســی كه می خواهد به رادیو بیاید باید 
غــرورش را كنار بگذارد. مــن از فرط عالقه ای كه داشــتم، 
دانشكده را سه و نیم ساله تمام كردم كه از همكارانم عقب نمانم. 
زمانی كه در تلویزیون بودم، یك بار هم از حقوق و پول صحبت 
نمی كردیم. همه تالش مان این بود كه كارمان را درست انجام 
بدهیم. وقتی دور هم جمع می شــدیم از جریمه هایی كه به 
خاطر سینك نخواندن شده بودیم صحبت می كردیم. امثال 
گرگین و ... خیلی حساس بودند؛ حتی روی تلفظ یك كلمه. 
من چهارگوشــه دنیا رفته ام و در آلمان دوره دیده ام و زمان 
تلویزیون ملی را خــوب به یاد دارم كه اســتادان و مدیران و 
پیشكســوتان ما با چه جدیتی كنترل مان می كردند. گاهی 
واقعاً به خودم می گویم كاش به چهارگوشه دنیا نرفته بودم و 
اینجور چیزها را ندیده بودم تا بتوانم راحت تر با كم كاری برخی 
همكاران كنار بیایم. گاهی كه بارها تذكر می دهم، خسته شده 
و می گویم رهایش كن و خودت را خسته نكن؛ ولی چه كنم 
كه این جور چیزها را دیــده ام و هضم این موارد و كم كاری ها 

برایم سخت است.

درباره رمز و رازهای ماندگاری چند تن از معتبرترین مجریان تاریخ رادیو و تلویزیون

ایستاده در قله ها
رادیو و تلویزیون ایران گویندگان بزرگی به خودش دیده است که برخی از آن ها، بزرگ تر و خاص تر و معیارتر و الگوتر از دیگران شده اند. بازخوانی تجربیات 
و زندگی برخی از این گویندگان می تواند برای عالقه مندان به اجرا و گویندگی و...، کارساز باشد. البته همه گویندگان شاخص همین شش موردی که مطرح 
کرده ایم نیستند؛ اگر برخی جا افتاده اند بر ما ببخشایید که محدودیت، همزاد رسانه اســت. با هم نگاهی به شش گوینده مطرح و دلیل موفقیت شان که 

می توانید الگوبرداری کنید، می اندازیم. 

راهكار: دانش و احترام
   اسماعیل میرفخرایی

یكی دیگر از مشاهیر اجرا و گویندگی در ایران را باید بدون شك اسماعیل میرفخرایی بدانیم؛ مردی كه 
با وجود او به دنیای علم و دانستنی ها و ... سفر می كردیم و بیشتر می دانستیم. او را پایه گذار برنامه های 
علمی در رادیو و تلویزیون یاران و نیز از اولین های این رسانه در كشورمان می دانند. متولد 1325 تهران 
است. میرفخرایی همچنین از برنامه سازان شاخص صداوسیمای ایران بوده و در كارنامه اش بیش از 
500 برنامه كه تهیه كنندگی اش را عهده دار بوده، وجود دارد. در موردش می گویند كه از آن دست 
مجری هایی است كه این مهمانان او بودند كه به حضور در برنامه  و نزد او مفتخر بودند؛ تا این كه مجری 
به حضور مهمان مفتخر باشد. یعنی به چنین جایگاهی از برند رسانه ای و علمی رسیده بود. جالب 
این كه او نیز تا مقطع دكترایش را در استرالیا خوانده است. از دالیل موفقیت او، می توانیم به معلمان 
خوبی كه در حوزه اجرا داشت اشاره كنیم. ضمن این كه در حوزه دانش نیز اطالعات و دانستنی های 
كامل و به روزی داشت و همین باعث می شد كه به شدت احترام برانگیز ظاهر شود. او نیز به سنت 
قدیمی، به شدت در برخورد با مهمانان خود ادب و احترام را رعایت می كرد. 

راهكار: اطالعات و تداوم
   عادل فردوسی پور

یكی دیگر از گزارشگران و مجریانی كه زندگی و سیر حركت او می تواند برای كسانی كه به این 
حوزه عالقه مند هستند سراسر آموزش باشد، همین عادل فردوسی پور است. اوایل كه قصد ورود 
به صداوسیما و تست دادن را داشت، خیلی ها به صدا و میمیك چهره اش می خندیدند كه چطور 

یك پسرك الغراندام با آن صدای غیرقاعده مند خود آمده تا گزارشگری كند. او اما به جادوی 
»دوام آوردن« اعتقاد داشت. ضمن اینكه زبان انگلیسی اش هم حرف نداشت و همین باعث شد 

تا اطالعات مورد نیازش را از منابع اصلی استخراج كند. اوایل فوتبال گزارش نمی كرد، تا اینكه به 
طور تخصصی روی فوتبال كار كرد. بعدش هم برنامه نود را ایجاد كرد كه عمال تبدیل به برند او در 
تلویزیون ایران شد. خیلی ها لذت فوتبال را به این می دانند كه با گزارش های این گزارشگر باشد. 

اطرافیانش می گویند كه زمان تولید برنامه نود، به طور همزمان با چند تا نمایشگر فوتبال های 
مختلف را نگاه می كرد و در عین حال با موبایل  خودش، اخبار اینترنتی فوتبال را دنبال می كرد. رمز 

و راز او، به واقع دوام آوردن و پا پس نكشیدن و همچنین غرق شدن در عالقه اش بود؛ در فوتبال. 

راهكار: صداپیشگی و طنز
   منوچهر نوذری

یكی از خاص ترین مجریان ایرانی را بدون شك باید منوچهر نوذری بدانیم؛ مردی كه انگار همه 
چیز بلد بود و می توانست یك دو جین مزیت نسبی برای خودش ایجاد كند. او با برنامه »هزار 
برگ، هزار رنگ« بود كه به مخاطبان معرفی شد. بعدها او را با »صبح جمعه با شما« در رادیو و 
»مسابقه هفته« در تلویزیون باید به یاد بیاوریم؛ برنامه هایی كه هر كدام شان به تنهایی نشان 
می دهند با چه گوینده و مجری توانمندی روبه رو هستیم. او البته بعدها برنامه هایی دیگر را هم 
اجرا كرد. اما چرا منوچهر نوذری اینچنین اوج گرفت و از پایه ها و استوانه های اجرای ایران شد؟ 
قطعا به یك یا دو علت اشاره كرد. مجموعه ای از علل بودند كه باعث ایجاد چنین جایگاهی شدند. 
اما مهم ترین علت را باید در احاطه بی نظیر نوذری در اجرا و صداپیشگی بدانیم. البته كه اطالعات 
او مهم بودند، اما چیزی كه باعث می شد تا او یگانه دنیای اجرا به نظر برسد، تسلط او بر صدا و آواها 
و نیز بازیگری در صدا بود؛ امری كه شاید خیلی از مجریان ما حتی با آن بیگانه باشند. طنازی 
همیشگی او را هم نباید در ماندگاری اش از یاد ببریم. 

راهكار: شخصیت صدا
   بهروز رضوی

صدای این مجری، صداپیشه و هنرمند رادیو و تلویزیون ایران نیز، از آن دست صداهای خاص و 
به یاد ماندنی است كه غالب ما آن را می شناسیم و در حافظه شنیداری مان داریم. از سال 1347 
بود كه گویندگی رادیو را آغاز كرده و حتی طبع شعری هم دارد. جالب این كه او به پاس یك عمر 

فعالیت فرهنگی و رسانه ای، بدون درخواست خودش نشان درجه یك هنری هم گرفته است. 
نكته جالب در مورد او، عالقه اش به رادیو است؛ با این كه امكان كار در تلویزیون و سینما و حتی 

دیگر هنرها را داشته است. مورد دیگر، چند وجهی بودن این چهره است؛ شاعری، بازیگری، 
روزنامه نگاری و .... اما دلیل موفقیت رضوی چیست؟ شاید صدای پرطنین و خاص او. اما این 

صدا، به قول رشید كاكاوند، شخصیت فرهنگی دارد و شاید این، همان نكته خاص و راز مگو باشد. 
وسعت مطالعات و نیز وسواس او به اعراب درست واژه ها، از او یك گوینده معیار ساخته است. 

مردی كه حتی با صدای سالم كردنش، فرهنگ منتقل می شود؛ دیگر چه برسد به این كه عاشق 
رادیو و پایه برنامه های فرهنگی هم باشد. 

راهكار: مطالعه بسیار
   اکبر عالمی

یكی از كاردرست ترین مجری های تلویزیون ایران را باید بدون شك اكبر عالمی بدانیم؛ مردی 
كه با حضور و وجود او در دهه60 بود كه دنیای سینما را دوباره كشف كردیم. متأسفانه در پاییز 
سال گذشته به دلیل كرونا او را از دست دادیم. دكترای سینما از انگلستان داشت و در زمینه 
مستندسازی، گویندگی، تدریس در دانشگاه و ... فعالیت می كرد. »آن روی سكه«، »هنر هفتم« و 
»سینما ماورا« از مهم ترین برنامه های تلویزیونی او بودند كه ما را به دنیای سینما می كشاند. یكی 
از نكته های مهمی كه دكتر عالمی در گفت وگویی كه با وی داشتیم به آن اشاره می كرد، بحث 
مطالعه است و این كه خودش اینقدر از دوربین می  ترسید، سعی می كرد با مطالعه فراوان جلوی 
دوربین حاضر شود. جالب این كه وقتی فیلمی را بررسی می كرد، درباره خود فیلم و كارگردانش و 
موضوعی كه فیلم درباره آن ساخته شده، كلی مطالعه می كرد؛ طوری كه گاهی به گفته خودش 
نزدیك به 10 كتاب درباره اش می خواند. به گونه ای كه گاهی احساس می كردند او كارشناس 
تاریخ مسیحیت یا دیگر موضوعاتی است كه فیلم ها در آن شكل گرفته است. 

راهكار: صدایت را دریاب
   مهران دوستی 

او نیز یكی از صداهای جادویی و خاص رادیوی ایران بود كه دست بر قضا اصال هم دوست نداشت به 
تلویزیون برود. او خودش را آدم رویاپردازی می دانست و دوست نداشت به قول خودش، با تصویری كه 

دیگری برایش ساخته و پرداخته كرده، به مخاطب عرضه شود و به همین دلیل دنبال رادیو بود. فعالیت 
او از سال 59 اتفاق افتاد؛ گوینده برنامه نیامده و او به جایش گویندگی كرد و همین اتفاق، یك مسیر 

دنباله دار شد. به خاطر صدای خاص و پرطنینی كه داشت، از ابتدای دفاع مقدس، گویندگی اعالمیه های 
مربوط به جنگ را هم برعهده گرفت و از سال 65 نیز كه رادیو جبهه راه اندازی شد، اولین گوینده این 

رادیو بود. صدای حماسی و پرطنین او همچنین در نریشن برنامه های مختلف و البته تیزرهای تبلیغاتی 
گوناگون نقش بسته است. بدون شك بزرگ ترین دلیل موفقیت او را باید نوع خاص و قدرت صدایش 
بدانیم؛ صدایی كه به شدت پرشور و حماسی بود. اطالعات خوب فرهنگی او نیز مزید بر علت بود. اما از 
دیگر دالیل موفقیتش، تمركزش روی رادیو بود؛ نه روی تلویزیون؛ برعكس دیگر مجریان. بزرگ ترین 

توصیه اش نیز این بود كه اول صدای خودتان را گوش كنید و ببینید واقعا به درد گویندگی می خورد یا نه.

ی
قو

ضا ت
ير

 عل
س:  

عك



ور|
يپ

يد
سع

ضا
س|ر

عك


فرهاد   و فرمول  هاي  اتا ق  فرا ر
استقالل اگردر بازي آخر الشرطه را ببرد قطعا صعود مي كند، اما مساوي و شكست معادله را پيچيده  خواهد كرد

استقالل كه ليگ قهرمانان آسيا را با 2پيروزي خوب و پرگل شروع كرده 
بود، در ادامه 3بازي دور از پيروزي را پشت سر گذاشت تا كارش گره 
بخورد. يك شكست و يك تساوي برابر الدوحيل و يك تساوي ديگر 
مقابل االهلي عربستان باعث شد هر 3تيم يادشده با 8امتياز در كورس 
صعود باقي بمانند و كار به روز آخر كشيده شود. تازه االن استقالل بايد 
خوشحال باشد كه الشرطه به شــكلي غيرمنتظره موفق به شكست 
الدوحيل شده؛ در غيراين صورت تيم قطري با كسب پيروزي 11امتيازي 
مي شد و شايد شانس صدرنشيني آبي ها به طور كامل از بين مي رفت. در 
هر صورت قوانين پيچيده نخستين دوره 40تيمي ليگ قهرمانان آسيا 

باعث شده بسياري از مخاطبان در مورد چگونگي صعود تيم ها دچار 
سردرگمي شوند.

به طور ساده بايد گفت استقالل اگر روز آخر موفق به شكست الشرطه 
عراق شود، با 11امتياز شانس صدرنشــيني و صعود مستقيم خواهد 
داشت. البته اين مشروط به آن است كه الدوحيل در ديگر بازي گروه 
االهلي را شكست ندهد. در اين صورت الدوحيل هم 11امتيازي خواهد 
شد و به خاطر برتري بر استقالل در مسابقات رودررو، تيم قطري در صدر 
جدول جاخوش مي كند. بهترين نسخه اين است كه استقالل الشرطه را 
ببرد و بازي ديگر اين گروه مساوي شود يا آن را االهلي ببرد. استقالل 

در 2بازي رودررو شــرايط بهتري نسبت به االهلي دارد و پيروزي تيم 
عربستاني صدرنشيني آبي ها را به خطر نخواهد انداخت. اگر استقالل 
با الشرطه مساوي كند بايد فكر صدرنشــيني را از سرش خارج كند؛ 
چون اگر هر 3تيم 9امتيازي شوند اين بار الدوحيل است كه صدرنشين 
خواهد شد، نه استقالل! اين موردي است كه گزارشگر تلويزيون هم از 

آن بي اطالع بود و شب مسابقه، دقايق زيادي موضوع 
را براي خودش و بيننده هاي تلويزيون پيچيده كرد. 

محمدرضا احمدي و هيچ كس ديگر در تلويزيون نمي دانســتند بازي 
رودررو وقتي مالك است كه 2 تيم هم امتياز باشند، نه 3تيم.

   تجربه نشان مي دهد جدايي كنعاني زادگان از 
پرسپوليس قطعي است

 منچستر و آرسنال پس از اتفاقات و حواشي سوپرليگ
 امشب در نيمه نهايي ليگ اروپا به مصاف آاس رم و ويارئال مي روند

بازيكنان پا به سن گذاشته بسكتبال هنوز چهره هاي 
اصلي تيم هاي ليگ برتري هستند  منتقدان مي گويند 

اين موضوع  به تيم ملي هم آسيب مي زند

 ليگ ستاره هاي جوگندمي فينال تمام انگليسي يا تمام غيرانگليسي؟ به فكر خريد دفاع باشيد

141615

22:15 الريان قطر19:00 الشرطه عراقاستقالل 22:30شارجه امارات تراکتور22:30پرسپوليس فوالدالوحدات اردن
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برنامه بازي هانكته بازي

باخت هم گاهي بد نيست

پس شما آنجا چه كار مي كني؟

شكست غيرمنتظره پرســپوليس برابر 
الوحده امارات در مرحله گروهي ليگ 
قهرمانان آسيا سر و صداي زيادي به 
پا كرد و باعث تعجب خيلي ها شــد. 
به هر حال پرسپوليس 4 بازي اولش 
را برده بود و كمتر كســي انتظار داشت 
آنها در مقابل تيم هشتم ليگ امارات دست خالي بمانند. اين 
شكست حتي روي كاغذ، صدرنشــيني پرسپوليس در گروه 
پنجم را هم به خطر انداخت؛ گرچه اين مســئله خيلي جدي 
نيست. با اين همه شايد چنين باختي خالي از حكمت هم نبوده 
باشد. به هر حال پرسپوليس زيادي »باد« كرده بود و غرور ناشي 
از چند پيروزي راحت مي توانست در بازگشت به ليگ براي آنها 
دردسر درست كند. در كورس فشرده ليگ برتر ديگر فرصت 
خطا و لغزش نيســت و چه بهتر كه پرسپوليسي ها با همين 

شكست كم هزينه به خود آمده باشند.

دراگان اسكوچيچ 2 ساعت مصاحبه در 
تلويزيون داشته و حرف هايي زده كه 
تقريبا يك تيتر درست و حسابي هم 
از دلش بيرون نيامده اســت. وقتي 
سايت ها و خبرگزاري ها ناچار مي شوند 
بعد از اين مصاحبــه طوالني تيتر بزنند: 
»تيم ملي جاي بهترين هاســت« يعني گفت وگوي مورد نظر 
چيزي نداشته. خب اشكالي هم ندارد؛ اتفاقا حفظ آرامش در 
اين شرايط بد نيست. فقط به عنوان يك شوخي مختصر و گذرا 
خواستيم خدمت جناب دراگان عرض كنيم اگر تيم ملي جاي 
بهترين ها بود، شما آنجا تشريف نداشــتيد. تعارف كه نداريم؛ 
كي روش و برانكو و بالژوويچ و ايويچ كجا، سرمربي 2 فصل پيش 
خونه به خونه كجا! گفتيم كه قصدمان شوخي بود. شما به دل 
نگيريد. به هر حال اسكوچيچ انتخاب شده و خدا كند خردادماه 

نشان بدهد لياقت اين اعتماد را داشته است.

پنجشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

جمعه ۱7 اردیبهشت ۱۴۰۰

شنبه ۱8 اردیبهشت ۱۴۰۰

دوشنبه 27 اردیبهشت ۱۴۰۰

گل گهر سیرجان-پارس جنوبی جم

استقالل-ذوب آهن

خیبر خرم آباد - صنعت نفت آبادان

سپاهان-پرسپولیس

مس رفسنجان-نساجی مازندران

صنعت نفت آبادان-آلومینیوم اراک

ماشین سازی تبريز- سايپا

پیکان-تراکتور

پديده -گل گهرسیرجان

نساجی مازندران-ملوان بندر انزلی

خوشه طاليی ساوه-فوالد مبارکه سپاهان

20:30

21:15

21:15

21:20

18:55

20:45

21:00

جام حذفي یك هشتم

برنامه هفته  بيست و دوم

چهارشنبه 22 اردیبهشت ۱۴۰۰

پنجشنبه 23 اردیبهشت ۱۴۰۰

گل گهرسیرجان-ذوب آهن

پرسپولیس -استقالل

سپاهان-مس رفسنجان

نساجی مازندران-فوالد

نفت  مسجدسلیمان-ماشین سازی تبريز

آلومینیوم اراک - پديد0

سايپا-پیکان

تراکتور-صنعت نفت آبادان

21:00

21:30

21:15

21:20

21:30

21:50

برنامه هفته  بيست و سوم

متريکاآماربازي

درحالي كه 4تيم برتر فصل گذشته ايران 

همچنان درگير هياهوي ليگ قهرمانان 04
آسيا هستند، ساير تيم هاي ايراني امشب 
مرحله يك هشــتم نهايي جام حذفي را 
آغاز مي كنند. از 4مسابقه اي كه امشب برگزار خواهد شد، مهم ترين 
بازي را سپاهان در زمين حريف ليگ يكي خودش يعني خوشه طاليي 
ساوه برگزار خواهد كرد. سپاهان صدرنشين فعلي ليگ برتر و يكي از 
اميدهاي قهرماني در جام حذفي اســت. سپاهان در تاريخ جام هاي 
حذفي صاحب يك ركورد ويژه اســت. در ميان تيم هايي كه بيش از 
يك بار به فينال رســيده اند، ســپاهان تنها تيمي اســت كه همه 
فينال هايش را برده اســت. اين تيم از 4حضور در فينال 4قهرماني 
به دست آورده و از لحاظ تعداد جام ها هم سومين تيم تاريخ محسوب 
مي شود. استقالل و پرســپوليس 7و 6جام دارند و ذوب آهن هم با 

سپاهان مساوي است.

در جمــع تيم هايــي كــه امشــب در 

جام حذفــي به ميــدان مي رونــد، اگر 07
ســپاهان صاحب بيشــترين جام است 
ملوان هم ركورددار بيشترين حضور در 
فينال هاست. ملوان كه امشب در مرحله يك هشتم به مصاف نساجي 
مي رود، پيش ترها 7بار به فينال اين جام رســيده و صاحب 3عنوان 
قهرماني است. فقط پرسپوليس و استقالل بيشتر از ملوان فيناليست 
شده اند. امشــب يك بازي جالب ديگر هم در خرم آباد ميان 2 تيم 
خيبر و نفت آبادان برگزار مي شود. هر دوي اين تيم ها با حذف كردن 
پرسپوليس در جام حذفي سال هاي دور و نزديك شناخته مي شوند. 
حاال نفت آبادان ليگ برتري است و خيبر ليگ يكي، اما خيبر در اوج 
آمادگي است و آباداني ها در بدترين شرايط. خيبر 4بازي اخيرش را 

برده و صنعت نفت در 9بازي اخيرش هيچ بردي ندارد.

فرهاد و فرمول هاي اتاق فرار
استقالل اگردر بازي آخر الشرطه را ببرد قطعا صعود مي كند، اما مساوي و شكست معادله را پيچيده  خواهد كرد

D جدول گروه 
امتیاز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازي ها تیم  
531185310السد1
52217438النصرعربستان2
25-512235فوالد3
44-511337الوحدات اردن4

E جدول گروه 
امتیاز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازي ها تیم  
1103712-54پرسپولیس1
531153210الوحده امارات2
53-3227-5گوا هند3
42-2348-5الريان4

از مدت ها قبل شایعات زیادي در مورد جدایي محمدحسين كنعاني زادگان از پرسپوليس به گوش مي رسيد. 
گفته مي شد كه او با یك تيم در قطر به توافق قطعي و نهایي رسيده اســت و به همين دليل هم تن به تمدید 
قرارداد با سرخپوشان نمي دهد. فاز دیگري از همين حرف و حدیث ها هم از دستمزد درخواستي نجومي كنعاني 
براي تمدید قرارداد حكایت داشت. در تمام طول این مدت اما مدافع سرخپوشان سكوت كرده بود تا صحت و 
سقم شنيده ها مشخص نباشد. در نهایت اما تير خالص را سایت معتبر »استاد الدوحه« شليك كرد و شامگاه 
سه شنبه خبر قطعي عقد قرارداد بين كنعاني زادگان و باشــگاه االهلي قطر را به انتشار رساند. سابقه نشان 
مي دهد این رسانه حتي وقتي خبر احتمالي هم منتشر مي كند، اتفاق مورد نظر رخ مي دهد؛ چه برسد به حاال 
كه در مورد حضور كنعاني زادگان در ليگ ستارگان قطر لحن كامال قطعي به كار برده است. با این اوصاف بسيار 
بعيد است كنعاني براي فصل بعد در دسترس سرخپوشان باشد. به این ترتيب یحيي گل محمدي از همين حاال 
باید به دنبال جذب جانشين كنعاني باشد. این كار اصال ساده نيست؛ مگر اینكه مثال شجاع خليل زاده برگردد. 
به هر حال كنعاني از زمان حضور در قلب خط دفاع پرســپوليس عملكرد خوبي داشته و ترميم جاي خالي او 
دشوار خواهد بود. همچنان هم روشن نيست كه پرسپوليس چطور و با چه فلسفه اي یك بازیكن دوپسته مثل 

محمد انصاري را از دست داد.

 به فكر خريد دفاع باشيد
   تجربه نشان مي دهد جدايي كنعاني زادگان از پرسپوليس قطعي است

A جدول گروه 
امتیاز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازي ها تیم  
531196310اس. تاجیکستان1
5311117410الهالل2
24-511346االهلی امارات3
54-5113712آجی ام کا4

B جدول گروه 
امتیاز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازي ها تیم  
94511-532شارجه امارات1
4317-514تراکتور2
34-4158-5پاختاکور3
32-2325-5نیروی هوايی4

C جدول گروه 
امتیاز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازي ها تیم  
522113858استقالل1
522110828الدحیل2
52218718االهلی3
83-4311-51الشرطه عراق4

وقتي 3تيم هم امتياز هســتند، امتيازات بازي آنها با تيم چهارم حذف 
مي شود و امتيازاتي كه اين 3تيم بين خودشان ردوبدل كرده اند، مورد 
محاسبه قرار مي گيرد. با اين سيستم هم اكنون استقالل، الدوحيل و االهلي به ترتيب 5، 5و 
2امتياز دارند كه بين 2 تيم 5امتيازي هم تفاضل گل باالتر آبي ها، مالك صدرنشيني اين تيم 
شده است. اما اگر هر دو بازي روز آخر مساوي شود در آن صورت الدوحيل، استقالل و االهلي 
به ترتيب با 6، 5و 3امتياز از بازي هاي رودررو اول تا ســوم خواهند بود. درواقع اگر استقالل با 
الشرطه مساوي كند با هر نتيجه اي كه بين الدوحيل و االهلي رقم بخورد، استقالل تيم دوم 
گروه خواهد شد. در اين صورت، ممكن است اســتقالل در بين تيم هاي دوم گروه ها يكي از 
2تيمي باشد كه حذف مي شود و شايد رقيب اين تيم براي صعود النصر عربستان باشد. يك نگاه 
به ساير گروه ها نشان مي دهد در گروه هاي A و E تيم هاي دوم همين االن 10امتياز دارند و 
به احتمال زياد در روز آخر اين امتياز را باالتر هم مي برند. تيم هاي دوم در اين دو گروه از باالترين 
بخت براي صعود برخوردارند و تيم دوم گروهB يعني تراكتور كمترين بخت را دارد. تراكتور كه 
7امتيازي است االن ضعيف ترين تيم دوم محسوب مي شود؛ اين تيم درصورت باخت يا مساوي 

در بازي آخر قطعا حذف مي شود و درصورت پيروزي و 10امتيازي شدن هم بايد چشم به 
نتايج ساير گروه ها بدوزد؛ چون با 10امتياز هم احتمال حذف شدن هست. 
اگر استقالل در مقابل الشرطه مساوي كند و النصر و تراكتور پيروز نشوند، 

آبي ها صعود مي كنند، اما اگر استقالل ببرد و 11امتيازي شود، چه در صدر 
گروهش قرار بگيرد و چه در رتبه دوم، صعود كرده است؛ چون تراكتور هرگز 

به 11امتياز نخواهد رسيد و النصر هم اگر 11امتيازي شود، سرگروه مي شود و السد با 10امتياز 
 D و Bدوم خواهد شد؛ بنابراين اگر استقالل به امتياز11برسد حداقل از تيم هاي دوم 2گروه
باالتر قرار مي گيرد و صعود مي كند. جالب اين است كه بازي ها همزمان نيست و استقالل يك 
روز ديرتر از النصر، السد، الوحده و تراكتور به ميدان خواهد رفت. از اين لحاظ، بهترين شرايط 
را االهلي و الدوحيل و همچنين الهالل و استقالل تاجيكستان در گروهA دارند كه در شب آخر 
و ساعت هاي آخر به زمين مي روند. بايد ديد شرايط عجيب اين مسابقات و حساب وكتاب هاي 

پيچيده AFC براي صعود درنهايت چه تيم هاي بزرگي را فدا خواهد كرد.
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  مأموران شكنجه
پرسپوليسيهايسابقدراروپاميدرخشند،مهاجمانفعليهوادارانراعذابميدهند

خيلي ها نمره قبولي به ليگ برتر بســكتبال مي دهند. ليگي كه 
در شــرايط كرونايي متمركز در تهران برگزار شد، شروع خوبي 
نداشت، ولي پرتاب از راه دور در سه دهم ثانيه مانده به آخر بازي، 
جذاب ترين پايان بندي را برايش داشت. كساني كه در طول فصل 
از بازي ها لذت نبرده اند، مي گويند ليگ به جز اين پرتاب و پول آن 
هم فقط براي فدراسيون و عده اي خاص، چيز ديگري نداشته است. 
فدراسيون عالوه بر ورودي 110ميليون توماني كه در شروع فصل 
از باشگاه ها گرفته بود، در طول فصل هم از تيم هايي كه در هر بازي 
ميزبان بودند، 3ميليون تومان طلب كرد. اين عالوه بر پولي بود كه 

تيم ها براي پخش اينستاگرامي پرداخت مي كردند.
اين فصل هم مثل هميشه ايراد به داوري و برگزاري ليگ كم نبود، 
اما ايراد اصلي كه از ليگ گرفته مي شود و خيلي ها را نگران آينده 
بسكتبال و تيم ملي كرده است، نبود چهره هاي جوان است؛ اينكه 
هنوز بازيكنان پا به سن گذاشته تمام وقت در اختيار تيم ها هستند. 
تركيب 4تيمي كه به نيمه نهايي پلي آف رسيدند، تأييد مي كند كه 
فقط 2بازيكن زير 25سال، نزديك به ستاره هاي بزرگ درخشيدند.
در تيم مهــرام، صمد نيكخواه بهرامي 38ســاله، مهدي كامراني 
39ساله، حامد حسين زاده 34ساله در كنار خارجي ها در تركيب 
اصلي بودند. مهرام روي نيمكت هم چند بازيكن باالي 30ســال 
داشت. در تيم شيميدر، ارسالن كاظمي 30ساله ستاره بود. ديگر 
بازيكنان اصلي اين تيم مهراد آتشي و وحيد حاجيان هم 35سال 
به باال دارند. در نفت آبادان حامد سهراب نژاد 38ساله، آرن داوودي 
37ساله، سعيد داورپناه 35ساله و محمد حسن زاده 30ساله مؤثرتر 

از همه بازي كردند.
در تيم شهرداري گرگان كه قهرمان شد، وضعيت بهتر بود. حضور 
سرمربي تيم ملي، مهران شاهين طبع روي نيمكت اين تيم باعث 
شده بود بازيكنان ملي پوش، شهرداري را به تيم هاي ديگر ترجيح 
بدهند؛ با اين حال در اين تيم هم روزبه ارغوان 33ســاله، محمد 
جمشيدي 30ســاله، كيوان رياحي 31ســاله و مايك رستم پور 
33ساله در تركيب بودند. نويد رضايي فر 23ساله و سينا واحدي 
20ساله تنها بازيكنان جواني بودند كه در ليگ خودي نشان دادند.
موافقان حضور ستاره هاي پا به سن گذاشته، در استدالل هايشان 
به جمله معروف »سن فقط يك عدد اســت« استناد مي كنند و 
مي گويند تا زماني كه اين بازيكنان بهترين هستند، بايد همچنان 
در زمين باشند، اما مسئله منتقدان بسكتبال اين است كه چرا در 
اين سال ها بازيكن سازي نشــده است و مربيان باشگاهي به جاي 
فرصت دادن به جوانان و ســاخت بازيكنان جوان، با اتكا به همان 
چهره هاي قديمي به دنبال نتيجه هســتند. از نظر اين افراد اگر 
مهدي كامراني هنوز مي درخشــد، يكي از داليلش اين است كه 

بازيكن جواني نيست كه او را به چالش بكشد.

هاشمي:مشكلازتصميمگيرندگاناست
به نظر مي رسد در بســكتبال گفتن واقعيت ها كمي سخت است. 
مصطفي هاشمي، ســرمربي شــيميدر مي گويد، سپردن همه 
تصميم گيري ها به افراد خاص منجر به پايين آمدن كيفيت ليگ 
و به تبع آن تيم ملي شده است: »در شرايط كرونايي برگزاري ليگ 

و به سرانجام رساندن آن اتفاق خوبي بود، اما بايد قبول كنيم كه 
به نسبت اواخر دهه 80 و اوايل دهه نود ليگ خيلي ضعيف است. 
همه ضعف هاي بسكتبال از سال 1392شروع شد؛ از زماني كه 2، 3 
نفر منبع اصلي تصميم گيري شدند. تصميمات آنها روي بسكتبال 
پايه، كميته هاي مختلف فدراســيون و به خصوص كميته داوري 
 تأثير گذاشت. مشــكل بسكتبال اين اســت كه اين افراد در اين

 7، 8 ســاله همه تصميمــات را گرفته اند و هنوز هــم اين كار را 
مي كنند.«  اين افراد چه كساني هستند؟ هاشمي ترجيح مي دهد 
اسمي نبرد، اما گفته مي شود منظور او چند نفر از مربيان نزديك 

به فدراسيون است.

سامري:مانبايدبازيكنبسازيم
حماد سامري، ســرمربي تيم پااليش نفت آبادان معتقد است كه 
ليگ امسال در مقايسه با سال هاي گذشته، بازيكنان جوان خوبي 

داشت: »سعي مربيان اين بود كه از بازيكنان جوان استفاده كنند 
و اين كار را هم كردند. در هر تيم تك و توك بازيكن جوان خوب 
بود و مي توانم بگويم وضعيت بهتر از سال هاي قبل بود. در تيم ما 
ساالر منجي، بازيكن خوب و آينده داري است كه 23ساله است. 
جوانان هم يك ســاله نتيجه نمي دهند و بايد صبر كرد. سال بعد 
اتفاقات بهتري مي افتد.« با اين حال ســامري تأييد مي كند كه 
مجموعه بسكتبال در بازيكن سازي  كم كاري كرده اند: »از تيم هاي 
ليگ برتري كه براي قهرماني مي جنگند، نبايد انتظار بازيكن سازي 
داشته باشيم. بازيكن بايد در ســطح پايه پرورش پيدا كند و در 
تيم هاي باشگاهي چهره شود. متأســفانه سال هاي گذشته روي 
بسكتبال پايه خوب كار نشــد. تصميمات نادرستي هم كه يك 
عده گرفتند، باعث شد تا تعدادي از بازيكنان، گلخانه اي و مقطعي 
پرورش داده شوند. به خاطر اين مسئله رقابت از جوانان گرفته شد 

و اين گلخانه اي كار كردن نتيجه عكس داد.«

تارتار:  اين پرسپوليس از تيم برانكو و كالدرون هم قوي تر است
تارتار، مهــدي
سرمربيپيكانبر
است عقيده اين
كهنمايندههايايراندرليگقهرمانانآسيا،عملكردقابلدفاعي
داشتهاند.اودرگفتوگوباهمشــهريورزشيصحبتهايشرا
اينگونهآغازميكند:»بازيهايــيكهنمايندههايايراندرليگ
قهرمانانآســياانجامدادند،كيفيتبااليليگبرترايرانرا

نشانداد.متأسفانهبرخيدوستانانتقادهاييميكنندكه
ناعادالنهاســت.آنهاازكيفيتپايينبازيهايليگبرتر
صحبتميكنند،وليتيمهايايرانيباوجودكمبودهايي
كهنسبتبهتيمهايعربيدارند،نمايشخوبيداشتند
ونشــاندادندكهكيفيتليگبرترايرانباالست.حتي
فوالدوتراكتورهمنمايشخوبيداشــتندودرصورت
عدمصعودبهدوربعدهمچيــزيازارزشهايايندو

تيمكمنميشود.«

پرسپوليسفوقالعادهاست
تارتار در پاسخ به اين پرسش كه آيا پرسپوليس و استقالل 

مي توانند در ليگ قهرمانان مدعي كسب عنوان قهرماني باشند، 
عنوان كــرد: »هر دو تيم خوب هســتند، ولي بايــد بگويم كه 
پرسپوليس فوق العاده است. اين تيم يكي از قوي ترين تيم هاي 
تاريخ پرسپوليس اســت. حتي به جرأت مي توانم بگويم كه اين 
تيم از تيم برانكو و كالدرون هم قوي تر اســت و انصافا كادر فني 
پرسپوليس بازيكنان بسيار خوبي را دور هم جمع كرده و از لحاظ 
فني هم عملكرد بسيار خوبي داشته اند. بازگشت آل  كثير و جذب 
بازيكناني مثل ترابي و مغانلو هم قدرت فني اين تيم را خيلي بيشتر 
كرده و به نظرم پرسپوليس در آسيا هم مي تواند يك مدعي جدي 

براي كســب عنوان قهرماني باشد. من در اين ســال ها تيمي به قدرت 
پرسپوليس نديده ام، آنها در اين فصل واقعا بي نظير هستند.«

كدامتيمقهرمانميشود؟
از ســرمربي پيكان درخصوص رقابت فشــرده مدعيان 
قهرمانــي در ليگ برتر ســؤال مي كنيم كــه اينگونه 
جواب مي دهد: »در جدول همه  چيز مشــخص است. 
پرســپوليس و ســپاهان رقابتي جدي دارند و 
شانس استقالل هم نسبت به اين دو تيم كمتر 
است. با احترام به بقيه تيم ها بايد بگويم كه 
پرسپوليس شانس اول قهرماني است. آنها 
از لحاظ فني، روحي و اعتماد به نفس  تيمي 

در موقعيت بسيار خوبي هستند.

كارباارزشيانجامداديم
تارتار درخصوص عملكــرد پيكان در ليگ 
امســال هم مي گويد: »امســال كاري انجام 
داديم كه كمتر تيمي يا كمتر فردي شجاعت 
انجام اين كار را دارد. ما به جوان ها اعتماد كرديم 
و انصافا آنها هم جوان هاي مستعدي هستند، ولي 
اين جوانگرايي مي تواند در نتيجه گيري هم تأثير 
منفي بگذارد. در بازي با آلومينيوم 8يا 9بازيكن ما 
از آكادمي پيكان بودند و خدا را شــكر مي كنم كه 
جوان هاي خوبي را به فوتبال ايران معرفي كرديم 
كه آينده دار هستند؛ ضمن اينكه بايد از مربيان پايه 
پيكان هم تشكر كنم. خوشبختانه با اين شرايط و 

اين بودجه تا اينجا عملكرد خوبي داشته ايم.«

بله؛يادمانهســتكه
شهريارمغانلوتاپايانروز
پنجممرحلهگروهيليگقهرمانانآســيابرابرالريانو
گواسهگلبهثمررســاندهوعيسيآلكثيرهميكگل
بهتيمبختبرگشتههنديزدهامامسلمااين،آنچيزي
نيستكههوادارانپرسپوليسانتظارشرادارند.دوگل
ازگلهايشهريار،روياشتباهاتمسلمدروازهبانهاي
حريفبهثمررسيدهونيزتيميمثلگوااصالدرحدبحث
فنينيست.پرسپوليسيهاانتظاردارندمهاجمانشان
درمسابقاتوموقعيتهايدشوارترگلبزنند؛گلهاي
حساستريكهبهاصطالحكاررادربياوردوبازيراآسان
كند.باوجوداينهمچنانخبــريازروييدناينگلها
نيست.همينمسابقهآخرباالوحدهباگلزودهنگامتيم
اماراتيسختشــداماتالشپرسپوليسبرايگلزدن،

تادقيقهنودبهجايينرســيدومهاجماناينتيم،تعداد
قابلتوجهيموقعيتگلراازدستدادند.شهريارمغانلو
بيندونيمهتعويضشد،عيسيآلكثيرنشاندادازشرايط
ايدهآلدوراستومهديعبديهمبانمايشيفاجعهبار
وازدســتدادنموقعيتهايخوبگلزني،بهسوژهاول
شبكههاياجتماعيتبديلشد.گفتننداردكهمهاجمان
پرسپوليسدرليگبرترهمهمينشرايطرادارندوچهار
خطدرميان،گلميزننــد.هدررفتنفرصتهايخوب
گلزنيازسويآنها،مدتهاستكهپايثابتبحثهواداران

درپايانهربازيشدهاست.

ازطارميوعليپورتاكريموشهاب
اين وضعيت زماني دردناك تر مي شود كه آن را كنار درخشش 
مهاجمان سابق پرسپوليس در ليگ هاي خارجي قرار بدهيم. 

در مورد مهدي طارمي كه مرد اول اين فصل پورتو بوده، نيازي 
به ارائه توضيح اضافه نيســت. او هر هفته مي درخشد و گاهي 
باورنكردني است كه فوتباليستي با اين كيفيت تا همين سه 
سال پيش در ايران بازي مي كرده؛ حاال بگذريم از اينكه مهدي 
هم زمان عضويت در پرســپوليس، به اندازه مهاجمان فعلي، 
موقعيت صددرصدي خراب مي كرد! علي عليپور هم كه كل 
فصل را در ماريتيمو براي گلزني انتظار كشــيده بود، حاال راه 
افتاده و در سه بازي آخر، 2بار دروازه رقبا را گشوده است. اين 
دو گل سه امتيازي عليپور، نقش مهمي در افزايش اميدهاي 
ماريتيمو براي بقا در ليگ برتر پرتغال داشــته اســت. كريم 
انصاري فرد هم ديگر مهاجم ســابق پرسپوليس است كه اين 
روزها در آ.ا.ك آتن مي درخشد. كريم 12گل براي تيم يوناني 
زده و در رتبه دوم گلزنان برتر ليگ اين كشور قرار دارد. براي 
تكميل شدن اين فهرست بايد به شهاب زاهدي هم اشاره كنيم 
كه ناباورانه به عملكرد مؤثرش در ليگ اوكراين ادامه مي دهد. 
او در نيم فصل اول 8گل براي المپيك دونتسك به ثمر رساند و 
بعد از انتقال به زوريا در پنجره زمستاني، 2گل هم براي اين تيم 
زده است. به اين ترتيب شهاب با 10گل زده، سومين گلزن برتر 
ليگ اوكراين به شمار مي رود. اين در حالي است كه پرسپوليس 
امسال بعد از 5ســال هيچ نماينده اي در كورس كفش طالي 
ليگ برتر ندارد و بهترين گلزنان فصل اين تيم، جالل حسيني 

و احمد نوراللهي هستند!

همينعبديرابعداببينيد
بحران گلزني مهاجمان پرســپوليس به طور خاص در مورد 
مهدي عبدي مصداق دارد؛ فورواردي كه ســابقه گل زدن در 
مسابقات مهم داخلي و خارجي را دارد اما دچار افتي عجيب 
شده است. او بعد از گشودن دروازه فوالد خوزستان در مسابقه 
دي ماه گذشــته ديگر موفق به گلزني نشــده و هر روز حجم 
انتقادها از اين بازيكن افزايش مي يابد. حاال اجازه بدهيد همين 
مهدي عبدي به تيمي ديگر در يك گوشه از اروپا منتقل شود تا 

گلزني هاي خيره كننده اش را آغاز كند!

چنانچــه مســابقات 
بســكتبال سراسري 
باشگاه ها را كه از سال 
1354راه افتاد تا امروز با هر نام و عنواني و سطحي )ليگ، جام 
حذفي، ليگ برتر و...( محاسبه كنيم، امسال سي و چهارمين 
دوره بازي ها را در شكل برگزاري »بازي هاي متمركز« پشت 
سر گذاشتيم. 16تيم در اوضاع كرونا به دو گروه 8تيمي تقسيم 
شدند كه مخالفت با اين تعداد تيم  از همان روزهاي آغازين در 

قرعه كشي شروع شد.
1   آيا بسكتبال گنجايش اين تعداد تيم را در باالترين سطح 
خود دارد؟ گزاره فدراسيون در كرونا مشاركت تعداد بيشتر 
تيم ها بود بدون توجه به كيفيت. بازي هاي اين تيم ها به طور 

معمول با باالي 30يا 40اختالف امتياز تمام مي شد.
2  امكانات محقر بسكتبال در شهرهاست. چرا همه بازي ها 
در سالن آزادي، بغل گوش فدراسيون بسكتبال برگزار شدند؟ 
در دوران كرونا اراده اي براي افزودن به امكانات بسكتبال از 
طريق شهرها ديده نشد، اگر هم بوده، فدراسيون بسكتبال زير 
بار نرفته است چون فقط تهران و يك سالن را براي برگزاري 
بازي ها مناسب تشخيص داد. عدم توسعه زيرساختي در اوضاع 
بحران پاندمي بدون برگزاري بازي ها در شــهرهاي مختلف 
)حداقل در نيمه نهايي و فينال( نشان داد در ميزباني بسكتبال 
)برنامه هاي ملي و بين المللي( همچنان »در« روي »پاشنه« 

مجموعه ورزشي آزادي مي چرخد.
3   با وجود محدوديت هاي كرونا، چرا امسال سرمايه گذاري 
باشگاه ها در مسابقات عالي بود؟ اين يكي از بحث هاي مهم در 
بسكتبال است كه تيم ها، اســتانداردهاي خوب اسپانسري 
در مســابقات را رعايت كردند. بازيكن خارجــي آوردند، با 
فدراسيون بر سر پخش تلويزيوني تعامل داشتند و با توزيع و 

به كارگيري بازيكنان داخلي از آنان حمايت كردند.
4  با وجود اين، آيا مســابقات بســكتبال براي تيم ملي در 
المپيك راه گشاست يا پشــتوانه هايي در اين بازي ها معرفي 
شدند؟ شاكله تيم ملي كه امســال در پايان سطح عملكرد 
و نتيجه گيــري در طول زمــان بيش از 10ســال خود قرار 
دارد، به موازات همين زمان ساخته شــده است. بازيكناني 
مثل صمد نيكخواه بهرامي يا مهــدي كامراني در پايان دهه 
چهارم زندگي خود همچنان ستاره بودند. اين مسابقات براي 
بازيكنان سرشناس و قديمي تيم ملي مثل داورپناه )بازيكن 
ايران در المپيك 2008( دستاورد خاصي ندارد اما آنان را در 
يكي از دوره هاي بازي مقابل تعدادي از بازيكنان خارجي به 

چالش كشيد. 
5 ســاختار تيم ها با وجــود بازيكنان متعــدد، دورنماي 
پشتوانه سازي  يا تعيين پشتيبانان بزرگ براي اين تيم ملي 
ندارد همانطور كه با يكي دو نفر كه در طول حداقل يك دهه 
گذشته به تيم ملي اضافه شده اند، نداشته است. در مورد اين 
موضوع بايد بيشــتر بحث كرد و جدي تر. بعد از المپيك در 
مرداد و كاپ آسيا در شــهريور، پيگيري اين موضوعات در 

بسكتبال ايران بيشتر نمايان خواهد شد.

5نكتهدربارهليگسيوچهارم

يادداشت

افشينرضاپور
كارشناس بسكتبال

بهروزرسايلي
خبرنگار

ليگ ستاره هاي جوگندمي
بازيكنانپابهسنگذاشتهبسكتبالهنوزچهرههاياصليتيمهايليگبرتريهستند

منتقدانميگوينداينموضوعبهتيممليهمآسيبميزند

اميرحسيناعظمي
خبر نگار

طعنه به همكار سابق

چند روز پيش نخســتين جلســه از كارگروه ساماندهي 
موتورهاي ورزشي برگزارشــد و مازيار ناظمي كه به تازگي 
رئيس فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني شده، در اين 
جلسه توضيحاتي درباره بندهاي دستورالعمل هاي واردات 
موتور داد. خبر برگزاري اين جلسه بهانه اي شد تا همكاران 
ناظمي در صداوسيما به او طعنه بزنند. يكي از مجريان راديو 
با تقليد صداي ناظمي اين خبر را خواند و گفت، واردات موتور 
هم به زيرساخت نياز دارد، هم به رابطه و هم به ضابطه. اين 
مجري كلمه ضابطه را با غيظ ادا كرد تا اينگونه به نظر برسد 

كه مي خواهد به رئيس فدراسيون طعنه بزند.

ما هم ناراحتيم

بعد از پايان ليگ برتر بســكتبال مردان، اسپانســر ليگ به 
تيم هاي اول تا ســوم جايزه داد. حاال تيم هايي كه در ليگ 
زنان مقام آورده اند، معترضند كه چرا اسپانسر به آنها جايزه 
نداده است. اعتراض بحق اســت؛ چون اسپانسر ليگ زنان 
و مردان يكي بود. اين فصل، اسپانســرها نمي توانند بهانه 
بياورند؛ چون بازي زنان از اينســتاگرام پخش شد و بيننده 
خوبي هم داشت. فريده شــجاعي، نايب رئيس فدراسيون 
هم به ايسنا گفته: »نمي دانم چرا اسپانسر عدالت جنسيتي 
را رعايت نكرد. من هم از اين موضــوع ناراحت و دلخورم.« 
انتظار از شجاعي به عنوان رئيس بســكتبال زنان، بيش از 

ابراز ناراحتي است.

يك كم دقت

محمدحسين  برخواه، ســرمربي تيم ملي وزنه برداري آب 
پاكي را روي دست علي هاشمي ريخت. او در آخرين مرحله 
از مسابقات گزينشــي المپيك شــركت نمي كند: »علي 
هاشمي بايد اول توضيح بدهد كه چرا 2 ماه به اردو نيامده.« 
از بين ســهراب مرادي و كيانوش رستمي هم فقط يك نفر 
به توكيو مي رود و بايد در مســابقات كلمبيا شانس شان را 
امتحان كنند. گفته مي شود فدراسيون براي محكم كاري 
 به فدراســيون جهاني نامه زده تا امتيازات مسابقات قبلي

 اين دو محاسبه شــود، اما مي پرسند چرا فدراسيون نامه را 
براي هر دو زده است. درست است كه فدراسيون جهاني اين 
دوره با مدلي كه براي دادن ســهميه ارائه داده، همه را گيج 
كرده است، اما ديگر همه مي دانند كيانوش و سهراب در يك 

وزن هستند و نمي شود براي هر دو رايزني كرد.

مگسون كارلســن نوژي، مرد شماره يك شــطرنج جهان 
گفته: »عليرضا فيروزجا محتمل ترين نامزد براي قهرماني 
شطرنج در آينده است.« اين اظهارنظر در هر موقعيت ديگري 
مي توانســت جامعه شــطرنج ايران را سرمست كند. تصور 
اينكه يك ايراني نفر يك شطرنج جهان باشد، هركسي را به 
وجد مي آورد، اما با اتفاقاتي كه در ماه هاي گذشــته افتاده، 
اين حرف هاي كارلســن فقط حســرت به دل مي گذارد. از 
سال گذشته كه فيروزجا ســر حضور در مسابقات قهرماني 
جهان با فدراسيون به مشكل خورد، ديگر با پرچم ايران در 
تورنمنت هاي بين المللي شركت نمي كند، اما انگار همه اين 
موضوع را به راحتي پذيرفته اند؛ از مســئوالن وزارت ورزش 
گرفته تا فدراســيوني ها كه تنها دغدغه شان انتخاب رئيس 

فدراسيون است.

ما و حسرت 

ليليخرسندامجديه 
روزنامه نگار 

پتي بدون شناسنامه ايراني رفت
پريپتي،بازيكنآمريكاييتيمگرگانديشبازايرانرفت،اماهنوز
اينشايعهكهگفتهميشوداوقراراستبرايتيممليايرانبازيكند،به
قوتخودشباقياست.فدراسيونبسكتبالشايعاتراردكردهاست،اما
هنوزبعضيهابااطمينانميگوينداينبازيكندربازيهايالمپيكتوكيو

پيراهنتيممليايرانراميپوشد.
شايعاتازپستاينستاگراميپتيآغازشد.اودرصفحهاينستاگرامش
عكسيازپرچمايرانرابهاشتراكگذاشتوزيرشنوشت»تيمملي«.بعد

ازاينبودكهگفتهشدشهرداريگرگانقصدداردبراياوشناسنامهايراني
بگيرد.حضورمهرانشاهينطبع،سرمربيتيممليدرتيمشهرداريگرگان
همدليليشــدتاعدهايبااطمينانبگويند،شاهينطبعپتيرابرايتيم
مليميخواهدوفدراسيونهمبرايتبليغاتازاينايدهحمايتميكند.
فدراسيوناينخبرراتكذيبكرد،كارشناسانهمتوضيحدادندكهاگر
همينامروزبرايپتيشناسنامهصادرشود،اونميتوانددرالمپيكبراي
تيممليايرانبازيكند؛چراكهبرايبازيدرتيممليبايد18ماهازتاريخ
شناسنامهايرانياوبگذرد.اينتوضيحاتبازهمعدهايراقانعنكردهاست.
آنهاميگويندفدراسيونازهمهچيزبيخبراستوگرگانيهابامسئوليت

شاهينطبعبهدنبالشناسنامهايرانيپتيهستند.

آرشفوالديان،سخنگويباشگاهشــهرداريگرگانبههمشهريگفت:
»پتيچهارشنبهشببهكشورشبرگشت.اوعالقهعجيبيبهايرانوگرگان
دارد.هميشههمگفتهكهاگرقرارباشدكشوردوميبرايخودمانتخاب
كنم،ايراناســت.دراينچندروزخيليبهاوتوجهشدواوهمدرجواب،
عكسپرچمايرانراگذاشت.اينكارشبيشترجنبهفانداشت.مابراياو

درخواستشناسنامهندادهايم.«
بهگفتهفوالديان،شايدپتيسالديگربرايگرگانبازينكند.هنوزوضعيت
اينتيممشخصنيســتوباتوجهبهاينكهليگهايبعضيازكشورها
زودترازايرانآغازميشود،احتمالدارداينفصلپتيتيميغيرايراني

راانتخابكند.

قرنطينه پرسپوليس قطعي شد
فدراسيونفوتبالبادرخواستوزارتبهداشتمبنيبرقرنطينهپرسپوليسدربازگشتازهندموافقتكرد.بااعالمسايت
رسميفدراسيون،پرسپوليسيهاپسازبازگشتبهمدتيكهفتهدرهتلآكادميومهمانسرايكمپتيمهايمليقرنطينه
خواهندشد.برهميناساستمريناتپرسپوليسبارعايتپروتكلهادرقرنطينهوزمينشماره2برگزارميشودتابازيهاي
ليگبهتعويقنيفتد.سهيلمهدي،رئيسكميتهبرگزاريمسابقاتســازمانليگدراينخصوصميگويد:»پرسپوليس
1۰ارديبهشتبهايرانبازميگرددوبراساسدستوروزارتورزشوجوانانيكهفتهدرقرنطينهخواهدبودو1۶ارديبهشت
بهعنوانپايانزمانقرنطينهاست.بنابراينطبقاعالمبرنامهسازمانليگ،1۷ارديبهشتتيمهايسپاهانوپرسپوليسبه
مصافيكديگرخواهندرفتوبهاينترتيبهيچگونهتغييريدرزمانبنديمسابقاتليگبرتربهدليلبازگشتپرسپوليسيها

ازهندوقرنطينهيكهفتهايآنها،ايجادنخواهدشد.«
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دور رفت مرحله نيمه نهايــي ليگ اروپا هم امشــب با برگزاري 
2ديدار حساس بين منچستريونايتد و آاس رم و همچنين آرسنال 
با ويارئال پيگيري خواهد شد كه البته صداوسيما برنامه اي براي 
پوشش اين دو مســابقه و ديدار عقب افتاده بارســلونا با گرانادا 
ندارد. 2باشگاه انگليسي كه به خاطر همدستي با پروژه سوپرليگ 
مورد خشــم هواداران خود قرار گرفته اند، ممكن است به زودي 
در مالكيت باشگاه تغييراتي را به خود ببينند. گويا گليزرها برابر 
فشارها تســليم شــده اند و مي خواهند با 4ميليارد پوند باشگاه 
منچستريونايتد را بفروشــند، اما كرونكه كه هموطن گليزرهاي 
آمريكايي است گفته به هيچ پيشنهادي براي فروش آرسنال گوش 
نخواهد داد. از بن سلمان عربستاني و دنيل اك سوئدي به عنوان 
خريداران اين دو باشگاه ياد مي شــود. آرسنال 100ميليون اين 
فصل و نزديك 50ميليون پوند در فصل پيش به خاطر كرونا دچار 
زيان شد، اما هنوز برند پولســازي است. منچستر 281ميليون و 
آرسنال 225ميليون پوند دســتمزد به بازيكنان خود پرداخت 
مي كنند كه از اين لحاظ در رتبه ســوم و پنجــم ليگ برتر قرار 
دارند. از نظر درآمد در انگليس منچســتريونايتد اول و آرسنال 
پنجم است. منچستر چهارمين باشــگاه پردرآمد دنيا و آرسنال 
دهم است. اين ارقام خريداران را براي خريد سهام 2باشگاه بيشتر 
وسوسه مي كند. فعال تا مالكيت آمريكايي ها تغييري نكرده، ممكن 
است يك فينال تمام انگليســي در ليگ اروپا بين اين دو تيم رخ 
دهد. منچســتر براي صعود به فينال شانس بيشتري دارد؛ چون 
آاس رم بيشتر بازي هاي خود در اين فصل مقابل بزرگان را واگذار 
كرده است، اما آرسنال به تيمي خورده كه سرمربي آن متخصص 
اين تورنمنت است. اوناي امري كه اين هفته نتوانست با ويارئال 
به سود اتلتيكو و رئال و سويا جلوي بارســلونا بايستد، مرد ليگ 
اروپاست. او 3بار با ســويا قهرمان اين رقابت ها شده و يك بار هم 
آرسنال را به فينال برده است. منچستريونايتد براي هجدهمين بار 
به مرحله نيمه نهايي رقابت هاي اروپايي رسيد. از اين نظر در بين 
تيم هاي انگليسي فقط ليورپول عملكرد بهتري دارد. )19حضور 

در نيمه نهايي(
 ماركــوس رشــفورد به دليــل مصدوميت مچ ممكن اســت به 
بازي امشب نرســد. سولسشائر، سرمربي منچســتر گفته رم را 
نمي شناســد و بازي هاي اين تيم را نديده اســت. براي همين 
هواداران رم بنرهايي در ســطح شــهر نصب كرده و از بازيكنان 
تيم شان خواسته اند كاري كنند تا سرمربي نروژي آنها را بشناسد 

و هميشه به ياد بياورد.

فينالتمامانگليسي
ياتمامغيرانگليسي؟
 منچستر و آرسنال پس از اتفاقات

  و حواشي سوپرليگ، در نيمه نهايي
 ليگ اروپا به ميدان مي روند

  زيدان كه مقابل هيچ يك از 3 سرمربي تيم هاي 
حاضر در نيمه نهايي ليــگ قهرمانان برنده نبوده، 
طلســم نبردن توماس توخل را ادامه داد و براي 
پنجمين بار مقابل اين مربي موفق به پيروزي نشد؛ 

يك باخت و 4 تساوي.
  ركورد منفي رئال مقابل چلسي هم ادامه يافت و 
چهارمين رويارويي 2 تيم هم با شكست تيم لندني 
تمام نشد؛ 2 برد و 2 تساوي براي چلسي. چلسي 
يكي از 11 باشگاهي است كه مقابل رئال عملكرد 
بهتري داشته اند؛ در كنار آرسنال، ايپسويچ، بوكا 
جونيورز، آبردين، نكاكسا، توليدو، پنارول، زسكا 
مسكو، بنفيكا و بايرن مونيخ كه رئال با 7 تاي آنها 

يك يا 2 بار بازي كرده است.
  تساوي يك-يك در بازي رفت نيمه نهايي هم 
براي رئال خوش يمن نيست. تساوي خانگي يك-
يك در دور رفت چيزي نيســت كه مادريدي ها از 
آن خاطره خوش داشته باشند. پيش از اين 3 بار 
با شرايط مشابه در همين مرحله به پيشواز ديدار 
برگشت نيمه نهايي رفته اند كه هر 3 بار در صعود به 

فينال ناكام مانده اند؛ سال 1976برابر بايرن كه در 
بازي برگشت 2 گل گرد مولر باعث حذف اين تيم 
شد، سال 1988مقابل آيندهوون كه در مادريد يك- 
يك كردند و در هلند به تساوي بدون گل رضايت 
دادند و سال 1989برابر ميالن كه بازي يك-يك در 
ديدار رفت با باخت 5 بر صفر به ميالن آريگو ساكي با 
فان باستن و ديگران عوض شد تا مادريدي ها از دور 

رقابت ها حذف شوند.
  رئال مادريد به نخســتين باشگاه تاريخ تبديل 
شــد كه 450بازي در ليگ قهرمانان انجام داده؛ 
بايرن با 368بازي در رده دوم قرار دارد. حاال تعداد 
مساوي هاي كهكشاني ها مقابل تيم هاي انگليسي با 
تعداد شكست ها برابر شده و به عدد 10در 35مسابقه 

رسيده است.

 يانكي
فصل قبل ديويس، مدافع چپ تند و تيز كانادايي 
نماينده شايسته آمريكاي شمالي در رقابت هاي ليگ 
قهرمانان بود. حاال نوبت بازيكني ديگر از اين منطقه 

است كه ركوردهايي به نام خود ثبت كند. كريستين 
پوليسيك به نخستين بازيكن آمريكايي تبديل شد 
كه در نيمه نهايي ليگ قهرمانان اروپا گل مي زند. او 
يك ركورد ديگر هم به دست آورد؛ جوان ترين گلزن 
تاريخ چلسي در اين مرحله با 22سال و 221روز. او 
همچنين با 5 گل زده، بهترين گلزن منطقه آمريكاي 
شمالي در تاريخ ليگ قهرمانان است. تياگو سيلوا هم 
با 36سال و 217روز سن، لقب مسن ترين بازيكن 
تاريخ نيمه نهايي هاي ليگ قهرمانان را پس از رايان 

گيگز به خود اختصاص داد.

  ورنر
مهاجم آلماني كه در اليپزيش دوره اي طاليي داشت 
و در كنار كاي هاورتز ركورد گران ترين نقل وانتقاالت 
يك بازيكن آلماني را جابه جا كرد، به يك معضل 
براي چلسي تبديل شده است. او اين هفته يك گل 
3 امتيازي در ليگ برتر زد اما آن قدر گل خراب كرده 
كه صداي همه را در آورده. پائولو دي كانيو، ستاره 
سابق التزيو و برخي تيم هاي انگليسي درباره اين 

بازيكن گفته: »تيمو ورنر شبيه كساني است كه با 
دوستان خود دور هم جمع شده اند تا فوتبال بازي 
كنند.« ورنر در اين فصل در 36بازي از رقابت هاي 
مختلف، تنها 6 گل زده و 2 پــاس گل داده كه براي 
بازيكني در پست او فاجعه است. هيچ بازيكني در 
ليگ برتر اين فصل به اندازه ورنر موقعيت مســلم 
گلزني را هدر نداده؛ 29موقعيت كه 21تاي آن به 

هدر رفته است.

  مثلث برمودا
مثلث كروس- مودريچ و كاســميرو در اين بازي 
چندان ســرحال نبود. مودريچ به دليل خستگي 
مفرط و كــروس به خاطر درد نتوانســتند در اين 
مسابقه بدرخشــند اما همچنان از مثلث تاريخي 
ژاوي- اينيســتا- بوســكتس در ليگ قهرمانان 
كارنامه بهتري دارند با 21برد، 6تساوي و 6باخت 
در 33مسابقه كه در تركيب اوليه قرار داشتند در 
برابر 16برد، 12تساوي و 5باخت مثلث بارسلونا در 

همين تعداد بازي.

بنزما پنجمين بازيكني است كه در مرحله حذفي ليگ قهرمانان اروپا 
20گل به ثمر رسانده اســت. او اين فصل 28گل در تمام رقابت ها براي 
رئال زده؛ وينيسيوس و كاســميرو و آسنسيو كه بهترين گلزنان تيم 
بعد از او هســتند)هر كدام 8گل(، روي هم 4گل كمتر از كريم زده اند. 
مهاجم فرانسوي فصل قبل در 51بازي 27گل زده بود و اين فصل فعال 
در 46مسابقه يك گل بيشتر از ركورد گل فصل پيش خودش زده است. 
او با گل در تاريخ ليگ قهرمانان 71گله شد و مشترك با رائول، چهارمين 
گلزن برتر تاريخ اين رقابت ها لقب گرفت. رونالدو )134(، مسي )120( و 
لواندوفسكي )73( در رده هاي اول تا سوم قرار دارند. كريم اين فرصت 
را دارد تا با زدن 2 گل ديگر در ادامه رقابت هــا به لوا كه با بايرن حذف 
شده، برسد. او هر 71گلش را در جريان بازي به ثبت رسانده و برخالف 
سه نفر اول اين ليست يك بار هم با پنالتي يا ضربه آزاد به گل نرسيده 
است. همچنين بنزما موفق شد پنجمين گلش در مرحله نيمه نهايي 
ليگ قهرمانان را به ثمر برساند كه تنها يكي كمتر از مسي و 2 گل كمتر 
از لواندوفسكي است و 8 گل كمتر از كريستيانو رونالدو. بنزما مسن ترين 
بازيكن تاريخ رئال است كه موفق شده در نيمه نهايي گل بزند با 33 سال و 
12۹ روز. پيش از او كريستيانو با 32 سال و 86 روز اين عنوان را در اختيار 
داشت. كريم به دورتموند )2013(، بايرن مونيخ )2014و 2018( و چلسي 
در اين فصل در نيمه نهايي گل زده است. حاال تعداد گل هاي بنزما در ليگ 
قهرمانان از زماني كه رونالدو از رئال به يوونتوس رفته، از ستاره پرتغالي 

بيشتر شده؛ 15گل در 25بازي در برابر 14گل رونالدو در 23بازي.

ممصمشالبگنسرس
مادابيجاحويدار
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ندوبريدايز
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افقي:
1- آدم فــروش- فراواني و 

رونق- پاك 
2- واحد شــمارش شــتر- 
ورزش رزمي چينـــــي- 

دادوستد
3- نوعــي ســنگ آذرين- 
نوعي زردآلو- سنگين ترين 

حيوان
4- مقابل خروج- ماشــين 

خاك برداري- علم و آگاهي
5- تكــرار حرفي- بســيار 
مشتاق- عارضه اي پوستي- 

شهر خرماي ايران
6- بدبختان- جناح لشكر- 

نمونك
7- داراي خرابــي مختصر- 
فريادرس- نــام چند تن از 

پادشاهان اشكاني بود
8- جامــه كس ســيه و ... 
خــود ازرق نكنيم- غاري با 
اهميت تاريخي در لرستان- 

رونوشت
9- علــم ستاره شناســي- 

بي احساس- كماندار ايراني
رهن دهنــده-   -10
غيراختياري- ســراينده آيينه 

اسكندري 
11- تيــره و كــدر- پندار- 

پارسا- غذاي رقيق
12- برادران مخترع هواپيما- 

درختي با ميوه تلخ در دوزخ- 
پول آلمان

13- نمايشــنامه- ذرات ريز 
تشكيل دهنده سنگ- اعالن

14- غده فوق كليوي- نوعي 
برنج ايراني- زربفت

15- ســرنيزه- فرياد بلند- 
هميشگي

  
عمودي:

1- از داســتان هاي شاهنامه 
فردوسي- گذرنامه

2- حرف آزاردهنده- راضي و 
خشنود- خلق كردن

3- نوعــي ماهي اســتخواني 
جنوب- خنده بلند- زندانيان

4- خداوندي- تازه و جديد- 
دوتا نون

5- مجلس شادي- نخستين 
ســگي كه قرباني اكتشافات 

فضايي شد- بالش
6- بلندمرتبه- پناه جســتن- 

نوعي آچار سركج
7- پنــج تركــي- خــأ- از 

مشتقات نفت
8- شيوه انجام كار- جملگي- 

لقب پادشاهان روم بود
9- گاو شخم زن- مجموعه داستاني 

نوشته منيرو رواني پور- روستا
10- از نام هــاي خرمــا در 
مراحل رشد- از اجزاي گل- 

سرشماري
11- عيدانــه- له شــده- يك دور 

مسابقه واليبال
12- من و شــما- ســيب آذري- 

پيشكش
13- نان ســنتي عــراق- عيب و 

نقص- رواديد
14- بازگشت به گذشته در فيلم- 

دام فربه شده- چهره
15- سربه راه- فيلمي ساخته سعيد 

روستايي با بازي نويد محمدزاده

 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 | 3917
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

67135824۹
532۹47186
84۹261753
۹57483612
3287165۹4
41652۹378
265874۹31
1836۹5427
7۹4132865

متوسط

3 7      2  
 5   ۹  6   
6   4      
  2  6  7   
   8  4    
  1  3  8   
     8   4
  6  2   5  
 ۹      3 76823751۹4

5471۹6328
۹31284756
726453۹81
3۹8721465
415۹68237
15364287۹
26۹817543
87453۹612

ساده

متوسط

37851642۹
2547۹3681
61۹482375
58216۹743
۹63874512
7412358۹6
127358۹64
436۹27158
8۹5641237

سخت

     8  4  
  2 ۹      
 4   6  7 5  
     3  1 2
         
4 1  5      
 6 5  7   3  
     5 4   
 ۹  1      

ساده

6   3   1  4
  7 1 ۹     
۹      7  6
  6   3    
 ۹ 8    4 6  
   ۹   2   
1  3      ۹
    1 7 5   
8  4   ۹   2

رئال مادريد پس از دور شدن از قهرماني در الكيگا، گام اول در نيمه نهايي ليگ قهرمانان اروپا را هم لزران برداشت

طلسم ادامه دارد
رئال مادريد يك نيمه اول بسيار بد مقابل چلســي داشت و به لطف بي دقتي تيمو 
ورنر و عملكرد عالي تيبو كورتوا فقط يــك گل از حريف دريافت كرد و يك گل هم 
زد تا 2 تيم با تساوي به رختكن بروند. البته اين تمام ماجرا نبود و در نيمه دوم بازي 
متعادل تر شد. كريم بنزما كه در نيمه اول تك گل رئال را زده بود، يك بار هم ضربه اي 

زيبا به تير دروازه حريف زد اما تعداد ضربات رئال در چارچوب همان يكي بود كه 
گل شد. رئال در اين فصل بدشــانس ترين تيم از اين لحاظ بوده و تاكنون 10 ضربه 
بازيكنان اين تيم به تير دروازه حريفان خورده كه 3 تا از اينتر و 4 تا از بارســلونا 
بيشتر بوده است. اين كمترين تعداد ضربه به چارچوب دروازه حريفان در يك بازي 

خانگي رئالي ها از فصل 2003/04 به اين سو بود. رئال در دومين بازي خانگي پياپي 
در ورزشگاه دوم خود زير باران شديد كه چمن را شبيه درياچه كرده بود، در پيروزي 
ناكام ماند. در بازي برگشت در انگليس اگر باران هم ببارد، ورزشگاه سقف دارد و 

شرايط به اينگونه نخواهد بود.
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شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان...........................

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

با مردم

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

راننده اتوبوس چشمش را 
روي كيف ميلياردي بست

»وقتي كيف پر از دالر و طال را در اتوبوسم 
ديدم به اين فكر كردم كــه االن صاحبش 
چه حالي دارد و فورا بــا او تماس گرفتم« 
اين بخشــي از حرف هاي راننــده اتوبوس 
امانتداري است كه كيف حاوي يك ميليارد 
تومان دالر و يك كيلو طــال را به صاحبش 

رساند. 
به گزارش همشهري، اين راننده درستكار 
كه محمد تركي نام دارد و اهل شهرســتان 
ابهر است، در مسير ابهر- تهران كار مي كند. 
او چند روز قبل بعد از پايان كارش يك كيف 
دســتي روي صندلي ديد و زماني كه آن را 
باز كرد متوجه شد داخلش پر از دالر و طال 
است. آن زمان هيچ كس داخل اتوبوس نبود 
و فقط خودش بود و پول ها. او اما يك لحظه 
هم وسوسه نشد و از همان زمان مهم ترين 
دغدغه اش اين شد كه صاحب كيف را پيدا 

كند.

اين راننده 27ساله درباره آنچه اتفاق افتاده 
مي گويد: »چند روز پيش با دو سه مسافر از 
ابهر به سمت تهران در حال حركت بودم كه 
مردي را در عوارضي ابهر سوار و در تاكستان 
پياده كردم. چند ساعت بعد وقتي به تهران 
رســيدم، بعد از پارك كردن اتوبوس متوجه 
شــدم يك كيف روي يكي از صندلي ها جا 
مانده اســت. با قصد پيدا كردن شــماره يا 
مدركي از صاحب كيــف در آن را باز كردم 
و ديدم داخلش مقدار قابــل توجهي طال و 

دالر است.«
او درباره نخســتين كاري كه بعــد از ديدن 
محتويات اين كيف كــرد مي گويد: » داخل 
كيف را بيشتر جست وجو كردم و يك شماره 
تلفن پيدا كــردم و با آن تمــاس گرفتم. از 
فردي كــه آن طرف خط بود پرســيدم كه 
آيا شما وســيله اي گم كرده ايد؟ كه او اول 
اظهار بي اطالعي كرد اما گويا متوجه شــد 
كه كيفش همراهش نيست و گفت كيفش 
را گم كرده است. به او گفتم كه نگران نباشد 
و كيف پيش من است. برايش توضيح دادم 
كه من راننده اتوبوس هستم و كيفش را در 
اتوبوس جا گذاشته است و تا حدودي خيالش 

راحت شد.«
راننده امانتدار دربــاره تحويل دادن كيف پر 
از پول و طال به صاحبــش، مي گويد:» چون 
مي خواستم به ابهر برگردم و بايد از تاكستان 
رد مي شــدم با صاحب كيــف در آنجا قرار 
گذاشتم. وقتي آن مرد را ديدم دست و پايش 
مي لرزيد و از چهره اش نگراني مي باريد. اما 
وقتي كيف را تحويلــش دادم نگراني اش به 

پايان رسيد.«
اما داخل اين كيف دقيقا چقدر پول و طال بود؟ 
تركي در پاسخ  مي گويد:» صاحب كيف گفت 
كه طالفروش است و داخل كيف حدود يك 
كيلو طال و مبلغي معادل يك ميليارد تومان 
دالر بود. او كه از پيدا شدن كيفش خوشحال 
بود كيف را جلوي من گرفت و براي قدرداني 
خواســت كه هرچقدر كه مي خواهم بردارم 
اما من گفتم اين كار را فقط براي رضاي خدا 
انجام داده ام. با اين حال او از من دعوت كرد 
تا يك روز همراه با خانواده مهمان خانه اش 
باشيم.« راننده درستكار در ادامه مي گويد: 
بارها شده كيف و گوشي موبايل در اتوبوس جا 
مانده و من به صاحبان شان برگردانده ام. حتي 
مدتي قبل همين اتفاق براي خودم افتاده بود. 
يك روز سوار تاكسي شدم اما گوشي ام را جا 
گذاشــتم و نگران تصاوير خانوادگي داخل 
گوشي بودم اما راننده تاكسي خيلي زود من 

را پيدا كرد و گوشي ام را تحويل داد.« 

بخشش قاتل به خاطرآرامش روح مقتول
  13سال بعد از قتل پسري جوان در يكي از روستاهاي 

اسالمشــهر، اولياي دم به خاطر آرامش روح پسرشان، داخلي
عامل جنايت را كه در يك قدمي چوبه  دار بود بخشيدند.
به گزارش همشــهري، نخســتين برگ از اين پرونده جنايي روز 
بيست ويكم بهمن ســال87 ورق خورد. آن روز پســر جواني در 
اسالمشهر به طور مرموزي ناپديد شد و 8 روز بعد جسدش حوالي 
روستاي مهران آباد و در نزديكي باغ انگور و ريل راه آهن پيدا شد. 
او با ضربات چاقو به قتل رسيده بود و از همان زمان تحقيقات براي 
كشف راز جنايت آغاز شــد. پدر مقتول كه با ديدن جسد او شوكه 
شده بود مي گفت كه پسرش 20بهمن87 سوار بر موتورش براي 
انجام كاري از خانه خارج شده و پس از آن به طرز مرموزي ناپديد 

شده بود.

اختالف مالي
كارآگاهان جنايي براي كشف معماي اين جنايت به بررسي مكالمات 
تلفني مقتول پرداختند و مشخص شد كه مقتول آخرين بار با پسري 
24ساله به نام ســامان قرار مالقات داشته است.  وقتي مأموران براي 
بازداشت سامان قدم در خانه وي گذاشــتند موتور و گوشي موبايل 
مقتول را در آنجا كشف كردند.  سامان در بازجويي ها به قتل اقرار كرد 
و گفت انگيزه اش بدهي مالي به مقتول بوده اســت. وي گفت: 5سال 
قبل با مقتول آشنا شدم. در آن زمان در توليدي كفشي مشغول به كار 
شــدم كه مقتول هم در آنجا كار مي كرد. كم كم دوســتان صميمي 
شديم و مدتي بعد به خاطر مشكالت مالي و بدهي زيادي كه داشتم 

از او پول قرض گرفتم و  قرار شد به زودي آن را پرداخت كنم اما وقتي 
موعد آن رسيد نتوانستم پولش را جور كنم.  وي ادامه داد: مدام امروز 
و فردا مي كردم و از مقتول وقت مي خريدم. او اوايل به من مهلت داد 
اما وقتي ديد سر قولم نماندم عصباني شد و مدام تهديدم مي كرد. وي 
ادامه داد: مقتول پولش را مي خواســت و به همين دليل مدام برايم 
پيام مي فرستاد تا اينكه روز حادثه با او قرار گذاشتم و مي خواستم با 
او صحبت كنم و باز هم زمان بگيرم. او با موتور سر قرار آمد و وقتي از 

وي خواســتم تا به من زمان بدهد پولش را جور كنم ناگهان عصباني 
شد. جرو بحث مان شد و وقتي درگيري اوج گرفت با چاقويي كه همراه 
داشتم ضرباتي به او زدم. وقتي دوستم خون آلود روي زمين افتاد تازه 
فهميدم چه كار كرده ام. از ترسم جســد را به نزديكي باغ متروكه اي 

كشاندم و در جاي خلوتي رهايش كردم.
متهم در ادامه گفت: بعد از قتل موتور و موبايل مقتول را برداشتم  و 

فرار كردم اما در همه اين مدت عذاب وجدان داشتم. 

رهايي از قصاص
متهم به قتل بعد از مدتي در شعبه74 دادگاه كيفري استان تهران پاي 
ميز محاكمه رفت و به قصاص محكوم شد. حكم مرگ قاتل به تأييد 
قضات ديوان عالي كشور رسيد و پرونده براي انجام مقدمات اجراي 
حكم به شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي تهران فرستاده شد. همه   
چيز مهيا بود براي اجراي حكم قصاص قاتل، اما با وجود اين تيم صلح 
و سازش دادسراي جنايي تهران با دستور محمد شهرياري سرپرست 
دادسرا، تالش خود را براي گرفتن رضايت از اولياي دم و اجرا نشدن 
حكم قصاص آغاز كردند. تالش تيم صلح و سازش نتيجه خوبي داشت 
و اولياي دم سرانجام راضي شــدند قاتل را ببخشند و حكم قصاص را 
اجرا نكنند. خانواده مقتول وقتي در شــعبه اجراي احكام دادسراي 
جنايي حاضر شدند بيان كردند كه چون در ماه مبارك رمضان هستيم 
به خاطر حرمت اين ماه، رضاي خدا و آرامش روح مقتول، از خونخواهي 
گذشت كرده و قاتل را مي بخشند. به اين ترتيب مرد محكوم به مرگ 

بعد از گذشت 13سال از مجازات قصاص رهايي يافت.

فداكاري در 
آپارتمان شعله ور

 شــعله هاي آتــش دِر ورودي 
آپارتمان را مسدود كرده بود و مرد پيگيري

جوان و دخترش راهي براي فرار 
نداشتند. تنها راه نجات عبور از ميان شعله هاي 
آتش بود و در اين شــرايط 2آتش نشان فداكار 
جانشــان را به خطر انداختند تا پدر و دختر را از 

مرگ حتمي نجات دهند.
بــه گــزارش همشــهري، حــدود ســاعت 
20:37سه شنبه بود كه ســاكنان كوي فردوس 
تبريز متوجه شعله هاي آتش شدند كه از طبقه 
اول ســاختماني 7طبقه در ايــن منطقه زبانه 
مي كشــد. ماجرا به آتش نشــاني گزارش شد و 
طولي نكشيد كه نخستين تيم اطفاي حريق در 
محل حاضر شــد. كانون آتش سوزي، آپارتماني 
در طبقه اول بود شــعله هاي آتش باعث شــده 
بود كه دود غليظي به ســرعت، بقيه طبقات را 
پر كند. با حضور تيم هاي كمكي، آتش نشــانان 
2 گروه شدند. گروه نخست به جدال با شعله هاي 
آتش پرداختند و دومين گــروه در همان دقايق 
اوليه موفق شــدند حدود 20نفر از ساكنان اين 
ســاختمان را از آنجا خارج و بــه محيطي امن 

منتقل كنند.

عمليات در طبقه اول 
گرچه بيشتر اهالي ساختمان از خطر دور شده 

بودند، اما در طبقه اول، مــردي به همراه دختر 
13ســاله اش در آپارتمان شــان گرفتار شده و 
راهي براي فرار نداشــتند. اين آپارتمان كانون 
اصلي آتش ســوزي بود. جايي كه ريختن مواد 
سريع االشتعال در آنجا باعث ايجاد آتش سوزي 
شده بود و محل آتش ســوزي به گونه اي بود كه 
مســير ورود به داخل آپارتمان را مسدود كرده 
بود و پدر و دختر قادر نبودند خودشان را از اين 

مهلكه نجات دهند.
در اين شرايط تيم اصلي جست وجو و نجات وارد 
ساختمان شدند. آنها وقتي به طبقه اول رسيدند، 
با چنان آتشي روبه رو شــدند كه ورود به داخل 
ساختمان را براي هر كســي غيرممكن ساخته 
بود. با اين حال آتش نشــانان فداكار دل به آتش 
زدند تا خودشان را به پدر و دختر گرفتار برسانند.
آنها با عبور از ميان آتش وارد آپارتمان شدند. دود 
غليظي اما فضا را پُر كرده بود و داخل آپارتمان به 
سختي قابل ديدن بود. در همين هنگام بود كه 
با شــنيدن صداي پدر و دختر، متوجه موقعيت 
آنها شدند و به سمت شــان رفتند. آتش نشانان 
تالش كردند اين دختر و پسر را از آپارتمان خارج 
كنند، اما هنگام عمليات نجات يكي از آنها به نام 
صالح اماني دچار حادثه شد و از هوش رفت. بقيه 
آتش نشانان اما به كمك او شتافتند و در نهايت 
و در جريــان عملياتي نفس گير موفق شــدند 

پدر و دختر را از مرگ حتمــي نجات دهند و به 
بيرون از آپارتمان منتقل كنند. نجات يافتگان به 
بيمارستان منتقل شدند، اما اين همه ماجرا نبود. 
آتش نشان صالح اماني، جواني حدودا 28ساله كه 
به تازگي به استخدام آتش نشاني درآمده بود در 
اين حادثه چنان آسيب ديده بود كه پس از انتقال 
به بيمارستان در بخش مراقبت هاي ويژه بستري 
شد. 2آتش نشــان ديگر هم در جريان عمليات 
نجات، دچار دودزدگي و آسيب ديدگي شده بودند 
كه يكي از آنها در محل حادثه و به صورت سرپايي 

درمان شد و ديگری به بيمارستان انتقال يافت.

تينرفوري؛ عامل آتش سوزي 
 عمليات اطفاي حريق پايان يافت و بررســي ها 
براي مشخص شدن علت حادثه آغاز شد. در ادامه 
معلوم شــد كه عامل اصلي آتش سوزي، ريختن 
تينر فــوري در آپارتمان طبقه اول بوده اســت. 
صاحب اين آپارتمــان، يعني همان مردي كه به 
همراه دخترش در محاصره آتش قرار گرفته بود 
در بيمارستان گفت: به خاطر شغلم تينر فوري در 
خانه نگهداري مي كنم. زمان حادثه و در داخل 
خانه سرگرم خالي كردن تينر از ظرفي به ظرف 
ديگر بودم كه به دليل نزديك بودن به شعله گاز، 

ناگهان ظرف تينر آتش گرفت. ترسيدم و آن را 
برداشتم كه از بالكن به بيرون پرت كنم اما آتش 
دستم را ســوزاند و ظرف از دســتم افتاد و تينر 
در ورودي خانه پاشــيد و آتش شعله ور شد و دِر 
ورودي را گرفت. در آن لحظــه من و دخترم در 
خانه بوديم كه در محاصره آتش گرفتار شديم تا 

اينكه آتش نشانان ما را نجات دادند.
اكبر دشتي، معاون عمليات سازمان آتش نشاني 
تبريز در گفت وگو با همشهري مي گويد: معموال 
بزرگ تريــن حــوادث به دليــل كوچك ترين 
ســهل انگاري ها به وجود مي آيند. در اين حادثه 
نيز سهل انگاري پدر خانواده و نگهداري از مواد 
قابل اشــتعال در خانه باعث بروز آتش ســوزي 
شد كه مي توانســت فاجعه اي تلخ را رقم بزند. 
وي دربــاره وضعيت آتش نشــانان مصدوم نيز 
گفت: خوشــبختانه يكــي از آنها به نــام بهزاد 
ســلطان  عليزاده كه مصدوميت اش كمتر است 
در بيمارســتان بهبود يافته و امروز)پنجشنبه( 
مرخص خواهد شد، اما صالح اماني همچنان در 
بخش مراقبت هاي ويژي بستري است و پزشكان 
اعالم كرده اند كه روند بهبودي اش رضايت بخش 
اســت و اميدواريم هر چه زودتر از بيمارســتان 

مرخص شود.

2آتش نشان تبريزي پس از نجات 

پدر و دختري از شعله هاي آتش راهي 

بيمارستان شدند

واكسيناسيون ســالمندان باالی 
80سال از روز سه شنبه آغاز شد و 
حاال بر اساس آنچه اعالم می شود 
تا هفته آينده واكسيناسيون اين گروه تمام می شــود و نوبت به تزريق 
واكسن به رده سنی 75 تا 80سال می رسد. اين گروه بندی 5سال 5سال 
كم می شود تا در نهايت به سالمندان 60ســال برسد. اين را مدير مركز 
جامع سالمت بهداشت در خيابان هنگام به همشهری می گويد. به گفته او، 
واكسنی كه برای اين افراد تزريق می شود سينوفارم چين است كه عوارض 
كمی دارد. چرا كه ويروس ضعيف شده كروناست. پيش از اين اعالم شده 
بود افرادی كه پرونده سالمت دارند و آنهايی كه نام شان در مراكز سالمت 
ثبت شده، با تماس با ســامانه4030 نوبت ثبت نام می گيرند و زمان و 
مركز واكسيناســيون آنها در يكی از پايگاه های منتخب سالمت اعالم 
می شود. اين در حالی است كه با وجود اين اعالم، بسياری از سالمندان 
و خانواده هايشان ســردرگم شده اند و بدون داشــتن پرونده سالمت و 
در نبود ســامانه فعال وزارت بهداشــت)كه البته اعالم شده به زودی 
راه اندازی خواهد شــد(، نگران جاماندن از اين مرحله از واكسيناسيون  
هستند. مسئوالن وزارت بهداشت بر مراجعه  نكردن حضوری افراد تاكيد 

می كنند اما در مقابل نه سامانه ای به طور رسمی فعال شده و نه شماره  
تلفنی كه پاســخگوی آنها باشد اعالم شده اســت. همين مساله سبب 
شده تا سالمندان باالی 80سال و خانواده هايشان ندانند به كدام مركز 
مراجعه كنند و چگونه از زمان واكسيناسيون شــان باخبر شوند.  اوايل 
هفته، همشهری در گزارشي اعالم كرد كه پايگاه های سالمت به صورت 
حضوری و تلفنی اقدام به ثبت نام برای افراد فاقد پرونده سالمت می كنند 
كه اين گزارش با واكنش وزارت بهداشت همراه شد. يك روز پس از انتشار 
اين گزارش، معاونت بهداشت وزارت بهداشت دستور توقف ثبت نام در 
اين مراكز را داد و اعالم شد كه برای واكسيناسيون با سالمندان تماس 
گرفته می شود. اين در حالی است كه بسياری از سالمندان باالی 80سال 
می گويند با آنها هنوز تماسی گرفته نشده و آنهايی هم كه صبح ديروز 
به مراكز بهداشت رفتند و واكسن زدند، به طور مستقيم خودشان تماس 
گرفته و نوبت واكسن دريافت كرده بودند. گزارش همشهری از يكی از 
مراكز خدمات جامع سالمت شرق تهران كه واكسيناسيون كرونا برای 
اين گروه سنی در آن انجام می شود، نشان می دهد كه اطالع رسانی بسيار 
ضعيف بوده اســت. يكی از آنها زن 80ساله ای اســت كه به همشهری 
می گويد نمی داند قرار است چه واكسنی به او تزريق شود و نگران عوارض 
آن است. مرد 85ساله ديگری هم تاكيد می كند آنقدر اطالع رسانی در 
اين زمينه كم و مبهم بوده كه نگران وضعيت بعد از تزريق است. اين نگرانی 
در ميان گروه های سنی ديگر كه هنوز نوبت تزريق شان نرسيده هم ديده 
می شود. يكی از سالمندانی كه برای تزريق واكسن به اين مركز مراجعه 
كرده می گويد كه خودش برای دريافت واكســن آمــده تا اگر عوارضی 

نداشت، بعدا همسرش هم مراجعه كند: »آنقدر به همسرم اصرار كردم 
كه بيايد اما او می ترسيد و نيامد.« اين ســالمند پرونده سالمت ندارد و 
می گويد كه ماجرای ثبت نام واكسن كرونا را در يكی از روزنامه ها خوانده 
و برای نوبت گرفتن اقدام كرده اســت: »سه شنبه تماس گرفتم و برای 
چهارشنبه 9صبح به من وقت دادند.«  مدير مركز جامع سالمت شرق 
تهران، ترس سالمندان برای دريافت واكسن را تاييد می كند: »در همين 
محدوده، بيش از 700سالمند باالی 80سال داريم كه تعدادی از آنها به 
داليل مختلف مايل به دريافت واكسن نيستند و می ترسند. ما اطالعات 
كامل را در اختيارشان قرار می دهيم و اگر مايل بودند مراجعه می كنند.« 
البته واكسيناسيون افراد باالی 80سال تازه شروع شده است و برای تمايل 

آنها به مراجعه به مراكز و زدن واكسن، هنوز بايد صبر كرد. 
روز گذشته مركز افكارســنجی دانشجويان ايران)ايســپا( نتايج يك 
نظرسنجی درباره ميزان تمايل مردم به تزريق واكسن داخلی و خارجی 
را منتشر كرد. در اين نظرسنجی،  24.2درصد اعالم كرده اند كه تمايلی 
به تزريق واكســن ندارند. حدود 20درصد از پاســخگويان گفته بودند 
دنبال واكســن خارجی  اند و 29.6درصد به واكسن ايرانی تمايل دارند. 
24.7درصد هم گفته اند برايشان فرقی نمی كند.  البته تمام سالمندان 
از واكسن كرونا نمی ترسند؛ زن ســالمندی كه در نوبت واكسيناسيون 
نشسته، نظر ديگری دارد. او می گويد كه مردم بايد برای واكسيناسيون 
اقدام كنند. حاال هم كه شرايط آن در كشور فراهم شده نبايد نگران باشند 
و حداقل برای گرفتار نشدن فرزندان شان، واكسن بزنند. ساعت 9 صبح 
روز چهارشنبه، متقاضيان واكسن يكی يكی از راه می رسند. به هر كدام 

نوبت 30دقيقه ای داده شده تا تجمعی اتفاق نيفتد. با اين حال برخی از 
سالمندان نگران جمع شدن در يك مركزند و فرزند يكی از اين سالمندان 
می گويد كه بسياری از سالمندان توانايی خارج شدن از منزل را ندارند 
و بايد تسهيالتی برای واكسيناســيون در منزل در نظر گرفته شود. اين 
شرايط در مراكز بهداشت ديگر هم ديده می شود. در مقابل يكی از اين 
مراكز تجمعی ديده می شود. متقاضيان واكسن می گويند از سامانه4030 
با آنها تماس گرفته و اعالم شده كه ســاعت 8صبح در اين مركز حاضر 
باشند. اما بيشتر از 2ساعت اســت كه معطل مانده اند و افراد را با فاصله 
زمانی بسيار طوالنی پذيرش می كنند. يكی از آنها می گويد: »اين جوری 
به جای واكسن، خود كرونا را به خانه می بريم.« يكی ديگر هم می گويد 
به او گفته اند بايد قبل از واكسيناسيون، تســت كرونا بدهد تا مطمئن 
شوند مبتال نيســت اما وقتی به مركز ســالمت مراجعه كرده، گفته اند 
 نياز به تست كرونا نبوده است؛ او همچنين مي گويد: »اطالعات درستی 

به ما داده نشده است.«

پيامک زمان واكسيناسيون
روز گذشته معاون بهداشــت وزارت بهداشــت جزييات اطالع رسانی 
درباره نوبت واكسيناســيون افراد را از طريق اس ام اس )پيامك( اعالم 
كرد. عليرضا رئيســی گفت: » طراحی الزم صورت گرفته و تفاهماتی با 
اداره ثبت احوال انجام داديم. در حال حاضر حدود 75 ميليون كد ملی 
اختصاصی در سامانه هايمان موجود است. مابه التفاوت كد ملی ها كه 
حدود 8 ميليون است را قرار شد ثبت احوال در اختيار ما قرار دهد و اين 

باعث می شود ما كد ملی و شماره تلفن همه افراد را داشته باشيم.بر همين 
اساس هيچ نيازی به مراجعه حضوری برای ثبت نام واكسن وجود ندارد. 
حتی در موارد استثنائی هم اگر وجود داشته باشد و يك درصد كد ملی 
كسی را نداشته باشيم، سامانه salamat.gov.ir را معرفی می كنيم 
كه از اواخر هفته آينده افرادی كه در اولويت فعلی واكسيناسيون هستند 
و پيامك برايشان نرفته است، اعالم می كنيم كه بعد از مدت مشخصی 

وارد اين سامانه شده و نام و كد ملی خود را ثبت كنند.«
او ادامه داد:»پيامك ها فاز به فاز ارسال می شود. ما بر اساس موجودی 
واكسن مان برای افراد پيامك می فرستيم و يك هفته قبل هم ثبت نام هر 
گروهی را انجام می دهيم. به احتمال زياد از حدود 20 ارديبهشت ثبت 
نام و فراخوان افراد 70 تا 75 را به آنها اطالع می دهيم و اعالم می كنيم كه 
در اين زمان مراجعه كنيد. پيامك های ما بسيار دقيق می رود و می گويد 
 شــما در فاز دوم واكسيناســيون قرار گرفتيد و به زودی موارد به شما

اطالع رسانی می شــود. يك هفته قبل از موعد واكسيناسيون فرد، يك 
پيامك ديگر برايش ارسال می شود كه شما فالن روز در فالن مركز و با 

كارت ملی برای تزريق واكسن مراجعه كنيد. 
در عين حال يــك روز قبل از موعد تزريق واكســن دوباره يك پيامك 
ارســال می شــود و به فرد می گويد آيا فردا می توانيد مراجعه كنيديا 
خير كه فرد پاسخ می دهد. زيرا ما بايد برنامه ريزی كنيم به دليل اينكه 
برخی واكسن ها اگر باز شود كه 10 دز نيز داخل آن است، در صورت عدم 
 استفاده بايد آن ها را دور بريزيم. بنابراين از قبل اطالع رسانی می كنيم.

كمی سيستم جلو برود به خوبی كار مشخص می شود.«

   گراني نان نبايد ادامه دار باشد
ارديبهشت ماه هر سال متاسفانه آغاز فصل گراني به خاطر افزايش 
حقوق هاست و امســال گراني نان جزو اولين ها بود. اگر اين روند 
ادامه يابد گرسنگان و فقرا هر روز بيشــتر خواهند شد و ممكن 
است بسياري حتي نتوانند نان خالي تهيه كنند. گراني نان نامش 

گراني نيست و نامش فشار روحي و عذاب جسمي است.
عسگرآبادي 

   تست منفي كرونا را با بي صداقتي گرفتم
مبتال به بيماري كرونا شده بودم و خوشبختانه بسيار سبك دوران 
قرنطينه آن را گذراندم. براي بازگشت به محل كارم نياز به پاسخ 
منفي تست كرونا داشتم كه به هرجا مراجعه كردم نشد و مراكز 
جامع سالمت و دولتي ها اعالم كردند كه اگر 14روزتان گذشته 
برويد و خيال تان راحت باشــد. در نهايت با مراجعه به يك مركز 
ديگر به دروغ عنوان كردم كه عالمت هاي كرونا را دارم و نگرانم و 
بايد تست بدهم و به اين ترتيب برگه جواب منفي تستم را گرفتم. 
واقعا اين روال درست اســت و واقعا بعد از 14روز همه مبتاليان 

منفي مي شوند؟
آوا نبوي از قزوين

   توالت هاي عمومي در تهران كم است
شــهر تهران به نســبت جمعيت و مســاحتش، توالت عمومي 
كمي دارد و همان اندك داشــته هاي اين شهر نيز اغلب كثيف و 
غيرقابل استفاده است. از مسئوالن تقاضا داريم عالوه بر احداث 
سرويس هاي بهداشتي بيشــتر، نظارت دقيق تري بر نظافت آنها 

داشته باشند.
ميربيگي از تهران

   تصميمات جديدي براي اتوبوسراني و مترو بگيرند
با توجه به شيوع بسيار گســترده ويروس كرونا و شرايط خاصي 
كه ايجاد شده اســت مســئوالن تمهيداتي براي اتوبوسراني و 
مترو درنظر بگيرند. بســياري افراد مانند خــود من مجبوريم به 
محل كارمان برويم و وسيله ديگري جز اتوبوس و مترو نداريم و 
مجبوريم در فشار جمعيت و فضاي بسته خود را به محل كارمان 
برســانيم. مســئوالن مي توانند تدبيري كنند كه تعداد كمتري 

مسافر سوار اين وسايل نقليه شوند.
قاسمخاني از مشهد

   هيچ پروتكلــي در تشــييع جنازه ها در گناوه رعايت 
نمي شود

متأسفانه موضوع برگزاري تشييع جنازه هنوز در شهرستان گناوه 
پابرجاســت و در اين مورد خاص توجهي به شيوع ويروس كرونا 
نمي شود و تشييع جنازه ها با تعداد زياد جمعيت برگزار مي شود و 
توجيه هم اين است كه فضاي باز است و با رعايت فاصله مشكلی 
پيش نمی آيد. از روز گذشته با شنيدن خبر مشاهده چند مورد 
ابتال به ويروس هندي نگراني هايمان بيشــتر شده است و تقاضا 

داريم جلوي برگزاري هرگونه مراسمي گرفته شود.
اعال حسيني از گناوه

تأثير شوراي شهر  براي تحقق شهري مطلوب
 از همــه مهم تــر فراهــم آوردن زمينه هاي 
مشــاركت مردم، از ســطح محله ها تا شهر و 
فراشهر است. اين مشاركت براي شناخت مشــكالت شهر در همه 
سطوح از محله  تا فراشــهر و نيز نيازهاي آن حياتي است. همچنين 
اين مشاركت در اجراي طرح هاي شــهري از اجتماعي، اقتصادي و 

فرهنگي تا كالبدي بسيار مؤثر خواهد بود.
اما در مورد سؤال دوم: چون اعضاي شوراي شهر به طور مستقيم توسط 
مردم انتخاب مي شوند و نهادهاي ديگر در اين انتخاب ظاهراً دخالتي 
ندارند تا حدودي امكانپذير اســت، هر چند مشــكل اصلي نااميدي 
بسياري از افراد فعال و صالح و مسئول از امكان فعاليت آنها، تأثيرگذاري 
و اجراي طرح هاي مورد نياز اســت. به خصوص كه در اين شرايط و به 
خاطر نااميدي توده مردم، اميد به مشاركت آنها چه در انتخابات و چه 
در فعاليت شهري بعد از انتخابات بســيار كم رنگ است. بنابراين الزم 
است تا فرهيختگان شهر و كساني كه احســاس مسئوليت در تعيين 
سرنوشت شهر خود را دارند، زمينه هاي مشاركت خود و مردم را از طريق 
آگاهي دادن، بررسي شرايط موجود، اتمام حجت و هشدار به نهادهاي 
ذي ربط و ذي مدخل فراهم سازند. هر چند به نظر راه دشوار و پرزحمتي 
پيش رواست، اما شايد بتوان در راه بهبود اوضاع شهرها در اين شرايط 
سخت گامي برداشت، البته با كمك همه شهروندان دلسوز و عالقه مند، 

بدون جهت گيري و عدالتخواه. به اميد آن روز.

ادامه از 
صفحه اول

دستگيري 381سارق در طرح صاعقه
فرمانده انتظامي تهران بــزرگ از اجراي هفتمين مرحله از طرح صاعقه و دســتگيري 
381سارق و قاپ زن و زورگير در پايتخت خبر داد. به گزارش همشهري، سردار حسين 
رحيمي گفت: در اجراي هفتمين مرحله طرح صاعقه پليس پيشــگيري 345ســارق و 
36قاپ زن و زورگير دستگير شدند. وي با اشاره به كشف و جمع آوري 457قبضه سالح 
سرد نامتعارف از قبيل قمه، شمشــير و اسلحه شــكاري غيرمجاز از اين افراد افزود: در 
اين طرح 17نفر از اراذل و اوباش و حامالن سالح ســرد و گرم نيز دستگير شدند. سردار 
رحيمي با اشاره به كشف 26دستگاه خودرو و 32دستگاه موتورسيكلت مسروقه در اين 
طرح گفت: در رابطه با توزيع كنندگان مواد مخدر نيز در اين طرح 115نفر دســتگير و از 

اين خرده فروشان 3كيلو و 742گرم مواد مخدر كشف شد.

تحقيقات پليس درخصوص كشــف جســد ســوخته زني در 
سيرجان نشــان داد كه عامل اين جنايت شــوهر مقتول است. 
به گزارش همشهري، روز 4ارديبهشت ماه امسال مأموران پليس 
ســيرجان داخل يك خودروي پژو 207كه در نزديكي دانشگاه 
آزاد اين شهر متوقف شده بود با جسد سوخته زني روبه رو شدند. 
شواهد نشان مي داد كه اين جنايت چند ساعت قبل اتفاق افتاده 
اما اين پرونده هنوز ابعاد ناشناخته زيادي داشت. در اين شرايط 
كارآگاهان جنايي تجســس هاي خود را آغاز كردند تا اينكه به 
سرنخ هايي دست پيدا كردند كه نشــان مي داد مقتول 30ساله 

كه با شوهرش دچار اختالفات شــديدي بودند و به احتمال زياد 
اين جنايت خانوادگي و عامل قتل زن، شــوهر اوســت. در اين 
شــرايط بود كه تنها مظنون پرونده بازداشت شد و وقتي تحت 
بازجويي قرار گرفت به قتل همســرش اعتراف كرد. ســرهنگ 
محمدرضا ايران نژاد، فرمانده انتظامي سيرجان در اين باره گفت: 
متهم كه 13سال با همسرش زندگي مشترك داشته و يك پسر 
12ساله و دختري 5ساله داشتند در بازجويي ها اعتراف كرد كه 
با همسرش دچار اختالف بوده است شب حادثه به شدت عصباني 
شده و همين عصبانيت باعث شده دست به جنايت بزند. به گفته 
او متهم هم اكنون در بازداشــت به سر مي برد و تحقيقات در اين 

خصوص ادامه دارد.

همسركشي آتشين در سيرجان 

بيم و اميد سالمندان واكسن زده 
 گزارش ميدانی همشهری از واكسيناسيون كرونا 

در چند مركز بهداشت و گفت وگو با سالمندان باالی 80سال

مريم سرخوش 
خبر نگار
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كرونا همچنان مي تازد و بوي بهبود از 
اوضاع نمي شنويم. چشم اندازي كه از گزارش

لطمات و صدمات كرونا ديده مي شود، 
اميد به ترميم خرابي ها را بال و پر نمي دهد؛ خصوصا 
در حوزه فرهنگ و هنر كه به نظر مي رسد حتي اگر 
ماجراي كرونا را هم تمام شــده فــرض كنيم، اميد 
زيادي به بهبود اوضاع در ايــن حيطه وجود ندارد. 
دست اندركاران سينما از اينكه عادت سينمارفتن از 
سر همان قشــر محدود ســينمارو افتاده نگرانند و 
كشاندن دوباره مردم به ســينماها را كاري سخت 
مي دانند. البته همه تقصيرها بر گردن كرونا نيست؛ 
اضمحالل عادت سينما رفتن با افزايش قيمت بليت 
سينما تشديد شده و در كل تزايد مشكالت اقتصادي 

به انحالل ايــن عادت كمك كرده اســت. ســاير 
حوزه هاي فرهنــگ و هنر مثل تئاتر، موســيقي، 
تجســمي، نشــر و كتــاب هــم از تعطيلي هــا و 
محدوديت هاي كرونايي و مشكالت اقتصادي حسابي 
متضرر شــده اند و مخاطبان شــان را از دست رفته 
مي بينند. در اين ميان، ســريال هاي شبكه نمايش 
خانگي يا تلويزيونـ  كه مشكل تامين بودجه ندارندـ 
همچنان بر مدار توليــد حركت مي كنند و حتي در 
روزهاي اوج كرونا هم خيال پا پس كشيدن ندارند و 
نمي خواهند از كار دست بكشند. همين 2روز پيش 
بود كه حسن نجاريان، تهيه كننده سريال »جشن 
سربرون« از توليدات »سيمافيلم« اعالم كرد، گروه 
مشــغول فيلمبرداري در اطراف شــهر خاوران در 
جنوب شرقي تهران هستند؛ اين در حالي است كه 
آبان سال گذشــته، كرم اكبري مباركه، بازيگر اين 
سريال به دليل ابتال به كرونا درگذشت. همچنين الله 

اسكندري، ديگر بازيگر اين سريال هم به كرونا مبتال 
شــد. با چنين وضعي، چرا گروه توليد اين سريال 
همچنان در ايــن روزهــاي پرخطر بــه كار ادامه 

مي دهد؟ 

چندروايتازجشنسربرون
»جشــن ســربرون« به كارگرداني مجتبي راعي، 
سريال »الف فاخر« سيماســت كه تصويربرداري 
آن از مهر 1398شروع شد و هنوز اين پروژه خيلي 
پيش نرفته بود كه كرونا به ايران رسيد. اين مجموعه 
تلويزيوني به داستاني در دوران مشروطه مي پردازد 
و قرار اســت در 35يا 36قسمت داستانش را روايت 
كند. آبان ســال گذشــته، كريــم اكبري مباركه و 
الله اســكندري، از بازيگران اين ســريال به كرونا 
مبتال شدند كه متأسفانه اكبري مباركه بر اثر كرونا 
درگذشت. در آن زمان، حسن نجاريان، تهيه كننده 

اين ســريال گفت: »نمي شــود به طور حتم گفت 
خانم اســكندري و مرحوم مباركه دقيقا بر سر اين 
كار دچــار كرونا شــده اند.« اين گفتــه نجاريان با 
واكنش اسكندري همراه شد كه در متني در صفحه 
شخصي اش نوشت: »اثبات اين موضوع كه هر كدام از 
عوامل پروژه دقيقا كجا به اين بيماري مبتال شده اند، 
كار آساني نيست، ولي وقتي چندين نفر از اعضاي 
يك گروه به فاصله چند روز دچار بيماري مي شوند، 
مي توان حدس زد كه منشــأ كجاست. مشكل اين 
نيســت كه از كجا بيمار شديم، مشــكل آنجاست 
كه چرا با داشــتن عالئم بيماري، اصرار به ادامه كار 
داشتيد و به اين راحتي از خودتان سلب مسئوليت 
مي كنيد.« نويد، پسر مرحوم كريم اكبري مباركه نيز 
به صحبت هاي نجاريان معترض شد و حتي ادعا كرد 
نادر فالح، بازيگر اين سريال، 2بار به كرونا مبتال و در 
خانه قرنطينه شــده و طراح لباس، 2گريمور و يك 
دستيار صحنه ســريال هم كرونا گرفته اند. به گفته 
وي، تهيه كننده اين سريال حتي نتوانسته بود الكل 
براي ضدعفوني تهيه كنــد و پروتكلي براي حفظ 
سالمت افراد گروه در كار نبوده است. نجاريان نيز در 
جواب اين ادعاها به مهر گفت: »از ابتداي شروع كرونا 
ســعي كرديم پروتكل ها را رعايت كنيم و پزشك يا 
بهيار داشته باشيم. ما از عوامل صحنه تست گرفتيم؛ 
گريموري كــه خانم اســكندري را گريم مي كرد و 
گريمور آقا هر دو تست هايشــان منفــي بود. كريم 
اكبري هم ســر صحنه بود كه پزشك با تب سنجي 
متوجه شــد او حالش خوب نيســت و بالفاصله از 
سر صحنه او را به منزل فرســتاديم. ما مجبوريم و 
تالشمان هم اين بوده كه پروتكل ها را رعايت كنيم. 
تمام هزينه ها را هم پذيرفته ايم. استفاده از ماسك، 
الكل، دستكش و… ممكن است در برخي پروژه ها 
نباشــد، ولي ما رعايت كرديم. ضدعفوني وسايل، 

لوكيشن ها و… به صورت روزانه انجام مي شود.«

چرااينهمهاصرار؟
اين همه اصرار گروه »جشن سربرون« به ادامه كار در 
شرايط كرونا به چه دليل بوده است؟ گويا اين سريال 
قرار است در نيمه دوم سال 1400 روي آنتن برود و 
حتي مراحل پس توليد آن شامل تدوين، صداگذاري 
و موسيقي نيز همزمان با فيلمبرداري در حال انجام 
است. بماند كه حضور نداشتن خود كارگردان در اين 
مراحل در سيستم توليد استوديويي امري جاافتاده 

است، اما گاه به نزول كيفيت كار هم مي انجامد. 
اينطور كه نجاريان به پايگاه اطالع رســاني ســيما 
گفته، گروه مشغول فيلمبرداري در اطراف خاوران 
در جنوب شرقي تهران هســتند. طبيعي است كه 
كارگردان نمي تواند هم ســرصحنه حاضر باشــد و 
هم به طور مداوم بر مراحل پس  ازتوليد نظارت كند. 
تهيه كننده سريال »جشــن سربرون« تأكيد كرده: 
»تالش خود را معطــوف به رعايــت پروتكل هاي 
بهداشــتي كرديــم و اميدواريم بــا رعايت كامل 
شيوه نامه ها بتوانيم روزهاي باقيمانده از فيلمبرداري 
را بدون مشكل پشت ســر بگذاريم؛ ضمن اينكه در 
فضاي بــاز كار مي كنيم كه امــكان تجمع و انتقال 

ويروس به مراتب كمتر از فضاهاي بسته است.«
 اما در روزهايي كه ميزان قربانيان كرونا به باالترين 
حد خود رسيده، مي شود صرفا با اميدواري به اينكه 
مشــكلي پيش نيايد، افراد پرشمار يك گروه بزرگ 
فيلمبرداري را دور هم جمع كرد؟! آيا همه كساني 
كه سر كار حاضر مي شوند از اين وضع رضايت دارند 

و نگران سالمتي شان نيستند؟
مديران سيما چقدر ادامه پروژه هاي شان را در اين 
شرايط منطقي مي دانند و ستاد ملي كرونا و وزارت 

بهداشت در اين باره چه نظري دارند؟
تعويق كار تا زمــان فروكش كــردن كرونا حداقل 
كاري است كه به نظر مي رسد مي توان در اين شرايط 

انجام داد.

دهقاندرشبكهنمايشخانگي
پيام مستوفي از ساخت چند مستند از چهره هاي فرهنگي و 

هنري خبر داد 

پيام مســتوفي  كه به همراه 
مرجان گلســتاني مستندي 
درباره خســرو دهقان منتقد 
مطرح سينما ســاخته بود از 
ساخت 2 مســتند ديگر  خبر 
داد  كــه مســتندش درباره 
 »خسرو دهقان« به زودي در
وي او دي ها و شبكه نمايش 

خانگي عرضه مي شود.
مســتوفی بــه همشــهری 
می گويد: اين نخستين مستند 
پرتره بلند درباره يك منتقد 

سينماست كه به زودي در شبكه نمايش خانگي و وي او دي ها نمايش 
داده مي شود. مستند »نسيه و نقد« در سال هاي اخير، چندين نمايش 
در خانه هنرمندان، خانه سينما، جشــنواره سينما حقيقت و جشن 

تصوير سال داشته و استقبال خوبي از آن شده است.
مستوفي در ادامه صحبت هاي خود اضافه كرد: پروژه بعدي ام، ساخت 
فيلم مستند »مهر بهار« درباره دكتر مهرداد بهار، نويسنده، پژوهشگر 
و اسطوره شناس است كه در زمينه زبان هاي پهلوي و باستاني و … 
آدم بسيار مهمي است. دكتر بهار به گفته وي به نوعي پايه گذار اساطير 
ايراني است و همين يك جمله از محمود دولت آبادي كافي است كه 
گفته: بسيار از او تأثير گرفته و من محمود دولت آبادي شدنم را مديون 

مهرداد بهار هستم.
مستوفي درباره وضعيت اين مســتند مي گويد: اين فيلم در مرحله 
تدوين است و مثل مستند خسرو دهقان، فيلمي گفت وگو محور است.

فيلم ديگري از پيام مســتوفي كــه در مرحله فيلمبرداري اســت 
مستندي درباره علي رواقي استاد ادبيات فارسي، مصحح، قرآن پژوه 
و شاهنامه پژوه است. او با انتقاد از فقر شديد در زمينه منابع اسنادي و 
بصري مي گويد: ما در اين زمينه دچار فقر شديد منابع اسنادي و بصري 
هستيم. به عنوان مثال هيچ منبع صوتي و تصويري از ملك الشعراي 
بهار كه پدر مهرداد بهار بوده وجود ندارد، درصورتي كه ايشــان يك 
چهره برجســته ادبي معاصر است و در ســال 1330فوت مي كند و 
طبعا در آن زمان امكانات هر چند كمي در زمينه ضبط صدا و تصوير 
وجود داشته است. پروژه بعدي كه مستوفي قصد ساختن آن را دارد، 
مستندي درباره جالل همايي اســت كه به گفته اين مستند ساز، جز 
كتابخانه شــخصي ايشــان كه به حق در اختيار فرهنگستان زبان و 
ادب فارسي است، منابع مهم صوتي و تصويري از ايشان وجود ندارد و 
اميدوار است با ياري فرهنگستان زبان و ادب فارسي و شاگردان ايشان 

اين پروژه نيز تحقق يابد.

70درصد »در كنار پروانه ها« در شمال   
»جشنسربرون«تنهاسريالسيمانيستكهاينروزها
افرادزياديبرايتوليدآندرتكاپوهستند.بهگزارش
پايگاهاطالعرسانيسيما،عواملسريالتلويزيوني»در
كنارپروانهها«كهبرايمحرمسال1400آمادهميشود،
اينروزهادرشمالمشــغولتصويربرداريهستند.

پيشتربازيگراندرگاراژيدرخيابانريتهرانوحتيدرشهريارجلويدوربينرفتند.بهروزمفيد،
تهيهكنندهاينسريالگفتهدرتالشــيمبارعايتپروتكلهايبهداشتيكاررا15شهريورماهبهآنتن
شبكه2سيمابرسانيم.نكتهجالبدربارهاينسريالايناستكه70درصداينسريال30قسمتيدر
شمالتصويربرداريميشود.ايندرحالياستكهدرروزهاياخيرخبرابتاليتعداديازسينماگراني
كهسرپروژههايفيلمبرداريهستندمنتشرشدهاست.مصطفيجالليفخر،پزشكومنتقدسينمادر
صفحهشخصياشنوشتهكهبهاعتقادبرخيهاموجچهارمكرونادركشوررابايد»پيكهنرمندان«ناميد؛
تلويزيوني،بدونتوجهبهپروتكلها،بسترپرخطريرابرايابتالي چراكهتوليداتمتعددسينماييـ

افرادبهكروناايجادكردهاست.

ث
مك گزارش يك جشن 

همشهري از ادامه فيلمبرداري سريال هاي تلويزيوني در شرايط ا  وج كرونا گزارش مي دهد 

عكس:سيمافيلم اللهاسكندریدرنمايیازسريالجشنسربرون
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كيوسك

 قطار ديپلماسي منطقه اي و 
جهاني پس از روي كار آمدن خاورميانه

دولت بايدن، سريع تر از آنچه 
انتظار مي رفت، به حركت در آمده اســت. 
همزمان با پيشروي چشمگير مذاكرات وين 
ميان ايران و كشــورهاي 1+4، نشانه هايي 
مهم و بي ســابقه از آغــاز گفت وگوهاي 
منطقــه اي ميان دو قطــب اصلي منطقه 
خليج فارس، يعني تهران و رياض نمايان 
شــده اســت. جديدترين مســافر قطار 
ديپلماســي، محمد بن ســلمان، وليعهد 
سعودي است؛ شــاهزاده  جواني كه طي 
سال هاي گذشته شــخصيتي پرخاشگر و 
تنش زا از خــود در مناســبات جهاني و 
منطقه اي به نمايش گذاشــته بود. هفته 
گذشــته روزنامــه فايننشــال تايمــز و 
خبرگزاري رويترز گزارش هايي درباره آغاز 
نشست هاي مســتقيم مقامات نظامي و 
اطالعاتي ايران و عربستان در بغداد منتشر 
كردند. براســاس اين گزارش ها، مذاكرات 
مستقيم تهران و رياض براي نخستين بار 
پس از قطع روابط ديپلماتيك 2كشور در 
ســال 2017 بــا پيگيري هاي شــخص 
نخســت وزير عراق در منطقه سبز بغداد 
برگزار شده است. به فاصله كوتاهي پس از 
انتشار اين خبر مهم، منابع غربي از دومين 
مالقات مهم ميان نمايندگان تهران و رياض 
خبر دادند. به روايت باربارا اسالوين، عضو 
ارشــد شــوراي آتالنتيك در واشنگتن، 
نشســت دوم با حضور مقامات عالي رتبه 
امنيتي ايران، سعودي و همچنين ويليام 
برنز، رئيس جديد سازمان سيا در آمريكا 
برگزار شده است. برنز، ازجمله مهم ترين 
ديپلمات هاي آمريكايي است كه در دولت 
باراك اوباما نقش مهمي در شــكل گيري 
برجام ايفا كــرده بود. بر همين اســاس، 
بسياري انتصاب برنز در دولت بايدن براي 
رياست سازمان سيا را نشانه اي از بازگشت 
سياســت هاي منطقه  اي آمريكا در تمام 
ســطوح نظامي، امنيتي و ديپلماتيك به 
دوران اوباما تفسير كرده اند. اما اين رشته 

ســرانجام با مصاحبه بامداد چهارشــنبه 
وليعهد سعودي تكميل شد؛ مصاحبه اي 
كه در آن مواضعي مهم و بي سابقه درباره 
ايران و يمن از زبــان دومين فرد قدرتمند 

رياض بيان شده است.

بن سلمان دقيقا چه گفت؟
ســخنان اخير محمد بن ســلمان درباره 
ايران كه بازتاب گســترده اي در رسانه ها 
داشــته، در واقع مربوط به بخش كوتاهي 
از مصاحبــه بامــداد چهارشــنبه وي با 
تلويزيون دولتي عربستان سعودي است. 
او در قســمت هاي اوليــه و البته طوالني 
اين گفت وگو، مطالبــي را درباره وضعيت 
قيمت نفــت، آينده آرامكو، چشــم انداز 
اقتصادي 2030، بحران مســكن و تالش 
دولت سعودي براي ايجاد اشتغال در كشور 
بيان كرد. اما بخــش پاياني اين مصاحبه 
به سياســت خارجي و مشخصا 3موضوع 
بايدن، يمــن و ايران اختصاص داشــت. 
بن سلمان در ابتدا با تأكيد بر اتحاد تاريخي 
ميان عربستان و آمريكا گفت: در بيش از 
90درصد موارد با دولت جديد آمريكا اتفاق 
نظر داريم. بن ســلمان در پاسخ به سؤال 
مجري درباره احتمال آغاز گفت وگوهاي 
منطقه اي با ايران در دوران بايدن، گفت: 
»ايران همسايه ما ست و همواره خواهان 
روابط خوب با اين كشــور هســتيم.« او 
اما در ادامه افزود: »مشــكل ما با ايران به 
3حوزه برنامه هسته اي، برنامه موشكي و 
حمايت اين كشور از شبه نظاميان مربوط 
مي شود.« وليعهد سعودي در بخش پاياني 
سخنان كوتاه خود درباره ايران نيز گفت: 
»كاميابي و پيشرفت ايران مايه خشنودي 
ما ســت و براي يافتن راه حلــي به منظور 
پايان اختالفات با ايران مشغول رايزني با 
ديگر كشورهاي منطقه و جهان هستيم.« 
بخش ديگر اين گفت وگو درباره يمن بود؛ 
بخشي كه بدون شك اهميت آن كمتر از 
سخنان مطرح شــده درباره روابط رياض 
با تهران نيســت. محمد بن سلمان در اين 
بخش با بيان جمالتي بي ســابقه درباره 
جنبش انصاراهلل يمــن، گفت: »حوثي ها 
به هر حال يمني هســتند، ريشــه عربي 

دارند و اميدواريم به هويت خود بيشــتر 
تكيه داشته باشند. ما از اينكه حوثي ها بر 
سر ميز مذاكره نشســته و براي دستيابي 
به راه حلــي جامع به منظــور پايان دادن 
به جنگ گفت وگو كنند، حتما اســتقبال 
خواهيم كرد.« البته وليعهد ســعودي در 
اين بخش نيز بار ديگر مواضع منفي خود 
نســبت به جنبش انصاراهلل يمن را تكرار 
كرد؛ هرچند به شكلي بســيار متفاوت از 
گذشته: »هيچ كشــوري نمي پذيرد كه 
شبه نظاميان در مرزهايش فعاليت داشته 

باشند.«
اهميت اين سخنان هرچند كلي و محدود 
زماني بيشتر روشن مي شــود كه مواضع 
6سال قبل وليعهد سعودي، همزمان با آغاز 
جنگ يمن را به ياد آوريم. بن ســلمان آن 
زمان در مصاحبه اي جنجالي با تلويزيون 
دولتــي عربســتان، جنبش انصــاراهلل را 
»گروهي تروريستي« خواند ه و گفته بود: 
در هفته ها و ماه هاي آينده با ورود به صنعا 
تكليف تروريست ها را روشن خواهيم كرد. 
كشور ما گروه هاي تروريستي را به رسميت 
نشناخته و با آنان وارد مذاكره نمي شود. او 
همچنين با بيان سخناني تهاجمي نسبت 
به ايران، گفته بود: ايران مي خواهد جنگ را 
به داخل پادشاهي سعودي بكشاند اما اين 
ما هستيم كه جنگ را به داخل مرزهاي اين 

كشور خواهيم كشاند.

سعودي ها در چه شرايطي براي مذاكره 
آماده مي شوند؟

شكست ســنگين در جنگ يمن: 
مروري بر تحوالت 6ســال گذشته نشان 
مي دهد بزرگ ترين بازنــده جنگ يمن، 
عربستان سعودي بوده است. اين در حالي 
است كه حتي كشوري نظير امارات نيز با 
حضور محدود خود در اين جنگ توانست 
امتيازاتي تاريخــي نظير ايجاد پايگاه هاي 
نظامي در جنوب يمن را به دســت آورد. 
عربستان اكنون در حالي سخن از مذاكره 
براي پايان جنگ به ميان آورده   كه جنبش 
انصاراهلل عالوه بر صنعا، بخش هاي ديگري 
از خاك يمن را نيز به تصرف خود درآورده 
است و انتظار مي رود طي هفته هاي آينده، 

وارد استان اســتراتژيك مارب در نزديكي 
مرزهاي جنوبي عربســتان شــود. عالوه 
بر اين، توســعه توان موشــكي و پهپادي 
انصاراهلل، مراكز نظامي و نفتي سعودي را در 
معرض تهديدي هميشگي قرار داده است.

ناكامي در بحران قطر: دومين سياست 
بلندپروازانــه وليعهــد ســعودي پس از 
لشكركشي به يمن، محاصره قطر با هدف 
سقوط دولت در دوحه بود. اگرچه نشانه هاي 
شكست اين سياست نيز از همان هفته هاي 
اوليه آغــاز محاصره نمايان شــده بود، اما 
بن سلمان تا آخرين روزهاي دولت ترامپ بر 
ادامه محاصره به اميد شكست مقاومت قطر 
پافشاري كرد. عربستان در ابتداي بحران 
براي لغو محاصره قطر 13شــرط اساسي 
ازجمله قطع روابط دوحه با تهران، آنكارا، 
جنبش حماس، اخوان المسلمين يا حتي 
تعطيلي شــبكه الجزيره مطرح كرده بود، 
اما در نهايت ناچار شد محاصره همه جانبه 
قطر را بدون تحقق حتي يك مورد از شروط 

مطرح شده، خاتمه دهد.
تخريب وجهــه بين المللي پس از 
خاشــقجي: مهم  ترين امتيــاز وليعهد 
ســعودي در مجامــع بين المللــي، ارائه 
چهره يــك سياســتمدار اصالح طلب از 
وي توسط البي هاي عربي بود. او همواره 
اصرار داشت سياست هاي خود را الگويي 
در تقابل با ايران بــراي تعامل با غرب و يا 
حتي اســرائيل معرفي كند. اما تمام اين 
تالش ها در جريان ترور وحشــيانه جمال 
خاشقجي، روزنامه نگار منتقد سعودي در 
كنسولگري استانبول بر باد رفت. بن سلمان 
هم اكنون با بحران مشروعيت نزد مجامع 
بين المللي روبه رو ست تا جايي كه به دليل 
باز بــودن پرونده هاي قضايي از ســفر به 

برخي كشورهاي غربي پرهيز مي كند.
شكســت البي گري عليــه برجام: 
وليعهد ســعودي و حلقه اطرافيان او در 
رياض ازجمله مهم تريــن مخالفان توافق 
هسته اي بوده اند. اين جريان پس از روي 
كار آمدن ترامپ، هزينه هاي ســنگيني 
براي تأثيرگذاري بر دولت و كنگره آمريكا 
به منظور خروج از برجام متحمل شــد. از 
تامين هزينه البي هــاي بزرگي همچون 

»اتحــاد عليه ايران هســته اي« گرفته تا 
تعهد به افزايش توليد نفت و جبران خأل 
ناشي از حذف نفت ايران از بازار. به روايت 
شــبكه الجزيره، پس از پيروزي بايدن در 
انتخابات نيز عربستان تالش كرد از طريق 
اعزام ديپلمات هاي ارشــد خود همچون 
عادل الجبير به واشنگتن، مانع از بازگشت 
احتمالي آمريكا به برجام شود. اما نگاهي 
به روند مذاكــرات وين نشــان مي دهد 
سياست هاي ســعودي در اين زمينه هم 
نتيجه مثبتي به دنبال نداشــته است. از 
سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه حمايت 
همه جانبه سعودي ها از ترامپ، بدون شك 
با هزينه هايي براي اين كشــور در دولت 

دمكرات بايدن همراه خواهد بود.

فشارها در جامعه و در ميان رسانه هاي 
انگليس به نخست وزير اين كشور براي 
پاســخگويي در مورد پولي كه براي 
تعميرات خانه اش صرف كرده ادامه 
دارد. روزنامــه اينديپندنت كه براي 
چندمين روز تصوير بوريس جانسون 
را در صفحه اول خود منتشــر كرده 
نوشته را كه جانســون بايد 3سؤال 
ساده را پاسخ دهد: 58هزار پوندي 
كه براي تغيير دكوراسيون خرج كرده 
را از چه كسي گرفته؟ اگر وام دريافت 
كرده، چرا آن اعالم نكرده؟ اگر كسي 
پولي به او بخشيده، او در قبالش چه 
چيزي داده است؟ منتقدان جانسون 
معتقدند او در اين زمينه تخلف مالي 

داشته است.

روزنامه گاردين ]انگليس[

روزنامه اينديپندنت ]انگليس[

آپارتايد واكسن را پايان دهيد

نخست وزير پاسخگو باشد

روزنامه گاردين نامه 150رهبر مذهبي 
جهان خطاب به شركت هاي دارويي 
توليدكننده واكسن را منتشر كرده 
كه در آن از شــركت ها خواسته اند، 
واكسن توليدي خود را در اختيار همه 
كشورها قرار دهند تا همه مردم كره 
زمين در برابر ويروس واكسينه شوند. 
اين چهره هاي مذهبي، جلوگيري از 
بي عدالتي در توزيع واكسن را وظيفه 
اخالقي اين شركت ها دانسته و از آنها 
خواســته اند از ثروت اندوزي دست 
بردارند و به فكر بشريت باشند. آنها 
همچنين از ســران 7كشورصنعتي 
جهان )G7( خواسته اند به فكر يك 

برنامه جهاني واكسيناسيون باشند

جهان نما

بدون ماسك،  بدون بنزين 
آمريكايی هايی كه واكسن زده اند از اين به بعد مي توانند 

بدون ماسك بيرون بروند اما اگر دلشان سفر بخواهد، بايد 
براي كمبود بنزين هم آماده باشند 

واكسيناسيون گسترده عليه ويروس كرونا در آمريكا،  اين كشور را با 
سرعت زيادي در مسير بازگشت به زندگي نرمال قرار داده؛ در آخرين 
دستاورد بزرگ در همين مســير، دولت آمريكا گفته كه افرادي كه 
هر  2دوز واكســن را زده اند، مي توانند بدون ماسك از خانه هايشان 

بيرون بروند.
اين موضع گيري رسمي از سوي مركز كنترل و پيشگيری بيماري ها در 
آمريكا، نشانه اي از دور شدن جامعه از چالش وحشتناك كروناست با 
اين حال اين دور شدن از كرونا، چالش جديدي پيش روي ميليون ها 
آمريكايي مي گذارد كه مي خواهند بعد از بيش از يك سال زندگي در 
استرس، به جاده ها بزنند و ســفر بروند و اين چالش،  بنزين است، نه 

خود بنزين كه در واقع توزيع آن.
به گزارش نيويورك تايمز، مركز كنترل و پيشــگيری بيماري ها در 
بيانيه رسمي خود درباره شيوه استفاده از ماسك در ميان كساني كه 
هر دو دوز واكسن كرونای خود را زده اند آورده كه اين افراد ديگر الزم 
نيســت وقتي كه بيرون از خانه پياده روي و ورزش مي كنند ماسك 
بزنند. براساس اين بيانيه،  آنها همچنين مي توانند تجمع هاي كوچكي 
هم داشته باشند. با اين حال اين افراد بايد در تجمع هاي بزرگ مثل 

استاديوم ها ماسك بزنند.
جو بايدن، رئيس جمهور آمريكا هم سه شنبه در جمع خبرنگاران در 
كاخ سفيد، به اين بيانيه اشاره كرده و آن را لحظه اي مهم در مبارزه با 
كرونا خوانده است. او در اين صحبت ها، مردم را ترغيب كرده است تا 
حتما واكسن بزنند؛ »برويد و واكسن بزنيد. خيلي راحت است و وقتي 

كه كامال واكسن بزنيد، مي تواند بدون ماسك بيرون برويد.«
تا همين دوشــنبه، بيــش از 140ميليون آمريكايي، يــا به عبارتي 
42.5درصد از جمعيت اين كشور دست كم يك دوز واكسن را دريافت 

كرده اند. تقريبا 95.8ميليون آمريكايي، يا 28.9درصد جمعيت اين 
كشور هم هر دو دوز واكســن را دريافت كرده اند و به اصطالح كامال 
واكســينه شــده اند. اين يعني ميليون ها نفري كه بيش از يك سال 
در خانه گرفتار بوده اند حاال بدون تــرس از كرونا مي توانند براي يك 
تعطيالت تابستاني رويايي، به جاده ها بزنند و اين ممكن است بحران 

بنزين در آمريكا ايجاد كند.
به گزارش سي ان ان،  مسئله اين نيســت كه اين كشور با كمبود نفت 
خام و يا بنزين مواجه است بلكه مشكل اين اســت كه آنقدر راننده 
كاميون هاي نفتكش وجود ندارد كه اين بنزين را در سراسر كشور به 

پمپ هاي بنزين برساند.
به گزارش انجمن ملي كاميون هاي نفتكش آمريكا، چيزي بين 20تا 
25درصد ناوگان  كاميون هاي نفتكش هاي آمريكا در آســتانه ورود 
به تابســتان، در پاركينگ ها خاك مي خورند و دليل آن هم كمبود 
رانندگان داراي تأييديه براي اين كار اســت. در ســال 2019، تنها 
10درصد كاميون هــا به همين خاطــر در پاركينگ ها بدون حركت 

مانده بودند.
رايان اســتربلو، مدير اجرايي اين انجمن به سي ان ان گفته است: »ما 
از قبل هم با كمبود راننده مواجه بوديم اما همه گيري، اين بحران را 

عميق تر كرد و به يكباره اوضاع به شدت بدتر شد.«
ســال گذشــته در پي كاهش شــديد تقاضا براي بنزيــن به خاطر 

همه گيري، رانندگان اين صنعت را ترك كردند.
هالي مك كورميگ، نايب رئيس گروه حمل ونقل گرون دايك درباره اين 
بحران گفته است: »ما حتي مجبور بوديم از رانندگان به عنوان پيك 
بسته هاي آمازون استفاده كنيم تا مشغول نگه شان داريم. بسياري از 
راننده ها ديگر ميل نداشــتند در آموزش هاي دوره اي شركت كنند. 
نيروي كار در اين صنعت به شدت در حال پير شدن است و بسياري 
از رانندگان در يك ســال گذشــته به فكر افتاده اند كه خودشان را 

بازنشسته كنند.«
پيچيدگي اين بخش از صنعت حمل ونقل آمريكا اين اســت كه هر 
راننده كاميوني نمي تواند در آن شاغل باشــد. راننده ها بايد شرايط 
خاصي داشته باشند و بعد از هفته ها آموزش مي توانند به عنوان راننده 
تانكر مشغول به كار شوند. يك بدي ديگر رانندگي تانكرها اين است 
كه جذابيت هاي رانندگي ديگر كاميون ها را نــدارد. ديگر رانندگان 
مي توانند روزها و حتي هفته ها در جاده ها باشــند امــا راننده هاي 
نفتكش ها مســيرهاي كوتاهي را مي روند و مقررات بسيار سخت و 
پيچيده اي را بايد رعايت كنند. يك مشــكل بزرگ براي آماده سازي 
راننده ها اين است كه بسياري از مدارس آموزش راننده هاي نفتكش، 
در ابتــداي همه گيري تعطيل شــده اند. قانون جديد فــدرال براي 
استخدام راننده ها هم كار را سخت تر كرده است. براساس اين قانون، 
راننده هايي كه قبال تســت الكل و مواد مخدر آنها مثبت شده است 
نمي توانند در اين شغل مشــغول به كار باشند. به خاطر همين قانون، 

40تا 60هزار راننده مجبور شدند رانندگي نفتكش ها را ترك كنند.
اين شرايط باعث شده تا جايگاه داران به شدت نگران ماه هاي پيش رو 
باشند. جف لنارد، سخنگوي انجمن ملي جايگاه داران گفته است كه 
آنها نگرانند كه درصورت نداشتن سوخت، فروش ديگر فروشگاه هاي 

مستقر در جايگاه ها افت كند.
بيشترين ريسك متوجه مقاصد هميشــگي تعطيالت است. شمال 
غرب ميسوري، فلوريدا و آريزونا، در همين بهار، وقتي كه شهروندان 
در فرصت محدودي اجازه سفر داشتند، به شدت با كمبود بنزين مواجه 
بودند. حتي كمبود بنزين در چند جايگاه مي تواند وضعيت را بحراني 
كند چون رانندگان به هراس مي افتند و سعي مي كنند باك هايشان 
را تا مي توانند پر نگه دارند و اگر بشــود در ماشين شان بنزين ذخيره 
كنند و همين به يكباره تقاضا را به شدت باال مي برد و كمبود بنزين،  در 
سطحي وسيع احساس خواهد شد. همه اينها مي تواند، فراتر از خراب 
شدن تعطيالت ميليون ها آمريكايي، حتي قيمت بنزين را هم باال ببرد 
و بحراني ملي ايجاد كند. ميانگين قيمت بنزين هم اكنون در آمريكا 
2.89دالر براي هر گالن )3.7ليتر( است اما از حاال پيش بيني مي شود 
كه اين رقم در تابستان و در اوج مسافرت ها، به 3دالر در هر گالن برسد.

خيلي از آمريكايي ها، احتماال به اين فكر خواهند كرد كه مســافرت 
بدون ماسك، ارزش آواره ماندن در جاده ها را دارد يا نه.

موج اخبار از گوشــه وكنــار دنيا، بر 
گفت وگو و مذاكره تنظيم شده است، گزارش

مذاكراتــي در هــم تنيــده كــه 
ســيگنال هاي مثبتي را به ارمغان آورده است.در 
همين فضا ديپلمات ها از »مفيد«  بودن دور ســوم 
مذاكرات وين براي احيــاي برجام خبر مي دهند و 
زمزمه هاي گفت وگوها ميان تهران و رياض بيش از 

پيش بلند شده است.
 مقامات عربســتان هم سكوتشــان را شكســتند 
و بــا تغيير آشــكار رويكرد ســال هاي اخير خود، 
سيگنال هاي مثبت به تهران فرستادند. محمد بن 
ســلمان در ميانه مذاكرات 1+4گفته كه عربستان 
خواهان »روابط خوب« با ايران است. اين اظهارنظر 
وقتي در كنار اخبار گفت وگوهاي امنيتي مقامات 
2 كشور در بغداد و استقبال ايران از آن قرار بگيرد 
نشان از احتمال باز شــدن فصل جديدي در روابط 
2كشور دارد. محمدجواد ظريف وزيرخارجه ايران 
نيز كه اين روزها در ســفري منطقه اي راهي قطر 
و عراق شــده، از بغــداد به دليل تــالش براي حل 
پرونده هاي مرتبط با ايران تشكر كرده است. چراكه 
عراق نه تنها طبق گزارش ها ميزبان هيأت هاي ايران 
و عربســتان بوده بلكه طبق ادعاهايي، ديدار مقام 
ارشد امنيتي ايران با رئيس سازمان سيا نيز به تازگي 
در آن انجام شده اســت. به نظر مي رسد پازل هاي 

صلح در حال قرارگرفتن در كنار يكديگر هستند.

همه نگاه ها به ترتيبات و توالي اجرايي
پس از نشست كميسيون مشــترك برجام هيأت 
ايران ديداري با نمايندگان 3 كشور انگليس، آلمان 
و فرانسه داشته است. تروئيكاي اروپا نقش پررنگي 
در آغاز دور جديد مذاكرات داشــتند و نخســتين 
نشست مجازي كميسيون مشترك نيز به درخواست 
آنها انجام شد. كشورها در نخســتين نشست دور 
ســوم مذاكرات تصميم گرفتند به اقدامات سرعت 
ببخشند. حاال نماينده روســيه نيز در مصاحبه با 
خبرگزاري »تاس«  گفته: »بســيار مطلوب خواهد 
بود كه پايان مذاكرات درباره احياي توافق پيش از 
21مه )31ارديبهشت( باشد.« به گفته اين ديپلمات 
روس، ديگر كشــورها نيز با لزوم توافــق پيش از 
پايان ارديبهشــت موافق هســتند. درصورت لغو 
نشــدن تحريم ها تا اين تاريخ، طبق توافق ايران با 
آژانس بين المللي انرژي اتمي تمام دسترســي ها 
براي نظارت به مراكز هســته اي ايران قطع خواهد 
شــد. نكته ديگري كه ديپلمات روس به آن اشاره 
كرده عقب نشــيني آمريكايي ها از طــرح »برجام 
پالس«  اســت كه به گفته اوليانــوف »غيرواقعي و 
غيرمفيد« بوده است. اما بايد ديد كه از اين پس گروه 
كارشناسي سوم با عنوان »گروه كارشناسي ترتيبات 
اجرايي« چگونه روند مذاكرات را تســريع مي كند. 
اين كارگروه در واقع توالي اقدامات متقابل ايران و 
آمريكا براي احياي برجام را مشخص خواهد كرد. اما 
به گفته عباس عراقچي، رئيس هيأت ايراني در وين 
هنوز چالش هاي زيادي در اين مسير قرار دارد كه 
كشورها به راه حل هايي براي آن نرسيدند. از طرفي 

به گفته معاون وزيرخارجه بحث بر سر اين جزئيات 
نيز ممكن است طوالني  و كشدار شود.

ارابه نبايد عقب تر از اسب باشد
نماينده چين در سازمان هاي بين المللي نيز هفته 
چهارم مذاكرات وين را هفتــه اي »مهم« خوانده 
است. به گزارش خبرگزاري »شينهوا«، وانگ چون 
گفته كه آمريكا بايد پيش از ايران اقدامات خود را 
در چارچوب برجام از سر بگيرد. به گفته او ارابه نبايد 
عقب تر از اسب قرار گيرد: »اين دولت سابق آمريكا 
بود كه به طور يكجانبه از برجام خارج شــد و فشار 
حداكثري عليه ايران اعمــال كرد كه منجر به بروز 
بحران كنوني پيرامون برنامه هسته اي ايران شد. از 
اين رو، آمريكا ابتدا بايد تمام تحريم هاي يكجانبه 
و غيرقانوني عليــه ايران و طرف هــاي ثالث را لغو 

كند.« نماينده چين لغو تحريم  ها را كليد موفقيت 
مذاكرات وين دانسته و اضافه كرده كه كميسيون 
مشترك چگونگي راســتي آزمايي لغو تحريم ها از 

سوي آمريكا را مشخص خواهد كرد.

پيامدهاي منطقه اي احياي برجام و تغيير موضع 
عربستان 

هيأت آمريكايي نيز همچــون دوره هاي قبل قرار 
است به جمع كشورهاي حاضر در وين اضافه شود. 
البته طبق تأكيــد مقام هاي ايران هيچ گفت وگوي 
مستقيمي بين ايران و آمريكا در كار نيست. نماينده 
ويژه آمريكا پيش از سفر به وين اما از ديدار مجازي 
خود با نمايندگان كشــورهاي شــركاي همكاري 
خليج فارس خبر داده اســت. رابرت مالي نوشــته:  
»گفت وگوي خوبي با شــركاي شــوراي همكاري 

خليج )فارس( درخصوص وضعيت مذاكرات برجامي 
و امنيت منطقه اي داشتم. براي دور آتي مذاكرات 
به منظور بازگشــت دوجانبه به پايبندي به برجام 
راهي وين مي شوم.« در چنين شرايطي محمدبن 
سلمان وليعهد عربستان سعودي با تغيير موضع و 
ادبيات ملموسي خواستار رابطه خوب با ايران شده 
است. او گفته: »ما در حال كار با شركاي منطقه اي 
و جهاني خود هستيم تا راه حلي براي اين مشكالت 
بيابيم و اميدواريم بتوانيم براي ايجاد روابطي خوب 
كه همه از آن بهره مند شوند، بر اين مشكالت فائق 
آييم.« اين در حالي اســت كه پيش از اين روزنامه 
انگليسي فايننشال تايمز از گفت وگوهاي مقامات 
امنيتي ايران و عربســتان در بغداد خبر داده بود. 
گفت وگوهايي كه طبق اطالعــات روزنامه االخبار 
چاپ بيروت نتيجه بخش بــوده و دو طرف تصميم 

گرفتند تا در جلسات ديگري آن را ادامه دهند. 

پازل صلح تكميل مي شود
همه اخبار مذاكرات البته چندان مثبت نيســت و 
220 نماينــده كنگره آمريــكا قطعنامه ضدايراني 
امضا كردند. با اين همه وزنه ديدارهاي ديپلماتيك 
بســيار ســنگين تر از اين مخالفت هاي داخلي با 
مذاكره است. در آمريكا ادعا كرده اند كه ويليام برنز، 
رئيس ســيا كه از معماران توافق هسته اي با ايران 
نيز محسوب مي شود با مقام ارشــد امنيتي ايران 
در عراق گفت وگو كرده اســت. گفت وگويي كه به 
مذاكرات ايران و عربستان و مذاكرات احياي برجام 
ارتبــاط دارد. اين خبر البته از ســوي طرف ايراني 
تكذيب شده است. در وين هم به گفته رئيس هيأت 
ايراني فعاليت كارگروه هاي تعيين شده ادامه دارد 
و كميسيون مشترك نيز هر گاه نياز باشد تشكيل 
جسله مي دهد. حال بايد منتظر ماند و ديد كه پازل 

ديپلماسي و صلح چه زماني تكميل خواهد شد.

   تأثير گفت وگوهاي رياض 
و تهران بر منطقه

لبنان: عربستان سعودي طي سال هاي 
گذشته به كلي فرايند سياسي در لبنان 
را مختل كرده است. ســفير اين كشور 
بارها گفته تا زماني كه حزب اهلل در قدرت 
حضور دارد، هيچ گونه حمايت اقتصادي و 
سياسي از دولت لبنان صورت نمي گيرد. 
از سوي ديگر، رســوايي گروگانگيري 
سعد حريري در رياض نيز پايگاه سعودي 
ميان متحدان اين كشور در لبنان را هم 
تا حدودي تضعيف كرده است. درصورت 
آغاز گفت وگوهــاي منطقه اي، احتمال 
عقب نشيني سعودي ها از موضع فعلي و 
حمايت حداقلي از تشكيل دولت در لبنان 

وجود دارد. 
عراق: رياض پس از ناتوانــي در مقابله 
نظامي و امنيتي با ايران در عراق، ميدان 
رقابت هاي خود را به طور اساسي در حوزه 
اقتصادي تعريف كرده است. بر اين اساس، 
چشم انداز ويژه اي براي سرمايه گذاري 
در عراق به منظور بازســازي شهرهاي 
جنگ زده و همچنين توســعه مبادالت 
تجاري توسط سعودي تعريف شده است. 
با توجه به روابط خوب مصطفي الكاظمي، 
نخست وزير فعلي عراق با كشورهاي عربي 
خليج فارس، اين فرصت براي سعودي ها 
بيش از هر زمان ديگري مهيا ســت. در 
عين حال هرگونه تفاهم ايراني-سعودي 
مي تواند به برقراري ثبــات در عراق و 
تمركز اين كشور بر توسعه زيرساخت هاي 

اقتصادي كمك كند. 
سوريه: عربستان طي سال هاي گذشته 
عمال از معادالت نظامي سوريه حذف شده 
و رقابت هاي ميداني اين كشور ميان ايران، 
تركيه و روسيه تعريف مي شود. اما از سوي 
ديگر رياض تالش مي كند در ازاي كمك 
به عادي سازي  روابط دمشق با كشورهاي 
عربي، نفوذ اقتصادي و سياسي خود در 
ســوريه را احيا كند. در اين زمينه بايد 
توجه داشــت كه چندين بانك سعودي 
نيز آمادگي خود را براي سرمايه  گذاري 
در بخش هاي مختلف اقتصاد سوريه اعالم 
كرده اند. اين تالش ها بدون شك در سايه 
تفاهم با ايران و تعريف نقشي جديد براي 
سعودي ها در دمشق با سرعت بيشتري به 

نتيجه خواهد رسيد. 
يمن: سعودي ها از اواخر سال 2019 تمايل 
خود را به مذاكره مستقيم با صنعا اعالم 
كرده اند؛ تمايلي كه روزبه روز در ســايه 
پيشروي هاي ميداني انصاراهلل به سوي 
مرزهاي جنوبي سعودي جدي تر مي شود. 
منابع غربي ادعا مي كنند گفت وگوهاي 
ايران و سعودي در بغداد، بيش از هر چيز 
مربوط به پرونده يمن بوده است. عبداهلل 
النفيسي، متفكر مشــهور اسالمگراي 
كويتي هم در اين باره مي گويد: تفاهم با 
ايران مي تواند تهديدهاي نظامي عليه 

عربستان از سوي يمن را متوقف كند.

سخنان وليعهد سعودي درباره ايران و يمن نشان از تغييرات مهم در سياست هاي خصمانه عربستان ظرف 
سال هاي گذشته دارد
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 پازل ديپلماسي و صلح؛
 از وين تا بغداد
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اينكــه فاطمه عباسي ايده جالبــي در حال  اجراســت؛ 
زباله هاي خشــك را جــدا مي كنيد، به فروشــگاه 
»پس انداز كتــاب« تحويــل مي دهيــد و در ازاي 
پســماندها، كتاب دريافت مي كنيد. احتماال انتظار 
داريد بگوييم اين ايده جذاب در كدام كشور اروپايي و 
مدرن در حال اجراست، اما جالب است بدانيد كه اين 
مركز خارجي نيست و با يك ايده خالقانه صد در صد 

وطني روبه رو هستيد.
چند وقتي است كه فروشگاهي با مشاركت شهرداري 

براي مبادله پسماند قابل بازيافت با كتاب در منطقه 6 
تهران و در محدوده خيابان انقالب راه اندازي شده كه 
مسئوالن اين فروشگاه عالوه بر تحويل دادن كتاب به 
جاي دريافت زباله خشــك، كتاب هاي دست دوم را 
هم خريداري مي كنند و درصورتي كه كسي تمايل 
داشته باشد، آن را به جاي كتاب نو با پسماند مبادله 
مي كنند تا از اين طريق عالوه بر صرفه  جويي در توليد 
كاغذ، به كاهش توليد پسماند و در نتيجه حفاظت از 
محيط زيســت كمك كنند. البته پيش از اين هم در 
شهرستان كاشان طرح »پســماند بده، كتاب بگير« 

اجرا مي شد كه شهروندان در ازاي پسماند خشك بن 
كتاب دريافت مي كردند. در منطقه 18 پايتخت هم 
طرح »گلماند« به اجرا در مي آمد كه زباله مي داديد و 
گل و گياه مي گرفتيد. يكي از فروشگاه هاي زنجيره اي 
منطقه 19 هم در ازاي زباله هاي بازيافتي، محصوالت 
فروشگاهي عرضه مي كرد. مي توانيم اميدوار باشيم 
اين اقدامات خالقانه در بقيه شهرها نيز به شكل هاي 
مختلف اجرا شود تا زميني كه در آن زندگي مي كنيم 
پاك بماند و البته با كتاب هــم رفاقتمان را جدي تر 

كنيم.

مسافر هايی كه در فيلم و سريال ها پس از چند دهه وارد  زادگاه شان می شوند به طور كلی 2 دسته اند. اگر وارد شمال مهدیا گل محمدی
يا حتی مركز شهر تهران شوند ممكن است همانطور كه به سمت راننده تاكسی خم شده اند 
و نشانی را گم كرده اند با دهانی باز آسمانخر اش ها را نگاه كنند و دست آخر هيچ نشانه ای از 
محله قديمی خود نبينند؛ همين مسافر اما در شهر هايی مانند پاريس پايتخت فرانسه يا 
سيسيل در ايتاليا پس از 2دهه كه هيچ پس از 70ســال هم وارد شهر شوند می توانند 
يكراست جلوی خانه  قديمی خود رفته و حتی با اجازه صاحبخانه جديد وارد آن شوند و 
تك تك اتاق ها و خاطراتش را سرجايش دست نخورده ببينند. با توجه به اين واقعيت تقريبا 
غيرقابل انكار، می توان نتيجه گرفت كه سيستم شهرسازی در دنيا با 2 رويكرد كلی انجام 
می شود. اولی شامل بكوب و بساز و دومی شامل تالش برای حفظ ميراث و ابنيه شهری 
است. در شهرهايی مانند پاريس و سيسيل و حتی در شهر های دانمارك دولت تمام تالش 
خود را صرف حفظ بافت های معماری سنتی و اصيل شهر می كند. برای نمونه همين چند 
روز پيش در سيسيل و در همسايگی پدرخوانده های ايتاليا دوباره خانه هايی به قيمت فقط 
يك يورو در معرض فروش گذاشته شدند؛ اما چرا فقط يك يورو؟ به اين دليل كه خانه های 
ياد شده قرار نيست خراب شوند و بنابراين خانه فقط به شرط بازسازی اصولی و نگهداری از 
بافت سنتی منطقه به قيمت يك يورو واگذار می شود. اين طرح ها كمك می كند همان 
شخصيت هايی كه در ابتدای متن به آنها اشاره شد اگر پس از 70سال هم به زادگاه شان 
بازگشــتند ناگهان با شــهری غريبه مواجه نشــوند. مطابق همين ديدگاه اكنون در 
كاســتيگليون دی سيســيليا از مارس 2021ميالدی بيــش از 400 خانه قديمی به 
خريدار هايی واگذار می شود كه در حفظ و نگهداری اين خانه های يك يورويی كوشا باشند.

 سیسیل، اكازیون با  ویوی ابدی
 فقط یك یورو

رئیس سازمان راهداری 
از برنامه ریزی برای نصب 

۲ هزار دوربین ثبت 
تخلفات در جاده های 
كشور خبر داده  است.
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مأموران نیروی انتظامی در 
مسیر بناب- ملكان حین 
بازرسی از یك دستگاه 
خودروی سواری متوجه 

جاسازی دستگاه استخراج 
ارز دیجیتال و ملزومات 
آن شدند. راننده خودرو 
متهم به قاچاق ماینر و 

ملزومات آن، 1۲میلیارد 
ریال جریمه شد.

مصائب بوريس 

حدود يك سال است كه هزينه هاي 
بازسازي مشــهورترين خانه خيابان 
داونينــگ انگلســتان، مشــهور به 
پالك 10)محل اقامت نخســت وزير 
انگلستان( سر به فلك كشيده و حاال 
بوريس جانسون از اينكه خودش بايد 
اين هزينه را بپردازد لب به شــكايت 
باز كرده اســت. اين خبــر به قدري 
ســر و صدا كرد كه تيتــر يك اغلب 
رســانه هاي بريتانيا ماجراي برخورد 
كفگير بوريس جانســون به ته ديگ 
بود. ماجرا از آنجا آغاز شد كه بحران 
كرونا باعث شد برخي مقامات نسبت 
به بودجه بازسازي اين ساختمان ابراز 
نگراني كننــد و آن را كاهش دهند. 
بودجه ساالنه درنظر گرفته شده براي 
اين منظور 30هزار پوند بود اما كاغذ 
ديواري هاي طالكوب و برخي ديگر از 
امكانات گران قيمت رقم تمام شــده 
بابت اين بازســازي را بــه قدري باال 
برد كه حاال بوريس جانســون بايد 
58هزار پونــد مابه تفاوت هزينه ها با 
رقم بودجه ساالنه بازسازي را بپردازد. 
بوريس هم از اينكه بايد اين مبلغ را از 
جيبش بپردازد شاكي است. او طالق 
گران قيمتي را از سر گذرانده و ديگر 
افزايــش هزينه هــاي زندگي اش را 
رسانه اي كرده و بابت اين مشكل مالي 
خواهان كمك شده است. بسياري از 
رســانه ها عكس هايي از دكوراسيون 
اشرافي داخل پالك 10را به نمايش 
گذاشته اند و ارقام و آمار اين بازسازي 

را بازتاب داده اند.
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عدد خبر

تومان
مزارع پیاز و سیب زمینی 

دزفول به دلیل پایین بودن 
نرخ محصول جوالنگاه 
چرای دام ها شده است. 
این محصوالت بیشتر 
از كیلویی 700تومان 

مشتری ندارد و روی دست 
كشاورز مانده است.

700
عدد خبر

حافظ

اي دل شباب رفت و نچيدي گلي ز عيش
پيرانه سر مكن هنري ننگ و نام را

دعاي روز شانزدهم ماه مبارك رمضان اْدُعوین  أَْسَتِجْب لَُكم 

اللهّم َوّفْقني فيِه ِلواَفَقه األْبراِر وَجّنْبني فيِه ُمراَفَقه األْشراِر وأِوني فيِه 
ِبرَْحَمِتك الي داِر الَقراِربالِهيَتك يا إلََه العاَلين.

 خدايا توفيقم ده در آن به سازش كردن با نيكان و دورم دار در آن از رفاقت با بدان و 
جايم ده در آن با مهرت به سوي خانه آرامش، به خدايي خودت  اي معبود جهانيان.

فرهنگ و زندگي

عطر قهوه در حوالي سينما 
رفته بوديم ميدان وليعصر. اواخر  سعيد مروتي   
تابســتان 64 بود و »عقاب ها« 
تازه اكران شده بود. مقابل سينما اســتقالل قيامت بود. »نه 
فايده اي نداره« اين را پســرعمه ام گفت كه چند سالي از من 
بزرگ تر بود. راست مي گفت بعيد بود بليت گيرمان بيايد. مقصد 
بعدي انقالب بود و ســينما مركزي كه آن موقع هنوز اسمش 
سانترال بود. اگر صف مقابل استقالل سنگين و فشرده بود، اينجا 
به جاي صف فقط ازدحام جمعيت بود. اصال نمي شد به گيشه 
نزديك شد. از بس كه شلوغ بود. پياده راه افتاديم به سمت پايين 
تا كه برسيم به خيابان جمهوري. مقصد اين بار سينما اروپا بود. 
هنوز خبري از خط ويژه در خيابان جمهوري نبود. همين پياده 
مي رفتيم تا كه رسيديم به سينما ماژستيك كه هنوز اسمش 
سعدي نشده بود. »آخرين تك شاخ« را نشان مي دهد؛ كارتوني 
كه هفته پيش آن را ديده ام. روبه روي سينما دكه روزنامه فروشي 
است. روي كيوسك دانشمند و فيلم و فکاهيون در رديف جلو 
خودنمايي مي كند و پايين مجله هاي قديمي ورزشي. البته نه 
خيلي قديمي. روي جلد دنياي ورزش عکس ناصر محمد خاني و 
شاهرخ بياني با تيتر چرا در سنگاپور شکست خورديم؟ كار شده. 
جام ملت هاي آسيا حدود يك ســال پيش برگزار شده بود. 
مجله هاي قديمي دانه اي 2تومان است. يك دنيا و يك كيهان 

ورزشــي برمي دارم. رمضانعلي تيموري، قهرمان 
وزنه برداري آسيا روي جلد كيهان ورزشي است. در 
اين فاصله پسر عمه ام نگاهي به ستون سينماهاي 
يکي از دوقلوهاي چاپ عصر مي اندازد و مي گويد: 
»نمي خواد تا سينما اروپا بريم جمهوري هم عقاب ها 
رو گذاشته.« حاال مقصد نزديك تر است. چند دقيقه 
بعد مقابل سينما جمهوري هستيم. چهره سعيد راد 
روي پالكارد است و البته اســمش شده احمد 
حق پرست راد، داخل پرانتز سعيد راد.  همينطور كه 
جمشيد آريا شده جمشيد هاشم پور. مقابل گيشه 
چند نفري ايســتاده اند كه خيلــي زود بليت 
مي گيرند و داخل مي شوند. اينجا صفي در كار 
نيست. ما هم بليت مي گيريم و داخل مي شويم. 
برخالف بيرون، ســالن انتظار شلوغ است. تا 
ساندويچ مارتاداليي بگيريم درهاي سالن هم باز 
مي شود. اول برنامه آينده را نشان مي دهند كه 
خيلي برايم جذاب است. »حاجي واشنگتن« و 
»پيراك« و »تاراج« و »جايزه«. يادم مي افتد 
جايزه را در همين ســينما ديده ام. باالخره 
عقاب ها شروع مي شود و سعيد راد و رفقايش 
بــا آن لباس هاي شــيك خلباني ســوار 
شکاري شان مي شــوند و پرواز مي كنند. 
موسيقي مجيد انتظامي روي تصوير درشت 
ســعيد راد كه خلباني ماهر است و دمار از 

روزگار عراقي ها در مي آورد خوش مي نشيند. ملت در سينما 
دست مي زنند. تشويق تماشاگران در سکانسي كه سعيد راد و 
جمشيد آريا ترك موتور در حال حركت به سمت ايران هستند و 
عراقي ها دنبالشان مي كنند اوج مي گيرد. سعيد راد مثل استيو 
مك كويين در »فرار بزرگ« پشت موتور مي تازد و جمشيد آريا 
كه تركش نشسته با اسلحه به سمت باال شليك مي كند . نيروهاي 
ايراني هلي كوپتر عراقي را مي زنند تا باز هم تماشاگران سوت و 
كف بزنند. بــراي اينکه پايان ماجرا خيلي هم خوش نشــود 
سعيدراد و جمشيد آريا با موتور روي مين مي روند. سعيد راد كه 
هنرپيشه اصلي است فقط زخمي مي شود و جمشيد آريا قبل از 
اينکه چشمهايش را براي هميشه ببندد مي گويد: »منطقه ايکس 
براي مأموريت مناسبه«. دو روز بعد دوباره اين جايم. دوباره و سه 
باره عقابها. سال ها مي گذرد تا مسيرم دوباره به سينما جمهوري 
بيفتد؛ به سينماي دنجي كه مي گفتند مال فردين است و خودش 
هم گاهي در تاريکي سالن وارد مي شود و فيلم ها را مي بيند. 
سينما جمهوري اي كه بعدها سوخت و رفت پي كارش. و البته 
واقعيتش سال ها قبل از آن آتش سوزي مشکوك، عمال سوخته 
بود. ســينمايي كه بعداً فهميديم فردين و علي حاتمي آن را 
شريك بودند و آن اواخر فردين سهمش را به علي حاتمي واگذار 
كرد. سينمايي كه زيادي خلوت و دنج بودنش حسن بزرگي بود و 

اطرافش هميشه بوي قهوه مي آمد.

مکاني در آفتاب
   قرباني، لوط و يك بيماري چيز

  ساعت هفت صبح صفحه گوشي روشن مي شود و عليرضا 
سيد احمد بطحایي

 
قرباني مي گويد: »تو  اي طلــوع آرزوي خفته بر باد«. به 
نوشته اي كه روي گوشي متحرك است نگاه مي كنم. »بسه ديگه بلند شو.« گزينه 
»ُچرت« را كه پايين راست صفحه است مي زنم و ســرم را توي پرهاي بالش غرق 
مي كنم. پنج دقيقه بعد قرباني رساتر مي خواند »بخوان مرا تو  اي اميد رفته از ياد«. 
چشمهايم را به زحمت باز و گوشي را نصفه نيمه بلند مي كنم. »بسه ديگه بلند شو.« 
ُچرت را فشار مي دهم و گوشي را دورتر پرت مي كنم. ساعت هفت و پانزده دقيقه 
قرباني عصباني تر از قبل، انگار مي خواهد يقه كشي كند داد مي زند: »چه سود از اين 
سکوت و آه از اين صبوري؟« دستم را كش مي دهم و چشم بسته و كورمال گوشي را  
مي آورم جلوي صورتم. »آدم باش، نترس«. بعضي حروف وقتي در كلمه درمي آيند 
عوض مي شوند؛ يعني تکي و تنهايي، چيز محکم و اس و قس داري توي چنته ندارند 
و خطوط وارفته و گاه گنگي بيش نيستند. همين » ت « و » ر « و »سين« كه واقعا جز 
شلي و نرمي و ِولي چيزي ازشان در نمي رود باهم كه جمع مي شوند و يك نوِن بي وجود 
هم سرشان مي نشنيد، يك آن مي شوند يکي از بزرگ ترين نسخه هاي اعالي تاريخ 
بشر. درماني براي درد ازلي آدمي. »ترس.« ما آدم ها بيش از آنکه انسان و فراموشکار 
و باري به هرجهت باشيم، موجوداتي ترسو هســتيم. مي ترسيم از فراموشي و 
ديده نشدن. از رفتن و تمام شدن. مي ترسيم دلبر ما را نبيند. بچه مان سراغي از ما 
نگيرد. از قسط هاي عقب افتاده، از چك هاي برگشتي. مي ترسيم حتي از زنگ ها و 
نامه ها. از خط بعدي. از صفحه آخر. از اينکه نمي دانيم هم مي ترسيم. يك سندرم 
منتشر شده كه توي تاك تك تك رگ هايمان فرو رفته و گلبول هاي رنگي توي تن مان 
باهاش خو گرفته. ما از موقعيت هاي تازه هم هراس داريم. از آدم هاي جديد. از صدا و 
بوهاي تازه. مثل لوط كه وقتي رسوالن به شهر و محله اش رفتند ترس تمام جانش را 
گرفت. انگار هر بوي تازه اي با بد يمني و بد َشَمني همراه باشد. ولي همانطور كه عليرضا 
قرباني مي گويد »بخوان مرا« بايد خواند و شنيد. بوييد و قدم برداشت. وقتي آن 
»نترس« روي گوشي را مي بينم سرم را از پرها جدا مي كنم و با اينکه مثل لوط هنوز 
اين سندرم توي چربي متراكم پهلوهايم وول مي خورد، بلند مي شوم و فکر مي كنم 

به آنجا كه پروردگار به بنده اش مي گويد: اَل تََخْف َواَل تَْحَزْن؛ مترس و غم مدار.

ماِه   ما

پايه هاي قدرت نهاد صنفي
به ميزاني كه در امور مختلف مربوط به منافع صنف مشاركت وجود داشته 
باشد احتمال موفقيت در دستيابي به خواسته هاي صنف بيشتر مي شود. 
انتقاد از نهاد صنفي بدون آنكه در آن عضو باشيم بي وجه و نشــانه نابخردي است. ما مي توانيم 
بدون اينكه كارمند بانك باشيم از نظام بانكداري يا از بانك به خصوصي انتقاد كنيم. چون عملكرد 
آن نهادها همه مردم را دربرمي گيرد و با پول مردم اداره مي شوند. اما حق انتقاد از عملكرد نهاد 
صنفي مختص اعضاي آن است. اعضاي هر نهاد صنفي هم انتقاد خود را با مشاركت بيشتر و تغيير 
هيأت مديره و خط مشي ها مي توانند دنبال كنند. انتقاد از نهاد صنفي و تحت فشار قرار دادن آن 
براي انجام يا عدم انجام امري مصداق تضييع حق اعضاي صنف اســت. همانطور كه هيچ كس 
به خوبي اعضاي صنف لوازم يدكي )به عنوان مثال( از مشــكالت و خواسته هاي آنها خبر ندارد 
هيچ كس هم به اندازه اعضاي صنف روزنامه نگار از منافع ايشــان مطلع نيســت. انجمن صنفي 
روزنامه نگاران استان تهران در دوره اول  حيات خود كارنامه قابل قبولي در تثبيت اين نهاد و پيگيري 
مسائل روزنامه نگاران عضو )و گاهي غيرعضو( داشته است. در انتخابات پيش رو همچنين »سراسري 
شدن اين انجمن« به راي اعضا گذاشته مي شود. امري كه با مشاركت تعداد بيشتر روزنامه نگاران 
موجب افزايش قدرت و كارآمدي آن مي شود. روزنامه نگاران بهتر از هر گروه اجتماعي مي دانند 
كه تأثيرگذاري و قدرت آنان در حفظ منافع صنفي با ميزان همبستگي آنها رابطه مستقيمی دارد.

ادامه از 
صفحه اول

گرينويچ

 دستِ   دست گيري

شايد آن بخش هايي از سريال »روشن تر از  حميدرضا محمدي  
خاموشي« )حسن فتحي، 1382( را به خاطر 
داشته باشيد كه ميرفندرسکي با بازي زنده ياد محمدعلي كشاورز به 
محله جذاميان مي رفت و بي اهميت به بيماري مسري شــان، پدرانه 

دستي بر سرشان مي كشيد و اكرام و اطعام شان مي كرد.
اين يعني در فرهنگ ما، احسان، سنت حسنه اي است. بزرگان مان 
دست به خير داشتند و دست مي گرفتند. در زندگي هريك از علما و 
صلحا بنگريد، هميشه ياري  مي رساندند؛ آناني كه شريف مي زيند و 
صورت شان را با سيلي سرخ نگاه مي دارند. اين روش و منش را بزرگان 
ديني و فرهنگي مان، هميشه داشته اند؛ گويي در جامعه، جاري و ساري 
بوده است. چنان كه حتي به فرهنگ مردم نيز راه يافته و در آيين هاي 
بومي ملي و ديني، مي توان رد پــاي آن را يافت و مصداق آن، نقلي 
است درباره سيدمحمدمهدي طباطبايي بروجردي مشهور به عالمه 
بحرالعلوم كه »هر شب در كوچه هاي نجف مي گرديد و براي فقرا نان و 

انواع خوردني ها را مي برد.«
در متون ديني هم انفاق مال گوشــزد شده اســت؛ هم در دينکرد 
زرتشتيان: »كسي كه بخششي به كسي كند كه از او اميد پاداشي در 
گيتي نداشته باشد... رادي اين است كه تن را تنها به خاطر دوستي روان 
و دين يزدان سپارد«و هم در قرآن:  »َمَثُل الَّذيَن يُْنِفُقوَن أَْموالَُهْم في 
َسبيلِ اهلل كَمَثِل َحَبّه أَنَْبَتْت َسْبَع َسنابَِل في كِلّ ُسْنُبَله ِمائَه َحَبّه وَ اهلل 
يُضاِعُف لَِمْن يَشاُء وَ اهلل واِسٌع َعليٌم« قرآن كريم )سوره بقره، آيه 261(.
حتي در ستايش اين آيين، فراوان در ادبيات نظم و نثر فارسي آمده 
است؛ از شــعر كه نمونه اي از آن را سعدي شيرازي برايمان به يادگار 
گذاشته است؛ »چو بيني يتيمي ســر افکنده پيش/ مده بوسه روي 
فرزند خويش« و در ادامه؛ »به رحمت بکن آبش از ديده پاك/ به شفقت 
بيفشانش از چهره، خاك« تا قابوسنامه كه در باب »اندر آيين جمع 
كردن مال« سفارش كرده است كه »از چيزي كه تو را باشد مردمان 

مستحق را بهره كن«.
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