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يادداشت
پيروز حناچي؛ شهردار تهران

همزماني انتخابات شوراها با انتخابات رياست جمهوري 
اين مشــكل را دارد كه سايه ســنگين سياست ها و 
جناح بندي هــا بر انتخابات شــوراها نيــز مي افتد و 
ناخواسته تأثير مي گذارد. اين در حالي است كه در چند سال گذشته تمام تالش ما 
اين بوده است كه مديريت شهري را از سياست زدگي دور نگه داريم و به بدنه با سابقه 
شهرداري تهران با همه گرايش ها و عالئق شــان توجه كنيم؛ بدنه اي كه هميشه 
هســتند و خط اصلي خدمات رساني با آنها بوده است و گذشــت آنها را در مراحل 
مختلفي ديده ايم؛ از حوادثي چون آتش سوزي تا كارزار شهرداري تهران براي مقابله 
با كرونا كه در كنار همه فعاليت ها ده ها تن از همكاران عزيزمان در اين مسير جانشان 
را از دست دادند. كالنشهري مثل تهران موضوعات و چالش هاي كالن دارد و همواره 
مديران شهري براي ديده شدن و نمايش مديريت خود مجبور بوده اند به پروژه هاي 
كالن پناه ببرند تا موفقيت شان به چشــم آيد. و بعضا بين مؤثر بودن و ديده شدن، 
ديده شدن ولو با صورت مسئله غلط، اولويت يافته است. پروژه هاي كالن هزينه هاي 
كالن مي خواهد و بســياري از چالش ها و نيازهاي روزمره و مسائل ريز را در سايه و 
حاشيه خود قرار مي دهد، درحالي كه تهران اگر قرار است شهري زيست پذير باشد 
بايد همين مسائل ريز و روزمره را كه بستر زيســت مردمان است مورد توجه قرار 
دهد. پروژه هاي كالن، با نگاه صرفا سيويل، به ابرساختمان ها و بزرگراه ها و خودروها 
توجه مي كنند و همه شهر در خدمت خودرو و ســرمايه قرار مي گيرد و طبيعتا در 
كالن پروژه ها حواشــي و شبهات هم بسيار است. شــوآف و نمايش بسيار است تا 
شهرداري و مديريت شهري، پلكاني براي كسب مقام هاي ديگر باشد، درحالي كه 
براي ما شهر يك باور بود، شهر يك مسئله بود و همه مسائل كالن حاكميتي نيز كه 
شهرداري كنترل آنها را وظيفه خود نمي دانسته هم مسئله بوده است؛ شهري كه 
بتواند علمي اداره و دور از جنجال ها و خودنمايي هاي رسانه اي اداره و برنامه ريزي 
شود، اما نه هر شهري، شهري زيست پذير كه در جهت توسعه پايدار حركت كند. 
شهر بايد انسان محور باشد و بيش از خودرو بايد امكان زيست شهروندان از قدم زدن، 
ديداركردن، آرامش و تماشاي شهر فراهم شود، بايد به جاي افزايش وسايل نقليه 
آالينده به وســايل نقليه پاك و راحت عمومي بيشتر  توجه شود. ايجاد مسيرهاي 
دوچرخه، افزايش اتوبوس و يا مســيرها و امكانات قطار شهري همگي نمونه هايي 
از اين موضوع هستند كه به تدريج و بدون هياهو، شهري را به آرامي به سمت شهر 
زيست پذير مي برند. شــهر آرام بايد بدون هياهو ساخته شــود بدون جنجال ها و 
تنش هايي كه آرامش را از شــهر مي گيرد. در اين سال ها بيشــتر بر آن بوديم كه 
بيشــتر اعتماد كنيم و با پروژه هاي كوچك مقياس فراگير امكان بهره برداري برابر 
را براي همه شهر و همه شهروندان فراهم ســازيم. نه به سمت ساخت هايپرمال ها 
در مناطق پرتالطم مسكوني رفتيم كه شــهر را آنها بخورند و منافع زياد به جيب 
افراد و گروه هاي خاص برود و نه خارج از طــرح تفصيلي تراكم فروختيم كه ايجاد 
رانت كرده باشيم. وقتي مي گوييم شهري براي همه يا شهر انسان محور بايد اقشار 
مختلف همچون معلوالن و همه كســاني كه به مناسب ســازي  فضاي شهري نياز 
دارند را درنظر بگيريم. اينگونه بوده اســت كه تالش كرده ايم مناسب سازي  را در 
استانداردها و ضرورت هاي همه پروژه ها قرار دهيم و تعيين و تأييد مناسب سازي  
هم با خود معلوالن باشد. وقتي مي گوييم شهري براي مردم يعني همه  چيز بايد در 
اطالع مردم باشــد و ما چيزي از مردم پنهان نكرديم. كارگاه هاي پنهان نساختيم 
بلكه سعي كرديم كارگاه هايي كه فضاهاي عمومي شهر را تسخير كرده بودند آزاد 
كنيم و براي رفاه مردم در اختيار همگاني قرار دهيم؛ ايجاد پالزاهاي شهري ازجمله 

اين اقدامات بود.
تهران مدت هاســت تالش دارد تــا از تغييرات مــدام و از 

حواشي اي كه در پس خود فساد و كاهش نظارت را دارد، فاصله بگيرد و در اين زمان 
كوتاه تالش شده تا امكان نظارت و شفافيت فراهم شود. 

 براي شهري بهتر
بايد صبور بود و رأي داد

ديدگاه
احمد مسجدجامعي ؛ عضو شوراي شهر تهران

انتخابات در ايران ســابقه اي تا دوره مشروطيت دارد. 
نخســتين انتخابات ماهيتي صنفي و طبقاتي داشت؛ 
يعني اعضاي مجلس شــوراي ملي به 6گروه تقسيم 
شــده بودند و هركس بنا به صنفي كه از آن برخاسته 
بود، مي توانست به يكي از نامزدهاي همان صنف خود رأي دهد؛ مثال به نامزدهاي 
تاجران فقط تجار مي توانستند رأي دهند. از نخستين مصوبات مجلس ملي، قانون 
بلديه بود كه با آن انتخابات مدني و فراگير به ثمر نشســت. اين انتخابات برخالف 
مدل مجلس، طبقاتي و صنفي نبود و 30نماينده از 6محله تهران آن روز، با هرگونه 
شغل و جايگاه و آييني با اكثريت آراي ساكنان به انجمن بلديه راه مي يافتند. نكته 
قابل توجه اينكه تهران امروز بيش از 350محله دارد، اما نمايندگان شــوراي شهر 
تنها 21نفر هستند و از نظر جامعيت، آن گستردگي و فراگيري جمعي را ندارند. به 
هر حال با توجه به نتايج اين شــيوه، در مجالس ملي بعد هم اين الگو استفاده شد. 
كاركرد نمايندگي بلديه از نمايندگي مجلس براي اهالي پذيرفته تر بود؛ زيرا به مسائل 
جاري و روزمره همشهريان مي پرداخت. نگاه ديگري هم وجود داشت كه از ديد آن 
گسترش دمكراسي براســاس آموزش عملي حقوق و تكاليف شهروندي است. اين 
شيوه را انجمن ها و مديريت هاي بلديه ساماندهي مي كردند. در آن سال ها به نتايج 
انتخابات مجلس شوراي ملي هيچ اعتراضي نشد؛ درحالي كه در انتخابات بلديه موج 
اعتراضات عمومي در تهران شكل گرفت؛ مجموعه اين قضايا نشان مي دهد كه مردم 
با نمايندگان شهر و محل، ارتباط تنگاتنگي داشته و دارند و تصميمات آنها مي تواند 
در زندگي شهروندان به صورتي بارز تأثير گذار باشد. در آذر 91كه بحث همراه شدن 
انتخابات شوراهاي شهر و روستا با رياست جمهوري به ميان آمد، يادداشتي نوشتم 
و گفتم اگر به لحاظ صرفه جويي در هزينه ها كــه توجيه اين تصميم بود، اين كار را 
انجام مي دهيد، تناسب بين مجلس شوراي اسالمي و شوراهاي اسالمي شهر و روستا 
كه قواعد اداره امور را وضع مي كنند، اقتضا دارد اين دو انتخابات با هم برگزار شود؛ 

نه انتخابات رياست جمهوري و شوراها.
بعدها يكي از كارشناسان انتخابات برايم گفت حضور گســترده مردم در انتخابات 
شــوراهاي شــهر و روســتا موجب افزايش تعــداد راي دهنــدگان در انتخابات 
رياست جمهوري مي شــود و اين براي نظام اهميت دارد؛ زيرا مشــروعيت نظام با 
انتخاب هاي باشكوه اســتمرار مي يابد. به هر حال جداي از اين مباحث، من كه خود 
سابقه اي نسبتا طوالني در شوراي شهر دارم به خوبي بر اين موضوع واقفم كه نماينده 
در دسترس مردم در شوراها چگونه مي تواند صداي آنها در بيان خواسته هايشان باشد 
و از وضع موجود گزارشي واقع بينانه ارائه دهد و به حل مسائل و مشكالت واقعي شهر 
ياري رساند. بسياري از كارهايي كه در بوروكراسي قانونگذاري رسمي تقريبا به جايي 
نمي رسد، در وضع مقررات شهري در شوراها به نتيجه مي رسد. طبعا انتخاب كساني 
كه دغدغه جسم و جان شهر و آسايش و آرامش شــهروندان را دارند، اولويت دارد؛ 
كساني كه بيش از پرداختن به مناقشات ايدئولوژيك و گروهي به زندگي و حقوق مردم 

مي انديشند و از شفافيت امور پشتيباني مي كنند و بر اصول مردم ساالري پايبندند.

انتخابات  و جسم و جان شهر
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i n s t a g r a m آنالیـــن همشـــهری 

اهداء خون سالم
اهداء زندگي

دريچه
محمدرضا جوادی يگانه؛ معاون امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران

بيش از 11درصد جمعيت تهران را سالمندان تشكيل 
مي دهند؛ جمعيتي كه سياســتگذاري و برنامه ريزي 
درســت در مورد آنها مي توانــد فرصت هاي بي بديلي 
چون تبادل بين نسلي، استفاده از تجارب شكست ها و 
موفقيت هاي جهان ديدگان را بيافريند و از ترس ورود به دوران سالمندي به دليل ابتال 

به بيماري هاي دوره سالمندي، تنهايي و انفعال بكاهد.
در اين دوره مديريت شهري تالش كرديم تا با ايجاد بستر براي مشاركت مؤثر فعاالن 
مدني و ســازمان هاي مردم نهاد باالخص ســالمندان، افراد داراي معلوليت، زنان و 
كودكان به شنيده شدن صداهاي خاموش در شهر كمك و جامعه را نسبت به نيازها، 
دغدغه ها و توانمندي هاي اين گروه ها حساس كنيم. در 16 ماه گذشته سالمندان يكي 
از گروه هاي در معرض خطر ابتال به كوويد-19بودند كه تالش شــد با بهره گيري از 
ظرفيت افراد داوطلب محلي همچون كانون پزشكان و پيراپزشكان، جوانان و... نسبت 

به ارائه خدمات در منزل به اين افراد اقدام شود.
 اما حاال و همزمان با انجام واكسيناسيون سالمندان در شهر تهران، شاهد بازگشت 
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها به چهره شهر تهران هستيم. سالمنداني كه حدود 2سال 
است به واسطه شــيوع ويروس كرونا از تردد در شــهر تهران منع شده اند تا ضمن 
خودمراقبتي فردي، زنجيره ابتال به بيماري كوويدـ 19شكسته شده و سالمت شان 
بيش از پيش حفظ شود، امروز اميدوارانه چشم به دريافت واكسن براي بازگشت به 

جامعه دارند.
در همين راستا ويژه برنامه هاي شادســتان 1400با پيش بيني برنامه هاي گسترده 
براي بازگشت سالمندان به شهر آغاز مي شود. در اين راستا دور سوم رقابت هاي نشاط 
سالمندي تير و مرداد ماه 1400در قالب رقابت هايي همچون توپ رسان، دايره و سنگ، 
كوزه به سر، شال و عصا، جمله سازي  و اعصاب سنج در سطح بوستان هاي 22منطقه 
شهر تهران به اجرا درمي آيد و تمامي سالمنداني كه دوز دوم واكسن خود را دريافت 
كرده اند، امكان حضور و مشاركت در دور سوم رقابت هاي نشاط سالمندي در سطح 

بوستان هاي شهر تهران را خواهند داشت.
همچنين براي سالمنداني كه هنوز مراحل واكسيناسيون آنها انجام نشده است، ليگ 
حافظه ســالمندي در قالب يك پلتفرم آنالين در سطح مناطق 22گانه شهر تهران 
برگزار خواهد شــد. در اين ليگ، افراد بايد مجموعه تمرين هاي شناختي را در قالب 
سناريوي يك مهماني اجرا كنند. طراحي بازي ها متناسب با ويژگي هاي خاص اين 
گروه سني همچون ويژگي هاي بينايي، شناختي و يادگيري مناسب سازي   شده است.

از ديگر اقدامات اجرايي در حوزه ســالمندي در شــهر تهران، اهداي كارت تكريم 
سالمندي اســت كه به منظور ارائه خدمات و تسهيالت به ســالمندان شهر تهران 

انجام مي شــود. اين اقدام در راســتاي تحقق مصوبه »شهر 
دوستدار سالمند« و برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران و 

با بهره گيري از ظرفيت »آيين نامه چگونگي ارائه خدمات و تسهيالت به سالمندان« 
كه در ماه هاي اخير در شوراي اسالمي شهر تهران به تصويب رسيد، اجرا مي شود.

شهر دوباره زنده مي شود
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 بهره برداری از 
 2 ايستگاه  
جديد مترو 

امروز با حضور ويدئو كنفرانسي 
 رئيس جمهور و شهردارتهران

ايستگاه هاي شهرك  آزمايش و 
مدافعان سالمت    افتتاح مي شوند

برای سومین بار 
مصدق شدم

اگر قايقران نبودم
دندانپزشک می شدم

 ارواح سنگی
در تهران!

 پای صحبت های 
 فرهاد آئيش بازيگری كه

در جديدترين ساخته مسعود 
كيميايی ظاهر شده است

 گفت وگو با نازنين مالئی
نخستين بانوی قايقران ايرانی 

كه قهرمان آسيا شد و اين روزها 
برای المپيك آماده می شود

روستاهای »ورديج« و »واريش«
زيباترين مناطق ييالقی پايتخت 

به حساب می آيند 
درباره وجه تسميه 

محله جماران چه می دانيد؟

 امروز 2 ايستگاه شــهرك  آزمايش و 
مدافعان سالمت، به شــبكه متروي 
تهــران افــزوده مي شــوند و تعداد 
ايســتگاه هاي پايتخــت بــه 141 
مي رسد. ايستگاه شــهرك آزمايش 
نزديك 5كيلومتــر از محدوده مياني 
خــط6 در فاصله بين ايســتگاه هاي 
دانشگاه تربيت مدرس و شهيد ستاري 
را تكميل مي كند. اين ايستگاه همجوار 
با بزرگراه هاي شيخ فضل اهلل نوري و 
جالل آل احمد است و نخستين مسير 
ورودي آن در جنــوب كوي نصر قرار 
مي گيرد؛ از اين پس شهروندان ساكن 
غرب و شمال غرب پايتخت مي توانند 
با استفاده از مترو به محدوده مركزي 
و جنوب شهر دسترســي پيدا كنند. 

صفحه3 را بخوانيد.

 پشتوانه مردمي نظام
به رخ دشمن كشيده شود
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از هفته آينده بوستان  ها و فضاهای باز شهر، ميزبان ويژه برنامه هايی باحضور سالمندان است

توصيه هاي رهبر معظم انقالب به مردم در آستانه برگزاري انتخابات
روز جمعه مردم برخالف خواست دشمنان، دوباره به ايران و جمهوري اسالمي 

آبرو مي دهند و همه قشرها با سليقه هاي متفاوت سياسي به ميدان مي آيند

مهم ترين نكته اين است كه حضور مردم در انتخابات پشتوانه مردمي نظام را نشان 
مي دهد و اين پشتوانه مردمي، در اقتدار واقعي نظام و ايران، تأثيري بي نظير دارد

امســال و همزمان با نخســتين روز تيرماه، دوباره شادســتان به تهــران بازمي گــردد؛ آن هم با برنامه هايــي كه خيلي 
از آنها ويژه ســالمندان اســت. طبق اعالم معاونت امــور اجتماعي و فرهنگي شــهرداري تهران، با آغاز واكسيناســيون 
 اقشــار مختلف جامعــه، مديريــت شــهری برنامه هــاي متنوعي را بــراي تابســتان در دســتور كار قرار داده اســت.

همچنين در راستاي تحقق مصوبه »شــهر دوستدار سالمند« و برنامه پنج ساله سوم توسعه شــهر تهران و با بهره گيري از 
مصوبه اخير »آيين نامه چگونگي ارائه خدمات و تسهيالت به سالمندان« طرح كارت  خدمات ويژه تكريم سالمندي به اجرا 

درمي آيد.  صفحه3 را بخوانيد.

 طبق گزارش بانك مركزی، اقتصاد ايران برای سومين فصل متوالی رشد مثبت را
تجربه كرد و از ركود خارج شد

تابستان شاد تهران

خروج اقتصاد از ركود
  شعبه هاي اخذ رأي از ساعت 7صبح فردا  در سراسر ايران آماده حضور رأي دهندگان است

  چهره هاي فرهنگي، سياسي و مسئوالن نظام ، مردم را به حضور در انتخابات دعوت  كردند
  برگزاري ششمين دوره انتخابات شوراهاي شهر و روستا همزمان با انتخابات رياست جمهوري

ممنون و...  شايد خداحافظ!

صفحه4

صفحه2

برگزاري سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به دليل شيوع كرونا شرايط 
ويژه اي را مي طلبد كه مسئوالن ستاد برگزاري و رأي دهندگان براي حفظ سالمت 

خود و ديگران بايد آنها را رعايت كنند:

   براي حضور در شعبه هاي رأي گيري از 2ماسك استفاده كنيد.
  از رأي دهندگان اثرانگشت گرفته نشود.

  فاصله اجتماعي را در صف هاي رأي گيري رعايت كنيد.
  رأي دهندگان در مكان هاي سرپوشيده تجمع نكنند.

  راي دهندگان از خودكار شخصي استفاده كنند.
  بيماران مبتال به كرونا و خانواده هايشان براي رأي دادن به شعبه ها مراجعه نكنند.

  در ساعت هاي خلوت به شعبه هاي رأي گيري مراجعه كنيد.
  درصورت شــلوغي شــعبه، تا زمان انداختن رأي در صندوق، در خودرو يا فضاي باز 

منتظر بمانيد.
  راي دهندگان از قبل، نام و كد افراد منتخب خود به خصوص براي انتخابات شوراهاي 

شهر را يادداشت كنند تا در رأي دادن تسريع شود.
  در شعب رأي گيري نكات بهداشتي رعايت شود و حتما از تهويه مناسب استفاده شود 

و پنجره ها باز باشد.
  بعد از رأي گيري و بازگشت به خانه حتما دست هاي خودتان را بشوييد.

  قبل از شروع به كار رأي گيري، وضعيت سالمت عوامل اجرايي و نظارتي حاضر در شعب 
اخذ رأي بايد بررسي شود.

  بازرســان بهداشتي با حضور در شــعب اخذ رأي برحســن اجراي دستورالعمل هاي 
بهداشتي نظارت ويژه اي بايد داشته باشند.

  رنگ بندي شهرها در رعايت پروتكل هاي بهداشتي اثر ندارد و همه شعب و افراد بايد 
نكات بهداشتي را به صورت كامل طبق اعالم وزارت بهداشت درنظر بگيرند.

  در شعب مسقف مسئوالن برگزاري به گونه اي بايد برنامه ريزي كنند كه از تجمع افراد 
پاي صندوق ها جلوگيري شود.

  معموال ساعت  هاي اوليه روز يا نيمه روز، به دليل خلوت بودن شعب، زمان بهتري براي 
رأي دادن است.

 وزارت كشور اقدامات زير را انجام داده است:
  شعبه هاي اخذ رأي در اماكن شلوغ افزايش يافته است.

  فاصله اجتماعي در شــعب اخذ رأي )خط كشي محل ايســتادن رأي دهندگان و...( 
مشخص شده و بايد رعايت شود.

  شعب سيار براي عدم تراكم در شــعب پر ازدحام و نيز دسترسي بيماران در قرنطينه 
برنامه ريزي شده است.

  شعبه هاي رأي گيري حتي االمكان در فضاي باز استقرار يافته اند.

طبق اعالم مسئوالن وزارت كشور، رأي گيري فردا از ساعت 7صبح در سراسر كشور آغاز 
خواهد شد و تا ساعت 12 شــب  ادامه دارد. همچنين امكان تمديد رأي گيري تا ساعت 
2بامداد از سوي وزير كشور وجود خواهد داشت. در اين دوره انتخابات رياست جمهوري 

تعداد شعب آرا نسبت به انتخابات دوره  گذشته 10هزار شعبه افزايش پيدا كرده است.

رأي دادن با رعايت نكات بهداشتي
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دعوت به مشاركت در انتخابات شوراي شهر
ششــمين دوره انتخابات شوراهاي شــهر و روستا هم 
فردا و همزمان بــا انتخابات رياســت جمهوري برگزار 
مي شود تا تكليف سكانداري عرصه مديريت شهري براي 
4سال آينده روشن شود؛ انتخاباتي كه اهميتش آنقدر 
هســت كه جبهه اصالحات ايران گرچه براي انتخابات 
رياست جمهوري كانديدا معرفي نكرد، اما براي انتخابات 
شوراي شهر ليســت مورد نظر خود را معرفي كرد تا در 
كنار 3ليست منتشرشده از سوي جريان  اصولگرا  شاهد 

4ليست متعدد در اين دوره باشيم.
اهميت اين انتخابات به ميزاني اســت كه شخصيت ها و 
چهره های بســياري در قالب فراخوان و بيانيه از مردم 
خواسته اند كه در آن مشــاركت جدي داشته باشند. در 
اين ميان رئيس جمهور دولت اصالحات هم ضمن انتشار 
دست نوشته اي كوتاه از مردم خواست كه »با حضورشان 

صحنه را تغيير دهند«.
همچنين حميدرضا ترقي، نايب رئيس شــوراي وحدت 
و ائتالف نيروهاي انقالب با تأكيد بــر اهميت انتخابات 
شوراهاي اسالمي شهر و روستا اظهار كرد: در انتخابات 
پيش رو مردم بايد دو حكمراني را رقم بزنند، يكي حكمراني 
در ســطح ملي و ديگري حكمراني در ســطح شهري و 
روستايي. قطعا انتخابات شوراهاي اسالمي، به لحاظ اينكه 
با زندگي و مشكالت روزمره مردم در تماس مستقيم است، 
بايد به اندازه انتخابات رياست جمهوري داراي اهميت باشد. 
ضروري است مردم با انتخاب افراد شايسته و متخصص، 
سرنوشت مديريت شهري خود را به كساني بسپارند كه 

بتوانند مشكالت روزمره مردم را حل كنند.
سرلشــكر يحيي رحيم صفوي هم در ســخناني ضمن 
درخواست از مردم براي حضور در انتخابات گفت: مردم 
عزيز ايران با بينش و بصيرت فوق العاده اي كه دارند در 
انتخابات شوراها و رياســت جمهوري افرادي را انتخاب 

كنند كه توانمندي تغيير وضعيت و عبور از شرايط فعلي 
به شرايط مطلوب را داشته باشند و بتوانند آرامش و ثبات 
و پيشرفت و گشايش در معيشت و در زندگي مردم را در 

سطح ملي، استاني، شهر و روستايي ايجاد كنند.
عباس آخوندي فعال اصالح طلب نيز در يادداشتي نوشت: 
حكمروايي شهري، فرايندي اســت كه بر اساس كنش 
متقابل ميان ســازمان ها و نهادهاي رسمي اداره شهر از 
يك طرف و نهادهاي غيررسمي جامعه مدني از طرف ديگر 
شكل مي گيرد. مشاركت نهادهاي غيررسمي و تقويت 
عرصه عمومي در اداره شهر مي تواند به به پايداري توسعه 

شهري منجر شود.
نكته جالب در اين ميان اين است كه شعار جوان گرايي 
و تعهد و تخصص را در شــعارهاي انتخاباتي هر دو طيف 
سياسي كشور مي بينيم. آنچه هست، نتيجه اين دور از 
انتخابات شوراي شهر هم آشكارا به ميزان مشاركت مردم 

وابسته است.
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 انتخابات رياســت جمهوري و شوراهاي 
شــهر پس از ماه ها فراز و فــرود رقابت انتخابات

جريان هــاي سياســي و امــا و اگرهاي 
داوطلبان انتخاباتي و نامزدهاي تأييد صالحيت شده، 
صبح فردا در موعــد مقرر برگزار مي شــود. برگزاري 
همزمان انتخابات رياست جمهوري سيزدهم، ششمين 
دوره انتخابات شــوراهاي اســالمي شــهر و روستا، 
ميان دوره اي پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري و 
ميان دوره اي مجلس يازدهــم، 28خردادماه را يكي از 
پرترافيك ترين تاريخ هاي انتخاباتي ســاخته اســت. 
بسياري از چهره هاي سياسي در نزديك ترين روزهاي 
باقيمانده تــا انتخابات به رغم ترديدهــاي انتخاباتي، 
خواســتار مشــاركت مردم پاي صندوق هــاي رأي و 

پاسداري همزمان اسالميت و جمهوريت نظام شدند.
افزايش مهلت اوليه زمــان رأي گيري براي جلوگيري 
از تشــكيل صف هاي طوالني و مقابله با شيوع بيماري 
كرونا مهم ترين تفاوت برگــزاري اين دوره از انتخابات 

محسوب مي شود. 
براساس قانون انتخابات رياســت جمهوري، اخذ رأي 
در داخل و خارج كشــور در يك روز انجام مي شــود 
و مدت آن 10ســاعت اســت كه با تصميم ستاد ملي 
مقابله با كرونا به 17ســاعت افزايش يافته اســت و تا 
2ساعت هم قابل تمديد اســت. انتخابات در مقايسه با 
ادوار گذشته يك ســاعت زودتر )7صبح( آغاز مي شود 
و ساعت پاياني آن نيز 12شب اعالم شده كه درصورت 
نياز تا 2بامداد شنبه نيز قابل تمديد است. كل واجدين 
شرايط براي رأي دادن ۵۹ ميليون و ۳10هزار و ۳07 
نفر هســتند كه از اين تعداد يك ميليــون و ۳۹2هزار 
و 148نفر رأي اولي هســتند. 66هزار و 800شــعبه 
اخذ رأي در سراســر كشــور آراي مردم در انتخابات 
رياســت جمهوري را اخذ مي كنند. همچنين بيش از 
۵00 خبرنگار از 226 رسانه خارجي انتخابات 1400 
كشورمان را پوشش مي دهند. اين رسانه ها از ۳۹ كشور 
جهان هســتند كه اكثر آنها خبرنگاران خارجي مقيم 
تهران هستند. 2۳4 شعبه اخذ رأي در 1۳۳ نمايندگي 
ايران در خارج از كشــور نيز آمــاده ميزباني از حدود 
 ۳ونيــم ميليون نفــر ايرانــي واجد شــرايط رأي در 

خارج از كشور هستند.
در آخرين آرايش انتخاباتي رياســت جمهوري، 2روز 
مانده به برگزاري و تا لحظــه تنظيم گزارش از 7نامزد 
تأييد صالحيت شــده ائتالف  هــاي انتخاباتي ۳ نامزد 
- محسن مهرعليزاده، عليرضا زاكاني و سعيد جليلي- 
كناره گيري كردند و ابراهيم رئيســي، محسن رضايي، 
عبدالناصر همتي و اميرحسين قاضي زاده هاشمي در 

صحنه رقابت باقي ماندند.
انتخابات شوراها نيز در 1۳8۹ شــهر و 40هزار روستا 
برگزار مي شود. همچنين در 7شــهر كانديداها به حد 
نصاب نرســيدند كه در اين شهرها قائم مقام ها از سوي 
وزارت كشور، كار اداره شــوراها را انجام مي دهند. در 
ايــن دوره از انتخابات ميــان دوره اي خبرگان ۳ نامزد 
براي اســتان تهران، يك نامزد براي اســتان قم، يك 
نامزد براي اســتان مازندران و يك نفر نيز براي استان 

خراسان رضوي انتخاب مي شوند.

آمارها از ميزان مشاركت چه مي گويند؟
در پيش بيني هاي مشاركتي، عبدالرضا رحماني فضلي، 
وزير كشور در مورد انتشار آمار پايين مشاركت از سوي 
معاون سياسي خود اظهار داشت: آمار معاون بنده كه 
گفته شده مشاركت بين ۳7 تا 47 درصد بوده است، بايد 
بگويم اين آمار براي 6 تا 7 روز قبل است، در همان ايام 
آمار ۵۵ تا ۵۹ درصد را هم داشته ايم، اما معاون سياسي 
من متوسط آن را اعالم كرده بود. مهم ترين دليل پايين 
بودن مشاركت، شــرايط حاكم بر تبليغات انتخاباتي 
است. موضوع ديگر قابل طرح، اين است كه االن رقابت 
واقعي بســيار جدي در انتخابات نيست. به رغم حضور 
نامزدهايي از تمامي طيف هاي سياسي، اما به طور مثال 
در جريان اصالح طلبي نتوانســتند بــه جمع بندي بر 
نامزدي برسند و حتي پس از دو جلسه، جبهه اصالحات، 
حمايتي از نامزد خود نداشت؛ البته االن حمايت هاي 
پراكنده صورت مي گيرد كه اگر زودتر بود، بر مشاركت 

تأثير داشت.

روحاني: با اكراه هم شده بياييد
مقامات و چهره هاي سياسي در عين حال از مردم براي 
مشــاركت در انتخابات دعوت كردند. بر اساس گزارش 
پايگاه اطالع رساني رياســت جمهورري،  رئيس جمهور 
با بيان اينكه قهر با صندوق هيچ مشكلي را براي ما حل 
نمي كند، گفت: ممكن اســت بعضي هــا بگويند خيلي 
سخت مان اســت، خيلي مشكل اســت. عيب ندارد. با 
مشكالت با اكراه برويد پاي صندوق. پاي صندوق رفتن 
در اين شرايط، استحكام نظام ماست، قدرت ما را بيشتر 
مي كند. حسن روحاني با اشاره به اصل۵۹قانون اساسي 
كه تصميم گيري درباره مسائل بســيار مهم اقتصادي، 
سياسي، اجتماعي و فرهنگي را از راه همه پرسي و مراجعه 
مستقيم به آرای مردم ممكن مي داند، گفت: عرض اين 
خادم كوچك خودتان را گوش كنيد. اگر مشكلي وجود 
دارد راه حل آن مشــكل، باز هم صندوق اســت. باز هم 
بايد متوسل بشويم به اصل ۵۹قانون اساسي؛ برويم پاي 
صندوق، با آن حل مي شود. همه اين گله هايي كه داريم 
برخي اش به دست مجلس حل مي شود، برخي به دست 
دولت حل مي شــود و برخي هم به دست نهادهاي ديگر 
حل مي شود. آن مشــكل هاي بزرگي كه در ذهن شما 
خلجان پيدا مي كنــد آن هم آخرش بــا صندوق حل 

مي شود. آن هم با اصل ۵۹ حل مي شود.
روحاني با بيان اينكه ممكن اســت ما افــراد ديگري 
مي خواستيم كه االن نيستند، تصريح كرد: بين اينهايي 
كه امروز هســتند، يكــي را برگزينيم؛ آنــي كه به ما 
نزديك تر است. ممكن اســت صددرصد مورد قبول ما 
نباشد. آني كه به ما نزديك تر اســت. برويم برگزينيم 
و انتخاب كنيم، رونق دهيم و حضور پيدا كنيم. بدانيد 
انتخاباتي كه سرد باشد، حضور مردم در آن نباشد و پاي 
صندوق ما خلوت باشد، نفع نمي بريم؛ كشور، خودمان 

و نظام ما نفع نمي برد.

يك دانه رأي كم و زياد نشود
رئيس جمهــور خطاب بــه اســتانداران، فرمانداران، 
بخشدارها و ناظران انتخاباتي تأكيد كرد: اين صندوق، 

امانت مردم اســت. اين آرای حق الناس مردم اســت. 
نبايد بگذاريــم يك دانه از اين آرا جابه جا شــود. كم و 
زياد شود. قبل از اين صحبت، وزير كشور اينجا حضور 
داشت، آنجا صريح گفتم. قباًل هم چند بار با وزير كشور 
صحبت كرده ام. وزارت كشور، استاندارها و فرماندارها، 
همه متعهد هستند و مي دانند وظيفه سنگين و سختي 
بر دوش آنهاســت. دقــت كنيم از تمــام آرا  به خوبي 
حراست كنيم و با حراست دقيق، ان شاء اهلل و با حضور 
مردم جمعه بســيار خوبي پيش رو داشــته باشــيم، 
28خرداد1400هم به عنوان يــك روز خوب در تاريخ 

كشور ما ثبت شود.

گاليه ها را در اين مقطع كنار بگذاريم
معاون اول رئيس جمهور نيز در حاشــيه جلسه هيأت 
دولت در جمــع خبرنگاران گفت: انتخابــات بر اقتدار 
ايران تأثير گذار اســت. انتظار مي رفت شوراي نگهبان 
از اين فرصت، يك صحنه رقابتي و حداكثري به وجود 
آورد، اما چنين نشد و به نقطه اي رسيد كه مقام معظم 
رهبري فرمودند درباره برخي  افراد ظلم و جفا شــده و 
بايد جبران شود، اما جبران نشــد. اسحاق جهانگيري 
تصريح كرد: بايد گاليه ها را در اين مقطع كنار گذاشت، 
به آينده ايران و نظام جمهوري اسالمي فكر كرد و براي 
دفاع و صيانت از جمهوريت در پاي صندوق رأي حاضر 
شد و نامزدي را كه در دفاع از حقوق اكثريت مردم و گذر 
از مشــكالت مردم در زمينه هاي مختلف نقش مهمي 

دارد، انتخاب كرد.
رئيس دولت اصالحات نيز در پيامي ويدئويي خطاب به 
مردم گفت: از مردم مي خواهم با حضورشان صحنه را 
به نفع جمهوريت به هم بزنند. اميدوارم مردم ما همت 
كنند و به عرصه بيايند و رأي بدهند. من درباره نامزدها 
صحبت نمي كنم كه شايسته هستند يا نه، اما مردم به 
صحنه بيايند تا با آن طرحي كه مي خواهد يك جرياني 
به هر قيمتي ولو با كنارزدن مردم و تهديدكردن رأي و 
آزادي مردم، فالن شخص و يا فالن جريان را روي كار 

بياورد و تحميل كند مقابله شود.

تصميم ايجابي براي حفظ آينده
سيدحســن خميني، توليت حرم امــام خميني)ره( 
نيز در بيانيه اي با اشــاره به اينكه ميراث بزرگ انقالب 
اسالمي و امام عظيم الشأن ما و شهداي اين سرزمين، 
»جمهوري اسالمي« است و حفاظت از تلفيق مبارك 
»جمهوريت« با »دينداري« وظيفه هميشگي ماست، 
نوشت: امروز اگرچه تنگ نظري ها و رفتارهاي ناصحيح، 
همگان را بحق، نگران ميراث تاريخي مان كرده است 
و اگر چه همين بي توجهــي عميق به جمهوريت علت 
اصلي نابساماني هاي اقتصادي و اجتماعي است ولي باز 
هم مي توان نه با رفتاري سلبي، بلكه با تصميمي ايجابي 
به حفاظت از آينده و ســاختن امروز و رفع مشكالت 
معيشــتي روزمره همت گمارد. اينجانب ضمن احترام 
به نظر همه ايرانيــان بر اين باورم كه يكــي از راه هاي 
حفظ جمهوريــت نظام، دادن »رأي صحيح« اســت. 
اميد است همه در حفظ ثمره خون هاي پاك شهيدان 

موفق باشيم.

رهبر معظم انقالب اسالمي عصر ديروز در 
ســخنراني تلويزيوني براي ملت ايران، رهبري

انتخابــات روز جمعــه را رويــدادي 
سرنوشت ساز و تأثيرگذار در همه مسائل عمده اقتصادي 
و غيراقتصادي خواندند و با اشــاره بــه تالش بي وقفه 
دشمنان براي كاهش مشاركت مردم، تضعيف ايران و 
سپس افزايش فشارها و دخالت هاي سياسي و اقتصادي 
و تروريســتي در ايران گفتند: گله هــاي مردم به ويژه 
قشــرهاي محروم درباره رسيدگي نكردن به مشكالت 
معيشتي آنها بجاست اما اين مشكالت را بايد با انتخاب 
فردي قوي، پركار، قدرتمند و خستگي ناپذير حل كرد و 
به فضل الهي روز جمعه مردم برخالف خواست دشمنان، 
دوباره به ايران و جمهوري اسالمي آبرو مي دهند و همه 
قشرها با سليقه هاي متفاوت سياسي به ميدان مي آيند 
و همچون تشييع حاج قاسم سليماني به انتخابات نگاهي 

فراتر از سليقه هاي سياسي خواهند داشت.
به گزارش پايگاه اطالع رساني دفتر مقام معظم رهبري، 
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تبريك دهــه ايام والدت 
حضرت علي بن موســي الرضا)ع(، نحوه عمل ملت در 
انتخابات روز جمعه را در ســال هاي پيش رو، و در همه 
مسائل و عرصه ها كامال تأثيرگذار خواندند و گفتند: در 
انتخابات جمعه، اصل، مشاركت و بعد از آن نوع انتخاب 
است و اميدواريم با عنايت خداوند مردم به بهترين وجه 

در اين عرصه ظاهر شوند.
ايشان حضور مردم در نظام جمهوري اسالمي را متكي بر 
يك اصل و سند متقن فكري برشمردند و افزودند: البته 
فوايد سياسي حضور مردم فراوان و پربركت است اما اصل 

فلسفه حضور ملت در صحنه، مهم تر است.
رهبر انقالب تحقق جمهوري اسالمي را در گرو تحقق هر 
دو بعد آن يعني جمهوريت و اسالميت خواندند و گفتند: 
به همين دليل است كه همه مراكز قدرت هاي شيطاني 
در جهان به شكل ويژه با انتخابات در ايران به عنوان نماد 

جمهوريت مخالفت و معارضه مي كنند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي، تخريــب ذهنيت مردم به 
انتخابات و در صــورت امكان دخالــت در انتخابات را  
2هدف مهم فضاسازي هاي دشمنان برشمردند و گفتند: 
آنها مي خواهند شكوه و شوكت انتخابات ايران نمايان 
نشود اما به كوري چشم دشمنان، انتخابات هميشه در 

زمان مقرر و با حضور ملت برگزار شده است.
ايشان با اشاره به اينكه شايد انتخابات هيچ كشوري مانند 
انتخابات ايران مورد هجوم مستكبران قرار نداشته باشد 
افزودند: در انتخابات امسال هم رسانه هاي آمريكايي، 
انگليســي و مزدوران آنها از چند  ماه قبل به دنبال زير 
ســؤال بردن انتخابات و كمرنگ كــردن حضور مردم 

هستند.
رهبر انقالب، كاهش حضور مــردم و فاصله گيري آنان 
از نظام را هدف اصلي رســانه هاي بيگانه برشمردند و 
افزودند: البته به جز برخي گروه ها، متن مردم هميشه 
برعكس خواســت دشــمن عمل كرده اند و ان شاءاهلل 
اين دفعه هم ملت با حضور خود به نظام و كشــور آبرو 

خواهد داد.
ايشان با تأكيد بر لزوم نگاه فراتر از سليقه هاي سياسي به 
حقايق عرصه سياست كشور گفتند: تشييع پيكر شهيد 
حاج قاسم سليماني ازجمله اين حقايق بود و همه، فراتر 

از سليقه هاي سياسي در آن شركت كردند.
ايشــان افزودند: به انتخابات نيز بايد بــا نگاهي برتر از 
مذاق هاي مختلف سياسي نگريست و در آن شركت كرد 

زيرا نظام اجتماعي كشور به اين موضوع نيازمند است.

رهبر انقالب با استناد به قرآن مجيد، شركت در انتخابات 
را عمل صالح دانستند چرا كه دشمنان دين و اسالم را 

به شدت ناراحت مي كند.
حضرت آيت اهلل خامنــه اي در بيان چنــد نكته مهم 
انتخاباتي گفتند: مهم ترين نكته اين اســت كه حضور 
مردم در انتخابات پشتوانه مردمي نظام را نشان مي دهد 
و اين پشــتوانه مردمي، در اقتدار واقعي نظام و ايران، 

تأثيري بي نظير دارد.
حضــرت آيــت اهلل خامنــه اي بــا انتقــاد از برخي 
سفســطه گويي ها درباره انتخابات در فضاي مجازي و 
مطبوعات گفتند: اين افراد در واقع همچون دشــمنان 
ملت دنبال كاهش مشــاركت مــردم، تضعيف نظام و 
طبعاً تضعيف ايران هســتند كه در اين صورت ايران با 
دخالت هاي بيگانگان دچار ناامني مي شود و به جوالنگاه 

تروريست ها تبديل خواهد شد.
نكته ديگري كه رهبر انقالب بــه تبيين آن پرداختند 
رابطه معكوس كاهش حضور مردم و افزايش فشارهاي 

دشمن بود.
ايشــان گفتند: براســاس اين واقعيت اگــر بخواهيم 
فشارهاي اقتصادي دشمنان يعني تحريم و ديگر فشارها 
كاهش يابد و رفع شود، بايد حضور در انتخابات افزايش 
يابد و پشتوانه مردمي نظام به رخ دشمنان كشيده شود.

رهبر انقالب همچنين با اشــاره به تأثير حضور بيشتر 
ملت در افزايش قدرت و كارايــي رئيس جمهور آينده 
گفتند: در كشــور امكانات و فرصت هاي زيادي وجود 
دارد كه استفاده از آنها به آدم هاي پركار، خستگي ناپذير 
و قدرتمند نياز دارد كه اين قدرتمندي از حضور و رأي 
باالي مردم نشأت مي گيرد و به رئيس جمهور آينده براي 

كاهش مشكالت توان بيشتري مي دهد.
حضرت آيــت اهلل خامنه اي در ادامه با اشــاره به تأكيد 
هميشگي بر مسئله »ســالمت انتخابات« گفتند: در 
جمهوري اسالمي انتخابات هميشه سالم بوده و اينكه 
رؤساي جمهوري بعضا با ساليق سياسي كامال متفاوت 
از يكديگر بر سر كار آمده اند نشان دهنده انتخابات سالم 

در همه اين سال هاست.
رهبر انقالب، »رقابتي بودن« را از ديگر حقايق مســلم 
انتخابات در ايران خواندنــد و افزودند: در اين انتخابات 
و در مناظره ها نيز نامزدها بــا معارضات فكري و زباني 
خود رقابتي بودن انتخابات را كامال نشان دادند كه هر 
كدام هم طرفداران خود را دارند. البته درباره محتواي 

مناظره ها بعد از انتخابات نكاتي بيان خواهم كرد.
ايشان با اشاره به سياست ثابت دشمن از اول انقالب تا 
به امروز زير سؤال بردن آراي مردم خاطرنشان كردند: 
جالب اينجاست بعضي از كشورها كه در ميانه قرن21 
هنوز به شــكل قبيله اي اداره مي شوند و بوي انتخابات 
هم به آنها نرسيده به طوري كه مردمشان فرق صندوق 
رأي و صندوق ميوه را نمي دانند، تلويزيون 24ســاعته 
راه مي اندازند و مدعي هستند انتخابات ايران دمكراتيك 

نيست.
رهبر انقالب در ادامه به اظهار ترديد برخي از قشرهاي 
ضعيف و محروم جامعه براي شركت در انتخابات اشاره 
كردند و گفتند: اين قشرها توقعات و گاليه هاي بجايي 
دارند كه عمده آنها در مورد معيشت، مسكن و اشتغال 
است و مسئوالن كشور بايد واقعا به اين مسائل رسيدگي 
مي كردند و انتظار اين اســت كه دولت آينده در رأس 

برنامه هاي خود به اين مسائل رسيدگي كند.
حضرت آيــت اهلل خامنه اي افزودند: ايــن افراد به علت 
گاليه هاي بجا، دست و دلشان به انتخابات نمي رود اما 

بحث اصلي اين است كه نرفتن پاي صندوق رأي و قهر 
كردن با آن، مشكل را حل نمي كند. مشكل هنگامي حل 
خواهد شــد كه اوال همه پاي صندوق هاي رأي بروند و 
ثانيا به فردي رأي بدهند كه توانايي حل اين مشكالت 

را داشته باشد.
ايشان تأكيد كردند: بنابراين گاليه ها و توقعات اين قشر 
از مردم بجا و صحيح است اما نتيجه گيري آنها صحيح 

نيست و همه بايد در انتخابات حضور يابند.
رهبر انقالب در ادامه با اشاره به نقش پيشرو جوانان در 
مسائل اصلي كشور، افزودند: من به جوانان اعتقاد زيادي 
دارم و انتظار دارم كه آنها در انتخابات نيز با ايفاي نقش 
پيشران، ضمن حضور در پاي صندوق هاي رأي، مردم را 
به شركت در انتخابات ترغيب كنند. همچنين حضور 
رأي اولي ها جايگاه ويژه اي دارد و مانند جشــن تكليف 

سياسي است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با انتقاد از برخي تحليل هاي 
غلط و ضعيف در داخــل كه نتيجــه آن دميدن روح 
نااميدي در مردم اســت، گفتند: ايجاد يأس و نااميدي 
در كشــور مطلقا جايگاهي ندارد زيرا كشور و ملت ما 

قدرتمند و داراي بنيه اي قوي است.
ايشان توانايي ها و امكانات كشــور را فراوان دانستند و 
افزودند: هرگاه از اين توانايي ها استفاده شده، كارهاي 
بزرگي انجام گرفته است همچون اصل پيروزي انقالب 
و يا ايستادگي ملت ايران در دفاع مقدس و نمونه آخر آن 
هم توليد واكسن ايراني كرونا است. ايشان خاطرنشان 
كردند: جوانان ما منتظر واكسن برخي كشورهاي بخيل 
خارجي نماندند و امروز به همت جوانان جزو 6كشــور 

توليدكننده واكسن كرونا در دنيا قرار گرفته ايم.
رهبر انقالب به موارد ديگري در گذشته ازجمله توليد 
راديودارو با وجود كارشكني غربي ها نيز اشاره كردند و 
افزودند: در چند ســال قبل كه با وجود وعده وعيدها، 
راديودارو به ما داده نشد، جوانان ما همت كردند و ظرف 
چند  ماه به غني سازي 20درصد اورانيوم دست يافتند و 
اكنون نيز اورانيوم غني شده 60درصد توليد مي شود كه 

همه براي مقاصد صلح آميز است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين با اشاره به توانايي ها 
و تجهيزات دفاعي كشور، تأكيد كردند: بنابراين مأيوس 
كردن ملت ايران با چنيــن توانايي ها و بنيه قوي كاري 

غلط و نشدني است.

چهره هاي سياسي و جمعي از مسئوالن نظام، مردم را به حضور در انتخابات فراخواندند

مشاركت حداكثري به جاي قهر با صندوق

 پشتوانه مردمي نظام
به رخ دشمن كشيده شود

 از وين هنوز اظهارنظرهاي نويدبخش به 
گوش مي رســد، اما توافق به هفته هاي ديپلماسي

آينده حواله داده شــده است؛ وقتي كه 
تكليف انتخابات رياست جمهوري در ايران مشخص شده 
و احتماال رئيس جمهوري منتخب پيش از انتقال قدرت 
در مردادماه موضع خود را درباره مذاكرات وين روشن 
كرده است.  نماينده روسيه در همين زمينه خبر داده كه 
»امكان رسيدن به توافق در زمينه احياي برجام پيش از 
انتخابات رياست جمهوري ايران كه 18ژوئن خواهد بود، 
وجود ندارد، اما مذاكرات ادامــه خواهند يافت.« البته 
پيش از ميخائيل اوليانوف، سيدعباس عراقچي، رئيس 
تيم ايراني در وين نيز تأييد كرده بود كه مذاكرات در دور 
ششم به نتيجه نمي رسد. البته عراقچي گفته كه اميدوار 

است در اين دور طرفين به نقطه قابل تامل و جمع بندي 
براي تصميم هاي نهايي برســند. به گزارش »ايسنا« 
انريكه مورا، نماينده اتحاديه اروپا در مذاكرات وين نيز 
بيرون از گراندهتل و در جمع خبرنگاران گفت كه نسبت 
به مذاكرات وين خوش بين است اما ممكن است به زمان 
بيشتري براي حصول نتيجه مطلوب نياز باشد.  مورا كه 
پس از جلسه با هيأت هاي ايران و ديگر طرف ها سخن 
مي گفت، اضافه كرد:  »مي توان از موانع رد شد. به همين 
دليل اســت كه اينجا هســتيم، براي اينكه درباره اين 
رويكردهاي مختلف مذاكره كنيــم و من فكر مي كنم 
موفق خواهيم شــد.« دومينيــك راب، وزير خارجه 
انگليس نيز از پيشرفت در مذاكرات وين سخن گفته و 
همزمان تأكيد كرده كه مذاكرات با نتيجه موفقيت آميز 

فاصله دارد. خوش بيني به مذاكــرات وين در ايران هم 
ادامه دارد. پس از اينكه رئيس جمهوري چندبار وعده 
شكسته شــدن تحريم ها را داد حاال رئيس  دفتر او نيز 
تأكيد كرد كه در هفته هاي آينــده خبرهاي بهتري از 
مذاكرات شنيده مي شود. محمود واعظي پس از جلسه 
هيأت دولت گفت: »انتخابات رياســت جمهوري نبايد 
مزاحمتي براي مذاكرات ايجاد كند.« او ادامه داد: »آنچه 
تا االن توافق شده است كه كم نيست و درباره موضوعات 
مهم اقتصادي توافق شده است، به عنوان تفاهم مي ماند، 
ولي باتوجه به اينكه اين مذاكره كننده اعالم كرده است 
هرآنچه توافق كرديم موقعي نهايي مي شود كه ما به همه 
خواسته هاي خود برســيم به همين دليل درباره ساير 
موارد هم مذاكره در حال انجام اســت و اميدواريم در 
هفته هاي آينده خبرهاي خوبي داشته باشيم.« رئيس 
دفتر رئيس جمهوري تأكيد كــرد كه مذاكرات وين در 

مسير مورد تأييد نظام پيش  مي رود.

پالس هاي مثبت از به ثمر نشستن مذاكرات در وين
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رهبر معظم انقالب اسالمي در سخنراني تلويزيوني:

   كمبود تعرفه برطرف شود
رهبر معظم انقالب اسالمي در ادامه ضمن خداقوت 
گفتن به دست اندركاران انتخابات، چند توصيه 
به آنها كردند. ايشــان تأكيد كردند: تمهيدات 
الزم براي حفظ سالمت مردم به هنگام حضور در 
پاي صندوق هاي رأي بايد در نظر گرفته شــود. 
همچنين موضوع كمبود تعرفه يا تأخير در رسيدن 
آن كه يكي از مشكالت دوره هاي قبل در انتخابات 
است بايد برطرف شود. ايشان همچنين با اشاره به 
برخي گزارش ها مبني بر مهيا نشدن آمادگي هاي 
الزم براي برگزاري انتخابات در خارج از كشــور 
افزودند: وزارت هاي امورخارجه و كشور با توجه 
به كمبود وقت، آمادگي هاي الزم را هر چه سريع تر 
فراهم كنند. حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين 
از مســئوالن برگزاري انتخابات خواستند با هر 
تخلفي در انتخابات برخورد كنند. ايشان در پايان 
از خداوند متعال خواستند كه دل ها را به آنچه صالح 

كشور و ملت است، هدايت فرمايد.
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ادامه در 
صفحه 23

 همين كه زمزمه هاي فرارسيدن فصل 
گرم تابستان به گوش مي رسد، چهره گزارش

شــهر با اجــراي برنامه هــاي متنوع 
فرهنگي، اجتماعي، هنري، ورزشــي و گردشگري 
شــمایل دیگري به خود مي گيرد، اما طي  یک و نيم 
سال گذشته به دليل شــيوع ویروس كرونا و رعایت 
پروتكل هاي بهداشتي برنامه هاي ویژه اي در اماكن 
عمومي شهر برگزار نشد؛ شادستاني كه با حضور اقوام 
و گروه هاي مختلف، شــهروندان زیادي را به سمت 

خود جذب مي كرد.
حاال امسال و همزمان با نخستين روز تيرماه، دوباره 
شادستان به تهران بازمي گردد؛ آن هم با برنامه هایي 
كه خيلي از آنها ویژه ســالمندان اســت. اینطور كه 
معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شــهرداري تهران 
اعالم كرده، با آغاز واكسيناســيون اقشــار مختلف 
جامعه، برنامه هاي متنوعي را براي تابستان در دستور 
كار قرار داده اند. بر همين اســاس، صبح روز گذشته 
معاون امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران در 
نشست خبري همراه با حضور مدیران زیرمجموعه اش 
و رئيس كميتــه اجتماعي ســتاد فرماندهي كرونا 
در پایتخت به تشــریح ویژه برنامه هاي شادســتان 

1400پرداخت.
 محمدرضا جوادي یگانه در 
این نشست خبري كه در 
سالن اشراق ایوان شمس 
برگزار شد، گفت: »ویژه 
برنامه هــاي شادســتان 
امســال با هدف افزایش 
نشاط اجتماعي و غني سازي  اوقات فراغت شهروندان، 
فرصت مناســبي براي ارتقا و بازیابي ســرمایه هاي 
فرهنگي و اجتماعي شــهر تهران با رویكرد »تهران 
شهري براي همه« اســت.« معاون امور اجتماعي و 
فرهنگي شــهرداري تهران به انجام واكسيناسيون 
سالمندان و حضور پررنگ تر آنها بعد از 2سال در شهر 
اشاره كرد و گفت: »حدود 2سال است كه سالمندان 
به واسطه شيوع ویروس كرونا و حفظ سالمت شان در 
شهر كمترتردد داشــتند و اكنون همزمان با انجام 
واكسيناسيون پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و پيش بيني 
برنامه هاي متنوع، شاهد بازگشت آنها به چهره شهر 
تهران هستيم. در این راستا دور سوم رقابت هاي نشاط 
سالمندي تير و مرداد ماه 1400در قالب رقابت هایي 
همچون توپ رسان، دایره و سنگ، كوزه به سر، شال و 
عصا، جمله سازي  و اعصاب سنج در فضاهاي باز شهر و 
بوستان هاي 22منطقه شهر تهران به اجرا درمي آید.« 
به گفته جوادي یگانه، در این رقابت ها همه سالمنداني 
كه دوز دوم واكســن خود را دریافت كرده اند، امكان 
حضور و مشــاركت در اجراي برنامه هــا را خواهند 
داشــت. او در ادامه با تأكيد بــر برپایي ليگ حافظه 
ســالمندي در قالب یک پلتفرم آنالیــن در مناطق 
22گانه شــهر تهران گفت: »در این بازي افراد باید 
مجموعه تمرین هاي شناختي را در قالب سناریوي 
یک مهماني اجرا كنند. طراحي بازي ها متناســب با 
ویژگي هاي خاص این گروه سني همچون ویژگي هاي 
بينایي، شــناختي و یادگيري مناسب ســازي  شده 

است.«

خدمات رايگان 
شوراي شــهر تهران چندي پيش الیحه حمایتي از 
سالمندان را به تصویب رســاند. حال خبر مي رسد 
كه براســاس این مصوبه كارت هایي به این قشــر از 
جامعه پایتخت اهدا مي شود تا از خدمات و تسهيالتي 
بهره مند شوند. معاون شــهردار تهران در این رابطه 
گفت: »در راســتاي تحقق مصوبه »شــهر دوستدار 
سالمند« و برنامه پنج ســاله سوم توسعه شهر تهران 

و با بهره گيري از مصوبه اخيــر »آیين نامه چگونگي 
ارائه خدمات و تسهيالت به سالمندان« طرح كارت  
خدمات ویژه تكریم سالمندي به اجرا درمي آید. این 
كارت ساالنه به مبلغ 5ميليون ریال شارژ و از طریق 
سامانه تهران من در اختيار شهروندان متقاضي قرار 

مي گيرد.«
به گفته جوادي یگانه، مزایاي این كارت شامل استفاده 
رایگان از فضاهاي ورزشي مراكز وابسته به شهرداري 
تهران )با مبلغ 1.000.000ریال از شــارژ ســاالنه( 
است. درصورت اتمام مبلغ شارژ رایگان این بخش نيز، 

امكان استفاده از این اماكن با50درصد تخفيف وجود 
خواهد داشت. همچنين اســتفاده رایگان از وسایل 
حمل ونقل عمومي با مبلغ 2.000.000ریال از شارژ 
ساالنه، استفاده از مراكز تفریحي و فرهنگي شهرداري 
تهران با مبلغ 1.000.000ریال از شــارژ ســاالنه و 
استفاده رایگان از خدمات آموزشي واحدهاي تابعه 
شــهرداري تهران با مبلغ 1.000.000ریال از شارژ 

ساالنه وجود دارد.
 او در ادامه به تشــریح ویژه برنامه هاي شادســتان 
1400در ســایر اداره هــاي زیرمجموعــه معاونت 

امور اجتماعي و فرهنگي شــهرداري تهران اشــاره 
كرد و گفت: »برنامه هاي اداره كل فرهنگي شــامل 
كارناوال هاي شادي، موسيقي، عروسكي و هنرهاي 
نمایشي، جشــنواره روایت و خيال، پخش ویدئویي 
روایات تهران، مجموعه تيزر داستاني »جان تو، جان 
شــهر« و مجموعه 16قسمتي مســتندهاي تهران، 
جشــنواره عكس تهران، پنجاه نفر، یک سؤال، رادیو 
تهــران 1400و هدایاي تهــران )با الهــام از نقوش 
هویت بصري( اســت كه در مناطق 22گانه و براي 
عموم شهروندان برگزار خواهد شد.« جوادي یگانه در 

بخشي از سخنانش به برنامه هاي اداره كل امور بانوان 
در تابستان 1400اشاره كرد و گفت: »بنا به فراخور 
زماني همزمان با ســالروز ازدواج، روز ملي خانواده، 
روز جهاني زنان بيوه و هفته جهاني شــيردهي براي 
عموم شــهروندان و به ویژه زنان، مادران و دختران، 
سلسله وبينارهاي تخصصي در بستر فضاي مجازي 

برگزار مي شود.«
براســاس این گزارش، در برنامه هاي اداره كل امور 
بانوان براي تابســتان امسال، گذر نشــاط در قالب 
فعاليت هاي ورزشــي - فراغتي، اجــراي دوره هاي 
آموزشي _مهارتي و هنري در گروه هاي سني مختلف 
و ارائه خدمات مشاوره به كاركنان زن و زنان سرپرست 
خانوار در قالب طرح »خانواده یار« برگزار مي شــود؛ 
برنامه هایي كه ميزبان شــان اغلــب مجموعه هاي 

تفریحي و فرهنگي شهربانو و شهردخت است.
برگزاري مدرسه مهارتي تابســتاني و طرح واژه هاي 
آسماني به صورت مجازي در سایت شهردار مدرسه 
و سامانه شــاد از یک ســو و اجراي برنامه هاي ویژه 
كودكان با همكاري كانون پرورش فكري، طرح ارتقاي 
آپارتمان نشــيني و برگزاري مانور موتورسوار خوب 
در سطح مناطق 22گانه از ســوي دیگر ، جزو  سایر 
برنامه هاي شادستان 1400معاونت امور اجتماعي و 

فرهنگي شهرداري تهران است.

ارتباط بين نسلي در سراهاي تجربه
 زینب نصيــري، رئيس 
كميته اجتماعي ســتاد 
فرماندهــي كرونــا هم 
دیــروز دربــاره فعاليت 
تهــران  از  5منطقــه 
به صورت پایلوت با عنوان 
سراهاي تجربه در پایتخت، توضيحاتي را ارائه كرد. 
او گفت: »راه اندازي »ســراي تجربه« در ســرا هاي 
مناطق 7، 6، 5، 2و 20 با هدف به اشتراك گذاشتن 
مهارت و تخصص هاي افراد ســالمند بــا یكدیگر و 
ارتباط بين نسلي از ســال گذشته ازجمله طرح هاي 
مناسب با احوال سالمندان تهران است.« نصيري به 
فعاليت سایر ســراهاي تجربه از تيرماه امسال اشاره 
كرد و گفت: »این تعداد سراهاي تجربه شهر از تيرماه 
ميزبان سالمندان واكسينه است و اگر كوویدـ19در 
شــهر ریشــه كن شــود، پيش بيني ما براي سال 
1401وجود یک سراي تجربه در هر منطقه از تهران 

خواهد بود.« 

از همايش كوهنوردي تا ليگ ورزش هاي الكترونيكي
در ادامه جلسه دیروز امير 
محســني، مدیرعامــل 
سازمــــــــان ورزش 
شــهرداري تهــران نيز 
درباره ویــژه برنامه هاي 
شادســتان 1400ایــن 
ســازمان گفت: »برگزاري همایــش كوهپيمایي، 
جشنواره تفریحي ورزشي دومينو، جشنواره ساخت و 
پرواز بادبادك ها، جشــنواره بازي هاي فكري، ليگ 
پياده روي، ليگ ورزش هــاي الكترونيكي و خيابان 
ورزش ازجمله برنامه هاي این ســازمان در تابستان 
پيش رو است.« او درباره برنامه هاي معاونت ورزش 
بانوان ســازمان ورزش نيز گفــت: »برگزاري ليگ 
ورزش هاي الكترونيک، خيابان ورزش، المپياد ورزشي 
دختران آفتاب، جشــنواره رقابتي حلقه تندرستي، 
جشنواره كودكان شــاد،  هفته هاي ورزشي دختران 
شهر، لبخند دخترم، همراه دخترم، دختران با نشاط، 
دختران با نشاط، خواهرانه، امروز براي دخترم، ریحانه 
بهشــتي، دختران نور و دور مقدماتي مسابقات جام 
بانوي شهر ازجمله ویژه برنامه هاي ورزشي است كه 
براي بانوان در سطح بوستان ها و سالن هاي ورزشي 

مناطق 22گانه اجرا مي شود.«

زهرا كريمی
خبر نگار گفت و گو

عضو شوراي شهر تهران در گفت وگو با همشهري عنوان كرد
 شركت در انتخابات 

يعني توجه به كيفيت زندگي
بهاره آروین: دانستن حق مردم است و همه 
اطالعات باید در دسترس عموم قرار بگيرد

انتخابــات شــوراهاي شــهر 
فــردا همزمــان بــا انتخابات 
رياست جمهوري برگزار مي شود. 
تهراني ها در كنــار اينكه يكي از 
كانديداها را به عنوان رئيس جمهور 
براي اداره كشور در 4سال آينده 
برمي گزينند، بايد تصميم بگيرند و انتخاب كنند كه شهرشان 
را چه كســاني و با چه نگاهي اداره خواهند كرد.  گفت و گو با 
بهاره آروين، دكتري جامعه شناسي و رئيس كميته شفافيت 
و هوشمندسازي شــهر تهران را درباره ضرورت شركت در 

انتخابات مي خوانيد.

مردم تا چه حد مي توانند در انتخابات شــورا بر 
سرنوشت شهر و زندگي روزمره شان تأثيرگذار باشند؟

 ببينيد! واقعيت این اســت كه ما خيلي اوقــات وقتي انتخابات 
شــوراها با انتخابات  كالن و ملي همزمان مي شود، ممكن است 
این دو را یكسان بگيریم؛ یعني احساس كنيم كه باید براي هر دو 

تصميم بگيریم؛ درحالي كه اینها متفاوت هستند. 
انتخابات شــوراها یعني اینكــه صبح زباله هاي من ســر موقع 
جمع آوري مي شود یا نمي شود؛ یعني اینكه دور و بر ما حتي یک 
پارك وجود ندارد كه مثالً  من بچه ام را براي گردش به آنجا ببرم 
و آیا 4سال آینده اینجا فضاي سبزي ایجاد مي شود یا نمي شود؛ 
پل هاي عابري كه من و كالسكه بچه رد شــویم وجود دارد یا نه، 
اینكه وضعيت اتوبوس هایي كه فرسوده اند و دیر به دیر مي آیند 

درست مي شود یا نمي شود و باالخره اینكه 
منابع شهر من، پشــت هزار توهاي تاریک 

صرف خاصه  خرجي ها و خالصه فســاد مي شــود یا واقعاً صرف 
خدمت رساني به شهروندان مي شود.

الهه كفايتي
خبرنگار

وقتي شهر هوشمند مي شود و همه فعاليت ها و مجوز ها همچون طرح 
ترافيک یا تراكم در ســامانه هوشــمند قرار مي گيرد و همه قراردادها 
در معرض اطالع رساني باشد، امكان فســاد و عبور از قانون كاهش مي یابد. در این سال ها 
بستر الزم براي این اقدامات فراهم شده است و اینک تهران در آغاز قرن پانزدهم در مرحله 

پوست اندازي قرار گرفته است كه مي تواند از رویكردهاي سياسي و یا منافع سياسي و گاه 
نظرات سليقه اي یا غرض ورزانه تحت تأثير منافع شخصي فاصله گيرد و چنين كالنشهري كه 
كالن چالش هاي بسيار داشته و دارد، همين چالش ها مي تواند حال تهران و حال زندگي اهالي 
تهران را ناخوش  كند. ما براي رسيدن به شهري بهتر و براي اینكه تهران شهري براي همه 
باشد، باید همگي نسبت به آن مطالبه گري كنيم، نسبت به مدیریت آن بي تفاوت نباشيم و 
حال شهرمان را با حال سياست گره نزنيم. شاید بهتر باشد راه و چشم انداز مشترك شهرمان 

را انتخاب كنيم. در این زمانه كه همه ازخط كشي هاي سياسي خسته شده ایم، باید به شهري 
پناه ببریم كه برایمان آرامش بسازد. شهر با همه شهروندان ساخته مي شود. بيایيد یک بار 
دیگر شهرمان را ببينيم و مرور كنيم و یک بار دیگر رویكردهاي شهري را به یاد بياوریم. ما باور 
داریم این راهي كه آغاز شده است با شفافيت، با انسان محوري و با شهرنفروشي امكان زیست 
بهتري را براي فرداي تهران فراهم مي كند و اميدواریم این راه متوقف نشود تا روزگاري دیرتر 

حسرت زمان از دست رفته را بخوریم. باید صبور باشيم و ادامه دهيم.

بهره برداری از 2 ايستگاه  جديد مترو
امروز با حضور ویدئو كنفرانسي رئيس جمهور 

و شهردارتهران ایستگاه هاي شهرك  آزمایش و 
مدافعان سالمت    افتتاح مي شوند 

امروز 2 ایستگاه شــهرك  آزمایش و مدافعان سالمت، به شبكه 
متروی تهران افزوده مي شــوند و تعداد ایســتگاه هاي پایتخت 
به 141 مي رسد. ایستگاه شــهرك آزمایش نزدیک 5كيلومتر از 
محدوده مياني خط6 در فاصله بين ایستگاه هاي دانشگاه تربيت 

مدرس و شهيد ستاري را تكميل مي كند. 
این ایستگاه همجوار با بزرگراه هاي شيخ فضل اهلل  نوري و جالل 
آل احمد است و نخستين مســير ورودي آن در جنوب كوي نصر 
قرار مي گيرد؛ از این پس شــهروندان ساكن غرب و شمال غرب 
پایتخت مي توانند با استفاده از مترو به محدوده مركزي و جنوب 
شهر دسترسي پيدا كنند. ایســتگاه مدافعان سالمت كه به دليل 
نزدیک بودن به بيمارستان امام خميني)ره( و به پاس نكوداشت 
جانفشاني هاي جامعه پزشكي كشور در دوران شيوع بيماري كرونا 

نامگذاري شده است، در خط7 قرار دارد. 
این ایســتگاه در محل شــروع طرح هاي ترافيكي و در محدوده 
خيابان هاي ستارخان، بزرگراه هاي شهيد چمران و شهيد نواب 
صفوي، تعداد زیادي از مسافران روزانه را جذب خواهد كرد. ابتدا 
ورودي ضلع شــمال غربي آن در تقاطع بزرگراه شهيد چمران و 
خيابان ستارخان به بهره برداري مي رسد و به تدریج ورودي هاي 
دیگر نيز تكميل و آماده استفاده شهروندان مي شوند. در ایستگاه 
مدافعان سالمت یک مسير دسترسي اضطراري از ایستگاه مترو 
به بيمارستان امام خميني)ره( شامل رمپ و تونل هاي ارتباطي 

پيش بيني شده است. 
این دو ایســتگاه امروز با حضور ویدئوكنفرانسي حسن روحاني، 
رئيس جمهور و پيروز حناچي، شهردار تهران و جمعي از مدیران 
شهري به بهره برداري مي رسند. با این حساب، تعداد ایستگاه هایي 
كــه در دوره فعلي مدیریت شــهري به بهره برداري رســيده اند 

32ایستگاه مي شود.

براي شهري بهتر بايد صبور بود و رأي داد
ادامه از 

صفحه اول

برخی از مهم ترین برنامه های شادستان تهران 1400

مخاطبانمحل اجراعنوان برنامه

میدانگاه ها، نقاط پرتردد، مکان های تاریخی و روایت دار و نقاط کارناوال های شادی
عموم شهروندانکم برخوردار شهر

عموم شهروندانمکان های پرتردد شهرجشنواره روایت و خیال

عموم شهروندانمکان های پرتردد شهرپروژه ویدئویی روایات تهران

عموم شهروندانمحله های مختلف شهرکاروان موسیقی

عموم شهروندانفضای مجازیجشنواره عکس تهران

عموم شهروندانفضای مجازیمجموعه تیزر داستانی »جان تو جان شهر«

عموم شهروندانمحله های مختلف شهرکاروان عروسکی

زنان، مادران و دختران و همچنین خانواده هافضای مجازیوبینارهای تخصصی )در روزهای 22 خرداد،4 و 21تیر، 10 و 14مرداد(

زنان سرپرست خانوار عالقه مند به شغل مراقبتمناطق 22گانهآموزش تخصصی مراقبت از سالمند بیمار

دختران شهر تهرانمجموعه های شهربانو و شهردخت و بوستان های بانوانگذر نشاط در قالب فعالیت های ورزشی – فراغتی )دهه کرامت(

سالمندانفضای مجازیلیگ حافظه

سالمندانسراهای محلهدوشنبه های سالمندی )مرداد ماه(

دانش آموزانمجازی- سامانه شادتولید پادکست

عموم شهروندانمناطق 22 گانهطرح ارتقای آپارتمان نشینی

خانوادگیحریم منطقه 2همایش کوهپیمایی )18تیرماه(

خانوادگیدریاچه شهدای خلیج فارسجشنواره ساخت و پرواز بادبادک ها )هفته اول تیرماه(

کودکان و نوجوانانمنطقه 8جشنواره بازی های فکری

معلوالن ، اقشار و گروه های خاصمناطق 22 گانهرقابت های پارالمپیک

بانوانمناطق 22 گانه4فصل ورزشی )اول تیر  تا 17مرداد( 

عموم شهروندانمساجد منتخبدعای عرفه )روز عرفه(

عموم شهروندان24 نقطه شهر تهرانمباهله )روز مباهله(

عموم شهروندانبرج میالد تهرانکنسرت تهران 1400 )7 و 8مرداد(

کادر درمانبرج میالد تهرانبازدید  20زوج از مدافعان سالمت

شادستان 1398 - كنسرت فضای باز در بوستان نهج البالغه    عكس: همشهری/ مهدی بيات

تابستان شاد تهران 
از هفته آینده بوستان  ها و فضاهای باز شهر، ميزبان ویژه برنامه هایی باحضور سالمندان است
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وضعيتمجردها
اطالعات مركز آمار از نحوه گذران وقت شهرنشينان در طول يك شبانه روز نشان مي دهد افرادي 
كه ازدواج نكرده اند وقت بيشتري براي رسيدگي به خود و اوقات فراغت دارند. طبق اين اطالعات، 
افرادي كه ازدواج نكرده اند روزانه 5ساعت و 20دقيقه از وقت خود را صرف اوقات فراغت مي كنند كه 
اين ميزان دست كم يك ساعت بيشتر از ميانگين كل جامعه شهري است. مجردها همچنين روزانه 
2ساعت و 34دقيقه از وقت خود را صرف اشــتغال يا كارهايي مي كنند كه در قبال آن مزد دريافت 
مي كنند. اين ميزان اشتغال كمتر از ميانگين عمومي جامعه است؛ با اين حال اين ميزان اشتغال در 
مورد افرادي كه از همسر خود جدا شده اند يا افرادي كه از ابتدا مجرد بوده اند متفاوت است. اطالعات 
موجود نشان مي دهد افرادي كه از همسر خود جدا شده اند بيشــتر كار مي كنند و حتي ميانگين 

ساعت هايي كه در يك روز صرف اشتغال مي كنند اندكي بيشتر از افرادي است كه ازدواج كرده اند.

مركز آمار ايران با بررسي سبك زندگي ايرانيان در يك دهه گذشته گزارش  گزارش
مي دهد ايرانيان شاغل روزانه 7ساعت و نيم كار مي كنند، اين افراد به نسبت 
ساير شهروندان ايراني وقت كمتري را صرف رسيدگي و خودمراقبتي خود 
مي كنند. به گزارش همشهري، طبق داده هاي مركز آمار ايران در يك دهه گذشته، زندگي 
شاغالن در ايران كامال نامتوازن بوده است، چنان كه افراد شاغل روزانه 5ساعت بيشتر از 
ميانگين كل جامعه كار مي كنند و وقت كمتري دارند تا به مسائل شخصي خود بپردازند. 
طبق آمار شاغالن ايراني فقط يك دقيقه از وقت خود را صرف كارهايي مي كنند كه در آن 
مزدي پرداخت نمي شود و بخش عمده وقت آنها صرف تامين معاش براي خانواده مي شود.

الگوي كلي گذران وقت
مركز آمار ايران، با بررسي روند يك دهه گذشته، تازه ترين گزارش گذران وقت ايراني ها را 
در شهرها منتشر كرد. اين گزارش نشان مي دهد ايراني ها چه ميزان از وقت روزانه خود را 
صرف كار، اوقات فراغت، تفريح، روابط اجتماعي و خودمراقبتي مي كنند. نتايج بررسي هاي 
مركز آمار از ساكنان شهرها نشــان مي دهد شهرنشينان روزانه به طور متوسط 11ساعت و 
34دقيقه از وقت خود را صرف خودمراقبتي مي كنند؛ اين خودمراقبتي ها شــامل خواب 
روزانه، خوردن، آشــاميدن، بهداشت و مراقبت هاي شخصي، ســفر يا فعاليت هايي از اين 
قبيل مي شود. بعد از آن بيشــترين وقت شهرنشينان در يك شبانه روز صرف اوقات فراغت 
مي شود و ساكنان شهرها روزانه 4ســاعت و 20دقيقه از وقت خود را صرف كارهايي مانند 
سرگرمي، فعاليت هاي تفريحي، استفاده از رسانه ها، استراحت، تمرين هاي ورزشي و بازديد 
از مكان هاي فرهنگي و تفريحي مي كنند. ايراني ها همچنين 2ســاعت و 51دقيقه از وقت 
روزانه خود را صرف كارهايي براي اعضاي خانواده مي كنند كه در قبال آن مزدي هم دريافت 
نمي كنند. ميانگين ميزان كار يا اشتغال روزانه بر هر ايراني معادل 2ساعت و 46دقيقه است 
يعني ميانگين اشتغال بزرگساالن ساكن شهرها از كل ساعت هاي يك روز كمتر از 3ساعت 
است. اين ميزان، ميانگين عمومي كل جامعه و شامل افراد شاغل، بيكار و زنان خانه داري 
اســت كه در خانه كار مي كنند و مزدي دريافت نمي كنند. افرادي كه شاغل هستند بسيار 

بيش از اين ميزان در يك روز كار مي كنند.

فعاليت شاغالن
با وجود آنكه آمار ها نشان مي دهد شهرنشينان به طور ميانگين روزانه كمتر از 3ساعت از 
وقت خود را صرف كارهايي مي كنند كه در قبال آن پول دريافت مي كنند اما در مقابل بار 
اصلي كار كردن به دوش افراد شاغل است. طبق اين اطالعات افراد شاغل روزانه 7ساعت 
و نيم كار مي كنند كه نزديك به 5ساعت بيشــتر از ميانگين كل جامعه است و اين افراد 
زمان كمتري را نسبت به ساير شهروندان صرف امور شخصي خود مي كنند. مطابق اين 
گزارش زماني كه شاغالن در يك روز، صرف خودمراقبتي مي كنند 10ساعت و 40دقيقه 
است كه شامل 8ساعت خواب روزانه و امور شخصي و بهداشتي هم مي شود. اين در حالي 
است كه به طور ميانگين ساير ايراني هايي كه در شهر ها ساكن هستند بيش از 11ساعت 
و نيم و گاه تا نزديك به 13ساعت از وقت روزانه خود را صرف خودمراقبتي مي كنند. افراد 
شاغل همچنين روزانه فقط يك دقيقه از وقت خود را صرف كارهايي مي كنند كه در آن 
مزدي پرداخت نمي شود و بخش عمده روز آنها صرف تامين معاش براي خانواده مي شود.

مردان شهري چه مي كنند؟
اطالعات مركز آمار ايران به تفكيك نحوه گذران وقت در طول يك شــبانه روز نشان مي دهد 
همچنان نقش زنان در اشتغال كمتر از مردان اســت و زنان بخش عمده وقت خود را صرف 
امور خانه مي كنند كه درقبال آن مزدي هم دريافت نمي كنند. اين اطالعات نشــان مي دهد 
روزانه 5ساعت از وقت مردان صرف اشتغال يا كارهايي مي شود كه در قابل آن مزدي دريافت 
مي كنند. البته اين آمار شامل همه مردان ازجمله جمعيت بيكاران هم مي شود و به معناي آن 
است زماني كه شاغالن صرف مي كنند بسيار بيشتر از اين ميزان است. مردان همچنين روزي 
يك ساعت و نيم از وقت خود را صرف معاشرت هاي اجتماعي و ارتباط با ساير افراد جامعه و 

4ساعت و نيم را صرف اوقات فراغت مي كنند.

زنان شهري چه مي كنند؟
آمارها نشان مي دهد بيشترين وقت زنان در طول يك روز، بعد از رسيدگي و خودمراقبتي 
صرف كارهاي خانه يا به بيان بهتر صرف خدمات خانگي بدون مزد، براي اعضاي خانواده 
مي شود. به طور ميانگين زناني كه در شهرها ساكن هستند روزانه 4ساعت و 46دقيقه از 
وقت خود را صرف افراد خانه مي كنند. زنان همچنين در طول يك روز بيشتر از 4ساعت 
و 3دقيقه از وقت خود را صرف اوقات فراغت مي كنند كه تقريبا نيم ساعت كمتر از مردان 
است. در مقابل اما زنان وقت بيشــتري را صرف آداب و معاشرت و روابط اجتماعي خود 
مي كنند. آمارها نشان مي دهد زنان شهري هر روز به طور ميانگين يك ساعت و 44دقيقه 
از وقتشان صرف ارتباطات و مشاركت هاي اجتماعي با سايرين مي شود كه اين 20دقيقه 

بيشتر از مردان است و نشان مي دهد كه زنان نسبت به مردان اجتماعي ترند.

همشهري برمبناي داده هاي مركز آمار سبك زندگي 
شهرنشينان ايراني را تحليل مي كند

زندگی نامتوازن شاغالن

کالن

وام كمك وديعه مسكن رسيد
سامانه اقدام ملي از ديروز ظهر براي ثبت نام وام  مسكن
كمك وديعه مسكن مستأجران باز شده و همه 
مي توانند نسبت به ثبت نام در اين سامانه اقدام 
كنند؛ اما در نهايت، پس از پايش سيســتمي متقاضيان اين 
تسهيالت، فقط افرادي كه واجد شرايط اعالمي باشند، براي 

تعيين بانك و تشكيل پرونده فراخوان مي شوند.
به گزارش همشهري، سقف تســهيالت كمك وديعه اجاره 
مسكن شهري در سال 1400 براي تهران، شهرهاي بزرگ و 
ساير شهرها، به ترتيب مبلغ 70، 40 و 25ميليون تومان تعيين 
شده كه به احتمال زياد با نرخ سود 12درصد و با طول مدت 
بازپرداخت 3 تا 5ساله به مستأجران واجد شرايط پرداخت 

مي شود.

شرايط اصلي دريافت وام وديعه
طبق اعالم وزارت راه و شهرســازي، ســامانه اقدام ملي به 
نشاني https//tem.mrud.ir براي ثبت نام متقاضيان وام 
كمك وديعه مسكن باز شده و همه مستأجران واجد شرايط 
دريافت تســهيالت كمك وديعه مسكن مي توانند نسبت به 
ثبت درخواســت اوليه اين وام اقدام كنند. براساس مصوبه 
ســتاد مقابله با كرونا، سقف تســهيالت كمك وديعه اجاره 
مسكن شهري در ســال 1400 براي تهران، شهرهاي بزرگ 
)مشهد، اصفهان، كرج، شــيراز، تبريز، قم، اهواز، كرمانشاه( 
و ساير شــهرها، به ترتيب مبلغ 70، 40 و 25ميليون تومان 
تعيين شده است. در گام اول، بايد متقاضي وام كمك وديعه 
مسكن، متأهل يا سرپرست خانوار باشد و شرط بعدي، داشتن 
اجاره نامه رسمي يا اجاره نامه داراي كد رهگيري از سامانه ثبت 
معامالت امالك و مستغالت متعلق به 6 ماه نخست سال جاري 
است. فعال، براساس اطالعيه وزارت راه و شهرسازي كه پيرو 
تمديد مصوبه ستاد مقابله با كرونا منتشر شده، مستأجران با 
دارا بودن اين شرايط مي توانند با ثبت اطالعات شناسنامه اي 
خود و افراد تحت تكفل در ســامانه اقدام ملي، براي دريافت 
وام كمك وديعه مسكن ثبت نام كنند؛ اما ازآنجا كه در مصوبه 
ستاد كرونا بر برقرار بودن ساير مفاد مصوبه قبل تأكيد دارد، 
فقط مستأجراني از فيلتر نهايي پايش سيستمي وزارت راه و 
شهرسازي عبور خواهند كرد كه شرايط اعالم شده در سال قبل 
را احراز كنند. بر اين اساس، وام كمك وديعه مسكن فقط به 
واحدهاي مسكوني كوچك تر از 75متر در تهران و خانه هاي 
استيجاري كمتر از ۹0متر در ساير شهرها تعلق مي گيرد و فرد 
متقاضي نيز بايد داراي فرم جيم سبز باشد؛ يعني از سال 84 
تاكنون سابقه مالكيت به نام آنها ثبت نشــده و از امكانات و 
خدمات دولتي نظير زمين، تسهيالت ارزان و... نيز استفاده 

نكرده باشد. 
همچنين احراز سكونت افراد به مدت 5سال در شهر موردتقاضا 
از شرايط سال گذشــته براي دريافت وام وديعه بوده است 
كه درصورت لزوم مي تواند از طريــق بارگذاري گواهي تولد 
متقاضي، همسر و فرزندان در شهر موردتقاضا )تصوير صفحه 
اول شناسنامه(، جواز كسب شاغالن صنوف براي متقاضي يا 
همسر، سابقه پرداخت بيمه )درماني، سالمت همگاني و …( 

براي متقاضي يا همسر، گواهي اشتغال به كار از دواير دولتي 
براي متقاضي يا همسر، گواهي تحصيلي فرزندان يا گواهي 
مبني بر محل پرداخت مســتمري بگيران و بازنشســتگان 

احراز شود.

خوان آخر وام وديعه
روال كار پرداخت وام كمك وديعه مســكن به اين صورت 
است كه ابتدا مستأجراني كه خود را نيازمند و واجد شرايط 
دريافت اين تســهيالت مي دانند، با اســتفاده از كد ملي و 
سيم كارت ثبت شده به نام خود در سامانه اقدام ملي ثبت نام 
مي كنند. در مرحله دوم كه مي تواند ظرف يك هفته بعد از 
ثبت نام اجرا شود، وزارت راه و شهرسازي با استفاده از بانك 
اطالعاتي خود فرم جيم افراد متقاضي را بررســي كرده و با 
ارسال پيامك به افراد داراي فرم جيم سبز، از آنها مي خواهد 
براي تكميل پرونده و تعيين شعبه بانكي به سايت مراجعه 
كنند. در مرحله ســوم، پس از بارگذاري مدارك متقاضي 
اعم از مدرك اجاره، احراز هويت و... امكان انتخاب شــعبه 
پرداخت كننده وام مهيا مي شــود و در گام بعدي با ارسال 
مشخصات متقاضي به شعبه، او بايد حداكثر »ظرف 2هفته«، 
براي ادامه كار و تشكيل پرونده به شعبه بانك معرفي شده 

مراجعه كند. 
در شعبه بانك نيز، براســاس شيوه نامه اي كه بانك مركزي 
منتشر خواهد كرد، اصل و رونوشت مدارك موردنظر بانك 
مركزي از متقاضي دريافت و برابر با اصل مي شــود. در اين 
مرحله، چنانچه مدارك متقاضي با اظهارات او در ســامانه 
ملي امالك و اسكان مغايرت داشته باشد و فرضاً اجاره نامه 
او فاقد كد رهگيري يا متعلق به تاريخي غيراز نيمه نخست 
سال جاري باشد، بانك با درخواســت وام مخالفت كرده و 
پرونده را خواهد بست اما اگر در اين مرحله مشكلي وجود 
نداشته باشد، متقاضي بايد نسبت به جلب نظر بانك در مورد 
وثيقه و ضامن اقدام كند. براساس شيوه نامه سال قبل بانك 
مركزي، دريافت وام كمك وديعه مسكن با ارائه گواهي كسر 
از حقوق يا سهام عدالت، حســاب رايانه فرد متقاضي براي 
وثيقه وام و ســفته امكان پذير بود اما اين وثايق فقط براي 
وام 15ميليون توماني اعتبار داشــت و بــراي مبالغ باالتر 
بايد ضمانت و وثيقه محكم تري ارائه مي شــد. البته بعد از 
توصيه بانك مركزي به بانك ها مبني بر آسان سازي فرايند 
دريافت وام وديعه، ضمانت موردنياز بانك ها براي وام هاي 
50ميليوني از 3ضامن به 2ضامن و براي وام هاي 30ميليون 
توماني از 2ضامن به يك ضامن كاهش پيدا كرد و تسهيالت 
15ميليون توماني نيز با وثايق ذكر شده در باال قابل پرداخت 
شد؛ اما امسال، با باال رفتن رقم تسهيالت، عمال سختگيري 

بانك ها براســاس مقررات داخلي نيز بيشتر مي شود و تا 
پيش از ابالغ شــيوه نامه بانك مركزي نمي توان در مورد 

آن قضاوت كرد.

كورسوي اميد براي گيرندگان وام سال قبل
با توجه به اينكه در ســال13۹۹، بخش عمده مستأجراني 
كه قادر به احراز شرايط تســهيالت و جلب نظر بانك بودند، 
وام كمك وديعه را دريافت كردند، پرداخت اين تســهيالت 
در ســال 1400 چندان كار پرهزينه اي نخواهــد بود. البته 
هنوز نه از سوي وزارت راه و شهرســازي و نه از طرف ستاد 
مقابله با كرونا، حرفي دربــاره ممنوعيت ثبت نام گيرندگان 
وام وديعه در سال 13۹۹ زده نشده و احتمال ضعيفي وجود 
دارد كه اين افراد نيز بتوانند حداقل بخشي از اين تسهيالت 
را دريافت كنند. البته طبق قواعد نظام بانكي، هر فرد حقيقي 
قادر است براي هر يك از عقود بانكي، يك فقره تسهيالت با 
سقف مشخص )50ميليون تومان در سال ۹۹( دريافت كند و 
همين مسئله باعث شد در سال 13۹۹ عقد مرتبط با تسهيالت 
وديعه مسكن از مشاركتي به مرابحه تغيير كند.  با اين حساب، 
چنانچه بانك مركزي اين قاعده را تغيير ندهد، كساني كه سال 
قبل وام وديعه دريافت كرده اند، امسال واجد شرايط دريافت 
دوباره اين تسهيالت نخواهند بود اما آنگونه كه يك منبع آگاه 
در وزارت راه و شهرسازي به همشهري گفته است، رايزني هايي 
در حال انجام است كه اين افراد نيز بتوانند به ميزان افزايش وام 
وديعه در سال 1400 )20ميليون تومان در تهران، 10ميليون 
تومان در شهرهاي بزرگ و 5ميليون تومان در ساير شهرها( از 
اين تسهيالت استفاده كنند يا حتي مجموع اقساط تسويه شده 
آنها نيز دوباره در قالب تسهيالت جديد به آنها پرداخت شود 
اما اين منوط به دستور ستاد مقابله با كرونا و همراهي بانك 

مركزي است و فعال الزامي در مورد آن وجود ندارد.

تخمين اقساط وام
براساس مصوبه سال قبل وام كمك وديعه مسكن و آيين نامه 
بانك مركزي، اين تسهيالت مي توانست به 2شيوه دريافت 
شود. در شيوه نخست، مستأجر مي تواند تسهيالت را با نرخ 
سود 13درصد دريافت كند و ضمن پرداخت سود ماهانه آن، 
اصل وام را نيز آخر دوره يكســاله به بانك پرداخت كند. در 
شــيوه دوم كه بخش عمده متقاضيان از آن استفاده كردند، 
تسهيالت با نرخ سود 12درصد و به صورت اقساط 3 تا 5ساله 
پرداخت مي شود و مستأجر بايد در ازاي دريافت اين وام، هرماه 
اقساط مشخص شده براي آن را بپردازد كه بسته به دوره زماني 
مشخص شده براي وام، سود پرداختي و مبلغ اقساط آن متغير 
خواهد بود. همچنين اگر بانك مركزي به واســطه باال رفتن 
مبلغ تســهيالت، دوره بازپرداخت آن را نسبت به سال قبل 
بيشتر كند، طبيعتا با افزايش تعداد اقساط، مبلغ ماهانه آن 

كمتر خواهد شد.

گوشت گوسفندي ارزان شد
بررسي قيمت خرده فروشي انواع گوشت قرمز و مرغ در 
بازار بيانگر كاهش نسبي قيمت گوشت گوسفندي، رشد 
قيمت گوشت گوساله و ثبات نسبي قيمت مرغ نسبت به 

هفته گذشته است.
به گزارش همشهري، خشكسالي شــديد و فقر مراتع به همراه افزايش 
شــديد قيمت علوفه موجب ناتواني دامداران براي تامين خوراك دام، 
افزايش كشتار بره هاي ماده و دام هاي مولد و كاهش 5تا 10هزار توماني 
قيمت گوشت گوسفندي در بازار خرده فروشي شده است. قيمت فروش 
هر كيلوگرم مرغ تازه نسبت به هفته گذشــته تثبيت شده و قيمت هر 
كيلوگرم گوشت ران گوساله رشد 3تا 5هزار توماني را تجربه كرده است.

گزارش ميداني همشهري نشان مي دهد در يك هفته گذشته قيمت انواع 
گوشت گوسفندي سير نزولي داشته، نرخ مرغ تا حدودي ثابت مانده اما 
قيمت گوشت گوساله سير صعودي داشته است. با وجود اين عرضه چند 
نرخي هنوز حرف نخست در بازار گوشت قرمز و مرغ است و اين محصوالت 
در مناطق مختلف شهر تهران با قيمت و كيفيت هاي متفاوتي به مشتريان 
عرضه مي شود. به نحوي كه قيمت هر كيلوگرم مرغ تازه در شهرك آپادانا 
34تا 35هزار تومان و قيمت اين محصول در مغازه هاي خرده فروشــي 
منطقه تهرانســر از 31تا 33هزار تومان در نوسان است. عرضه مرغ تازه 
در مراكز عرضه مستقيم مانند ميادين ميوه وتره بار به قيمت مصوب هر 
كيلوگرم 24هزار و ۹00تومان نيــز همچنان ادامه دارد اما ميزان عرضه 
مرغ با نرخ مصوب دولتي نسبت به چند ماه گذشته كاهش داشته و اغلب 
مرغ فروشي هاي سطح شهر تهران با درج نوشته از نداشتن سهميه مرغ 
دولتي خبر مي دهند. قيمت هر كيلوگرم گوشــت بوقلمون نيز از 50تا 
55هزار تومان در نوسان است. همچنين بررسي قيمت خرده فروشي انواع 
گوشت قرمز گوسفندي و گوساله نيز نشان مي دهد هركيلوگرم گوشت 
شقه گوسفندي به ترتيب با قيمت 126تا 123هزار، ران گوسفندي 155تا 
145هزار، چرخكرده مخلوط گوسفندي و گوساله بنابر كيفيت و درصد 
چربي از 135تا 145هزار تومان به مشــتريان عرضه مي شود. همچنين 
قيمت هر كيلوگرم گوشــت ران گوســاله به قيمت 137تا 147هزار و 
سردست گوساله 135تا 142هزار تومان به متقاضيان فروخته مي شود. 
فعاالن صنفي نيز از كاهش 8تا 10هزار توماني گوشــت گوســفندي و 
افزايش 3تا 5هزار توماني قيمت گوشت گوساله و ثبات نسبي قيمت مرغ 

در محدوده 33تا 35هزار تومان نسبت به هفته گذشته خبر مي دهند.
 رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي با اشاره به كشتار بره هاي ماده به دليل 
كمبود نهاده هاي دامي و علوفه، گفت: اين كار نوعي نسل كشي است و در 
آينده اي نزديك كشور را با مشكل مواجه مي كند. علي اصغر ملكي با بيان 
اينكه بازار گوشت گوسفندي دچار ركود است و شاهد كاهش قيمت ها 
هستيم، افزود: قيمت هر كيلوگرم گوشت شيشك با كيفيت، براي عرضه 
به مشتري 125 تا 130هزار تومان و قيمت گوشت بره ماده 110 تا 112 
تومان است. او با بيان اينكه نگراني ما كشتن بره هاي ماده است كه نوعي 
نسل كشي محسوب مي شود، افزود: كشتن بره ماده هاي مولد، به آينده 
كشور ضربه مي زند، از برج5 به بعد دچار كمبود دام و چالش در اين حوزه 
خواهيم شد. اگرچه تا 2ماه تغيير و تحول خاصي در بازار گوشت نخواهيم 
داشت اما اگر اين روند كشــتار دام هاي مولد ادامه يابد تا 2ماه آينده با 
كمبود مواجه مي شويم. ملكي افزود: اين بره ها وزن بسيار كمي هم دارند 
و حداكثر 10 تا 12كيلوگرم گوشــت از آنها حاصل مي شود درحالي كه 
در حالت نرمال ميزان گوشت اســتحصالي از اينگونه دام ها بايد حداقل 

23كيلوگرم گوشت بدون دنبه باشد.

خروجاقتصادازركود
تازه ترين آمارهاي رســمي نشــان 
مي دهد اقتصاد ايران براي ســومين 
فصل پياپي رشــد مثبت اقتصادي را 
تجربه كرده و از ركود خارج شده است. بانك مركزي 
مي گويد: در مجموع عملكرد توليد ناخالص داخلي، 
نويدبخش عبور از شرايط سخت بخش واقعي اقتصاد 
ايران و حاكي از خروج از ركود و آغاز دوره رشد مجدد 
اقتصادي است. اين نهاد اقتصادي تأكيد مي كند: رشد 
اقتصادي ايران پيرو اقدامات و سياست هاي اتخاذ شده 
در زمينه حمايت از توليد، در فصل چهارم سال13۹۹ 
و براساس محاســبات مقدماتي به 7.7درصد رسيد 
و در كل ســال گذشــته هم انــدازه اقتصــاد ايران 
3.6درصد رشد داشته و ارزش توليد ناخالص داخلي 
بــه قيمت هاي ثابت ســال۹0 در ســال۹۹ به عدد 

6358.8هزار ميليارد ريال رسيده است. 

رشد پس از تهديد تحريم و كرونا
به گزارش همشهري، رشد توليد ناخالص داخلي كه 
به دليل مشكالت ناشي از تشــديد تحريم ها از فصل 
دوم سال13۹7 منفي بود، در فصل سوم سال13۹8 
مثبت شــد اما بانك مركزي اذعان كرده روند مثبت 
رشد اقتصادي به دليل شيوع ويروس كرونا متوقف شد 
و حتي اقتصاد ايران در زمستان سال۹8 و بهار سال۹۹ 

دوباره رشد منفي را تجربه كرده است.
رشــد اقتصاد ايــران نخســتين بــار در فصل دوم 
ســال13۹۹ به ميزان 5.4درصد مثبت شد و پس از 
ثبت رقم 3.8درصدي در فصل سوم سال13۹۹، در 
فصل چهارم اين سال 7.7درصد رشد كرد. براساس 
اعــالم بانك مركزي رشــد توليد ناخالــص داخلي 
بدون نفت نيز كه در فصل بهار ســال جاري معادل 
منفي 2دهم درصد بود در فصول تابســتان، پاييز و 
زمستان سال13۹۹ به ترتيب به 3.5،3.0و3.6درصد 
افزايش يافته. در مجموع رشد اقتصادي بدون نفت 

در سال جاري معادل 2.5درصد برآورد شده است.

خطر بازگشت به دوران ركود
بانك مركزي با هشدار ضمني نسبت به روند كاهش 
شديد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ايران به عنوان 
پيش نياز تداوم رشــد اقتصادي مي گويد: شــاخص 
يادشده از ابتداي ســال13۹7 روند نزولي شديدي 
در پيش گرفته بود كــه اين روند با شــيوع ويروس 
كوويد-1۹در نيمه اول سال13۹۹ نيز تداوم يافت. 
اين نهاد اقتصادي مي افزايد: با وجود اين تحقق رشد 
2.2و8.2درصدي تشــكيل ســرمايه ثابت ناخالص 
به ترتيب در فصول ســوم و چهارم ســال13۹۹ در 
مجموع رشــد 2.5درصدي تشكيل ســرمايه ثابت 
ناخالص در ســال13۹۹ را رقم زده؛ بهبود وضعيت 

تشكيل ســرمايه ثابت ناخالص داخلي مويد تقويت 
 چشم انداز مثبت اقتصادي در فصل هاي  آينده است.

بر اين اســاس هر چند هزينه هــاي مصرفي بخش 
خصوصي در ســال13۹۹ بــه ميــزان 0.4درصد 
كاهش داشــت، ليكن درنظر گرفتن رشد قابل قبول 
2.8درصدي هزينه هاي مصرفي بخش خصوص در 
فصل چهارم سال يادشده، مي توان انتظار داشت كه 
روند رو به بهبود وضعيت رفاهي خانوار در آينده نيز 
ادامه داشته باشد. افزون بر اينكه رشد 23.4درصدي 
صادرات كاالها و خدمات در فصل چهارم سال13۹۹ 
نيز شــاهد ديگري بر چرخش تدريجي متغيرهاي 
كالن اقتصادي در راســتاي بهبــود عملكرد بخش 

واقعي اقتصاد است.

روايت روحاني از قد كشيدن اقتصاد
ديروز حسن روحاني، رئيس جمهوري، در جلسه ستاد 
اقتصادي دولت درخصوص رشــد اقتصادي سال۹۹، 
گفت: سال گذشته در بسياري از كشورهاي پيشرفته 
و مهم دنيا رشــد اقتصادي منفي وجود داشت و رشد 
اقتصادي به طور متوسط در جهان منهاي 4درصد بود اما 
رشد اقتصادي ايران در سال۹۹ نسبت به سال۹8 مثبت 
3٫6 بوده است. او افزود: رشد اقتصادي بخش صنعت 
در سال۹۹ نسبت به سال۹8 رقم 7٫1درصد و بخش 
كشاورزي در همين بازه زماني 4٫5درصد بوده است و 
در بخش خدمات نيز با اينكه شرايط مناسبي نداشتيم 

اما در عين حال رشد اقتصاد ايران منفي نشده است.
خروج آرام از ركود عميق

اكبر كميجاني، سرپرست و قائم مقام بانك مركزي 
هم با اشاره به ارقام رشــد توليد ناخالص داخلي با 
نفت، مي گويد: از ارديبهشــت۹7 تاكنون، اقتصاد 
ايران در معرض ســخت ترين تحريم هاي ظالمانه 
قرار داشته كه در سال۹۹ اين تحريم ها به اوج خود 
رسيد. او اضافه كرد: از فصل دوم سال گذشته رشد 
اقتصادي مثبت شــد و در فصل سوم و چهارم وضع 
بهبود شونده اي را شــاهد بوديم. او ادامه داد: توليد 
ناخالص داخلي قيمت هاي پايــه، در فصل چهارم 
ســال۹۹، به 7.7درصد رسيد كه نشــان مي دهد 
نســبت به 2فصل قبلي، روند افزايشي داشته است 
به طوري كه در پايان سال۹۹، توليد ناخالص داخلي 

به 3.6درصد مي رسد.
سرپرست بانك مركزي افزود: توليد ناخالص داخلي 
به قيمت پايه در فصل دوم 3.5 درصد، فصل ســوم 
3درصد و در فصل چهارم 3.6درصد بــود. او افزود: 
توليد ناخالص داخلي بدون نفت در ســال گذشته، 
2.5درصد بوده كه نشــان مي دهد در 3دوره، توليد 
ناخالص داخلي )با نفت و بــدون نفت( اقتصاد ايران 
از حالت ركود خارج شده و اميدواريم اين روند بهبود 
يابد. سرپرســت بانك مركزي ادامــه داد: اقتصاد، 

آرام آرام از ركود عميق خارج شده است.
كميجاني اعالم كرد: با توجه به اينكه بخش كشاورزي 
با خشكسالي مواجه بود رشد كشاورزي به 4.5درصد 
رسيد. او ادامه داد: رشــد اقتصادي در گروه نفت در 
ســال۹8 با منهاي 38.7درصد مواجه بــود، اما در 
سال۹۹ با 11.2درصد رشــد مواجه شد كه در فصل 

چهارم همان ســال، اين رقم به 35.8درصد افزايش 
يافت.

او گفت: در گروه صنايع و معادن در ســال۹8 رشد 
اقتصادي 2.3درصد بود كه در سال۹۹ به 7.1درصد 
رشد رسيد كه در فصل چهارم، اين رقم به ۹.۹درصد 
افزايش يافت. كميجاني با اشــاره به اينكه بيشترين 
آسيب ناشــي از كرونا در بخش خدمات بوده است 
گفت: رشد اين گروه در سال۹8 منهاي 2دهم درصد 
بود؛ اگرچه در فصل هاي اول تا ســوم يك تحوالتي 
ايجاد شد، اما در فصل چهارم با 2دهم درصد منفي 

مواجه شديم و رشد گروه خدمات به صفر رسيد.

او ادامه داد: اميدوارم با اقدامات و حمايت هايي چون 
اعطاي تسهيالت بانكي 75هزار ميليارد توماني كه 
تلفيقي از منابع بانك مركزي و بانك هاســت، رشد 
اقتصادي در اين گروه اثرگذار باشــد. او تأكيد كرد: 
در بخش صنعت، شــاخص توليد كارگاه هاي بزرگ 
صنعتي داريم كه در سال۹۹ در هر 4 بخش اين عدد 
مثبت بوده و در فصل چهارم به رشد ۹.1درصد رسيد 

و رشد ساالنه به 8.7درصد رسيده است.
او افزود: از 24گروه صنعتي، 20گروه صنعتي از رشد 
مثبت برخــوردار بودند درصورتي كه در ســال۹8 
از 26 گــروه صنعتي، فقط 15گروه از رشــد مثبت 
برخوردار بوده اند. كميجاني ادامه داد: رشد شاخص 
كارگاه هاي توليد صنعتي از 6.1درصد در ســال۹8، 
به 8.7درصد رسيده كه نشان مي دهد بخش صنعت 
با توجه به فشارها كه بر سر راه توليد بوده، به خوبي 

عبور كرده است.
سرپرســت بانك مركزي درباره رشــد اقتصادي در 
بخش هزينه و مخارج توضيح داد: مصرف خصوصي 
در اثر تورم ناشي از رشد نقدينگي و همراهي ناكافي 
افزايش درآمدهاي خانوار با تورم، باعث تضعيف قدرت 
خريد شده بود. رشد بخش مصرف در سال۹8 منهاي 
7.7درصد بود، اما در سال۹۹ به منهاي 4دهم درصد 

افزايش يافت.
او ادامه داد: در ســاليان اخير در بخش هزينه ها، 
رشد تشكيل ســرمايه ثابت ناخالص منفي بوده 
اســت. كميجاني افزود: ايجاد ظرفيت هاي جديد 
و توانايي توليد در اقتصاد، نشــان مي دهد كه در 
ســال۹8 از منهاي 5.۹درصد بــه 2.5درصد در 
سال۹۹ رســيده كه اين امر بســيار نويدبخش و 
بيانگر اين اســت كه اقتصاد از ظرفيت هاي خالي 

خود در حال استفاده است.
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 طبق گزارش بانك مركزي، اقتصاد ايران براي سومين فصل متوالي
رشد مثبت را تجربه كرد و از ركود خارج شد 
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06
ارواح سنگی 

در تهران!

روستاهای »وردیج« و »واریش«
زیباترین مناطق ییالقی پایتخت 

به حساب می آیند 

07
ادبیات نباید 
نصیحت كند

احمد اكبرپور، نویسنده كودك و 
نوجوان، از نقش ادبیات در زندگی 

بچه ها در دوره های مختلف می گوید

08

جزيره  ای زيبا 
زير سايه مافيا

از سیسیل 
چه می دانیم؟

06

»جاموران ری« 
در شمیران

درباره وجه تسمیه 
محله جماران چه می دانید؟

10
تجربه دلچسب 
غذاهای شمالی 

سرآشپز این هفته 
4دستور غذاهای محلی به شما 

پیشنهاد می دهد

گفت وگو با نازنین مالئی، نخستین بانوی قایقران 
ایرانی كه قهرمان آسیا شد و این روزها برای حضور در 
المپیك آماده می شود 

گفت وگو با نادر امیرزاده، یكی از قدیمی ترین 
آشپزهای تهران كه با خورش قیمه هایش 

در تهران به شهرت رسید

اگر قايقرانی نبود
دندانپزشك می شدم

عطر قیمه های 
عمو نادر در 

گلوبندك

12

11

پای صحبت های فرهاد آئیش 
بازیگری كه در جدیدترین ساخته 
مسعود كیمیایی ظاهر شده است

برای سومین بار 
مصدق شدم

ما می خواهیم به سنت 
قیمه خوردن كه از قدیم در 
سینی روحی صرف می شد 
پایبند بمانیم و مشتری ها 
از ما می خواهند این شیوه 

را ادامه بدهیم

من هم مثل بیشتر بچه های انزلی 
به طور ناخودآگاه و به دلیل وجود دریا 
و مرداب به یكی از ورزش های آبی 
كه همان قایقرانی باشد عالقه مند 
شدم. البته اعتراف می كنم كه قبل 
از این ماجراها، اطالعات چندانی از 
قایقرانی نداشتم و اصال از قایقرانی 
می ترسیدم چون مرداب انزلی پر از 
مار و قورباغه و مارمولك است

ان
جو

ش 
ور

: ك
س

عك

بلندترين صدا در روزگار زورگو
سكوت دلبندی است
ســروناز بود كه هربار ايستاده يا 
نشســته چيزي مي گفت، آقاي 
رعنا محو چهره دلنشين و دهان 
گلخند او مي شــد ! تا تلنگري به 
روزگار پست باشد تا بداند دو نفر 
دلبندي مي ســازند. آن سان كه 
گفتي اين دوخود عشق هستند! 
اما آيا نمي دانند عشق زورگوســت و مثل هرزورگويي مقيد 
و محدود نيست و هرلحظه ممكن اســت مثل كرونا قاعده و 

قانون شكني كند؟
حاال پسر چيزي مي گويد تا غروب، پياده راه را خرامان و خرم 
كند! پسر هماني بود كه بايد باشد؛ صورتي كشيده، گيسواني 
گره خورده پشت ســر، محاسني نرم، پيشــاني بلند و يعني 
زيبايي در بدر كامل. او چيزي مي گفت كه من نمي شــنيدم 
همچنان كه حرف هاي ســروناز را هم نمي شــنيدم. دختر 
نشسته و ايســتاده محو پســر بود كه گاه در سكوت ها پك 
غليظي به سيگار مي زدتا هوا از ملس بودن غروب در آن حوالي 

نجات پيدا كند!
راست اين است فضولي كه نام ديگرش كنجكاوي و دقت است 
كسب وكار من است؛ بنابراين بر نيمكتي در پياده راهي خلوت 
و مقبول نشسته ام و بي وقفه درجست وجوي چگونه آمد و رفت 
و شد رهگذراني هســتم كه براي دلداري خود از رنج روزگار 
ملول، دقايقي راه مي روند يا روي نيمكت مي نشــينند وگذر 
عمر ورق مي زنند. دختر و پسر عشق آفرين به فاصله كوتاهي 
از من پشــت به خيابان بودند و من همه خيابان، رهگذران و 
نيمكت نشينان غروب در نگاهم بود. آقاي عشق، پس ازكشتن 
سيگار، ماسك زد و دختر ماسك خود را برگرفت و به هم زل 
زدند كه هزارتوي دلبندي را در چشمان كنجكاو و درخشان 
بيابند. به سرم زد حاال كه خستگي را ترميم كرده ام و دلبندان 
را به شوق ديده ام به خانه بازگردم پيش از آنكه تاريكي به بالين 
شب بخزد. در خيز برخاســتن بودم كه دلدادگان راه افتادند 
و بي هيچ گفت وشــنودي چهره جواني و عشق را با حجب و 
حياي بســيار با خود بردند. من بي درنگ پشت سرشان رفتم 
تا درســايه كمرنگ جواني و دلبندي نفس بكشم، هريك گاه 
و بيگاه چيزي مي گفت و ديگري محو گفتن او مي شد اما من 
نمي شنيدم، پس شانه به شانه پسر شدم تا دريابم ساز عشق 
در روزگار تلخ و زخم كنوني چــه نوايي دارد اما آن دو بي صدا 
بودند، ناشنوا بودند و لب خواني مي كردند! حالم ازاندوه ترك 
برداشت، راه رفتن يادم رفت، تكيه به  خودم دادم كه تا نخورم. 
آنها در شب گم شدند و من در اوقات عبث تلو خوردم و هيچ 
نگفتم تا يادم بيايد بلندترين صدا، ســكوت عاشقي است در 

شبي كه ناگهان آب شدم.
شب ادامه درد هاي ما بود

ادامه ستاره اي ناتمام
و رنگ ريخته روي عصر تابستان

سرخ بود و سبز
و نواي محزون آزادي

هزارسال پيش هم ناشنوايان خالق نجيب ترين و شيرين ترين 
عاشقانه ها بودند. دريغا در آن سال هاي دور كه ندانستن و كم 

دانستن بسيار بود كه فهم ناچيز برخي رابطه ها و پديده ها را 
مخدوش و معلول مي كرد. من كه كودكي بي خرد بودم و تعداد 
ما كودكان هم كم نبود، كسي به ما نمي گفت ناشنوا بودن يك 
اختالل ژنتيك است و سكوت مفهوم ســاده نگفتن به خاطر 

نشنيدن است. 
هزار سال شرمنده قبيله اهل سكوت هستم، شرمنده آن دختر 
صورت كك مكي موقرمزي كه نمي شــنيد و هيچ نمي گفت، 
چون نديد من پياپي چند حبه گيالس به سرش زدم كه درد 
آزرده اش كرد اما نتوانست صداي درد را فريادكند تا گريه در 

دست هايش بي قرارتر از باران بهاري بيايد.
راست گفته اند دشمن بزرگ و كوچك ندارد، ناداني بزرگ ترين 

دشمن است و من همچنان نادانم پس به شاعر پناه مي برم.
چيزي از تو در دهانم جامانده

مثال قرمزي لب بااليت 
يا  قوسي كنج لبخندت
بگذار در تو خيره شوم

و براي بوسه بعدي نقشه اي بكشم
حاال و اكنون البته در روزگاري هستيم كه همه باهم درستيزيم 
كشمكشي ناخواسته در همه ما نسبت به هم درحركت است.

از بس كه از هرسو انواع و اقسام ضربه ها ما را سرزنش روحي و 
فيزيكي مي كند و يادمان مي رود دعواي گنجشك ها ربطي با 
نزاع قناري ها ندارد. پس من همچنان براين باورم ناشنوايان، 
نابينايان و همه معلوالن مادرزادي برخــالف ما برخي و گاه 
بسياري از ما كه اغلب اوقات ديو و گاه فرشته ايم، آنان هميشه 
فرشته اند. من تاكنون دعواي هيچ ناشنوا و نابينايي را دركوچه 
و خيابان نديده ام اما شنيده ام آنان درخانه و خيابان هميشه 
فرشته اند. براي ناشــنوايان دوســتي ها همان عشق توأم با 
عقل است. وقتي صداي بدوبيراه شــرم آور ما را نمي شنوند.

حتي وقتي مي بينند ما را به آشــتي مي خوانند بي آنكه هوا را 
با آلودگي صوتي، عصبي كنند. شــك ندارم آنان كمتر دروغ 
مي گويند پس حال بهتري دارند و كمتر شكست مي خورند 

چون بددهني نمي شنوند.
چه خوب شد كه همين ديروز ها حالم بهار و بنفشه شد وقتي 
تيم فوتبال ناشنوايان ايران با شكست دادن تيم كره جنوبي در 
آخرين بازي خود به المپيك راه يافت. آيا كم شنوايي و كم گويي 
بهتر از بيهوده شنيدن و ياوه گفتن نيست؟ و آيا به اين پرسش 
ما آدم هاي شــنوا بايد جواب بدهيم يا پانصد وبيســت هزار 
ناشنواي هموطن كه هر سال هزار و پانصد نفر به جمعيتشان 
اضافه مي شود؟ مهم نيست همه ما جواب بدهيم يا٣٦٠ ميليون 
كم شنوا و ناشــنواي جهان. مهم ميل به زندگي و سازندگي و 
اشتياق عميق وشريف به دلبندي و عاشقي آنان است. اين را 

همه شاعران مي دانند.
خوشبختي چيز عجيبي نبود

گلدان ها را ازگلخانه به خانه آورديم
روي خاك تازه جنگل

پاي آن شمعداني عاشق دست كشيديم
و پناه برديم به طلوع

در شرجي خاطره

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 
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گل خانه 6 كتاب گردی

یكــی از كتاب هــای پرفــروش 
3-2ســال اخیر، كتاب »بنویس 
تا اتفاق بیفتد« اســت؛ یك كتاب 
معــروف در حــوزه موفقیت كه 
می گوید نخســتین قــدم برای 
رســیدن به هر هدفی، نوشــتن 
آن هدف اســت. بنویس تا اتفاق 
بیفتد را هنریت كالوسر، نویسنده 
آمریكایی، نوشته و آن را مراكز نشر 
مختلف ازجمله كتیبه پارســی، 
نســیم قلم، طاهریان و... منتشر 
كرده اند. همه صحبت نویســنده 
در این كتاب این اســت كه وقتی 
خواســته برایمان واضح و روشن 
باشــد، بهتر می دانیــم دنبال چه 
هســتیم و درنتیجه دستیابی به 
آن راحت تر است. ســاده ترین و 
بهترین راه شــفاف كردن خواسته 
هم، مكتوب كردن و نوشــتن آن 
است. در این كتاب نگاهی به افراد 
موفق دنیــا در حوزه های مختلف 
شده اســت؛ افرادی كه می گویند 
پیش از اینكه به خواسته هایشان 
برســند، آنها را روی كاغذ آورده 

بودند.

بنویس تا اتفاق بیفتد

اگر به دنبال یك كتاب غیرداستانی 
جــذاب می گردید، حتمــا كتاب 
»صلحی كه همه صلح هــا را بر باد 
داد« را بخوانید. ایــن كتاب كه در 
حوزه تاریخ اســت و به فروپاشــی 
امپراتوری عثمانی و شــكل گیری 
خاورمیانه معاصر می پــردازد، اثر 
دیویــد فرامكیــن، نویســنده و 
مورخ فقید آمریكایی، اســت و در 
سال1989 منتشــر شده است. در 
این كتاب می توانیــد درباره نقش 
قدرت های اروپایــی در خاورمیانه 
بین سال های1914تا 1922 بدانید 
كه باعث فروپاشی بزرگ ترین قدرت 
آن زمان خاورمیانه شــد. اگر اهل 
پادكست گوش كردن هستید، علی 
بندری در اپیزود دهــم فصل اول 
پادكست »بی پالس« خالصه این 
كتاب را تعریف كرده. در معرفی این 
پادكست آمده: »جنگ جهانی اول 
قرار بود پایان تمام جنگ ها در جهان 
شود. اما صلحی كه به آن رسیدند، 

خط پایان تمام صلح ها شد!«

صلح های برباد رفته!

احتماال كتاب »شــدن« میشل 
اوباما را در یكی دو ســال گذشته 
بارها و بارها در كتابفروشــی ها 
دیده ایــد یا زیــاد دربــاره اش 
شــنیده اید. اگر تا امــروز، هنوز 
موفــق نشــدید آن را بخوانید، 
حتمــا در نخســتین فرصــت، 
مطالعه كتاب یا نسخه پی دی اف 
آن را در برنامــه كوتاه مدت تان 
بگنجانید. این كتاب كه به نوعی 
ژانر زندگینامه به حساب می آید و 
زندگی شخصی همسر نخستین 
رئیس جمهور سیاهپوست آمریكا 
را قبل و بعد از ورود به كاخ سفید 
روایــت می كند، در نخســتین 
 ماه انتشــارش، ركورد فروش را 
شكســت و پرفروش ترین كتاب 
سال آمریكا شد! میشل اوباما در 
این كتاب برایمــان از روزهایی 
می گوید كه در یك خانواده فقیر 
و كارگر زندگی كــرد، با تحصیل 
در دانشــگاه هاروارد، وكیل شد 
و ســرانجام روزی از كاخ سفید 

سر در آورد.

»شدن«، میشل اوباما

پنجشنبه

شماره 123
27  خرداد 1400 

روستاهای »وردیج« و »واریش«
زیباترین مناطق ییالقی پایتخت به حساب می آیند 

ارواح سنگی در تهران!
تاكنون چیزی درباره دامنه هیوالها یا ارواح ســنگی شنیده اید؟ اگر نه كه باید 
بگوییم جایی وجود دارد كه در آن سنگ های دامنه كوه به صورت طبیعی بر اثر 
باد و باران طرح های عجیبی به خود گرفته و به شكل جمجمه انسان درآمده اند! به 
همین دلیل به آن محدوده دامنه هیوالهای سنگی یا ارواح سنگی گفته می شود. 
اما نكته جذاب ماجرا كجاســت؟ اینكه این دامنه منحصربه فرد و جذاب همین 
نزدیكی هاست. آن قدر نزدیك كه هر كجای تهران كه باشید، فقط با كمی رانندگی 
می توانید خودتان را به آن برسانید. دامنه ارواح سنگی كه در نزدیكی روستاهای وردیج و واریش قرار دارد، 
تنها جاذبه این محدوده از غرب پایتخت نیست. اگر خودتان را به این محدوده برسانید می توانید از آبشار 
»لت مال«، امامزاده »بی بی  زرین قمر«، چشمه »واریش«، ارتفاعات و دشت »پهنه حصار« و... دیدن كنید.

پرنیان سلطانی

وردیج و واریش كجاست؟
روســتاهای وردیج و واریش از توابع كن و ســولقان در 
شمال غربی پایتخت هســتند و در محدوده منطقه22 
شهر تهران قرار دارند. دسترسی به این دو روستای بكر 
كه یكی از آنها یعنی وردیج بزرگ ترین روستای شمال 
غرب تهران به حساب می آید، از بزرگراه همت و خرازی 
امكانپذیر است. اگر خودتان را به انتهای بزرگراه خرازی 
و راه دسترسی به اتوبان كرج برســانید، از باالی محله 
وردآورد به جاده ای آسفالته و پیچ درپیچ می رسید كه شما 
را به وردیج و واریش می رساند. روستاهایی با فاصله بسیار 
كم كه بهترین زمان سفر به آنها دقیقا همین روزهاست. 

40كیلومتر تا وردیج
فاصله مركز شــهر تهران تــا روســتای وردیج حدود 
40كیلومتر است. این یعنی ساكنان غرب تهران به مراتب 
راه كمتری برای رسیدن به این روستا دارند. دقیق تر اگر 
بخواهید، از بزرگراه خرازی كه راه خروجی جاده وردیج 
-واریش را در پیش بگیرید، فقط 8كیلومتر رانندگی كافی 
است تا به روســتای اول، یعنی وردیج برسید؛ جایی كه 
هزار و 850متر از سطح دریا ارتفاع دارد و هوای خنكش، 
آن را به یك نقطه گردشــگری جذاب برای این روزهای 
گرم تبدیل كرده. با گذر از روستای وردیج، 4-3كیلومتر 
كه پیش بروید، به روســتای واریش خواهید رســید؛ 
روستایی در انتهای جاده وردیج- واریش كه هم مرتفع تر 
اســت و هم كوهســتانی تر؛ درنتیجه هــوای به مراتب 
سردتری نسبت به روســتای وردیج دارد. این روستا در 
ارتفاع 2هزار و 250متری از سطح دریا قرار گرفته است.

جاذبه های دیدنی
   آبشار لت مال

در محدوده وردیج و واریش یك آبشار 
بســیار زیبا هم وجــود دارد كه نامش 
»لت  مال« اســت. اینطور كه محلی ها 
می گویند، »لت« در زبان آنها به معنای 
سنگ است و »مال« هم از مالیده شدن 
می آیــد. درنتیجــه آبشــاری كه به 
سنگ های سر راهش برخورد می كند، 
لت مال نامیده می شود. این آبشار زیبا 
و جذاب از 3آبشار تشكیل می شود كه 
ارتفاع بلندترین آنها به 35متر می رسد. 
برای رســیدن به این آبشار باید قبل از 
ورود به جاده اصلی و بعــد از مجتمع 
معلم، خودروی تان را پارك كرده و پیاده 
وارد دره شوید. بعد از كمی پیاده روی 
به نخستین آبشــار می رسید كه 5متر 
بیشــتر ارتفاع ندارد. اگر می خواهید 
به آبشار 35متری برســید، باید مدت 

یك ساعت پیاده روی كنید.

   امامزاده بی بی زرین قمر
»پهنه حصار« دشــت و كوهی اســت 
كه همــه روزه، به خصــوص روزهای 
تعطیل، كوهنــوردان و عالقه مندان 
به دوچرخه ســواری كوهســتان را به 
سمت روستای واریش می كشاند. مقبره 
امامزاده »بی بی  زرین قمر« كه یكی از 
اتاق هایش نیز به محلی برای استراحت 
كوهنوردان تبدیل شده است. این طور 
كه محلی هــا می گوینــد زرین قمر 
و بدرالنســاء خواهــران امام رضا)ع( 
هســتند كه در فرار از دست حاكمان 
وقت به صخره سنگی در این محدوده 

پناه آوردند.

   چشمه های پرآب
چشــمه های پرآب از دیگر جاذبه های 
گردشــگری محدوده وردیج و واریش 
به حســاب می آیند. در مســیر صعود 
بــه قله هــای محــدوده پهنه حصار، 
چشــمه هایی ازجمله چشمه واریش، 
چشمه شاهی و چشــمه لیچه وجود 
 تنهایی یكی از جاذبه های گردشگری 
این دو روستای دنج و بكر غرب پایتخت 
به حساب می آیند. ضمنا آبشار زیبای 
ســنگان هم جایزه كوهنوردانی است 
كه سختی ساعت ها كوهپیمایی در این 

محدوده را به جان خریده اند!

ورود ممنوع، اما...
همین كه به محدوده روســتای وردیج برسید، با تابلویی 
مواجه می شوید كه روی آن نوشته شده »ورود افراد متفرقه 
به روســتا و باغ ها ممنوع«. روســتای واریش هم چنین 
وضعیتی دارد. حتی اگر بومی های این روستا اجازه ورود 
به روستایشان را بدهند، بابت نظافت روستا از گردشگران 
مبلغ ورودی دریافت می كنند. اما هیچ كدام از اینها دارای 
اهمیت نیست چون اساسا شــما قرار است از جاذبه های 
بی نظیر اطراف این منطقه دیدن كنید و از ابتدا هم قصد بر 

این نبوده كه به باغ های خصوصی روستا و خانه های مردم 
بروید. بنابراین دیدن این تابلوها دلسرد و ناامیدتان نكند. 
بیشتر جاذبه های گردشــگری این دو روستا در پیرامون 
آنهاست و به راحتی می توانید از آنها بازدید كنید. در جاده 
وردیج و واریش نه فضایی برای اتراق كردن وجود دارد و نه 
جایی برای ماندن و آتش درست كردن و غذا پختن. پس 
فقط به عنوان یك گردش نیم روزه و چندساعته روی این 

منطقه حساب كنید، نه بیشتر.

خانه ارواح سنگی
بی شك اصلی ترین جاذبه گردشگری حوالی روستاهای 
وردیج و واریش، دامنه ارواح ســنگی است؛ جایی كه 
محلی ها به آن »آدمك جیــان« می گویند. این دامنه 
درست بعد از روستای وردیج قرار دارد. یعنی اگر در جاده، 
روستای وردیج را پشت سر بگذارید، ابتدای جاده وردیج 
- واریش به منطقه ای می رسید كه سنگ های عجیب و 
غریبش سال هاست به یك جاذبه گردشگری تمام عیار 
تبدیل شده است. این ســنگ ها كه شبیه به جمجمه 
انســان و حتی بدن جانوران وحشی هستند، مدت ها 
سرگرم تان خواهند كرد. برخی معتقدند در گذشته در 
این كوهستان قلعه ای وجود داشته كه پیشینیان شان 
در آن روزگار می گذراندند و درواقع این سنگ ها بازمانده 
آن قلعه تاریخی  هستند. برخی هم بر این باورند كه واقعا 
جاندارانی در این منطقه به دالیل نامعلوم تبدیل به سنگ 
شده اند! اما واقعیت ماجرا چیزی است كه زمین شناسان 
می گویند؛ اینكه این سنگ ها درواقع باقیمانده رسوب 
كوه های آتشفشانی هستند و در طول سالیان سال به دلیل 
نوعی فرسایش بادی كه به آن »هوازدگی« گفته می شود، 
به این شكل و شمایل درآمده اند. شاید برایتان جالب باشد 
بدانید به عقیده زمین شناسان، سنگ های دامنه ارواح 

سنگی حدود 30 تا 40میلیون سال قدمت دارند!

جماران یكی از محله های شمالی پایتخت است كه پیش از آنكه در تقسیم بندی های جدید شهری جزئی از منطقه یك شهرداری تهران به حساب بیاید، دهی از توابع 
شمیران بود. درواقع جماران یكی از 33پارچه آبادی قصران به حساب می آید كه خارج از محدوده تهران قدیم وجود داشت؛ منطقه ای خوش آب و هوا در دامنه رشته كوه 
البرز كه شاید بیشتر برای ما با اقامت امام خمینی )ره( در دوران بیماری اش در این محدوده شناخته می شود. این تقریبا همه اطالعات ما از این ده قدیمی است؛ دهی كه گفته 
می شود صورت قدیم تر نام آن »جاموران« بوده است. اگر نمی دانید چرا به این محله جماران گفته می شود و درواقع وجه تسمیه آن چیست، این گزارش كوتاه را بخوانید.

»جاموران ری« در شمیران درباره وجه تسمیه 
محله جماران چه می دانید؟

محله امروزی و ده سال های نه چندان دور جماران، قدمت بسیار زیادی دارد. آن قدر كه با استناد 
به كتب قدیمی و اسناد به جا مانده از این ده می توان گفت یكی از نخستین آبادی های شمیران 
بوده است. برخی از تاریخ نگاران و پژوهشگران تهران قدیم معتقدند این آبادی همان »ُجمهران 
ری« یا »جاموران« بوده كه مقبره امامزاده ادریس در آنجا قرار داشته و در كتب مختلف نیز از 
آن نام برده شده است. به عنوان مثال در كتاب »كافی« شیخ كلینی از شخصی به نام »محمد بن 
عبداهلل رازی جامورانی« یاد كرده كه از راویان حدیث قرن سوم هجری بوده و همان طور كه از 
نامش مشخص است، از اهالی جاموران ری بوده است. یا رافعی قزوینی در كتاب »التدوین فی 
اخبار قزوین« به ورود اصحاب حضرت رسول)ص( در ناحیه ری اشاره كرده و نوشته است: »یكی 
از لشگریان مسلمان در آبادی جاموران ساكن شد. اینجا هم در طرف شمال شهر ری قرار گرفته 

بود و طریق ارتباطی ری به مناطق شمالی و كوهستان از اینجا بود«.

و حاال بشنوید از وجه تسمیه جماران. درباره اینكه چرا نام جماران، جماران شده، روایت های مختلفی 
وجود دارد؛ روایت هایی جذاب و شنیدنی كه در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. به عنوان مثال یكی از 
دالیلی كه آن را به عنوان دلیل نامگذاری محله جماران درنظر می گیرند، تعلق زمین های این محدوده 
به سید محمدباقر جمارانی، روحانی معروف زمان ناصرالدین شاه قاجار است. افرادی كه نام محله 
جماران امروزی را از نام سیدمحمدباقر جمارانی گرفته اند، معتقدند چون زمین های این محدوده 
به نام خاندان جمارانی بوده، نام این محله جماران شده است. اما از آنجا كه اصالت ابوعبداهلل جامورانی، 
محدث و راوی شیعه قرن سوم هجری كه نامش در كتاب شیخ كلینی هم آمده، به همین محدوده 
منسوب است، به نظر می رسد برخالف نظر این عده، نام جماران از نام سیدمحمدباقر جمارانی گرفته 

نشده، بلكه برعكس چون او در این محدوده زندگی می كرده، نامش جمارانی شده است!

یكی از دالیل نامگذاری محله جماران به این نام در نظر تهران شناسان، وجود سنگ های بزرگ در این 
محدوده است. »جمر« به معنی سنگ بزرگ است و از آنجا كه در گذشته از این مكان سنگ های بزرگ 
به دست می آمده، برخی آن را محل به دست آمدن جمر یعنی سنگ های بزرگ نامیده اند. درواقع این 
عده معتقدند چون جماران در دامنه رشته كوه البرز قرار دارد، در این محل سنگ های بزرگ زیاد بوده و 
حتی در مناطقی از آن معدن سنگ هم وجود داشته، به همین 
دلیل نام آن »جمران«، به معنی محل به دست آمدن سنگ 

بوده كه به مرور زمان به جماران تبدیل شده است.

جماران از گذشــته های دور، زمانی كه تهران به شــكل 
امروزی اش وجود نداشت و شــهرری بزرگ ترین شهر این 
حوالی بود، روســتایی خوش آب و هوا از توابع شــمیران 
به حساب می آمد كه هر وقت مردم شهرنشین هوس گشت 
و گذار در دل طبیعــت می كردند، راه این محــدوده را در 
پیش می گرفتند. به همین دلیل گروهی از تهران پژوهان و 
ریشه یابان زبان معتقدند جماران به معنای جمع یاران است؛ 

یعنی جایی كه یاران گرد هم جمع می شدند.

اما اینكه چرا ما امروز به این نتیجه رســیده ایم كه جاموران یا جمهــران ری همان جماران 
امروزی است، سؤالی است كه مرحوم آیت آهلل حاج شیخ عزیزاهلل عطاردی در كتاب »مشایخ 
فقه و حدیث در جماران« به آن پاسخ داده است: »اكنون در اطراف ری جایی به نام جاموران 

غیر از دهكده جماران كه در دامنه های كوه شمیران قرار 
دارد نیست و باید جماران همان جاموران قدیم باشد.« 
او همچنین یك نظریه جالب هم درباره نام جماران دارد؛ 
اینكه واژه شمیران یا شمران با تحریف به جماران تبدیل 
شده است: »ممكن است شمیران و شمران كه اكنون به 
دامنه های كوه در شــمال تهران اطالق می شود و ده ها 
آبادی را در خود جای داده اســت، تحریف و تصحیف 
همین جماران باشــد كه در طول تاریخ حرف ج به ش 
تغییر پیدا كرده اســت چون از قراین معلوم اســت كه 
دهكده جماران از زمان های بســیار قدیم در ناحیه ری 
و دامنه كوه بزرگ آن بوده اســت. جمــاران و تهران از 
دهات باستانی ری هستند كه نام آنها در كتاب های قرن 
سوم هجری قمری آمده است و بسیار محتمل است كه 

شمران معرب جمران یا همان جماران باشد«.

معدن گندم و جو و حبوبات
پیش از اینكه به وجه تسمیه جماران بپردازیم و درباره دالیل نامگذاری این ده قدیمی صحبت كنیم، 
بد نیست كمی هم درباره تاریخچه این روستای خوش آب و هوا بدانیم. اگرچه قدمت دقیق این روستا 
مشخص نیست اما همان طور كه گفته شد، روستای جماران یكی از قدیمی ترین روستاها و ییالقات 
تهران به حساب می آید. حتی برخی از تهران پژوهان عمر این روستا را بیشتر از عمر تهران به شكل 
و شمایل امروزی اش تخمین زده اند. اگر فرض را بر این بگذاریم كه روستای جماران درواقع همان 
جاموران ری است، آن وقت این نظریه تهران پژوهان كه معتقدند عمر این روستا از عمر پایتخت هم 
بیشتر است، قوت بیشتری می گیرد. اما اگر بخواهیم از یك منبع قابل استناد درباره جماران استفاده 
كنیم، می توانیم به كتاب »مرآت البلدان« اعتمادالســلطنه، از رجال عهد ناصری نگاهی بیندازیم. 
محمدحسن خان اعتمادالسلطنه ملقب به صنیع الدوله در كتابش از روستای جماران به عنوان یكی 
از ییالقات مردم تهران نام می برد كه زمین های آن محل كشت گندم، جو و حبوبات بود. پس حتی 
اگر جماران همان جاموران یا جمهران ری هم نباشد، روستایی قدیمی است كه دست كم عمرش به 

دوران حكومت ناصرالدین شاه قاجار می رسد.

مارها در كوه های جماران
اهالی این ســرزمین قدیمی یك باور دیگر هم درباره وجه تســمیه محل 
زندگی شان دارند. اگر پای صحبت های موسفیدان و ریش سفیدان این محله 
بنشینید، به شــما خواهند گفت كه از قدیم در كوه های جماران مارهای 
فراوانی زندگی می كردند. به قدری كــه مارگیران زیادی برای گرفتن مار 
از شهرها و ده های دور و نزدیك به این ده شمیران می آمدند و درواقع این 
محدوده پاتوق مارگیران به حساب می آمده. به همین دلیل معتقدند نام 
جماران درواقع مخفف »جمع ماران« است! به هر حال روایت های مختلفی 
درباره وجه تســمیه جماران وجود دارد؛ روایت هایی كه نه به طور دقیق 
می توان آنها را پذیرفت و نه به طور جدی می توان آنها را رد كرد. اما آنچه 
مسلم است این است كه جماران روستایی بسیار قدیمی در محدوده شمالی 
شهر تهران به حساب می آید كه به  احتمال بسیار زیاد، همان جاموران یا 

جمهران ری بوده كه نامش بارها و بارها در كتب تاریخی آمده است.

زمین های سیدمحمدباقر جمارانییكی از نخستین آبادی ها

محل به دست آمدن جمر

جمع یاران در جماران

جماران، همان »جاموران« است



مستند گردی7كتاب خانه

دنبال كننــدگان  جــزو  اگــر 
مستندهای حیات وحش هستید، 
حتمــا حتما تماشــای مســتند 
»زندگی رنگــی« را در برنامه این 
روزهایتان بگذارید. این مستند كه 
درواقع یك مینی سریال جذاب و 
تماشایی اســت، همان طور كه از 
نامش هم پیداســت، به استفاده 
حیوانات از رنگ های مختلف برای 
بقا در طبیعت وحشی می پردازد. 
این سریال كه تاكنون 3قسمت آن 
منتشر شده، محصول سال2021 
كشورهای استرالیا و انگلستان است 
و در آن دیوید اتنبرو، مستندساز 
برجســته بریتانیایی، مخاطبانش 
را به دنیای رنگی رنگی حیواناتی 
می برد؛ به دنیایــی كه این رنگ ها 
نه برای زیباترشــدن زندگی، كه 
برای بقا در طبیعت مورد استفاده 
قــرار می گیرد! بقا، پنهان شــدن، 
تولید مثــل و حتــی هشــدار به 
جانوران درنــده، ازجمله دالیلی 
است كه حیوانات برای آنها از رنگ 

استفاده می كنند.

مستند زندگی رنگی

»فریده« دختری است كه 40سال 
پیش در حرم امام رضا)ع( رها شد 
و بعد از انتقال به شــیرخوارگاه، 
توســط زوجی هلندی به فرزندی 
گرفته شــد. او كه تمام عمرش را 
در كشــور هلند گذرانده، حاال در 
جســت و جوی خانواده واقعی اش 
به ایــران می آید و در ایــن راه با 
ســه خانواده مالقات می كند كه 
فكر می كنند خانــواده واقعی اش 
هستند. این داستان واقعی جذاب، 
دستمایه مســتندی جذاب شده 
كه آن را آزاده موســوی و كورش 
عطائی ساخته اند. این مستند كه 
سال1397 اكران شــده و جوایز 
پرتعــدادی را از جشــنواره های 
مختلف كسب كرده، سال2020 
به عنوان نماینده ســینمای ایران 
به اســكار معرفی شد. مدت زمان 
مستند در جســت وجوی فریده 
88دقیقــه اســت و می توانید آن 
را در بخش »شــب های مستند« 

سایت »هاشور« ببینید.

در جست وجوی فریده

زمین را ببوس

»زمین را ببوس« نام مســتندی 
پژوهشــی حاصــل كارگروهی از 
فعــاالن اجتماعی، دانشــمندان، 
كشــاورزان و سیاستمداران است 
كه تــالش می كننــد آب و هوای 
جهان را متعادل تر كنند. این فیلم 
مســتند آمریكایی كه به جنبش 
خودجوش و جهانی »كشــاورزی 
احیاگر« می پردازد، تالش اعضای 
این جنبش را برای سرشارتركردن 
منابع آبی جهان نشــان می دهد 
كه دیدنــش را به همه عاشــقان 
محیط زیســت توصیه می كنیم. 
زمین را ببوس محصول سال2020 
آمریكاســت و آن را جاشوآ تیكل 
كارگردانــی كــرده اســت. یك 
ســاعت و 24دقیقــه از وقت تان 
را به این مســتند پژوهشی و تیم 
دست اندركار آن اختصاص بدهید 
تا تالش مجدانه فعاالن اجتماعی 
و محیط زیستی برای ایجاد دنیایی 
بهتر، به وجدتان بیاورد. راستی این 
مستند را می توانید در پلتفرم های 

ایرانی تماشا كنید.

پنجشنبه

شماره 123
27  خرداد 1400 

احمد اكبرپور؛ نویسنده كودك و نوجوان، از نقش ادبیات 
در زندگی بچه ها در دوره های مختلف می گوید

ادبیات نباید 
نصیحت كند

    در دوره های زمانی ویــژه ای مانند روزگار 
كرونایی، ادبیات می تواند چه نقشی در زندگی 

كودكان و نوجوانان داشته باشد؟
در چنین دوره هایی، نیاز به ادبیات بیشــتر احساس می شود. 
كودكان و نوجوانان احتیاج به تحــرك و بیرون رفتن دارند اما 
با آمدن كرونا، ناگهان خانه نشینی شروع شد. قبل از آن هرگز 
موقعیتی نبود كه اعضای خانواده تا این حد با هم در خانه زمان 
بگذرانند و طبیعی است كه بودن در چنین شرایطی، به آموزش 
نیاز دارد. یكی از نیازهای چنین دورانی، ادبیات است. به قول 
یكی از بزرگان، ما هنر را داریم تا از فرط واقعیت خفه نشویم. 
یك ویروس كوچك آمد، همه ما را تهدید و ناگهان با تغییر فضا 
مواجه كرد. برای كنار آمدن با این تغییر، به تعمق، تفكر و مطالعه 
نیاز داریم. بسیاری از افراد نمی توانند به راحتی با تغییرات كنار 
بیایند. هرچه فرد سنتی تر باشد، بیشتر با تغییر مخالفت می كند 
اما هرچه بیشتر مطالعه كند و به روز شــود، راحت تر تغییر را 
می پذیرد. نقش ادبیات این است كه فرد اهل مطالعه، دنیاهای 
زیادی را دیده و تجارب زیادی از دیگران كســب كرده، پس 
آمادگی بهتری برای پذیرفتن تغییر خواهد داشت؛ مخصوصا 

چنین تغییر بزرگی كه به نظرم جهان را تحقیر كرد.
    از نظر شما كرونا چه ردپایی بر ادبیات خواهد 

گذاشت؟
شــاید ایده ای در زمان بحران  زاده شود اما معموال آن ایده در 
زمان آرامش خلق می شــود. زمان می برد تا ادبیات مربوط به 
این دوران خلق شود. همانطور كه در زمان یك جنگ، كارهای 
ادبی قابلی انجام نمی شود اما بعدها آثار فاخری درباره آن تولید 
می شــود. مثال درباره جنگ جهانی دوم، هنوز كه هنوز است 
شــاهكارهای ادبی و سینمایی ساخته می شــود درحالی كه 
طول دوره آن، بیشتر از 6-5 ســال نبود. كرونا آن قدر همه ما 
را شوكه كرده كه باید صبر كنیم تا ببینیم چه تأثیری بر آثار 

ادبی خواهد گذاشت.

    در چنین دوره ای، رفتن ســراغ مطالعه چه 
آثاری مناسب تر است؟

در ماه های ابتدایی بروز كرونا، حتی خــود من چندان با این 
تغییر كنار نیامده بــودم و رو به افســردگی می رفتم. اما كار 
جالبی را در صفحه اجتماعی خودم شــروع كــردم؛ معرفی 
تصویری كتاب های كودك و نوجوان. كم كم این كار مخاطب 
زیادی پیدا كرد. معرفی كتاب قبل از هر چیز، باعث سرحالی 
خودم شد و موقع انجام این كار، متوجه شدم كه ما در چنین 
شرایطی، از بین آثار متنوع ادبی به همه آنها احتیاج داریم. در 
شرایط غمگین و افسرده، همان قدر به كتاب هایی با فضاهای 
تلخ احتیاج داریم كه به كتاب هایی با فضای طنز. گاهی طنز 
راهگشاست. به نظرم انتخاب از میان آثار متنوع بهتر است اما 
قاعدتا كتاب هایی هستند كه شخصیت های آن، توانسته اند بر 
مشكالت غلبه كنند. تغییر شخصیت آنها در مسیر داستان رخ 
می دهد و در پایان به نقطه متفاوتی رسیده اند. انتخاب چنین 
داستان هایی برای كودكان و نوجوانان می تواند مفید باشد تا 
آنها ببینند كه مشكالت و وضعیت ها، پایدار نیستند و این فضا 

با همه سختی ها، می تواند عوض شود.
    شما با كاركرد آموزشی ادبیات برای كودكان 
و نوجوانان موافقید یا بــرای ادبیات كودك و 

نوجوان، رسالت دیگری درنظر می گیرید؟
وقتی درباره داســتان كودك و نوجوان حرف می زنیم، پیش 
از هرچیز درباره داســتان حرف زده ایم. اگر پسوند كودك یا 
بزرگسال را حذف كنیم، آنچه باقی می ماند خود داستان است. 
قواعد داستان كه تغییر نمی كند، بنابراین در داستان كودك 
و نوجوان هم هیچ چیز آموزشــی را نمی توان برتابید. داستان 
یعنی تعلیق، شخصیت پردازی، پایان غیرقابل پیش بینی و همه 
ویژگی های تعریف شده برای آن، این فاكتورها در جهان داستان 
نوشتن مشترك است. البته موضوعات آموزشی ساده ای هستند 
كه می توانند در قالب كتاب ارائه شوند اما وقتی از داستان حرف 

می زنیم، دیگر موضوع آموزش مطرح نیســت. ما هم به عنوان 
بزرگسال به آموزش نیاز داریم، ممكن است در جزوه ای درباره 
كووید- 19مطالعه كنیم و چیزهایی یاد بگیریم، اما قرار نیست 
در یك رمان بزرگســال با آن آموزش ها مواجه شویم. بنابراین 
داستان كودك و نوجوان هم باید همین ویژگی را داشته باشد. 
البته كه اثر می تواند آموزش هایی را در خود نهان داشته باشد، 
به هرحال همینگوی و داستایوفســكی هم كــه می خوانیم، 
آموزش هایی در آن وجود دارد اما اینكه از نویسنده توقع داشته 

باشیم با قصد یاددادن، چیزی بنویسد، نادرست است.
    همین نگاه اشــتباه، می تواند باعث ایجاد 
دافعه در كودكان و نوجوانان نســبت به آثار 

ادبی باشد؟
بچه ها بهتر از هركســی به این مرزها آگاه هستند. نویسنده و 

ادبیات قرار نیست نصیحت  كند. نویسندگی، معلمی نیست.
    چه چیزی می تواند در ادبیات داستانی، برای 

بچه ها جذابیت ایجاد كند؟
ساده ترین نكته این است كه نویسنده، قواعد ادبیات را رعایت 

كند. قواعد ادبیات، دور از نصیحت است. وقتی از اصول ادبیات 
كوتاه بیاییم، كارهای سطحی تولید می شوند كه برای بچه ها 
جذابیتی ندارند. اصل، داســتان نوشتن اســت و قانون های 

داستان نوشتن مشخص هستند.
    چه شد كه از بین انتخاب های متنوع، تصمیم 
گرفتید در ادبیات، سراغ حوزه كودك و نوجوان 

بروید؟
واقعیت این است كه اینطور نبود كه از ابتدا، انتهای زندگی ام را 
ببینیم و تصمیم بگیرم بلكه شرایط مرا به اینجا هدایت كرد. من 
در دانشگاه شهید بهشتی، روانشناسی می خواندم. كالس های 
شعر را با زنده یاد قیصر امین پور و دوره های داستان نویسی را با 
زنده یاد هوشنگ گلشیری و رضا براهنی می گذراندم. شاید یك 
تحقیق دانشگاهی مرا به شورای كودك كشاند و نمی توانم ادعا 

كنم از همان بچگی به كودكان جهان فكر می كردم!
    خودتــان در نوجوانــی چــه كتاب هایی 

می خواندید؟
من در محیطی بودم كه خیلی كتاب در آن پیدا نمی شد. در 

نوجوانی، بزرگســاالنی را می دیدم كــه كتاب های طنز عزیز 
نسین و آثار پلیسی مرســوم آن زمان را می خواندند و من هم 
جذب همین كتاب ها شدم. بعدها در دانشگاه و خوابگاه، وارد 

فضای جدی ادبیات شدم.
    اگر نویسنده نمی شدید، چه كاری را انتخاب 

می كردید؟
قبل از ادبیات من اصال عالقه مندی های دیگری داشتم و عاشق 
سیاست بودم. رویایم این بود كه مثال نماینده مجلس شوم و 
به دنیای سیاست پا بگذارم. اما جالب است كه حاال دیگر هیچ 

عالقه ای به این فضاها ندارم و از سیاست بیزارم.
    در این سال ها كه با بچه ها در ارتباط بودید، 
چه بازخوردی از آنها درباره آثارتان گرفته اید؟

من یكســری آثار طنز و در كنار آنها، كتاب های جدی دارم. 
چیزی كه در برخــوردم با بچه ها فهمیدم این اســت كه آنها 
كتاب های طنز مرا بیشتر دوست داشتند. شاید دلیل آن این 
است كه طنز در ذات خود، اقتدارشــكن است و نصیحت گر 
نیست. تجربه به من نشان داد  كه بچه ها از اینكه یك بزرگسال 
بخواهد به طور مســتقیم در ادبیات، نصیحتی را مطرح كند، 
خوش شان نمی آید. طنز، آن فضای اقتدار و اخم و خشكی را 
از بین می برد و باعث می شود بچه ها ارتباط بهتری با داستان 

برقرار كنند و بیشتر درباره آن حرف بزنند.
    این روزها مشغول چه كاری هستید؟

یك مجموعه كتاب در دســت تهیه دارم كه در عین حال كه 
ادبیات و رمان است، نگاهی هم به تاریخ دارد و شوخی هایی با 
تاریخ انجام می دهم. در واقع تاریخ زندگی خودم را با نیم نگاهی 
به زندگی ناصرالدین شــاه می نویسم. نخســتین كتاب این 
مجموعه به نام »سلفی با قبله عالم« به زودی منتشر می شود. 
در این كتاب شــخصیتی امروزی به نام پدرام وارد دوره های 
تاریخی مختلف می شود و موقعیت های طنزی می سازد. نام 

این مجموعه كتاب ها، »پدرام تاریخ باز« است.

احمد اكبرپور، نویسنده ای از جنوب است و همان گرمای سواحل دریای جنوب، در 
داستان هایش وجود دارد. او كه رؤیای سیاستمداری در سر داشت، قدم به دنیای 
ادبیات گذاشت و حوزه كودك و نوجوان را انتخاب كرد تا امروز بعد از انتشار ده ها عنوان از كتاب هایش، 
از نرسیدن به آن رؤیای جوانی و نویسنده شدن رضایت داشته باشد. بعضی آثار این نویسنده به زبان های 
انگلیسی، چینی، كره ای و تركی استانبولی هم ترجمه شده اند. اكبرپور از نقش ادبیات در زندگی كودكان 

و نوجوانان در روزگار كرونایی می گوید و معتقد است كه ادبیات، نباید بچه ها را نصیحت كند.

نیلوفر  ذوالفقاری

شب به خیر فرمانده
   نشر افق

این كتــاب از آثار موفق نویســنده 
اســت كه به زبان های انگلیســی، 
چینی، كره ای و تركی اســتانبولی 
ترجمه شده است. كتاب كه به شكل 
تصویری منتشر شده، توانسته برنده 

مسابقات داســتانی كودكان با نیازهای ویژه شود. داستان 
كتاب درباره پسربچه ای است كه مادرش را در جنگ از دست 

داده و در اتاقش مشغول طراحی یك بازی جنگی است.

قطار آن شب
   نشر چشمه

این كتــاب دربــاره زندگی 
روزمره دختری به نام بنفشه 
اســت كه كم كم بــا حقایق 
زندگی آشنایی بیشتری پیدا 
می كند و معنای غم و شادی 

آدم بزرگ ها را بهتر می فهمد. بنفشــه، دختر كوچكی 
است كه شــیفته معلم مهربان مدرسه و آموزش هایش 
شده است. اولین نسخه از كتاب در سال95 منتشر شد.

معرفی 10 عنوان از تازه ترین کتاب های کودک و نوجوان که امسال منتشر شده اند

کتاب خوانی 
در عصر طوالنی تابستان

البته كه كتاب خواندن همیشه برای كودكان و نوجوانان جذابیت داشته و دریچه ای به دنیاهای تازه پیش رویشان باز 
می كند، اما بعد از اینکه كرونا فعالیت های بیرون از خانه را محدود كرد، بچه ها بیشتر از قبل سراغ ادبیات و داستان 
رفتند تا این دوره سخت را با جادوی ادبیات سپری كنند. انتخاب كتاب یکی از مهم ترین مراحل مطالعه برای بچه های 
عالقه مند به ادبیات است. اگر دنبال كتاب های جدید هستید،گزینه های متعددی از ماندگارترین آثار ادبی كودك و 

نوجوان گرفته تا كتاب های ترجمه پیش روی شماست. 

 خروس شاعر
   نویسنده: علی صداقتی خیاط  

   انتشارات ناهید
این كتاب جلد چهارم مجموعه ای است از آثار كودكان 
كانون های اصالح و تربیت كه به همت علی صداقتی 
خیاط گردآوری شده است.  از متن كتاب: »از كودكی 
تا به حال دیده بودم. پدرم وقتی به خانه می آمد، تكه  ای 
از وسایل خانه را برمی داشت و به سمساری می رفت و 
سعی می كرد وسیله را بفروشد. بعد از فروش به سوی 
زیرگذر می رفت و دیگــر یادم نمی آید كــی به خانه 
برمی گشــت. شــاید وقتی می آمد و دوباره می رفت 
خواب بودم. شــاید در پی بازی بودم و شاید هم دنبال 

سایه پدر...«

    نویسنده: مژگان شیخی  
   انتشارات قدیانی

تاج گل یك خروس جوان یازده ماهه است؛ یعنی دقیقا 
یازده ماه و هفده روز. او در یك مزرعه سرســبز زندگی 
می كند، با گاو و گوســفند و مــرغ و خروس های دیگر. 
همچنین دوست های دیگرش كه در داستان با آنها آشنا 
می شوی.تاج گل عاشق شعر و شاعری بود. تا همین دیروز، 
وقت و بی وقت روی چوب بلند یا سایه درختی می نشست 
و شعر می گفت. شب ها یواشكی از توی مرغدانی درمی رفت 
و زیر نور ماه قدم می زد. به صدای جویبار گوش می داد و 
شعر می گفت، ولی از امروز دیگر نمی خواهد شعر بگوید. 

حتما می پرسی چرا؟ برای اینكه جواب این سوال را بدانی، بهتر است از همان اول شروع كنیم.

 زیرگذر

   نویسنده: محمدحسین معتمدراد  
   انتشارات طالیی

عالقه مندان به تاریخ خصوصا تاریخ اســالم اگر ماجــرای جنگ احزاب را از نظر 
گذرانده باشند، بی تردید از نقش سلمان، صحابه جلیل القدر پیامبر )ص( در حفر 
خندق آگاهی یافته اند. محتوای این كتاب فقط به نقش سلمان در جنگ احزاب 
خالصه نمی شود، بلكه دوران كودكی و نوجوانی ســلمان، هنگامی كه نام روزبه 
داشت؛ سفر دشوار او برای یافتن حقیقت و رسیدن به پیامبر اسالم )ص( و یافتن 
نام سلمان و نیز خدمت او پس از پیامبر )ص( و در زمانه زمامداری خلفای راشدین 

مورد مطالعه قرار گرفته است.

 پیامبری که سلمان شناخت

   نویسنده: عزت اهلل الوندی 
   انتشارات مدرسه

این كتاب زندگینامه داســتانی فرمانده از تولد 
تا شهادت است كه با هدف آشنایی بیشتر نسل 
جوان و نوجوان از زندگی فرمانده نوشــته شده 
است. در قسمتی از كتاب آمده است: »شیخ عباس 
گفت: یكی دیگر از خاطرات مال ماه رمضان است. 
آمدند و گفتند تعطیل كنید این بساط سخنرانی 
را. گفتم كار من تبلیغ اســت. مــن غیر این كار 
دیگری ندارم. بعد از كلی چانه زنی گفتند تبلیغ 

كنید؛ اما بی سروصدا و دردسر.«

 شهید شیخ عباس شیرازی

   شاعر: محمد صارمی  
   انتشارات مدرسه

شعرهای مجموعه »مثل رود عاشقم« در قالب 
نیمایی با موضوعات مختلف و چالش هایی كه 
نوجوانان امروز با آن مواجه هستند سروده شده 
است. در این سروده ها ســعی شده است نگاه 
نو و تــازه ای  به موضوعــات اجتماعی، آیینی، 
عاشقانه و احساسی  كه در این سن سراغ جوانان 
می آید داشته باشد. به این صورت كه با ایجاد 
ترفند های شــاعرانه و فضاهای چالش بر انگیز 

ذهن نوجوان را به سمت كنجكاوی و پرس وجوگری هدایت می كند.

   نویسنده: محسن هجری   مثل رود عاشقم
   انتشــارات كانون پرورش فکری 

كودكان و نوجوانان
این كتاب از مجموعه »رمان نوجوان امروز« 
نحوه  شكل گیری آرا و افكار منحصر به فرد 
شیخ شهاب الدین ســهروردی در زمینه  
فلســفه را برای نوجوانان باالی 15 سال 
روایــت می كند. »اقلیم هشــتم« گویای 
جهانی متفاوت از هفت اقلیم است كه در 
این اقلیم، عشق، حرف اول و آخر را می زند 
و چنان است كه اگر كسی در جست وجوی 

حقیقت، از هفت اقلیم ناامید شود، می تواند به اقلیم هشتم رهسپار شود.

   نویسنده عبدالرضا صمدی  
   انتشــارات كانون پرورش 

فکری كودكان و نوجوانان
داســتان كتاب »آن دوِر دور« قصه  
ببر جوانی اســت كه از باالی قله كوه 
به دوردست ها نگاه كرد و در آن دوِر 
دور چیزهای گرد و ســیاهی دید كه 
دلش می خواســت بدانــد آن ها چه 
هستند، برای همین از قله پایین آمد 
و به طرف آن دورِ دور حركت كرد .این 
كتاب با قطع رحلــی در 24 صفحه 
تمام رنگی و قیمت 15هزار تومان از 

سوی انتشارات كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان منتشر شده است.

 اقلیم هشتم
 آن دورِ دور

   نویسنده: مهدی رجبی  
   انتشارات فنی ایران

»سامیه« و »سمیره« خواهر هســتند. آن ها وقتی به نزدیكی باغشان رسیدند 
متوجه شدند كه دو توله خرس در داخل باغ هستند. آن ها هراسان فرار كردند و 
خود را به پدرشان »خالو موسی« رساندند و ماجرا را برایش تعریف كردند. خالو 
موسی به باغ رفت و با دیدن توله خرس ها متوجه شد كه آن ها در پی غذا به باغ 
آمده اند، دخترها دوست داشتند توله خرس ها را نگه دارند، اما خالو موسی به 
محیط بان ها خبر داد تا برای بردن توله خرس هــا به باغ بیایند. محیط بان ها با 

جست وجو در دل كوهستان مادر زخمی توله خرس ها را پیدا كردند.

  خرس ماه

   نویسنده: تهمینه حدادی  
   انتشارات سروش

كتاب »دكمه هــای گربه ای« بــرای گروه های 
سنی خردســال و كودك اســت كه با تمركز بر 
یاددهی روزهای هفته، اندازه ها، شــمارش اعداد 
و مهارت های زندگی نوشته شده است. این كتاب 
روایت گر ماجرای دختری است كه همراه با مادر 
خود به دوخت لباس مشغول هستند. در ماجرای 
كتاب با خیال پردازی دختر مواجه می شویم كه با 
دكمه های لباس خود كه به شــكل گربه هستند 

دوست می شود. این كتاب با 24 صفحه مصور رنگی منتشر شده است.

 دکمه های گربه ای

   نویسنده: لیال قربانی  
   انتشارات كتاب جمکران

لیــال قربانی كــه پیــش از این اثر 
»بچه هــای فــرات« را در كارنامه 
حرفه ای دارد، این بــار مخاطب را 
بــه ســرزمین اســب های اصیل و 
دشت های سرسبز رهســپار كرده 
و روایت گــر قصه تایماز می شــود. 
كاراكتر »تایماز« پسر نوجوانی است 
كه عاشــق اسب هاســت و همیشه 
در رویاهایش با اســبش قیرات در 
دشت های سرســبز می تازد و شبیه 

پدرش، قهرمان سواركاری شود اما حادثه رانندگی و نقص عضو، بین او 
و آرزوهایش فاصله می اندازد.

 پسر چابک سوار



انبار غله ایتالیاجزیره ای كه دست به دست شد

آتشفشان آتنا
كمی تاریخ سیسیلی

از سیسیل چه می دانیم؟

جزيره  ای زيبا 
زير سايه مافيا

سفارت خانه 8 موزیك گردی

به تازگی ویدئویی از قدردانی جامعه 
موســیقی از كادر درمان منتشر 
شــده كه دیدنش حال همه مان را 
خوب خواهد كرد. در این ویدئوی 
كوتاه نه موزیكی وجــود دارد و نه 
حرفی بین فعاالن عرصه موسیقی 
رد و بدل می شــود، بلكه بزرگان 
موســیقی ایــران در ویدئوهایی 
كوتاه، برای كادر درمان كه در یك 
سال و چند ماه گذشته شبانه روز در 
حال تالش برای پاك كردن كشور 
از ویروس منحوس كرونا هستند، 
ایســتاده كف می زننــد. كیهان 
كلهر، همایون شــجریان، لوریس 
چكناواریان، ســهراب پورناظری، 
رضا صادقی، علی زندوكیلی، امید 
نعمتی، رضا یزدانــی، رضا بهرام، 
بیژن كامــكار، حامــد همایون، 
محمد اصفهانی، ســاالر عقیلی، 
سامان احتشــامی، نیما مسیحا، 
روزبه بمانــی، امیرعباس گالب، 
حســام الدین ســراج، احســان 
خواجه امیری و...، ازجمله افرادی 
هستند كه با این ویدئوی متفاوت 

از كادر درمان قدردانی كرده اند.

قدردانی از كادر درمان

حاال كه كرونا همه كسب وكارها، 
به ویژه موسیقی را تحت تأثیر قرار 
داده و این روزها كمتر از تولیدات 
موســیقایی جدید می شنویم، بد 
نیســت بین آلبوم هــای قدیمی، 
ســراغی از قطعــات مانــدگار و 
نوســتالژی موســیقی بگیریــم. 
یكی از این آلبوم ها بدون شــك 
»غزلك« ســعید شــهروز است؛ 
آلبومی كه سال1379 منتشر شد 
و آن قــدر مورد توجــه مخاطبان 
قرار گرفت كه با فــروش بیش از 
4میلیون نســخه، عنوان یكی از 
پرفروش ترین آلبوم هــای بعد از 
انقالب را به خودش اختصاص داد! 
اگــر می خواهید یك بــار دیگر به 
ســراغ این آلبوم موفق در عرصه 
موســیقی پاپ ایران بروید، حتما 
آهنگ های »غزلك«، »خورشید 
خانم«، »طعنه«، »یادش بخیر« و 
»قسم« این آلبوم را گوش كنید و 
با صدای سعید شهروز به 20سال 

پیش بروید!

پرفروش ترین آلبوم 

یكی از تازه ترین تولیدات موسیقی 
كشــور، آلبوم »چله نشین« است؛ 
آلبومی كه همیــن تازگی ها یعنی 
اواخر اردیبهشت امسال منتشر شد 
و در روزهای كم رونقی موسیقی، 
جان دوباره ای بــه دنیای نت های 
موسیقی تزریق كرد. این آلبوم زیبا 
و دلنشین كه به خوانندگی حسین 
علیشاپور و آهنگســازی نوشین 
پاســدار روانه بازار موسیقی شده، 
دارای 10قطعه اســت كه شوق، 
سخن، نوای دل، همچو شمع، راه 
بی پایان، سبزه قبا، گل بی رخ یار، 
خروش، رســتا و آیینه نام دارند. 
تمامی این قطعات هــم با ویولن، 
ویوال، عــود و ســازهای كوبه ای 
نواخته شده اند. ضمن اینكه شعر 
این قطعــات از شــاعران نامدار 
كشورمان ازجمله حافظ، سعدی، 
هاتف اصفهانی و... اســت. اگر این 
روزها به دنبال یك نوای زیبا و حال 
خوب كن می گردیــد، حتما این 
محصول تازه دنیای موســیقی را 

بشنوید.

چله نشین را بشنویم

پنجشنبه
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سیسیل، جزیره ای در جنوبی ترین نقطه ایتالیاست؛ 
یعنی جزیره ای كه به نوعی وسط مدیترانه واقع شده 
و نسبتا هم به شمال آفریقا نزدیك است. اندازه اش، 
پنج برابر استان البرز یا كرج خودمان است. نخســتین چیزی كه درباره 
سیسیل جلب توجه می كند و همیشــه با آن، به یادش می آوریم، موضوع 
مافیا اســت. موضوع بعدی هم، بحث مهاجرانی است كه از شمال آفریقا و 
جاهای دیگر، از طریق دریا و قایق راهی این جزیره می شوند تا راهی به اروپا 
پیدا كنند. موضوع مهم تر بعدی هم آتشفشان فعال و معروف آتناست كه 
در كل اروپا، بلندترین قله آتشفشــان محسوب می شود. در كل سیسیل، 
منطقه ای نسبتا خودمختار محسوب شــده و هم نسبت به خود ایتالیا، هم 
نســبت به دیگر مناطق اروپای غربی و شمالی و مركزی، اقتصاد و وضعیت 
 عقب افتاده تری دارد. با هــم نیم نگاهی به جزیره سیســیل و نكته های 

مربوط به آن می اندازیم.

عیسی محمدی 

سیسیل از گذشته تا به امروز، بین قدرت های مختلف دست به دست شده است. زمانی 
یك منطقه كوچ نشین یونانی در غرب یونان محسوب می شد كه خیلی هم حاصلخیز بود. 
باغ های زیتون و مو و میوه های مختلف آن هم فراوان بود و هم به شدت مشهور. از سوی 
دیگر، كوهستان های جنگلی و همچنین ماهی ها و عسل هایی كه در این منطقه به فراوانی 
وجود داشت، عمال آن را به مقصدی دل انگیز برای هر گروهی تبدیل می كرد. به همین 
ترتیب بود كه در طول تاریخ، موج مهاجرت ها به این منطقه در جریان بوده؛ از اسپانیا و 
آسیای صغیر و ایتالیا و یونان و شمال آفریقا و... . بیشترین سیطره بر این جزیره هم از آن 

رومی ها بود؛ همین ایتالیایی های امروزی؛ به مدت سیزده قرن.

نام مركز این جزیره پالرمو است. البد در خبرهای سیاسی، پالرمو و معاهده معروف آن را 
بسیار شنیده اید. سیسیل امروزه بزرگ ترین جزیره مدیترانه بوده و 5میلیون نفر جمعیت 
دارد. همانطور كه عرض شد، سیسیل در جنوب ایتالیا واقع شده و تنها یك تنگه باریك به 
نام تنگه مسینا، آن را از ایتالیا كه خودش حالت شبه جزیره دارد، جدا می كند. مهم ترین 
نماد جغرافیایی این جزیره را هم كوه آتشفشان آتنا می دانند كه بلندترین آتشفشان فعال 
قاره سبز است. در دوره ای هم به انبار غله روم و ایتالیا معروف بوده است. این جزیره در جنگ 
جهانی دوم، در اواخر جنگ مورد حمله آمریكایی ها و انگلیسی ها قرار گرفت تا از آن، به خود 

ایتالیا به عنوان متحد نازی ها حمله كنند.

اشاره كردیم كه معروف ترین مشخصه جغرافیایی این منطقه، كوه آتشفشانی آتنا است. 
این كوه فعال یا نیمه فعال، خیلی ها را به سمت و سوی این جزیره می كشاند. در فصل گرم، 
عاشقان صخره نوردی و كوهنوردی، به آنجا می روند تا بلندترین كوه آتشفشانی اروپا را فتح 
كنند. در زمستان هم كه محلی مناســب برای ورزش های زمستانی و اسكی است. 
می گویند كه این كوه تا به حال صد بار طغیان كرده و گدازه هایش بیرون ریخته 
است. قطر دهانه این آتشفشــان، 500متر است. می گویند 
نخســتین بار زمان فیثاغورس طغیــان كرده و در 
یكی از طغیان های یكی، 2هزار ســال پیش 
آن، 50هزار نفر تلف شــده اند. طبق عیده 
اساطیری، غول های انسالد و تایفون در دل 

این آتشفشان زندگی می كنند.

در دوره ای، ساخت وساز در سیسیل به اوج رسید؛ همان دوره ای كه یونانیان تاجر به این 
جزیره با عنوان یك مقصد خوش آب و هوا و حاصلخیز نگاه می كردند. حتی در دوره ای 
معابد و بناهای آن، از خود یونان هم بهتر بــود. چند بنا و معبدی هم كه از آن دوره به جا 
مانده، این حرف را ثابت می كند. در دوره ای هم مردم محلی و بردگان، علیه اشراف غالبا 
مهاجر یونانی قیام كرده و خودشان زمام امور را به دست گرفتند. ولی چون عاجز از ایجاد 

نظم بودند، یك حكومت دیكتاتوری در آن پدیدار شد. در همین 
دوره بود كه ناوگان خشایارشاه از شرق و كارتاژیان از غرب، 

به یونان و سیسیل حمله كردند.

تبهكاری های تاریخی
در دوره ای، جزایر لیپاری این منطقه، بهشــت راهزنان دریایی شده بود. البته اینكه 
می گوییم برای 3-2هزار سال قبل اســت. این جزایر در شمال جزیره سیسیل قرار 
دارند. ماجراجویان كنیدوسی اقدام به راهزنی دریایی می كردند و كاروان های تجارتی 
كه از تنگه های دریایی می گذشتند را غارت می كردند. البته بین خودشان در این جزایر 
به شدت عادالنه رفتار می كردند؛ به طوری كه بعدها این عدالت  رفتاری شان زبانزد شد. 
آنها غنایم به دست آمده را عادالنه بین خودشان تقسیم می كردند و زمین های جزایر 
نیز به مساوی به همگان تعلق داشت. محصوالتی هم كه كاشته می شد به تساوی بین 

اهالی پخش می شد. البته بعدها، دوباره زد و خوردها در این جزایر ادامه پیدا كرد.

غذاهای خوشمزه جزیره
می گویند كه سیســیل و جزیره های دور و برش، از طریق گدازه های آتشفشانی 
به وجود آمده است. از جمعیت 5میلیونی این جزیره و اطرافش نیز 98درصدشان 
ایتالیایی اصیل بوده و 2درصدشان را هم مهاجران غالبا آسیایی تشكیل می دهند. 
از دیگر چیزهایی كه باعث شهرت این منطقه شده، غذاهای محلی آن است كه با 
توجه به دست به دست شدن این جزیره در طول تاریخ و همچنین مهاجرت های ریز 
و درشت به آن بوده است. جزیره هم كه هوای معتدلی دارد كه باعث توریستی شدن 

آن هم شده؛ در تابستان نهایتا دمای آن به 30درجه سانتی گراد می رسد.

مافياهای خانوادگی
مافیا مجموعه هایی هســتند كه 
به صورت خانواده های معروف در 
این عرصه شناخته می شوند. البد 
فیلم »پدرخوانــده« را دیده اید؛ 
دقیقا چیزی شبیه به آن است. هر 
خانواده، یك روستا یا شهر یا حتی 
منطقه را تحت رهبری و سیطره 
خودش دارد. ساختار خانواده ها 
درختی است و توسط فردی به نام 
پدرخوانده بــا دن یا باس رهبری 
می شــود. پدرخوانده، مشاور و 

معاونی هم دارد. 

   اصول مافیا
روش اصلی مافیای سیسیلی، كوزا 
نوسترا است. آنها با این روش یك 
فعالیت تبهكارانه ســازمان یافته 
با اصالت تاریخی را در سیســیل و 
ایتالیا انجام داده و هدایت می كنند. 
گفته می شود كه این مافیا، اصول 
خاصی هــم دارد كــه در یكی از 
مأموریت های پلیس، اصول ده گانه 
آنها كشف شــد؛ مثل اینكه نباید 
با پلیس دیده شــوید و كسی حق 
ندارد خودش را مستقیم به مافیا 
معرفی كند و باید توسط نفر سومی 

معرفی شود و... .

   باج گیری سیسیلی
مافیا، یكی از نخســتین چیزهایی 
است كه با شــنیدن نام سیسیل 
مطــرح می شــود. حتــی گاهی 
سیسیلی، معادل مافیایی نیز به كار 
می رود. مافیا در این جزیره كه به 
نوعی زادگاه آن محسوب می شود، 
كسب وكارهای زیادی برای خودش 
راه انداخته اســت؛ ازجمله اینكه 
بخشــی از درآمد گردشــگران به 
كسب وكارهای آنها راهی می شود. 
به همیــن  دلیل هم هســت كه 
مسئوالن محلی ســعی می كنند 
كاری كننــد تــا توریســت های 
خارجی، به رستوران ها و مغازه های 
غیرمافیایی هدایت شوند. در چند 
دهه اخیر، بومیان سیسیلی »پیزو« 
یا پول محافظت یــا پول حمایتی 
به گروه هــای مافیایــی پرداخت 
می كردند تــا مثال امنیت شــان 
حفظ شــود. تنها در سال 2012، 
سه چهارم كسب وكارهای سیسیلی 

پیزو پرداخت می كردند.

سیسیل، 
بناهای تاریخی زیادی 

هم دارد كه ازجمله آنها می شود 
به سیراكوز اشاره كرد كه در آن 

می توانید بازمانده های فرهنگ یونانی 
و رومی را مشاهده كنید. آمفی تئاترها 

و معماری هایی با بناهای تاریخی، 
به شدت در این شهر 
چشم نوازی می كند

كارتل مدلین/ پدرخوانده ای به نام اسكوبار
این سازمان جنایتكار را بزرگ ترین كارتل كوكائین تاریخ هم دانسته اند. برای اینكه اهمیت این گروه 

تبهكاری را درك كنید، باید عرض كنیم كه پابلو امیلیو اسكوبار گاویریا یا همان اسكوبار معروف، 
رئیس این باند مخوف بوده است؛ باندی كه یك تنه كلمبیا و آمریكای التین را به هم ریخته بود. 

می گویند كه ثروت اسكوبار در زمان اوج فعالیتش به 30میلیارد دالر هم رسیده و در سال 1980، 
80درصد كوكائین قاچاق شده به آمریكا را تأمین می كرده. او را در كلمبیا به نام های پدرخوانده، 
رئیس، لرد و رابین هود هم می شناختند. سعی می كرد با ساخت خانه و ایجاد شغل و كارخانه و... 

حسابی خودش را بین مردم جا بیندازد. به همین دلیل هم برخی دوستش داشتند. این مافیا با قتل 
اسكوبار، دیگر وجود ندارد اما همیشه جزو سازمان های معروف تبهكاری ذكر می شود.

موتورسواران سرخ و سفید/ خشونت روی موتورها
موتورسیكلت های هارلی دیویدسون را كه دیده اید؟ در دنیا، خالفكارانی هستند كه ابزار و شناسه 
اصلی   شان، همین موتورسیكلت ها هستند. اگر در انتخابات اخیر آمریكا هم دقت كرده باشید، 
برخی از طرفداران ترامپ از این دست موتورها داشتند و قیافه های عبوس و جدی. این گروه های 
تبهكاری در كشورهای مختلف پخش شده اند؛ از آمریكا بگیرید تا آلمان و حتی تایلند. اولین بار 
هم در سال 1948میالدی بود كه توسط خانواده بیشاپ در آمریكا و از نتیجه ادغام چند مركز 
موتورسیكلت سواری كارشان را شروع كردند؛ در كل مواد مخدر توزیع می كنند و درگیر قاچاق انسان و 
زورگیری و... هستند. اما كسانی كه می خواهند در باند موتورسیكلت سواران سرخ و سفید عضو شوند، 
باید گواهی معتبر موتور، یك عدد از این موتورها با ظرفیت باال و البته قیافه ای خشن داشته باشند.

مافیای سیسیل/ پدرخوانده ای برای پدرخوانده ها
همانطور كه در مطلب اصلی این صفحه هم مطالعه كرده اید، سیسیل، زادگاه یكی از گروه های 
مافیایی معروف دنیاست. در واقع مافیای سیسیل را باید پدرخوانده مافیاها بدانیم. جالب اینكه 

اعضای این مافیا بسیار كمتر از اعضای دیگر گروه های مافیایی است. با این حال نفوذ و قدرت 
بسیار بیشتری دارند. آنها سعی می كنند با نفوذ میان سیاسیون ایتالیایی، پولشویی كنند و به 
ثروت كالن برسند. از طریق گرفتن پول زور برای محافظت از كسب وكارها نیز بخشی دیگر از 
نیازهای مالی خود را رفع می كنند. بحث مواد مخدر و قاچاق انسان و... هم كه روی دیگر این 

سكه است. از شاخصه های این گروه تبهكاری، خانوادگی بودن آن است.

یاكوزاها/ وحشی های سرزمین آفتاب تابان
این سازمان های تبهكاری هم از معروف ترین های جهانی هستند. در ژاپن متولد شده اند؛ 
هرچند ممكن است كه عرصه فعالیت شان به كشورهای دیگر جنوب شرقی آسیا هم گسترش 
پیدا كند. آنها را غالبا با انگشت های كوچك قطع شده و خالكوبی های شان می شناسند. این 
انگشت ها در عذرخواهی نسبت به اشتباهی كه صورت گرفته، قطع می شود. خالكوبی ها هم 
نشانه ای از خشونت و مردانگی این گروه های محسوب می شود. گفته می شود كه پیشینه 
این سازمان های تبهكاری به قرن هفدهم میالدی بازمی گردد و غالبا هم در زمینه مواد مخدر 
فعالیت می كنند. گاهی نیز درگیری  درونی آنها باعث می شود تا برخی از خیابان های ژاپن، 
عرصه تقابل مسلحانه شان شود.

گروه آل كاپون/ معروف ترین تبهكار 
این یكی، خودش معروف تر از گروهش است؛ خالفكاری به نام آل كاپون. او نماد خالفكاری 

لجام گسیخته در آمریكای دهه های 20و30 بود و ده ها پلیس برای دستگیری اش مأمور شده 
بودند. در ابتدای شروع به كارش، صورت او توسط یك تبهكار دیگر در یك درگیری زخمی شده 

و برای همیشه عنوان صورت زخمی برایش باقی ماند. او را متهم به مواردی چون فرار مالیاتی، 
مدیریت باند آدم كشی، تجارت اسلحه و قاچاق مواد مخدر كرده اند. شاید بیراه نباشد كه شهرت 

او را در آمریكا، همپای پابلو اسكوبار در آمریكای التین بدانیم. این گانگستر آمریكایی، اما اصالت 
ناپلی داشت. او مدت ها در فهرست سیاه پلیس آمریكا بود و صحنه درگیری او و پلیس، هنوز از 

صحنه های ماندگار نیویورك دهه30محسوب می شود.

كریپس و بالدز/ جنایت در ینگه دنیا
از دیگر سازمان های تبهكاری معروف جهان، باید به سازمان كریپس اشاره كرد. این گروه 
نیم قرن پیش در لس آنجلس و توسط ریموند واشینگتن و استنلی ویلیامز شكل گرفت. آنها را 
خشن ترین مافیای خیابانی ینگه دنیا می دانند. ما كه ندیده ایم ولی می گویند نزدیك به 40هزار 
نفر هم عضو آن هستند. رنگ رسمی لباس شان، آبی است كه البته امروزه به خاطر تحت تعقیب 
پلیس قرار نگرفتن نمی پوشند. آدم ربایی و كشتن اعضای مافیاهای دیگر آن هم به شكل های 
هولناك از فعالیت های این گروه  است. رقیب این گروه در خیابان های آمریكا را بالدز می دانند و 
سال هاست رقابت خیابانی این گروه های تبهكاری در آمریكا ادامه دارد.

آپاچی ها/ پاریس نشین های خالفكار
از دیگر گروه های تبهكار معروفی كه امروزه خبری از آنها نیست، آپاچی ها بودند. آنها در اوایل 

قرن نوزدهم میالدی در فرانسه متولد شدند. اما چرا آپاچی؟ چون به قدری در جنایت های خود 
خشونت می ورزیدند كه عمال آنها را شبیه اقوام آپاچی در آمریكای شمالی می دانستند؛  سریع 

و خشن و بی باك. اعضای این گروه مافیایی، لباس ها و پوشش خاصی داشتند و حتی برای 
خودشان یك نوع خاص از ورزش های رزمی را هم ساخته بودند تا موقع درگیری ها استفاده 
كنند. این تبهكاران البته سالح های دیگری هم داشتند؛ ازجمله سالحی گرم كه هم نوعی 
هفت تیر بود، هم نوعی چاقو و هم وقتی جمع می شد، تبدیل به نوعی پنجه بوكس می شد.

لس زتا/ تبهكاری نظامیان بازنشسته
تصور كنید كه ژنرال ها و نظامیان بازنشسته یك كشور، تصمیم بگیرند كه یك گروه تبهكاری 
بسازند، چه می شود؟ آن وقت است كه یك باند خالفكاری به اسم لس زتا در مكزیك شكل 
می گیرد. امضای این گروه تبهكاری هم این است كه عالقه شدیدی دارند تا به صورت رسمی، 
خالف ها و تبهكاری های شان را در روز روشن انجام دهند تا نشان دهند چقدر شجاعت دارند. 
این مافیا، غالبا درگیر قاچاق اسلحه، مواد مخدر و فحشا در دنیاست. زمان شكل گیری این 
باند 26سال قبل بوده است. گفته می شود كه 10هزار نفر عضو این مافیا هستند؛ سازمان 
تبهكاری ای  كه اعضایش از دستگیری و شكنجه اعضای مافیاهای رقیب به شدت لذت می برند.

بازخوانی فعالیت و شكل گیری چند گروه مافیایی و سازمان تبهكاری معروف دنیا 

آنها جنایت را زندگی می كنند
انسان ها دوست دارند كه در طول زندگی شان، از امكانات و پول و دستاوردها و نفوذ و 
اعتبار بیشتری برخوردار باشند. قاعده اش این است كه از طریق منطقی و قانونی به این 
خواسته های خودمان جامه عمل بپوشانیم. اما بعضی ها هم هستند كه می خواهند راه 
میان بر را بروند و حال و حوصله راه های قانونی را ندارند. اینجاست كه تبهكاری به صورت 
فردی یا جمعی شكل می گیرد. تبهكاری های جمعی، می تواند حالت سازمان یافته هم 
به خودش بگیرد كه در این صورت با سازمان های تبهكاری روبه رو هستیم؛ سازمان هایی 

كه تلویحا نام مافیا را هم برایشان انتخاب می كنند. گاهی پلیس و دولت ها موفق می شوند 
با این سازمان ها مقابله كنند و گاهی نیز موفق به انجام این كار نمی شوند. با هم، نگاهی 
به چند تا از سازمان های تبهكاری معروف دنیا می اندازیم تا در این باره بیشتر بدانیم؛ 
گروه هایی كه گاهی سعی می كنند با رابین هود بازی در آوردن و رسیدگی به محله های 
فقیرنشین و دادن پول و وام به كســب وكارهای در آستانه ورشكستگی، نفوذشان را 

گسترده تر كنند.



سریال گردی9تماشا خانه

اگر از سریال های تاریخی خوشتان 
می آیــد، مینی ســریال »دوریت 
كوچك« )Little Dorrit( را از دست 
ندهید. این ســریال 14قســمتی 
انگلیسی كه در سال2008 منتشر 
شده، داستان دختری به نام »ایمی 
دوریت« است كه در خانواده ای فقیر 
زندگی می كند. به همین دلیل شب 
و روز كار می كند تا بتواند خرج خود 
و پدرش را تامین كند. تا اینكه روزی 
برای كار در منزل زنی ســالخورده 
به نام »كلنم« با پســرش »آرتور« 
آشــنا می شــود. در این مجموعه 
تلویزیونی كه بر پایه رمانی به همین 
نام از »چارلز دیكنز« ساخته شده، 
كلر فوی، متیــو مك فادین، جودی 
پارفیت و تام كورتنی بازی كرده اند. 
این سریال برنده جایزه گلدن گلوب 
بهتریــن مینی ســریال تلویزیونی 
شــده و 7جایزه امی شامل بهترین 
مینی ســریال، بهترین كارگردانی، 
بهترین فیلمنامه نویسی و... را از آن 

خود كرده.

دوریت كوچولو!

هر آنچه تا امروز درباره »شرلوك 
هلمز« دیده اید، از فیلم و ســریال 
و... كنــار بگذاریــد و ســریال 
»شــرلوك« را ببینید؛ سریالی در 
4فصل كــه در فاصله ســال های 
2010تا 2017ســاخته و منتشر 
شده و كارآگاه شــرلوك امروزی 
به همراه دكتر واتســون سعی در 
حل معماهــای جنایــی قرن21 
دارد. هر فصل این ســریال دارای 
3اپیــزود 90دقیقه ای اســت كه 
آنها را مارك گیتیس و اســتیون 
موفات كارگردانــی كرده اند. این 
سریال اكشــن، پلیسی و معمایی 
كــه در آن بندیكــت كامبریچ در 
نقش شــرلوك، مارتین فریمن در 
نقش دكتر واتسون و اندرو اسكات 
در نقش پروفســور موریاتی ایفای 
نقش كرده اند، از طریق پلتفرم های 
ایرانی ازجمله فیلیمو، نماوا، نماشا 
و... قابل مشــاهده اســت. توصیه 
می شــود حتما این سریال جذاب 
را كه درمجموع 12اپیــزود دارد 

ببینید و لذت ببرید.

شرلوك 9/2امتیازی!

هنر بزرگ اندیشیدن

داستان زنان ابرقهرمان
یكــی از ســریال های جذابی كه 
همین امسال منتشر شده، سریال 
»The Nevers« اســت؛ سریالی 
اكشــن و تخیلی دربــاره گروهی 
از زنــان دوره ویكتوریایــی كه با 
توانمندی های غیرمعمول شــان 
وارد ماموریتی می شوند كه ممكن 
است جهان را تغییر دهد. ماجرا از 
این قرار است كه در سال1986 در 
پی یك اتفاق ماوراءالطبیعه، قدرتی 
فرابشری به زنان داده می شود و در 
این بین گروهی از زنان ماموریت 
پیدا می كنند تا از ســایر زنان در 
برابر دشــمنانی كــه به دنبال این 
قدرت هــا هســتند، محافظــت 
كنند. این مینی ســری جذاب كه 
كارگردان های آن »جاس ودون« 
و »دیوید سمل« هستند، 6قسمت 
بیشــتر ندارد و در آن لورا دونلی، 
اولیویــا ویلیامز، نیك فراســت، 
الینور تاملینســون و آن اسكلی، 
نقش آفرینی كرده اند. فیلیمو هم 
این سریال را به صورت زیرنویس و 

دوبله گذاشته است.

پنجشنبه

شماره 123
27  خرداد 1400 

در گذشته و پیش از اختراع ســینما و تلویزیون تنها راه آگاهی 
مردم از تاریخ، گوش دادن به روایات شــفاهی یا خواندن متون 
مكتوب تاریخی بود كه خواندن آنها نیز برای هر كسی امكان پذیر 
نبود. اما حاال رسانه های تصویری و شنیداری این امكان را فراهم 
كرده اند كه روایت قابل دركی از زندگی گذشتگان داشته باشیم. 
در این میان فیلم های مســتند تاریخی به مثابه بازنمایی زنده 
تاریخ، ارزش های اطالعاتی معتبری برای اســتخراج حقایق 

تاریخی و تبیین و تفســیر رویدادها، دوره ها و شخصیت های 
تاریخی دارند. یكی از شــخصیت های مهم تاریخی كه دیدن 
فیلم های مستند درباره او خالی از لطف نیست، دكتر محمد مصدق 
است. نخست وزیر دولت مردمی ایران و یكی از رهبران جنبش 
ملی كردن صنعت نفت كه كار ماندگار او الهام بخش جنبش های 
ضد استعماری در منطقه شد. در ادامه 7 مستند درباره زندگی 

پرفراز و نشیب این بزرگمرد تاریخ معاصر را با هم مرور می كنیم.

مصدق، نفت و كودتا
بعد از انقالب 13۵7 به دالیلی نقش آمریكا در كودتای 28مرداد بیش از اندازه پررنگ شد. اما از همان 
سال های بعد از 1332، تحلیل برخی از چهره های سیاسی این بود كه آمریكا تنها نقش مجری را داشته و 
طراح اصلی كودتا، انگلستان بوده است. در مستند مازیار بهاری اطالعاتی وجود دارد كه این تحلیل را تقویت 
می كند. او تقریبا سراغ همه طرف های مناقشه رفته؛ از محمود مصدق )نوه دكتر محمدمصدق( تا محمود 
كاشانی )فرزند آیت اهلل كاشانی(، عزت اهلل سحابی2 )ملی- مذهبی(، محمدعلی عمویی )حزب توده(، 
موسی فشاركی)محافظ مصدق(، عباس رمضانی )نوچه طیب حاج رضایی، فعال در كودتای 28مرداد(، 
سام فال)دیپلمات ارشد بریتانیا( و... . بهاری در فیلمش، نقش رادیو بی بی سی در تخریب مصدق را مستند 
كرده؛ جالب آنكه این فیلم برای نخستین بار از تلویزیون بی بی سی فارسی پخش شده است. صدای مهدی 
میراشرافی كه از رادیو تهران خبر پیروزی كودتاچی  ها را با شعف می داد، برای نخستین بار در این فیلم 
منتشر شد. كودتا برضد دولت مصدق پس از آن امكان پذیر شد كه ابتدا دولت آمریكا طی عملیاتی موسوم به 
»عملیات آژاكس« ایران را در آشوب و هرج و مرجی فروبرد كه راه را برای سقوط مصدق هموار كرد.

یادی از مبارزات دكتر حسین فاطمی
گرچه این مستند كه در سال13۵9 به همت محمد تهامی نژاد ساخته شده درباره یكی از مهجورترین 

شخصیت های تاریخ معاصر، دكتر حسین فاطمی است اما از آنجا كه او وزیر امور خارجه دكتر مصدق در 
زمان كودتا بود، می توان در زمره مستندهای مرتبط با نخست وزیر آورد. فاطمی یكی از پیشنهاددهندگان 

اصلی تشكیل جبهه ملی و ملی شدن صنعت نفت بود و یكی از نفرات اصلی در تعطیلی سفارت انگلیس 
و اخراج آنان به شمار می رفت. در دوران تبعید مصدق به روستای احمدآباد، او كماكان از خانواده حسین 

فاطمی نامه ها می گرفت؛ همدیگر را بابت خسران مشتركشان دلداری و تسلی می دادند. مصدق در نامه ای 
به برادرزاده فاطمی نوشت:»هر وقت به مرارت هایی كه آن مرد شجاع متحمل شد، فكر می كنم، نمی توانم 

جلوی خودم را بگیرم كه متأثر نشوم و اطمینان دارم كه نام نیك او تا ابد در صفحات تاریخ ایران باقی خواهد 
ماند.« این مستند شامل گفت وگوی ویژه ای با سلطنت فاطمی، خواهر حسین فاطمی است كه تعریف 

می كند كه 16روز بعد از دستگیری برادرش -حسین- چگونه تصمیم گرفته می شود كه او در یك حركت به 
ظاهر خودجوش مردمی، به دست شعبان جعفری و نوچه هایش به قتل برسد.

محاكمه مصدق
مستند »محاكمه« نخستین تجربه كارگردانی سیداحسان عمادی است. او عالوه بر فعالیت های مطبوعاتی، تجربه 
پژوهش و نویسندگی چندین فیلم مستند را در كارنامه خود دارد. خودش درباره موضوع این مستند می گوید: 
»تمركز در فیلم محاكمه بر اتفاقات شب كودتا تا دادگاه بدوی دكتر محمد مصدق است. البته تا روز كودتا درباره 
مصدق حرف های زیادی گفته شده، اما كمتر كسی به دادگاه و اتفاقات آن روز پرداخته است. دكتر مصدق در روز 
كودتا برای خیلی ها تمام شد، اما صحبت های ایشان در دادگاه خیلی جذابیت دارد كه تمركز فیلم روی آن است. 
همزمان با مطالعاتی كه در این زمینه داشتم، تصمیم گرفتم مستندی پیرامون دادگاه مصدق بسازم. البته كتابی كه 
وكیل مدافع ایشان با عنوان »مصدق در محكمه نظامی« نوشته است، كمك زیادی برای به سرانجام رسیدن این 
مستند كرد. بی شك ساخت مستند تاریخی دشواری هایی به همراه دارد زیرا پیدا كردن منابع مورد نیاز فیلم كار 
سختی است. به همین دلیل از تصاویر آرشیوی صداوسیما و مركز اسناد استفاده شده است. البته مصاحبه با افرادی 
كه با این مسائل به نوعی مواجه بودند نیز در فیلم گنجانده شده است«. این فیلم مستند نیمه بلندی است كه برای 
نخستین بار، در بخش مسابقه ملی نهمین دوره جشنواره بین المللی سینماحقیقت روی پرده رفت.

وكیل عاشق
مستند »وكیل عاشق« ساخته ناصر زراعتی درباره وكیل مدافع دكترمصدق؛ سرهنگ جلیل بزرگمهر است 
كه سال 1373 ساخته شد. ظاهرا این تنها گفت وگوی تصویری است كه از بزرگمهر به جای مانده و از همین 
رو دارای ارزش است. پس از كودتای 28 مرداد او با سپهبد نقدی تماس گرفته و برای همكاری اعالم آمادگی 

كرد و چون سپهبد نقدی حاضر به پذیرش وكالت نشد معرفی او به عنوان وكیل تسخیری دكتر مصدق 
برگزیده شد. بزرگمهر در دادگاه تجدید نظر از سوی دكتر مصدق به وكالت برگزیده شد و به همین دلیل پس 

از آن اجباراً بازنشسته شد. دكتر مصدق به پاس قدردانی از زحمات او نوشته:»شما وكیل تسخیری بودید 
تسخیر نشدید و از اجرای اوامرمافوق، سرباز زدید. سخنی برخالف وجدان نگفتید و هرگونه مداركی هم كه 
مورد احتیاج اینجانب بود از نظر انجام وظیفه، برایم تهیه نمودید كه نمی دانم چگونه تشكر كنم؛ و این انجام 
وظیفه سبب شد كه بعد از ختم محاكمه، شما را از كار خارج كنند و یك عمر صحت عمل و درستكاری شما 
را ندیده بگیرند. به عقیده اینجانب، شما چیزی گم نكردید و چنانچه نام نیك خود را با ثروتی كه بعضی از راه 

خیانت به مملكت به دست آورده اند مقایسه كنید، معلوم خواهد شد كدام گواراتر و وزین تر است.«

مصدق، نگاهی دیگر
مستند »مصدق، نگاهی دیگر« دریچه ای بر منش، روش و بینش اثر شهید هدی صابر یكی دیگر از آثار هنری است 

كه تنها به بازخوانی وقایع آن دوران و زندگی سیاسی مصدق نپرداخته است. بلكه این فیلم مستند حاصل گفت وگوی 
هدی صابر با شمار زیادی از نزدیكان و مصاحبان مرحوم محمد مصدق در دوران تبعید و حصر در احمدآباد پس 
از كودتای ننگین 28 مرداد 1332 تا پایان حیات رهبر نهضت ملی ایران است. در این مستند كه طی سال های 

1389-1388 تهیه شده، هدی صابر با كسانی چون محمود مصدق )نوه دكتر مصدق(، سروان موسی مهران فشاركی 
)فرمانده گارد حفاظت از نخست وزیری(، نصراهلل خازنی )رئیس دفتر مصدق در دوران نخست وزیری(، حسین 

شاه حسینی )پیشكسوت و عضو شورای مركزی و نایب رئیس جبهه ملی(، دكتر اسماعیل یزدی )پزشك معالج دكتر 
مصدق( و... گفت وگو كرده است. این گفت وگوها حاوی جزئیات ناگفته و قابل تاملی از منش و سلوك شخصی مرحوم 

مصدق است كه بیانگر مردمداری، سالمت و انضباط مالی، برخورد انسانی و صمیمانه و سخاوتمندانه با زیردستان، 
پرهیز از سوءاستفاده از موقعیت شخصی، برخورد تعالی بخش با ضعف های اخالقی اطرافیان، تأكید بر قانون در امور 

روزمره و جزئی و ویژگی های متعدد منحصر به فرد این شخصیت سیاسی ایران معاصر است.

آقای نخست وزیر
مستند »آقای نخست وزیر« روایتی متفاوت از 28 ماه نخست وزیری دولت ملی مصدق و روزگار ملت ایران در آن 
زمان است. این اثر مستند كه به كارگردانی محمدرضا امامقلی ساخته شده در گفت وگوهایی مجزا با چهره هایی 
نظیر داوود هرمیداس باوند، محمدمهدی عبدخدایی، ابراهیم یزدی، حسین شاه حسینی، سیدحسین موسویان 
و عبدالعلی ادیب برومند تالش كرده است بخش هایی از تجربه ملت ایران را برای نسل امروز بازگو كند. در توضیح 
این فیلم مستند آمده است: »پایان خونبارترین جنگ دنیا اعالم می شود، اما برای ایران كه ثروت عظیمی زیر 
خاكش نهفته است، جنگ تمامی ندارد. مردم كه دیگر تحمل غارت نفت را ندارند، برای گرفتن حق خود قیام 
می كنند. این قیام شروع مبارزه ای پرفراز و نشیب با دشمنانی سرسخت است، مبارزه ای كه آمیخته از روزهای 
تلخ و شیرین فراوان است، از میان دولتمردان آن روزگار، مردی نخست وزیری را برعهده گرفت كه بازخوانی 
وقایع دوران حكومتش خالی از لطف نیست! مردم ما برای كسب تجربه، بهای گرانی را پرداخته اند و باید تجربه 
پیشینیان در اختیار آیندگان قرار گیرد. بیان تاریخ گذشته به معنای چنگ زدن به خاطره ای است كه در لحظه 
خطر می درخشد و باید بدانیم هیچ چیز جدیدی در تاریخ وجود ندارد، مگر آنچه ما نمی دانیم.«

كودتای ۵۳
تقی امیرانی، مستندساز ایرانی ساكن انگلیس و والتر مرچ، تدوینگر فیلم هایی چون »اینك آخرالزمان«، »مكالمه« 
و »بیمار انگلیسی«، حین تحقیق برای ساخت فیلم مستندی درباره كودتای 28 مرداد 1332 به مدارك و اسنادی 

دست یافتند كه دهه ها از چشم عموم مردم و اغلب تاریخ نویسان این حوزه پنهان بوده است؛ اسنادی كه نه تنها امكان 
بیان روایتی دقیق تر از كودتا را فراهم آورده بلكه بسیاری از زوایای تاریك تاریخ 67 ساله این رویداد را نیز روشن 

كرده است. »كودتای ۵3« محصول 10سال كاویدن اسناد محرمانه و پیگیری مصرانه شواهد برای درك جزئیات 
حیرت انگیز كودتاست. به این اعتبار، فیلم روایتی از كودتای 28 مرداد به دست می دهد كه تاكنون روی پرده سینما 
دیده نشده است. این مستند در بخش نمایش ویژه چهاردهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت حضور داشت 
و در آیین اختتامیه این جشنواره جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را از آن خود كرد. كودتای ۵3 طی یك دهه 
ساخته شده و محصول مشترك ایران، انگلیس و آمریكاست. تقی امیرانی در یادداشتی پیرامون ساخت این فیلم 

می گوید:»از » ژان لوك گدار« نقل است كه این شما نیستید كه فیلم را می سازید، این فیلم است كه شما را می سازد. 
این جمله دست كم در مورد من و فیلم ام »كودتای ۵3« طی یك دهه روند پُر پیچ وخم ساختنش صدق می كند.«

مستندهای آقای نخست وزیر
معرفی 7 فیلم درباره دكتر محمد مصدق

پای صحبت های فرهاد آئیش، بازیگری كه 
در جدیدترین ساخته مسعود كیمیایی ظاهر شده است

برای سومین بار 
مصدق شدم

حدود بیست و اندی سال پیش وقتی بعد از سال ها مهاجرت به وطنش بازمی گردد، 
عبداهلل اسكندری كه یكی از چهره پردازان و طراحان گریم تراز اول سینمای ایران است 
او را می بیند و در همان دیدار اول به او می گوید: »شما باید یك روز نقش مصدق را بازی 
كنید«! فرهاد آئیش كه بازیگری، نویسندگی و كارگردانی در تئاتر را حرفه  ای آغاز كرد 
از همان زمان منتظر بود كه روزی نقش مصدق را كه عالقه خاصی هم به شخصیتش 
داشت بازی كند. نخستین بار در نمایش »راپورت های شبانه دكتر مصدق« در نقش 
دكتر محمد مصدق روی صحنه رفت و بعد از آن هم همین نقش را در فیلم »تختی« ایفا كرد. حاال به تازگی در 
فیلم »خائن كشی« تازه ترین كار مسعود كیمیایی نیز در نقش این سیاستمدار، مقابل دوربین قرار گرفته است. 

    اجازه دهید سؤال نخست را از دكتر مصدق و 
كاراكتری كه شما ۳بار آن را بازی كرده  اید بپرسیم. 
بازی در نقش آدم های واقعــی و تاریخی به ویژه 
معاصر كار ساده ای نیست. چطور شد مایل به بازی 

در این نقش آن هم برای سومین بار شدید؟
من همیشه نقشی را انتخاب می كنم كه برایم چالش برانگیز باشد 
و با آن رشد كنم. معموال برای بازی هر نقشی روی نقاط مشترك 
شخصیت خودم با آن نقش ســرمایه گذاری می كنم و آن نقش را 
درمی آورم. با آقای مصدق یك تفاوت هایی داشتم ولی از آنجا كه 
ایشان را خیلی دوست دارم نتوانستم این نقش را قبول نكنم. من 
عاشق مصدق هستم زیرا یكی از شخصیت های برجسته سیاست 
ایران است و می توانست نقطه عطفی در تاریخ ایران باشد اما به دلیل 
سیاست های غرب نشد. البته از نظر ساختار صورت شباهت هایی 
با ایشان دارم كه باعث می شود خیلی از كارگردان ها انگیزه این را 
داشته باشند كه مرا برای نقش دكتر مصدق انتخاب كنند. همانطور 
كه شما زیركانه گفتید وقتی شخصیتی واقعی، معاصر هم باشد 
كار، سخت تر هم می شود؛ زیرا بسیاری آن كاراكتر را می شناسند 
و نزدیك است و از آن فیلم و عكس زیادی هست. به هر حال من 
خیلی سعی كردم به كاراكتری كه بازی می كنم وفادار باشم. از نظر 
تحقیقاتی خیلی روی شخصیت مصدق و حاالت بدنی، میمیك 
صورت، تن صدا، نــوع راه رفتن و... كار كردم. ســعی كردم از بعد 

سیاسی و روانشناسی، ایشان را بشناسم.

    با توجه به اینكه برای ایفای این نقش مطالعات 
زیادی درباره شخصیت دكتر مصدق داشتید، اگر 
بخواهید دكتر مصدق را برای ما توصیف كنید چه 

خواهید گفت؟
دكتر مصدق یك سیاست مرد شریف بود. آدمی راستگو بود كه دروغ 
ـ اگرچه سیاستمدار بسیار بزرگی بودـ    مصلحتی یا سیاستمدارانه هم 
نمی گفت. همیشه سعی می كرد بر پایه حقیقت، صداقت و عدالت 
حرف بزند. شاید جمالتی كه من می گویم كمی شعارگونه به  نظر 
بیاید ولی واقعا اینطور بوده است. به شدت از نظر سیاسی زیرك بود 
ولی زیاد دروغ نمی گفت. اگر یك نگاه كوتاه به سخنرانی طوالنی 
او در دادگاه الهه داشته باشیم می فهمیم كه چقدر انسان باهوشی 

بوده و سعی می كرده صادقانه به دنبال عدالت باشد. ولی در عین 
حال از نظر روانشناسی چقدر خوب مخاطب بین المللی خودش را 
می شناخته؛ به گونه  ای فكت ها و واقعیت ها را برای دفاع در كنار هم 
می گذارد كه مخاطبانش در حالت رودربایستی مجبور می شوند 

رأی مثبت به خواسته او بدهند.
    مصدق موافقان و البتــه مخالفان زیادی دارد؛ 

فیدبك ها از ایفای این نقش برای شما چطور بود؟ 
از آنجا كه كه من در دنیای مجازی نیستم و اینستاگرام ندارم خیلی 
از بازتاب های این نقش در فضای مجازی اطالع ندارم اما نزدیكان 
و همكارانم خیلی مثبت به این مســئله نگاه می كردند و من جزو 
افتخاراتم است كه توانســته  ام مصدق را به گونه  ای و در موقعیتی 
بازی كنم كه به آن لطمه نخورد؛ یعنــی وفاداربودن خیلی برایم 
اهمیت داشت؛ چه در تئاتر قبلی و چه در این فیلم آخر كه آقای 
كیمیایی كارگردانی كردند و ایشان هم همانگونه ارادت نسبت به 
مصدق داشتند. برایشان خیلی مهم بود تا این شمشیر را از رو بسته 
باشند برای كسانی كه می خواهند منفی به مصدق نگاه كنند. ولی 
یك سری افرادـ  به خصوص در خارج از كشورـ  با مصدق مخالف 
هستند. شاه خیلی اشتباهات و كارهایی داشت كه مورد تأیید من 

نبود ولی بزرگ ترین انتقادم در مورد اقداماتش علیه مصدق است.
    اشــاره كردید در فضای مجازی، فعالیت تان 

محدود است. علتش چیست؟
آدمی هســتم كه در خلوت خودم زندگی می كنم. می ترســم به 
دنیایی بروم كه ذهنم مریض شود. حاشــیه ها ذهن آدم را درگیر 
می كنند. وقتی یك نفر یك فحش بــه آدم می دهد، تا یك هفته 

ممكن است ناراحت شود یا وقتی یك نفر از او تعریف می كند خیال 
می كند كسی شده. من خلوت خودم را خیلی دوست دارم و حتی 
تلویزیون هم زیاد نگاه نمی كنم. زیاد سفر می روم. با اینكه دنیای 
مجازی چیزهای مثبت هم دارد اما ترجیح دادم در آن فعال نباشم. 
    نقش خاص دیگری هم هست كه تمایل داشته 

باشید بازی كنید؟
من همیشه دلم می خواست نقش گاندی را بازی كنم. چندین بار 
جاهای مختلف ابراز كردم تا شاید تهیه كننده یا كارگردانی تحریك 
شود و این كار را شروع كند. درباره نقش های آثار بزرگ هم به تازگی 
با استاد علی نصیریان راجع به تئاترهای مختلفی كه نوشته شده 
از قدیمی تا جدید، بحث های بسیار طوالنی و لذتبخشی داشتیم 
كه خیلی به شــاه لیر می انجامید. این نقش، چقدر مثل اسمش، 
شاه نقش است! ابعاد بسیار پیچیده  ای دارد. فكر می كنم چالشی 
كه شاه لیر می تواند برای من در این سن داشته باشد، بیش از هر 

نقش دیگری است.
    از ریسك و ســختی های بازی در این روزهای 

كرونایی برایمان بگوید.
در دوران كرونا اغلب ســر كار بودم و پروتكل های بهداشتی ها را 
به جد رعایت كردم و خوشبختانه خیلی خوش شانس بودم كه تا 
االن كرونا نگرفته ام. راستش وقتی در صحنه فیلمبرداری مجبور 
به رعایت نكردن برخی پروتكل های بهداشــتی مثل برداشــتن 
ماسك می شویم یاد صحنه های جنگ می افتم )به شوخی(؛ مثل 
سربازهایی در خط مقدم كه هر آن ممكن است یك تیر یا تركشی 
به آنها اصابت كند. احساس می كردم در سینما هم همینطور است؛ 

ـ به خصوص  چون مجبور هستیم ماسك نزنیم و در جمع های بزرگ 
صحنه هایی كه تعداد زیادی بازیگر و هنرور هستندـ  حضور داشته 
باشیم كه بسیار خطرناك است. ریسكی بود كه من به جان خریدم. 
خوشحالم كه الاقل كرونا من را به دلیل خانه نشاندن، افسرده نكرده 
است. خوشبختانه االن هم واكسن زده ام و تا حدودی خیالم راحت 

شده است.
    شــما در رفت وآمدهــای داخل شــهری از 
موتورسیكلت اســتفاده می كنید. این موضوع 
بازتاب زیادی پیــدا كرده. هنوز هــم با موتور 

رفت وآمد می كنید؟
از هفده سالگی تا االن همیشه موتور داشته ام و عاشق موتور هستم. 
عشقی كه من به موتور دارم یك عشقی است كه در حافظه ژنتیك 
من نقش بسته است. من با آن عجین هستم. فكر می كنم رابطه 
من با موتور شباهتی به رابطه یك انسان با وسیله نقلیه ندارد. حس 
می كنم رابطه من با موتور مثل ارتباط انسان های اولیه با اسب باشد؛ 
انسان اولیه  ای كه برای نخستین بار با اسب ارتباط برقرار كرد و بر 
پشت آن اسب نشست و قدش بلندتر شد و سرعتش باالتر رفت و 
دنیا را از زاویه ای دیگر دیــد. االن 2 تا موتور دارم؛ یك موتور برای 
مسافت های طوالنی تر و یك موتور هم برای مسافت های كوتاه تر 
دارم. موتور هارلی دیویدســونم را فروختم چون برای من خیلی 

سنگین بود. االن وسپا سوار می شوم.
    می دانم كه شــما اهل نصیحت كردن نیستید 
اما جوانان این روزها بسیار عالقه مند به موتور و 
انجام حركات نمایشی و گاه خطرناك با آن شده اند. 
به نظرتان این هیجان از كجا نشــأت می گیرد و 

می توان به گونه ای دیگر تخلیه اش كرد؟
با موتور حركات نمایشی انجام نمی دهم و تك چرخ نمی زنم. االن 
شاید ۵0سال است موتورسوار هستم. یكی دو بار تصادف های بسیار 
ناچیزی داشته ام. دلیلش این است كه مراقبت می كنم. هر بار كه 
می خواهم سوار موتور شوم فكر می كنم اگر تصادف كوچكی هم 
كنم ممكن است به شكستگی اســتخوان یا مرگ منتهی شود. 
به خصوص در سن باالتر كه استخوان های ما ضعیف تر است، باید 
بیشتر مراقب باشیم. هنگامی كه موتوسوار مراقب است، لزوما این 
وسیله دیگر خطرناك نیست. همه به ما موتورسواران می گویند شما 
به كسی نمی زنید بلكه دیگران به شما می زنند ولی نه، اگر مراقب 

باشیم درصد احتمال تصادف خیلی پایین می آید.
    شــما نقش های جدی و كمدی متفاوتی بازی 
كرده اید اما نقش های خاكستری در كارنامه كاری 
شما كمرنگ است. این سلیقه و انتخاب شماست یا 

پیشنهادها اغلب اینگونه بوده است؟
هم خودم و هم دیگران به من نقش های خاص را پیشنهاد می دهند. 
وقتی نقشی خاكستری اســت معموال نمی توانیم چالش برانگیز 
باشــیم؛ به همین دلیل اگر خاكستری باشــد خودم به آن ابعاد 
می دهم تا چالش برانگیز شود. من غلوشــده بازی نمی كنم ولی 

انسان های غلوشده را خیلی دوست دارم.

الناز عباسیان

باركد را اسكن 
كنید و پادكست 
این گفت وگو را 
ببینید

آئیش در »خائن كشی« كیمیایی كه نخستین همكاری اش 
با این نویسنده و كارگردان پیشكسوت است، همان نقشی 
را بر عهده دارد كه در »راپورت های شبانه دكتر مصدِق« 
اصغر خلیلی بر عهده داشت. او در آن نمایش مصدِق پس از 
ملی شدن صنعت نفت در ۲۹اسفند ۱۳۲۹ تا هنگام درگذشت 
را بازی می كرد.
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نمی شود كســی اهل بازی باشد و 
»Call of Duty )نــدای وظیفه(« 
را بازی نكرده باشــد. ایــن بازی 
كــه محبوب ترین بــازی تفنگی 
به حســاب می آید، مدتی است در 
قالب نسخه اندروید هم درآمده و 
هركســی می تواند آن را به راحتی 
روی گوشی تلفن همراهش بازی 
كند. این بازی كه بــا توجه به نظر 
كاربران، امتیاز 4/7 را كسب كرده، 
تا به امروز حدود 4میلیون بار دانلود 
شده و همین نشان از محبوبیت این 
بازی تفنگی جذاب و خاطره انگیز 
دارد. ویژگــی این بازی نســخه 
اندروید این اســت كه می توانید 
آنالین با بازیكنانی از سراسر جهان 
مبارزه كنید. گرافیك بســیار باال، 
صداگذاری خیلی خوب، نقشه بازی 
روان و كنترل راحت شخصیت بازی 
و نشانه گیری و شــلیك، ازجمله 
ویژگی های نسخه اندرویدی ندای 

وظیفه است.

ندای وظیفه!

»ســرزمین اِوو« یــا همــان 
»Evoland« یك بازی اكشن و 
ماجراجویانه در سبك بازی های 
نقش آفرینی اســت كه نســخه 
اندرویدی آن در دسترس است. 
در این بازی هدایت كاراكتری با 
نام دلخواه تــان را برعهده دارید 
كه این شــخصیت اصلی مانند 
ماشین زمان در تاریخ بازی های 
ویدوئی سفر می كند! جالب اینكه 
در ابتدا كه شما همراه شخصیت 
اصلی بازی به گذشته بازی های 
ویدئویی رفته ایــد، فضای بازی 
سیاه و سفید اســت. اما هر چه 
بیشتر پیشــروی كنید، رنگ به 
بازی اضافه شده و مثل پیشرفت 
بازی ها در دنیای واقعی، گرافیك 
بازی هم بهبود پیــدا می كند! 
بــرای رســیدن از یــك بازی 
كالســیك به یك بازی مدرن، 
بایــد یكی یكــی صندوق های 
پیش رویتــان را باز كــرده و با 
ماموریت هایی كه به شما سپرده 
می شــود، امتیازهــای الزم را 

كسب كنید.

سرزمین اِوو

اگــر بــه بازی هــای معمایی و 
 »Secret file« به اصطــالح 
عالقه دارید، هیــچ بازی ای مثل 
نســخه های بازی »Room« سر 
ذوق  تــان نمــی آورد. بازی های 
»اتاق« كه چندین نســخه از آن 
موجود است، یك بازی معمایی 
فوق العاده زیباست كه در این بازی 
بازیكن در یك اتاق مرموز حضور 
دارد؛ اتاقــی كه تنهــا راه بیرون 
آمدن از آن، حل كردن معماهای 
عجیــب و غریــب و مواجهــه با 
اتفاقات مختلف آن است. نسخه 
اولیه این بازی سال2014 منتشر 
شــد و در آن بازیكن، یادداشتی 
از همكارش دریافت می كند كه 
می گوید برای یافتن یك شــیء 
باستانی، باید اطراف این خانه را 
كاوش و بررســی كند. هركدام از 
قسمت های این بازی كه تا كنون 
چندین نســخه از آن ارائه شده، 
یك ســناریوی جذاب و متفاوت 
دارد كه حاال حاالها شما را سرگرم 

خواهد كرد!

ROOM معمایی

پنجشنبه

شماره 123
27  خرداد 1400 

سرآشپز این هفته3دستور غذاهای محلی 
به شما پیشنهاد می دهد

رشت كه به شهر غذا و باران شهرت دارد، 
پیشینه دیرینه ای در خلق انواع مزه ها 
دارد. از آنجا كه میراث غذایی این خطه از كشــورمان، مانند هر 
شهر و استان دیگری برای بومیانش اهمیت فراوانی دارد، سرآشپز 
جوان این هفته، بهنام رســتمی درصدد معرفی دستورات بونی 
این شهر برآمده است. او از دوران دانش آموزی عالقه زیادی به 
مبحث آموزش داشت و با برگزاری كالس های درسی برای دیگر 
دانش آموزان اوقات فراغتش را پر می كرد. بعد از فارغ التحصیلی 
از دانشگاه گیالن در رشته مهندسی عمران، به سمت میل و عالقه 
خود به آموزش برگشت اما این بار با پیشینه خانوادگی در زمینه 
غذا، سراغ آموزش غذاهای محلی و سنتی شهرهای مختلف رفت. 
او همچنین از سال ۱۳۸۸ وبالگ نویسی و فعالیت در فضای مجازی 
را به طور جدی آغاز كرد و در زمینه بهینه سازی  فعالیت داشت. 
بعد از ورود به عرصه غذا هم موفقیت های جدیدی را كسب كرد 
و خیلی زود با آموزش غذاهای محلی و سنتی جایگاه خود را در 
شــبكه های اجتماعی پیدا كرد و مورد استقبال عموم واقع شد 
و دنبال كنندگان زیادی را به صفحه آموزشی خود جلب كرد. او 
كه هم اكنون بیش از90هزار دنبال كننده دارد، یكی از پیج های 
آشپزی با تعامل باال با مخاطبان را مدیریت می كند. هدف رستمی 
از فعالیت هایش، هم اكنون معرفی تمام خوراكی های محلی كشور 
به مردم ایــران و در گام بعدی معرفی 
آنها به تمام مردم دنیاست. در ادامه 
4دستور غذای محلی پیشنهاده 

رستمی را با هم مرور می كنیم.

سحر  غفوری 

كال كبابمرغ ناردونی

شامی رشتی

این غذای محلی یكی از خوشــمزه ترین خورش های شمال ایران است كه به 
روش های مختلفی تهیه می شــود و حتی گفتنی اســت كه خوشمزه ترین و 

پرطرفدارترین تركیب غذای شمالی ها به شمار می رود.

كال كبــاب یك پیش غــذا، یا بهتر اســت بگوییم یك چاشــنی 
شــگفت انگیز برای غذاهای خوشــمزه و لذیذ گیالنی است. برای 
معرفی مزه و طعم این غذا باید بگوییم كال كباب خوشــمزه ترین 
چاشنی ای است كه ممكن است به دهانتان مزه كند! تركیب طعم 
بادمجان كبابی و سیر و گردو و آب انار ترش و سبزی های محلی شما 

را شگفت زده خواهد كرد.

شامی رشتی یا شامی پوك یكی از پرطرفدارترین شامی های ایرانی مخصوص استان گیالن است 
كه مخصوصا در  ماه مبارك رمضان و سر سفره های افطار گیالنی ها می توان دید. این شامی به خاطر 
بافت پوك و پفكی و رشته های گوشت داخل آن طرفداران زیادی در ایران دارد و هركس گذرش به 

گیالن افتاد، بد نیست این غذای محلی را تست كند.

   مرغ: 4 تكه
   پیاز: یك عدد

   كره: ۵0 گرم
   سیر: ۲ حبه

   گردو: ۱00 گرم

   آب انار: ۲ لیوان
   رب انار: یك  قاشق غذاخوری سر پر

   انار: یك عدد
   نمــك و فلفــل و زردچوبه و 

زعفران: به میزان كافی

مواد الزم برای 4نفر

   بادمجان: یك  كیلو
   سبزی معطر: ۲ قاشق غذاخوری

   سیر: حدود ۶ حبه
   آب انار ترش: نصف لیوان

   گردو: ۱۵0 گرم
   ادویه: به میزان كافی

مواد الزم

ابتدا نخود و لپه را از 24 ســاعت قبل 
خیس كرده و چندبار آب آن را عوض 
كنید. بعد آن را به همراه یك عدد پیاز 
نصف شــده و زردچوبه و 2لیــوان آب یك ســاعت بپزید و 
سپس آن را آبكش كنید تا هیچ آبی نداشــته باشد و بعد با 
غذاساز كامال یكدست شان كنید. گوشــت را به همراه یك 
عدد پیاز و 3حبه سیر و فلفل ســیاه و زردچوبه با یك لیوان 
آب، 2ساعت با شعله كم بپزید و بعد حسابی ریش ریش اش 
كنید. حاال نخود و لپه میكس شــده را با گوشت ریش ریش 
و نمك و فلفل ســیاه و تخم مرغ مخلوط كنید و ورزشــان 
دهید تا كامال یكدست شوند. سپس كف دست تان را خیس 
و شــامی ها را به اندازه یــك نعلبكی بزرگ تقســیم بندی 
كرده و وســط آنها را با انگشــت ســوراخ كنید تا بهتر مغز 
پخت شــوند . در آخر دو طرف شــامی ها را داخل روغن داغ 
 ســرخ كنید و وقتی طالیی شــدند، شــامی پوك گیالنی 

شما حاضر است.

طرز تهیه

تجربه دلچسب 
غذاهای شمالی 

بــرای درســت كردن كال كبــاب، ابتــدا 
بادمجان هــای كبابی را ســاطوری كنید و 
بعد با گردوی آسیاب شــده، سیر رنده شده، 
سبزی های معطر ریز خردشده و آب انار ترش و نمك مخلوط كنید 
و برای مز ه دار شدن، 3ساعت آن را داخل یخچال قرار دهید تا آماده 
شــود. در مورد بادمجان الزم اســت بدانید كه اگر بادمجان خیلی 
دانه دار بود، بــرای جلوگیری از تلخی كال كبــاب، تا جای ممكن 
دانه هایش را جدا كنید. در مورد ســیر، برای این مقدار كال كباب، 
6حبه كفایت می كند اما شما می توانید تا 10حبه نیز اضافه كنید. 
در مورد آب انار، بدانیــد كه حتما از آب انار ترش اســتفاده كنید. 
این چاشنی شــدیدا به طعم و مزه ترش انار محتاج است. در مورد 
سبزی های معطر شمالی، نكته مهم این است كه این سبزی ها در 
اصل هیچ جایگزینی ندارند! خالواش یا چوچاق كه سبز های محلی 
شمالی اند، مزه حیرت انگیزی دارند كه در دیگر سبزی ها نیست. اما 
اگر دم دست تان نبود از سایر ســبزی ها استفاده و دقت كنید كه از 
سبزی های تلخ مزه مثل نعنا زیاد اســتفاده نكنید چون مزه غذا را 
تلخ می كند. مقــدار گردویی هم كه به كال كبــاب اضافه می كنید 
به خودتان بستگی دارد و اگر دست و دل بازانه گردو اضافه كنید، مزه 

كال كبابتان استثنایی می شود.

طرز تهیه

ابتدا تكه های مرغ را با نمك و فلفل و زردچوبه و زعفران 
آب كرده یك ساعت مزه دار كنید. بعد كره را با حرارت كم 
آب كنید و دور تا دور مرغ را داخلش سرخ كرده و آنها را 
كنار بگذارید. سپس پیاز را نگینی خرد كنید و داخل كره تفت دهید تا پیازها 
طالیی شوند. وقتی پیاز طالیی شد، ســیر رنده شده و گردوی ریز خرد شده و 
رب انار را یك دقیقه تفت دهید، بعد آب انار ترش را اضافه كنید و وقتی سس 
شروع به جوشــیدن كرد، مرغ های سرخ شــده را در آن بچینید و در ظرف را 
بگذارید تا با حرارت كم 4۵ دقیقه بپزد. در آخر 2قاشق از دانه های انار را روی 
 خورش بریزید و حاال كافی اســت ۵دقیقه دیگر نیز خورش با در باز، بجوشد 

و جا بیفتد.

طرز تهیه

   لپه: ۱۵0 گرم
   نخود: ۵0 گرم

   گوشت مغز ران یا گردن گوسفند: ۲۵0 گرم
   پیاز: ۲ عدد

   تخم مرغ: ۲ عدد
   سیر: ۳ حبه

   نمك و فلفل و زردچوبه: به میزان كافی

مواد الزم برای 4 الی5 نفر

چند نكته برای درست كردن این غذا مهم است:
1. این خورش آبدار نیست و آب آن باید غلیظ باشد.

2. مرغ ها باید بعد از مرینت حداقل یك ساعت استراحت كنند تا طعم بهتری بگیرند.
3. سرخ كردن مرغ ها داخل كره خیلی به طعم این غذا كمك می كند.

4. استفاده از آب انار و رب انار ترش یا ملس به ســلیقه خودتان بستگی دارد اما 
غذاهای شمالی عموما ترش مزه هستند اما اگر به ترشی عادت ندارید، از آب انار 

ملس استفاده كنید.

سه سوته در خانه 
لواشك درست كنید

این روزها به علت شــیوع ویــروس كرونا، 
تــرس از مصرف خوراكی های دست ســاز 
خــارج از منــزل، دامنگیــر همه شــده 
اســت. بیشــتر ما از خریداری كردن مواد 
خوراكــی باز خــودداری می كنیم تا خطر 
ابتال به انواع ویــروس را كاهش دهیم. اما 
اگر طرز تهیه لواشــك در فــر را بیاموزید، 
می توانیــد به ســادگی و با ســرعت یك 
لواشــك بهداشــتی و خوش طعم در خانه 
تهیه كنید. مــواد الزم برای این لواشــك 
یك كیلوگرم آلو، یــك پیمانه آب و نمك 
به مقدار كافی اســت. برای تهیه لواشك، 
آلو ها را خوب بشــویید و آنها را از وســط 
برش بزنید. آلو های شسته شــده را درون 
یك قابلمه بریزیــد و آب را نیز به آن اضافه 
كنید. قابلمــه را روی حــرارت بگذارید تا 
آلوها خوب بپزند و له شــوند. هنگامی كه 
آلو ها له شــدند حرارت را خاموش كرده و 
صبر كنید تا كمی خنك شوند. سپس آنها 
را در یك صافی بریزید تا هسته های آلوها 
جدا شــوند. توجه كنید كه در این مرحله، 
پوســت آلو ها نیز در صافی می مانند، اگر 
می خواهید لواشك شما ترش شود پوست 
آلو ها را از صافی خارج كرده و آنها را به مواد 
رد شــده از صافی اضافه كنید زیرا ترشــی 
آلو ها به خاطر پوستشان است. سپس مواد 
رد شــده از صافی را درون یك مخلوط كن 
بریزید تا كامال یك دست و پوره شوند. مواد 
پوره شــده را مجددا درون قابلمه بریزید و 
كمی نمك به آن اضافه كنید. توجه كنید 
نمك زیاد نریزید، زیــرا مخلوط هنوز آب 
زیــادی دارد كه باید تبخیر شــود و بعد از 
تبخیر شدن آب، ممكن اســت شور شود. 

اكنــون قابلمــه را روی حرارت متوســط 
بگذارید تا آب اضافی آن كشــیده شــود و 
مواد قوام آیند. در طول جوشیدن گاهی آن 
را هم بزنید تا مواد ته نگیرند. كف ســینی 
فر را ابتدا یك كاغــذ روغنی و روی آن یك 
پارچه نسوز مخصوص فر پهن كنید، سپس 
مایه لواشك را به قطر نیم سانتی متر روی 
پارچه مخصوص بریزید. فر را روشن كنید 
و روی كمتریــن درجه بگذارید. ســپس 
ســینی را به مدت 2 الی 3 ساعت در طبقه 
باالی فر قرار دهید. پس از مدتی اگر دیدید 
كه كناره های لواشــك تیره شده و در حال 
سوختن اســت ولی لواشك هنوز نرم است 
می توانید فر را خاموش كنید و ســینی را 
بیرون بیاورید و پس از یك الی 2ســاعت 
دوباره فر را روشــن كنید و سینی را در فر 
بگذارید. وقتی لواشك كامال سفت شد آن 
را از فر و ســپس آن را از پارچه جدا كنید. 
لواشــك را به كمك یك چاقو یــا كاتر به 

برش های كوچك تقسیم كنید.

فوت و فن

بیشتر ما از خریداری كردن مواد 
خوراكی باز خودداری می كنیم تا 

خطر ابتال به انواع ویروس را كاهش 
دهیم. اما اگر طرز تهیه لواشك 

در فر را بیاموزید، می توانید به 
سادگی و با سرعت یك لواشك 

بهداشتی در خانه تهیه كنید

 تخم كتان؛ 
یك خوراكی جادویی 

بذر كتان كه گهــگاه بــه آن تخم بزرك هم 
می گویند، منبعی سرشــار از مــواد مغذی 
همچون فیبــر، منگنز، ویتامین B1، اســید 
چرب آلفا لینولنیك، و امگا 3 است. این بذر، از 
درخت كتان گرفته می شود؛ درختی قدیمی 
كه در مصر باستان و چین بار می آید. بذر كتان 
منبعی برای چربی سالم، آنتی اكسیدان و فیبر 
اســت.  در تحقیقات اخیر  دریافته اند كه این 
تخم می تواند در كاهش خطر ابتال به دیابت، 
ســرطان و بیماری های قلبی نیز مؤثر باشد. 
خواص درمانی و پر فایــده مصرف بذر كتان، 
هنوز به طور كامل شناخته نشده است، حتی 
بســیاری از فوایدی كه هم اكنون درباره بذر 
كتان ادعا می شود، فاقد اعتبار علمی است. با 
این حال تحقیقات جدید، نشان می دهد كه بذر 
كتان می تواند آن خوراكی اعجاب انگیزی كه 
خیلی ها ادعا می كنند، باشد. مصرف بذر كتان، 
ممكن است از شــما در برابر سرطان سینه، 
پروستات و روده محافظت كند. تصور می شود 
كه بذر كتان، به خاطر اینكه حــاوی امگا-3 
است، مانع چسبیدن سلول های بدخیم به دیگر 
سلول ها شده، و بدین ترتیب از رشد سلول های 
سرطانی جلوگیری می كند. همچنین محققان 
مركز تحقیقات سالمت و تغذیه دانشگاه ایالتی 
آیووا، دریافتند كه ســطح كلســترول میان 
مردمانی كه در برنامه غذایی شــان بذر كتان 
وجود دارد، پایین تر است. جالب است بدانید 
این گیاه برای پیشــگیری از گر گرفتگی هم 
مفید اســت. تحقیقی كــه در مجله انجمن 
انكولوژی به چاپ رسیده است، نشان می دهد 
كه مصرف یك برنامه غذایی حاوی بذر كتان، 
می تواند احتمال ابتال به گر گرفتگی در دوران 
یائســگی زنان را كاهش دهد. براســاس این 

تحقیق نه تنها به نظر می رسد كه بذر كتان در 
كاهش احتمال ابتال به گر گرفتگی مفید است 
بلكه فوایدی برای روان مصرف كننده هم دارد. 
براساس تحقیقات منتشرشده، شواهد بسیاری 
نشان داده است كه مصرف بذر كتان به صورت 
روزانه، قند خون را در مردان و زنان چاقی كه 
پیش دیابت دارند، تحت كنترل در خواهد آورد. 
ناگفته نماند محققان به این نتیجه رسیده اند 
كه بذر كتان از آنجا كه آنتی اكســیدانی قوی 
اســت و خواص ضد التهابی شناخته شده ای 
هم دارد، می تواند به خوبی در برابر اشعه ها از 
بدن محافظت كند. با وجود اینكه تحقیقات 
در مورد مصرف بذر كتــان در دوران بارداری، 
كمیاب اســت، خانم های باردار همیشه باید 
جانب احتیاط را رعایت كنند و از آنجا كه بذر 
كتان خواص شبه استروژنی دارد، از مصرف آن 
دوری كنند. در پایان باید اشاره كرد كه 2نوع 
اصلی بذر كتان وجود دارد؛ بذر كتان طالیی و 
بذر كتان قهوه ای كه مشخصات تغذیه ای شان 
خیلی شبیه هم است و هر دو به اندازه هم حاوی 

اسیدهای چرب امگا-3 هستند.

دانستنی

بذر كتان از آنجا كه 
آنتی اكسیدانی قوی است 

و خواص ضد التهابی 
شناخته شده ای هم دارد، 
می تواند به خوبی در برابر 

اشعه ها از بدن محافظت کند

 غذاهایی 
از سرزمین بینالود 
 ســفر و غذا، رابطه ای جدانشدنی، همچون 
رابطه فرودگاه و هواپیما دارند. فرقی نمی كند 
كه به كجا سفر می كنید، در هر صورت شما 
به جایی دنج، برای تغذیــه و تجدید قوا نیاز 
دارید. در این میان غذاهای محلی هر شهر 
هم بیانگر آداب و رســوم و ســالیق خاص 
مردم آن منطقه اند كه نباید در ســفر از آنها 
غافل شــد. در بخش گردشگری غذایی این 
هفته تصمیــم داریم بــه غذاهایی از خطه 
شرق كشور ازجمله شهر نیشــابور از توابع 
استان خراســان رضوی اشــاره كنیم. این 
شــهر غذاهای محلی ویــژه ای دارد  كه از 
دیرباز زبانزد بوده و همچنان نیز توسط زنان 
قدیمی تر طبخ می شــود. آش حلِبه و زیره 
نیشابور یكی دیگر از غذاهای بومی این شهر 
است. حلبه نام دیگر شنبلیله است كه برای 
درمان كم خونی، ترس، راشیتیسم، خنازیر، 
لنفاتیسم، دیابت و تقویت لوزالمعده مفید 
اســت. این گیاه به حدی خاصیت دارد كه 
حتی پیامبر اســالم)ص( هم مصرف آن را 
توصیه كرده اســت. همچنین  آش حلبه و 
زیره، یكی از غذاهای مناسب برای زنانی است 
كه به تازگی زایمان كرده اند. برای تهیه  این 
آش خوشمزه از موادی همچون برنج، حلبه، 
زیره سیاه، زردچوبه و نمك استفاده می كنند. 
آش بلغور گندم نیشــابور یكــی از غذاهای 
سنتی و بســیار خوشمزه اســتان خراسان 
است و همانطور كه از اسمش مشخص است، 
خاستگاه اصلی آن به نیشابور می رسد. مردم 
این شهر عالقه زیادی به این غذا دارند و به 
همین خاطر در روزهای عزاداری، با تهیه  آش 
بلغور نیشــابوری در حجم زیاد، سنت های 
دیرین خــود را اجــرا می كننــد. ازجمله 

تركیبات اصلــی این نــوع  آش می توان به 
نخود، لوبیاقرمز، باقالی، عدس، بلغور گندم، 
بادمجان، گوجه فرنگی، پیاز، ســبزی هایی 
مانند تره، جعفری، گشنیز و شوید، روغن، 
نمك و فلفل اشاره كرد. همچنین در خراسان 
چند نوع حلیم مثل حلیم نیشابوری و حلیم 
عدســی وجود دارد كه طرفــداران زیادی 
دارد. حلیــم عدس همانطور كــه از نامش 
پیداست با عدس پخته می شــود. عالوه بر 
آن، ارزن بدون پوســت، گوشت سردست، 
برنج خیس خورده، نعنا خشك، گردو، پیاز 
سرخ كرده، كشــك و روغن هم از مواداولیه 
آن به شــمار می رود. پیشنهاد می كنیم اگر 
بعد از محدودیت های كرونایی به این خطه 
از كشور سفر كردید حتما خود و خانواده را 
مهمان غذاهای محلی نیشابوری كنید. برای 
حسن ختام نیز پسندیده است كه با بیتی از 
یار خراسانی، مطلب را به پایان ببریم: به هر 
كجا كه روم، نام نیك تو آنجاست/ كنـم به نام 

تو، من افتخــار، نیشابور.

توریسم غذایی

آش حلبِه و زیره نیشابور یكی 
از غذاهای بومی این شهر 

است. حلبه نام دیگر شنبلیله 
است كه برای درمان كم خونی، 

ترس، راشیتیسم، خنازیر، 
لنفاتیسم، دیابت و تقویت 

لوزالمعده مفید است
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شماره 123
27  خرداد 1400 

یك رسم دلنشینپادویی كه آشپز شد  قیمه با طعم نوستالژی

نادر امیرزاده 31سال قبل از روستای مزرعه جهان در مشكین شهر به تهران آمد و به عنوان شاگرد 
پادو در قهوه خانه حاج محمد قهرمانی مشغول به كار شد. جوان مشكین شهری خیلی زود فوت و فن 
آشپزی را از صاحب قهوه خانه آموخت و چند سال بعد شال آشپزی را دور گردن انداخت و در همین 
آشپزخانه به آشپزی بدل شد كه شهرتش در این شهر پیچیده است. او حاال یكی از مشهورترین 
آشپزهای تهران است و با طبخ خورش قیمه های خوش طعم، نامش بر سر زبان ها افتاده است. نادر 
امیرزاده خودش را اینگونه معرفی می كند: »وقتی خدمت سربازی را تمام كردم به تهران آمدم و 
در این قهوه خانه مشغول به كار شدم. آن موقع حاج محمد، صاحب قهوه خانه، بهترین دیزی تهران 
را بار می گذاشت و من هم پادویش بودم. وقتی فوت و فن آشپزی را یاد گرفتم حاج محمد سرش 
را زمین گذاشت و بعد از او مدیریت اینجا را به عهده گرفتم. حاج محمد وقتی در قید حیات بود 
می گفت بعد از من نگذار چراغ این مغازه خاموش شود. یكی دیگر از وصیت هایش این بود كه با 

روی باز از مشتری استقبال كنم و كسی با شكم گرسنه اینجا را ترك نكند.«

ارثیه مادری 
بهترین نوع گوشــت برای طبخ خورش قیمه، گوشت مغز ران 
گوساله یا گوشت سردست گوسفندی اســت. البته نوعی كه با 
گوشت مرغ درست می شود هم محبوب است. در پخت نوع دیگر 
قیمه به نام قیمه بادمجان به جای ســیب زمینی از بادمجان در 
كنار قیمه استفاده می شود. عمونادر به عنوان یكی از استادهای 
مسلم پخت قیمه با سیب زمینی و بادمجان شناخته می شود و 
یك شــیوه منحصربه فرد برای پخت این غذای سنتی دارد كه 
شاید راز خوشمزگی آن باشد؛ »برای پخت خورش قیمه حتما 
باید گوشت تازه گوسفند و گوساله را تركیب كنید و داخل قابلمه 
بریزید. ادویه هایی مثل فلفل سیاه و دارچین هم حسابی قیمه 
را خوشمزه می كند اما اگر می خواهید طعم غذای نذری را بگیرد 
حتما باید داخل آن زعفران بریزید. راز خوشمزگی قیمه عمونادر 
استفاده از زعفران اعال است. برای خرید زعفران هم جایی بهتر 
از سبزه میدان پیدا نمی شــود. این زعفران ها به طور مستقیم از 
مشهد به تهران می آیند و عطر و طعم مخصوصی دارند. دو قاشق 
زعفران حل شده در آب هم برای یك قابلمه بزرگ خورش قیمه 
كفایت می كند.« رعایت دستور پخت برای آشپزهای سنتی یك 
اصل مهم به شمار می رود اما چه كسی است كه نداند آشپزی كه 
به قول معروف دستپخت نداشته باشد با بهترین مواد غذایی هم 
كاری از پیش نخواهد برد. عمونادر دستپخت خوب را یك ودیعه 
الهی می داند كه بیشتر آشپزها از والدین به ارث می برند؛ »مادر 
من آشپز بی نظیری است و در روستای مزرعه جهان همه از عطر و 
طعم غذایش می گویند. او با وجود سالمندی هنوز هم دیزی های 
معروفی می پزد اما به من می گوید طعم قیمه های تو چیز دیگری 

است. البته من معتقدم آشپزی را از مادر به ارث برده ام.«

چیزی به اذان ظهر نمانده و عمونادر شــال معروف را دور 
گردنش انداخته تا از مشــتری ها پذیرایــی كند. خورش 
قیمه ای كه از 7صبح بار گذاشــته حسابی جاافتاده و رنگ 
و لعاب مخصوصی دارد. او معموال با لبخندی كه همیشــه 
بر لب دارد و با روی خوش از مشتری ها استقبال می كند و 
در میان شلوغی ســر ظهر حواسش جمع است كه كسی با 
شكم گرســنه مغازه را ترك نكند. اینجا اگر مشتری با یك 
پرس غذا سیر نشود كافی است به آشپز اشاره كند. عمونادر 
می گوید رسم مغازه اش این است كه مشتری به قول معروف 
شكم سیر شود؛ »گاهی مشــتری خیلی گرسنه است و با 
یك پرس غذا سیر نمی شود. در این مواقع از دو روش برای 
سیرشدن مشتری استفاده می كنم. یك روش این است كه با 
نوك كفگیر مقداری برنج و خورش روی سینی اش می ریزم 
و گاهی اوقات هم خورش قیمــه را روی ته دیگ می ریزم و 
روی سینی اش می گذارم كه می شود ته دیگ با خورش قیمه 
عمونادر و برای خودش طرفداران مخصوصی دارد. این اصل 
از همان ابتدای دهه50 كه این آشــپزخانه كارش را شروع 
كرد رعایت شده و وصیت حاج محمد قهرمانی این بود كه 
بعد از فوتش پابرجا بماند.« معدود مشتری هایی كه در فاصله 
چند دقیقه مانده به اذان ظهر سینی غذا را تحویل گرفته اند 
و روی چهارپایه های فلزی نشســته اند با تكان دادن ســر، 
حرف های عمونادر را تصدیق می كنند. یكی از آنها می گوید: 
»لقب عمونادر را مشتری های گرسنه ای كه بدون پرداخت 
وجه، غذای اضافه می خوردند به نادر امیرزاده داده اند. طعم 
قیمه های این مغازه به كنار، عمونادر اینگونه عمونادر شده 

است. اصال خیلی ها برای معاشرت با او به اینجا می آیند«.

پخت قیمه فرمول پیچیده ای ندارد و دستور طبخ این 
غذای سنتی از روزگار قدیمی تا كنون دست نخورده 
باقی مانده است. شاید دستپخت آشپز وجه تمایز انواع 
خورش قیمه هایی است كه در رستوران های تهران 
پخته می شود و نادر امیرزاده یكی از همین آشپزهایی 
اســت كه به قول خودش خیلی از مشــتری ها رد 
غذهایش را می گیرند و به این مغازه خسته و قدیمی 
می رسند؛ »بخشی از مشــتری های ما از اذان ظهر 
جلوی مغازه  صف می ایستند تا یك پرس چلو قیمه 
بگیرند و بروند اما یكســری از مشــتری ها گذری 
هستند؛ همان هایی كه برای خرید لوستر به خیابان 
پانزده خرداد و ابوسعید می آیند و بوی قیمه آنها را 
به اینجا می كشاند.« اینجا خبری از منوهای پرزرق 
و برق و میز و صندلی های راحت و رنگارنگ نیست 
و غذا به شــیوه های كامال سنتی به مشتری تحویل 
داده می شود. عمونادر با شــنیدن صدای اذان ظهر 
پای دیگ می ایستد و مشتری بعد از سفارش شفاهی 
غذایش را داخل ســینی روحی تحویل می گیرد. او 
مطابق سنت این مغازه، خورش را روی پلو می ریزد و 
معتقد است شیوه هایی از این دست حس خوشایندی 
به مشتری ها القا می كند؛ »ما می خواهیم به سنت 
قیمه خوردن كــه از قدیم در ســینی روحی صرف 
می شد پایبند بمانیم و مشتری ها از ما می خواهند 
این شــیوه را ادامه بدهیم. یك تكه نان هم كه نماد 
بركت است روی غذا می گذاریم با یك تكه پیاز كه 

طعم قیمه را لذیذتر می كند.«

مشتری های 25ساله
قهوه خانه قدیمی و خســته چهارراه گلوبندك كه قدمتش به 60سال می رســد یك دهه بعد از فوت صاحبش هنوز نفس 
می كشد و شهرت خورش قیمه های اینجا هم از دیزی هایی كه 6دهه قبل بار گذاشته می شد بیشتر شده است. از آن قهوه خانه 
شلوغ و پرازدحام، پیشخوان های جمع و جور و چهارپایه های كوتاه فلزی كه مخصوص نشستن مشتری هاست باقی مانده و 
دیگر خبری از دیزی و چای و قلیان نیست. شمایل سنتی مغازه دست نخورده باقی مانده اما به جای دیزی، مشتری ها برای چلو 
خورش قیمه اینجا كه طعم و عطر متفاوتی دارد در صف های طوالنی می ایستند. عمو نادر، در و پنجره هایی كه غبار زمان روی 
آن نشسته را شناسنامه این مغازه می داند و می گوید: »خیلی از مشتری ها این مغازه را با همین شكل و شمایل می شناسند و 
می پسندند. از چهارراه گلوبندك تا اینجا چندین رستوران شیك و امروزی باز شده اما خیلی ها به جای رستوران های لوكس و 
به قول امروزی ها الكچری، دنبال غذای خوشمزه می گردند. در این مغازه خورش قیمه، قورمه سبزی و آلواسفناج و چلومرغ 
پخته می شود اما بیشتر مشتری ها سراغ چلوقیمه را می گیرند و می گویند بهترین قیمه تهران را در همین مغازه خورده اند. 

االن مشتری هایی داریم كه بیش از 25سال است برای خوردن چلوقیمه به اینجا می آیند«.

گفت وگو با نادر امیرزاده، یكی از قدیمی ترین آشپزهای تهران 
كه با خورش قیمه هایش در تهران به شهرت رسید

عطر قیمه های 
عمو نادر در گلوبندك

كمی آنطرف تر از چهارراه شلوغ و پرازدحام گلوبندك در حوالی بازار بزرگ تهران و در 
میان مغازه های پرزرق و برق خیابان پانزده خرداد یك جایی هم برای نشستن و صرف یك 
وعده غذای حسابی پیدا می شود؛ قهوه خانه ای قدیمی و خسته ای كه از بدو تاسیس پاساژ 
معروف حمیدین در انتهای سالن اصلی پاساژ آرام گرفته و آماده پذیرایی از مشتریان گرسنه است. نادر امیرزاده، 
آشپز كهنه كار این قهوه  خانه سنتی چند دهه می شود كه با طعم غذاهایش هوش را از سر مشتریان گذری برده و 
در همین مغازه 12متری یكی از بهترین قیمه های تهران را می پزد. شكم گردها خوب می دانند كه چلو خورش قیمه 

عمونادر طعم دیگری دارد و شاید به همین دلیل در سامانه های نظرسنجی هم رتبه باالیی را تصاحب كرده است.

س: 
عك

دل
 عا

منا
س:  

عك

آشنایی با بهترین قیمه فروشی های تهران 

قیمه و دیگر هیچ
قیمه یكی از سنتی ترین و در عین حال لذیذ ترین خوراك های ایرانی است تا جایی كه بسیاری از 
جهانگردها بعد از خوردن این غذا لب به تحسین ایرانی ها باز كرده اند؛ مثل ژان ژاردن، جهانگرد 
مشهور فرانســوی كه در دوره صفوی به ایران ســفر كرده و در كتاب خاطراتش از خورش قیمه 
به عنوان یكی از لذیذترین غذاهایی كه صرف كرده نام برده اســت. نادر میرزا قاجار، نویسنده و 
تاریخ نگار معروف دوره قاجار هم از قیمه به عنوان پادشاه خورش ها نام برده و شروع طبخ آن را به 
دوره ساسانی مربوط می داند.این شواهد نشان می دهد طبخ این غذای سنتی پیشینه ای طوالنی 
دارد و هنوز هم به عنوان یكی از پرطرفدارترین غذاهای ایرانی در بهترین رستوران های پایتخت 
سرو می شود. محبوبیت انواع قیمه به حدی است كه برخی از این رستوران ها جز قیمه غذای دیگری 

برای مشتری ها سرو نمی كنند و دست بر قضا مشتریان زیادی هم دارند.

 هتل قناری
خورش قیمه رســتوران هتل قناری در خیابان ســمیه در سامانه های 
نظرسنجی، رتبه نخست را به خودش اختصاص داده است. یك هتل 
قدیمی و پرخاطره در مركز شــهر كه روزهــای تعطیل برای خورش 
قیمه و قورمه سبزی اش صف نسبتا طوالنی تشكیل می شود. خورش 
قورمه سبزی و فسنجان این هتل هم پرطرفدار است اما مشتری ها فقط 
برای صرف قیمه رنج ایستادن در صف را تحمل می كنند. فضای داخل هتل هم 
به گونه ای است كه حس نوستالژیك را به مشتری القا می كند و خیلی ها صرف یك پرس 
قیمه در چنین فضایی را نوعی تفریح دلچســب خانوادگی هــم می دانند. در مورد طعم 
قیمه های هتل قناری هم گفته می شود برای طبخ آن از بهترین ادویه جات استفاده می شود 

و به همین دلیل خوش طعم و به قول معروف مشتری پسند است.

خیابان 
سمیه

 رستوران روحی
رستوران تازه تاسیس روحی در حوالی میدان صنعت هم به شیوه كامال 
سنتی اداره می شود و با دكوراســیون قدیمی و سرو غذا به روش های 
سنتی توانسته جای خودش را بین رستوران های خوب تهران باز كند. 
در این رستوران همان طور كه از اســمش پیداست، غذاها در ظروف 

روحی سرو می شــوند و نام رســتوران هم برگرفته از این شیوه سنتی 
پذیرایی از مشتریان است. خورش قیمه این رستوران در قابلمه های تك نفره 

سرو می شود و به عنوان پیش غذا هم سرو می شــود. به طوری كه خورش، روی ته دیگ 
ریخته می شود و كنار غذای اصلی به مشتری عرضه می شود. راز خوشمزگی قیمه های 
روحی این است كه از گوشت تازه گوسفندی و ادویه جات كمتر شناخته شده برای طبخ 

آن استفاده می كنند.

میدان 
صنعت

 عمو هوشنگ
شاید كمی عجیب باشد كه یكی از خوشــمزه ترین قیمه های تهران در 
قهوه خانه شمال شهر طبخ می شــود. اگر می خواهید طعم قیمه های 
عمو هوشنگ را بچشید باید سر ظهر به نیاوران بروید و البته كمی هم 
منتظر بمانید تا جایی برای نشستن پیدا كنید. قهوه خانه ای قدیمی با 
كاشی های رنگارنگ و دكوراســیونی كه سال هاست دست نخورده باقی 
مانده و مشتری ها را به سال های دور می برد. صاحب قهوه خانه مرد سالخورده ای 
با موهای سفید است كه دوســتداران زیادی دارد و فقط برای معاشرت با او و صرف یك 
پرس خورش قیمه به اینجا می آیند. خورش قیمه قهوه خانه عموهوشنگ در سامانه های 

نظرســنجی رتبه دوم را به خودش اختصاص داده و خیلی ها صاحب این قهوه خانه را 
متخصص طبخ قیمه می دانند.

محله 
نیاوران 

 كافه گل رضاییه
پخت یكی از بهترین قیمه های تهران در یكی از قدیمی ترین كافه های 
شهر هم در نوع خودش عجیب است. گل رضاییه، كافه ای قدیمی در 
خیابان تاریخی سی تیر تهران اســت كه قیمه های معروفی دارد. این 
كافه همچون كافه نادری یكی از قدیمی ترین كافه های تهران به حساب 

می آید و سال های طوالنی، پاتوق افراد مشــهور و نویسنده های قبل از 
انقالب بوده است. عالوه بر رفت وآمد آدم های معروف به این كافه، فضای خاص 

و غذای خوشــمزه آن هم مورد توجه نســل جدید قرار گرفته و روزهای تعطیل در قرق 
قیمه خورهای حرفه ای اســت. خورش قیمه این كافه قدیمی در ظروف چینی گل قرمز 
سرو می شود و خاطرات سال های قدیم را زنده می كند. در این كافه عالوه بر خورش 
قیمه، كتلت روسی هم برای مشتری ها سرو می شود كه طرفداران مخصوصی دارد.

خیابان 
سی تیر

 قیمه دات كام 
خورش قیمه جزو پرطرفدارترین غذاهای ایرانی اســت 
و عجیب نیســت كه منوی برخی رستوران ها فقط 
به پخت انواع قیمه اختصاص داشــته باشد. قیمه 
دات كام در حوالی كاشــانك تهران یكی از همین 
رستوران هاست و با شــعار »ما آمده ایم برای شما، 
فقط قیمه بپزیم« فعالیت می كند. منوی این رســتوران از 
دل آشپزخانه های شهرها و روستاهای مختلف ایران به وجود آمده و 
تنوع قابل توجهی دارد. پرسنل رستوران با سفر به شهرها و روستاهای 
مختلف، اصیل ترین دستورپخت انواع قیمه را تهیه كرده اند و آنها را با 
طعمی نزدیك به طعم بومی و محلی طبخ می كنند. در این رستوران 
قیمه طهرونی، قیمه نثار قزوین، قیمه بوشــهری، قیمه ریزه اصفهان، 
قیمه الپلو، قیمه درباری و قیمه همایونی برای مشتری ها سرو می شود 

و قرار است انواع دیگر قیمه به این فهرست اضافه شود.

خیابان 
جهانشاهی

 كترینگ عال 
كترینگ عال هم یكی دیگر از جاهایی است كه قیمه های 
خوشمزه ای می پزد. عال برخالف گزینه های قبلی به 
شیوه های سنتی برای طبخ قیمه اعتقادی ندارد و 
با تجهیزات مدرن و مطابق با اســتانداردهای روز 

آماده ثبت سفارش مشتری هاست. ویژگی غذاهای 
عال این است كه در طبخ آنها از بهترین مواد اولیه استفاده 

شده و شاید به همین دلیل منوی عال در مقایسه با سایر رستوران ها و 
كترینگ ها قیمت باالتری دارد. استفاده از مغز ران گوسفندی و زعفران 
اعال طعم خاصی به قیمه های عال داده و مشتریان مخصوصی هم دارد. 
غذای عال شــعبه های مختلفی در تهران دارد كه همــه آنها بیرون بر 
هستند اما شعبه اصلی آن در خیابان شهید مطهری تهران واقع شده 

و در دسترس تر است.

خیابان 
مطهری

 هانی پارسه
هانی پارســه هم یكی از رســتوران هایی اســت كــه بهترین 

خورش قیمه تهران را می پزد و در این كار صاحب ســبك است. 
خورش های هانی در شعب این رســتوران و كترینگ های آن جزو 

پرطرفدارترین غذاهای آن به حســاب می آید و شــاید جالب باشد كه 
بدانید كنسرو قیمه این رستوران به بســیاری از كشورهای دنیا صادر می شود. 

در این رستوران عالوه بر قیمه، خورش هایی متناسب با هر فصل پخته می شود؛ مثل خورش 
آلواسفناج كه آن هم طرفداران زیادی دارد. رستوران هانی پارسه شعبه های مختلفی دارد اما اگر برای تماشای 

فیلم به سینمای آزادی رفتید به شعبه ای كه درست مقابل این سینما واقع شده مراجعه كنید و سراغ خورش قیمه 
هانی را بگیرید.

خیابان 
بهشتی

 كترینگ قیمه قورمه
زمان نسبتا زیادی از تاسیس كترینگ قیمه قورمه در حوالی 
میدان هفتــم تیر نمی گذرد اما به واســطه پخــت قیمه های 
خوشمزه حسابی بین شــكم بازها معروف شده و در سامانه های 
نظرســنجی هم رتبه ای باالتر از رســتوران های پرزرق و برق دارد. 

كترینگ قیمه قورمه برای ارســال غذا شیوه ای مخصوص و منحصربه فرد 
دارد و غذا را در قابلمه های كوچك تك نفره و درون بقچه های گلدار می پیچد و برای 

مشتری ارسال می كند. البته قیمه قورمه خورش را روی برنج و ته دیگ می ریزد كه شاید مورد پسند 
برخی مشتری ها نباشد. یكی از ویژگی های این كترینگ این است كه در كنار قیمه می توانید شربت های 
دست ساز زعفران و دوغ محلی آن را هم امتحان كنید. »مزه قدیم ها رو می ده« شعار قیمه قورمه است و دست كم 

در مورد پخت قیمه می توان گفت به آن عمل كرده است.

خیابان 
كریم خان زند

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گزارش را 

ببينيد

مهرداد رسولی

خانه گردی

بازی فكــری »ركب« یــك بازی 
تخته ای و فكری پرطرفدار اســت. 
داســتان بازی در زمانی می گذرد 
كه قلمرو پادشاهی به استان های 
خودمختار تقسیم شده و سرداران 
مختلف كه درواقع بازیكن های بازی 
هستند، باید برای كشورگشایی و 
به دست آوردن قلمرو با هم رقابت 
كننــد. در ایــن بــازی بازیكن ها 
 بایــد بــا كارت بــازی كــردن، 
قدرت ارتش خودشان را زیاد كنند 
و با كارت های ویژه، به رقیبان شان 
ركب بزنند. در پایــان هر جنگ، 
بازیكنی كه جمع اعداد كارت های 
ارتش او از بقیه بیشتر باشد، جنگ 
را می برد و می تواند نشان خودش 
را در اســتان مورد نظر قرار دهد. 
درنهایت هم هر كس كــه بتواند 
3 اســتان همجــوار یا 5 اســتان 
غیرهمجوار روی نقشه را فتح كند، 
برنده شده و فرمانروایی را به دست 

خواهد گرفت.

ركب بزن!

این هــم یــك پیشــنهاد ویژه 
بــرای عاشــقان پــازل؛ بــازی 
فكری »كاتامینو« یــك پازل با 
حالت های مختلف اســت كه به 
طرح معماهای فكری می پردازد. 
این بازی كه مناسب افراد 3سال 
به باالست، دارای 6سطح مختلف 
است كه می توان آن را از ساده تا 
بسیار دشوار طبقه بندی كرد. یك 
صفحه چوبی بازی، تیغه متحرك 
و 12مهره كاتامینو كه طرح های 
متفاوتی دارد، لوازم اصلی بازی را 
شامل می شود كه با آنها می توان 
اشكال مختلف ســاخت. تقویت 
هوش فضایی از طریق اشــكال 
هندسی، تقویت هوش هیجانی، 
تقویت تجسم سه بعدی و مهارت 
دیداری، تقویت قدرت حل مسئله 
و تقویت قدرت درك و شناخت، 
ازجمله آثار بازی با كاتامینو است. 
راستی تا یادمان نرفته این موضوع 
را هم اضافه كنیم كه كاتامینو در 
دو حالت اســتراتژی و ســرعتی 

دونفره بازی می شود.

بازی پازل دوستان

بازی كارتی اونو

بــرای ایــن روزهایــی كــه در 
خانــه انتظــار تزریق واكســن 
و تمام شــدن روزهای قرنطینه 
خانگی را می كشــیم، بازی های 
كارتــی ســرگرمی های خیلی 
خوبی به حســاب می آیند. یكی 
 »UNO« از این بازی ها، بــازی
اســت؛ بازی ای كه 2تــا 10نفر 
می تواننــد آن را انجــام بدهند 
و مدت هــا ســرگرم شــوند. در 
این بازی كارت هــا دارای رنگ 
و شــماره هســتند و بــا همین 
2مشــخصه بازی می شوند. ابتدا 
به هر نفر 7كارت داده می شــود 
و باقــی كارت هــا روی زمیــن 
قرار می گیــرد. كارت اول كه رو 
می شود، بازیكنان به ترتیب باید 
كارتی با رنگ رو شده یا شماره رو 
شده بازی كنند. اگر هیچ كدام را 
نداشته باشند، باید یك كارت از 
دسته كارت ها بردارند. در پایان 
هركس بتواند زودتركارت هایش 
را روی زمین بگذارد و به اصطالح 
دست خودش را خالی كند، برنده 

است.
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دریاچه ورزشــگاه آزادی در بازه زمانی نســبتا كوتاهی كه تا شروع المپیك توكیو 
باقی مانده حسابی شلوغ است. نازنین مالئی، معروف ترین بانوی قایقران ایران میان 
این ازدحام و شلوغی برای حضور آبرومندانه در المپیك پیش رو آماده می شود. او چند 
روز قبل، عنوان نایب قهرمانی مسابقات قایقرانی قهرمانی آسیا و اقیانوسیه را تصاحب 
كرد و به عنوان پنجمین ورزشــكار گیالنی به كاروان ورزشی ایران در المپیك توكیو 
ملحق شد. مالئی تاكنون مدال های رنگارنگی ازجمله 3مدال طال در مسابقات قهرمانی 
آسیا و مدال نقره و برنز بازی های آسیایی را به كلكسیون افتخاراتش اضافه كرده اما چه كسی است كه نداند 
مدال المپیك، چیز دیگری است. با او درباره فراز و فرودهای حضور 14ساله اش در قایقرانی گفت وگو كرده ایم.

اپ گردی

می خواهید همیشه در هر ساعت از 
شبانه روز، پزشك تان در دسترس 
باشد؟ اپلیكیشــن »پزشكت« را 
نصب كنید؛ اپلیكیشــنی كه به 
كاربرانش این فرصت را می دهد 
تا در هر كجا كه هســتند، در هر 
ســاعت از شــبانه روز، بتوانند با 
پزشكان متخصص و فوق تخصص 
و مشــاوران حوزه سالمت حاضر 
در اپلیكیشــن در ارتبــاط بوده 
و از آنها مشــاوره بگیرند. ویزیت 
در منزل، مشــاوره آنالین كرونا، 
مشاوره آنالین پزشكی به صورت 
متنی، صوتی، تصویری و تلفنی، 
خدمات مراقبت بالینی )مراقبت در 
منزل( و حتی مشاوره دامپزشكی 
ازجملــه خدماتــی اســت كه 
اپلیكیشن پزشكت به كاربرانش 
ارائه می دهد. پزشكت با شعار »به 
پزشكت اعتماد كن«، بزرگ ترین 
جامعه آنالین پزشــك و بیمار در 
كشور اســت كه با حدود 3هزار و 
400پزشــك و مشــاور، بیش از 
یك میلیون و 441هزار مخاطب 

دارد.

پزشك در دسترس

»قطار شادی« نام یك اپلیكیشن 
كودكانه موفق اســت كــه برای 
بچه ها بازی های آموزشی جذابی 
دارد. این اپلیكیشــن مجموعه ای 
از 15بازی آموزشی منحصربه فرد 
است كه در تشــخیص شكل ها و 
رنگ ها به بچه ها كمك می كند و 
سعی دارد خردساالن و كودكان را 
با شماره های اضطراری مثل شماره 
پلیس، حروف الفبا، ریاضیات پایه 
و... آشنا كند. بازی ساخت آدمك، 
تلفن كودك، فروشگاه، پازل، اعداد 
ترتیبی، بادكنك ها، حافظه، تمرین 
نوشتن، جفت چین، حدس شكل، 
روباه و خرگوش، ســاعت و اشكال 
ازجمله بازی های این اپلیكیشــن 
كودكانه اســت. ضمــن اینكه در 
نرم افزار قطار شادی، بچه ها بخشی 
به نام نقاشی هم دارند و در فضایی 
از این اپلیكیشن می توانند مار و پله 
بازی كنند. این بازی با نظر حدود 
6هزار و 500كاربر، امتیاز 4/4 از 5 

را كسب كرده است.

كودكان در قطار شادی

احتماال در این روزهای كرونایی و 
خانه نشینی اجباری، همه ما دچار 
اضافه وزن شده ایم؛ اضافه وزنی كه 
اگر فكری به حالــش نكنیم، بعدا 
برایمان مشكل ســاز خواهد شد. 
در تعطیلی باشــگاه های ورزشی، 
یكی از بهترین راه ها برای داشتن 
برنامه مدون ورزشــی، استفاده از 
اپلیكیشن های فعال در این حوزه 
اســت. »پابه پا« نام یكــی از این 
اپلیكیشن هاســت كه همزمان با 
تمرین ورزشی و رژیم غذایی، كمك 
می كند به وزن ایده آل مان برسیم. 
در این اپلیكیشن كه با نظر كاربران 
آن، رتبــه4/2 را از آن خود كرده، 
تمریناتــی 7دقیقــه ای گنجانده 
شــده كه بر پایه تحقیقات علمی 
است و باعث باالرفتن متابولیسم 
)سوخت وســاز بدن( می شــود. 
جالب اســت بدانید مقدار كالری 
 مصرفی در این مدل تمرین، معادل 
یك ســاعت تمرین به شكل های 

دیگر است!

»پابه پا« ورزش كن

پنجشنبه

شماره 123
27  خرداد 1400 

روزها چگونه است؟ قایقران ها هنوز با جانوران 
آبزی مرداب همزیستی مسالمت آمیزی دارند؟

در آن سال ها شرایط مرداب انزلی خیلی خوب بود و سطح آب 
استاندارد به نظر می رســید اما االن عمق آب به شدت كم شده 
و مرداب انزلی پر از جلبك و فضوالت جانوران مختلف اســت. 
حتی تاالب گل الله كه زیســتگاه الله هــای مردابی بود از بین 
رفته و نمی توانیم داخل آن پــارو بزنیم. وقتی به تاالب گل الله 
می رسیم، ســكان قایق به جلبك ها گیر می كند و این موضوع 
خیلی ناراحت كننده است. همه دنیا مرداب انزلی را می شناختند 
و بسیاری از قایقرانان ملی پوش در همین مرداب تمرین كردند 
و برای ایران مــدال آوردند اما حــاال دارد می میرد و این خیلی 

غم انگیز است.
    به نظر شما كه ســال ها در مرداب انزلی پارو 

زده اید چگونه می شود این مرداب را نجات داد؟
مســئوالن محیط زیســتی باید هر چه زودتر برای الیروبی و 
پاكسازی مرداب انزلی چاره ای بیندیشند چون اگر این وضع ادامه 

پیدا كند صدمات غیرقابل جبرانی به مرداب وارد خواهد شد.
    برگردیم بــه قایقرانی و ماده روئینگ كه بین 
ماده های دیگر خاص تر است. اصال چرا روئینگ 
را انتخاب كردید و سراغ كایاك و ماده های دیگر 

نرفتید؟
وقتی مربی استعدادیاب فرانسوی برای تست گرفتن به مدرسه ما 
آمد هیچ پس زمینه ای از قایقرانی نداشتم و تفاوتی بین روئینگ 
و كایاك و ســایر ماده های قایقرانی قائل نبودم. اســتعدادها را 
براساس بلندی قد و طول دســت انتخاب می كردند و من هم 
به واسطه فیزیك بدنی مناسبی كه داشتم انتخاب شدم. بعدها 
به طور ناخودآگاه به روئینگ عالقه مند شدم چون در مقایسه با 
ماده های دیگر قایقرانی كه از تلویزیون می دیدم متفاوت بود. آن 
موقع مربی فرانسوی برای نخستین بار روئینگ را به ایران آورده 
بود و یك ورزش نوپا و خاص به شمار می رفت. همان موقع عده ای 
مرا به تمسخر می گرفتند و تصورشان این بود كه موقع قایقرانی، 
قایق را چپ می كنم. برای اینكه به همه آنها ثابت كنم می توانم 

قایقران موفقی باشم به این ورزش عالقه پیدا كردم و تا قهرمانی 
آسیا ادامه دادم.

    14سال بعد از ورود روئینگ به ایران، این ماده 
هنوز هم خاص و متفاوت است؟

ماده روئینــگ به طور كلی متفاوت اســت و گذشــت زمان از 
خاص بودن آن كم نمی كند. در روئینگ، طــول قایق بین 8تا 
10متر اســت و طول پاروها به 3متر می رسد. روئینگ برخالف 
ماده های دیگر شامل 2بخش دو پارو و تك پارو است. در قایقرانی 
معموال قایقران رو به جلو پارو می زند اما قایقران روئینگ باید به 
پشت حركت كند. طول مسیر ماده های دیگر هزار متر یا كمتر 
اســت اما در روئینگ باید 2كیلومتر پارو بزنید تا به خط پایان 
برسید. در این ماده، تكنیك و تاكتیك حرف اول و آخر را می زند 
و اندازه گیری دقیقی دارد. گاهی اوقات وقتی می خواهیم قایق 
را تنظیم كنیم به ما می گویند مثــل بناها عمل می كنید چون 
برای تنظیم میلی متری قایق به شاقول و ابزارهایی از این دست 
متوسل می شویم. این همه ویژگی منحصر به فرد، روئینگ را به 

یك ورزش خاص بدل كرده است.
    یكی از بدترین خاطرات ورزشــی شــما به 
بازی های آسیایی جاكارتا بر می گردد كه بر اثر 
یك اتفاق مدال طال را از دست دادید اما همین 
اتفاق به سكوی پرتاب بدل شد. بعد از بازی های 

آسیایی 2018 قایقران موفق تری شدید؟
در بازی های آسیایی جاكارتا مردم دیدند كه بعد از كسب مدال 
نقره از فرط ناراحتی گریه می كردم و اصال نمی خواستم مدالم را 
بگیرم چون برای مدال طالی این بازی ها خیلی زحمت كشیده 
بودم. یكی از خصلت های من این است كه در لحظه، تحت تأثیر 
اتفاقات تلخ قرار می گیرم اما در طوالنــی مدت منطقی تر فكر 
می كنم. در آن بازی ها یك لحظه پاروی من در داخل آب چرخید 
و باعث شد مدال طال را از دست بدهم. بعدا به این نتیجه رسیدم 
كه این اتفاق می توانست در مسابقات مهم تری برایم رخ بدهد. 
به همین دلیل خیلی زود خودم را جمع و جور كردم و یك سال 
بعد سومین مدال طال را در مسابقات قهرمانی آسیا گرفتم. بعد 

هم كه در مسابقات انتخابی المپیك مدال نقره گرفتم و مسافر 
توكیو شدم.

    فكر می كنید اگر استعدادیاب های قایقرانی 
به مدارس انزلی نمی آمدند چه سرنوشــتی در 
انتظارتان بود؟ دونده موفقی می شدید یا فرصت 

ادامه تحصیل پیدا می كردید؟
نمی دانم اگر قایقرانی نبود چه سرنوشتی برایم رقم می خورد اما 
قبل از آشنایی با قایقرانی به دندانپزشكی عالقه زیادی داشتم و 
اصال برای همین در دبیرستان رشته علوم تجربی را انتخاب كردم 
اما از وقتی به اردوی تیم ملی آمدم مجال ادامه تحصیل در رشته 
مورد عالقه ام را نداشتم و مجبور شدم تغییر رشته بدهم. شاید 

اگر قایقرانی نبود، دندانپزشك خوبی می شدم.
    جز قایقرانی معموالً ســراغ چه ورزش های 

دیگری می روید؟
وقتی تمرین ندارم و در اردوی تیم ملی نیستم، دنبال ورزش های 
تفریحی می روم. به »پدل برد« و شاتل سواری و جت اسكی عالقه 
دارم و با این ورزش ها فشار تمرینات سختی را كه در اردوی تیم 
ملی دارم، فراموش می كنم. روئینگ، یك ماده نیمه استقامتی 
است و مجبوریم 12 ماه ســال را در اردو باشیم. به همین دلیل 

كمتر می توانیم كنار خانواده باشیم و تفریح كنیم.
    در 29ســالگی فكر می كنید بــه پایان خط 
روئینگ كه یكی از سخت ترین ماده های قایقرانی 
است نزدیك شده اید یا بعد از المپیك توكیو به 

مسیر ادامه می دهید؟
در همه جای دنیــا قایقرانان ماده روئینگ تا 37یا 38ســالگی 
به طور حرفه ای فعالیت می كنند و بسیاری از قهرمانان جهان و 
المپیك تا 38سالگی مسابقه داده اند. البته امكانات ما در مقایسه 
با امكاناتی كه ورزشكاران خارجی دارند در حد صفر است. مردم 
باید بدانند كه تیم های ملی در این وانفسای اقتصادی، روزهای 
سختی را سپری می كنند. با این حال همه تالشم را می كنم تا در 
المپیك توكیو بهترین نتیجه تاریخ قایقرانی را بگیرم. البته هدف 

اصلی من المپیك 2028 لس آنجلس است.

باركد را اسكن كنید و 
ویدیوی این گفت وگو 

را ببینید

گفت وگو با نازنین مالئی، نخستین بانوی قایقران ایرانی 
كه قهرمان آسیا شد و این روزها برای حضور در المپیك آماده می شود 

اگر قايقرانی نبود
دندانپزشك می شدم 
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مهرداد رسولی

    قایقرانــی به عنوان یكــی از جذاب ترین 
رشته های ورزشی شناخته می شود و جذابیت 
روئینگ دو چندان اســت.چطور شد كه جذب 

قایقرانی شدید؟
من از 10سالگی و با دوومیدانی و بسكتبال ورزش را شروع كردم. 
در همان ســال ها دوومیدانی برایم جدی تر بود و چندین بار در 
مسابقات استانی شركت كردم تا اینكه در مدارس بندر انزلی كه 
زادگاه من است، تست استعدادیابی روئینگ گرفتند. از آنجا كه 
به عنوان دونده دوی استقامت آمادگی جسمانی باالیی داشتم 
در تست قایقرانی شركت كردم و قبول شدم. بعد هم یك دوره 
شش ماهه در ماده روئینگ تمرین كردم و به مسابقات قهرمانی 
كشور و المپیاد قایقرانی كه در تهران برگزار می شد اعزام شدم. 
در همان مسابقات مدال های طال و نقره و برنز رده بزرگساالن و 
جوانان را كسب كردم و استارت من برای موفقیت در قایقرانی از 

همان موقع زده شد.
    قبل از این ماجراهــا در دوومیدانی هم مدال 

گرفته بودید؟
در مسابقات اســتانی دوی 800متر مدال طال گرفته بودم اما 

استعدادیاب ها مسیر زندگی ام را تغییر دادند.
    البته بیشتر اهالی انزلی به قایقرانی گرایش 
دارند و دلیل آن هم وجود مرداب انزلی است. در 

ابتدای كار كجا تمرین می كردید؟
 بله من هم مثل بیشتر بچه های انزلی به طور ناخودآگاه و به دلیل 
وجود دریا و مرداب به یكی از ورزش های آبی كه همان قایقرانی 
باشــد عالقه مند شــدم. البته اعتراف می كنم كــه قبل از این 
ماجراها، اطالعات چندانی از قایقرانی نداشتم و اصال از قایقرانی 
می ترسیدم چون مرداب انزلی پر از مار و قورباغه و مارمولك است 
و من از این جانوران می ترسیدم. برای همین نمی خواستم سراغ 
قایقرانی بروم اما مادرم خیلی دوست داشت در این رشته فعالیت 
كنم. من هم این ورزش را ادامه دادم و بعد از آنكه در مسابقات 
كشــوری و المپیاد ایرانیان مدال طال گرفتم به اردوی تیم ملی 
دعوت شدم. االن حدود 14سال است كه در تیم ملی قایقرانی 

ایران حضور دارم.
    ترس از جانوران آبزی هنوز هم وجود دارد یا به 

تمرین در مرداب انزلی عادت كرده اید؟
آن اوایل ترس وجود داشت و حتی از اینكه به دلیل ترس از این 
جانورها با قایق چپ كنم وجود داشــت اما االن با آنها دوست 
شده ام. خیلی وقت ها مارها و قورباغه ها از كنار قایق رد می شدند و 
من با آرامش آنها را نگاه می كردم. به نظرم یكی از قوانین طبیعت 
این است كه اگر با موجوداتی كه از آنها می ترسید مقابله كنید به 

دوست شما بدل خواهند شد.
    شرایط مرداب انزلی با گذشت 14سال از آن 

دراگون  بوت یا همان قایق اژدها، یكی از رشــته های تیمی قایقرانی است كه 
روزبه  روز به طرفدارانش اضافه می شود و احتماال تا چند سال آینده از زیر سایه 
ورزش های پرطرفدار خارج خواهد شد. این ورزش مهیج به عنوان تیمی ترین 
ورزش دنیا هم شناخته می شود اما آنطور كه باید در ایران مورد توجه نسل جوان 
قرار نگرفته است. دراگون بوت به ورزشكار كمك می كند تا زندگی جمعی را 

یاد بگیرد و در نتیجه به ایجاد روابط اجتماعی مستحكم كمك می كند. به همین 
دلیل امروزه یكی از پراهمیت ترین رشته های ورزشی است و اصول و قواعد آن 
كه چندان هم پیچیده نیست به ورزشكاران نسل جدید آموزش داده می شود. 
این گزارش شما را با تاریخچه و قوانین دراگون بوت كه مادر ورزش های تیمی 
است و در بسیاری از كشورها به صورت خانوادگی برگزار می شود آشنا می كند.

با قوانین ورزش دراگون بوت آشنا شوید 

سوار بر قایق اژدها 
  ورزش 2500ساله

مسابقات دراگون بوت از 2500سال پیش در جنوب 
چین برگزار شده و ســابقه ای طوالنی و آمیخته به 
سنت ها و مذاهب كشورهای شرق آسیا دارد. از دهه 
1970و با دیده شدن این رشته به وسیله جهانگردان 
اروپایی در كشور هنگ كنگ، راه برای گسترش این 
رشته در دیگر كشور ها هموار شــد تا در بسیاری از 
كشورهای جهان مثل كانادا و آمریكا و سراسر اروپا 
و آسیای میانه و شرق آســیا و حتی استرالیا و آفریقا 
به یكی از محبوب ترین رشته های ورزشی بدل شود. 

دراگون بوت در ایران هم عمر 14ساله دارد.

  ركورد عجیب
قایق های دراگون بوت به شكل اژدها طراحی شده و 
ســر و دم اژدها كه در چین باستان نماد قدرت است 
در دوطرف قایق ها قرار می گیرد. در مسیر مسابقه ای 
كه 8قایق در كنار هم حركت می كنند، 176ورزشكار 
به طور همزمان پارو می زنند كه بین همه رشته های 
ورزشی یك ركورد است. كشورهای شرق آسیا به ویژه 
چین در دراگون بوت حــرف اول را می زنند اما چند 
سالی می شود كه تیم ملی دراگون بوت ایران هم بین 

تیم های مدعی آسیا قرار گرفته است.

  گوش به فرمان سكاندار
در مسابقات دراگون بوت فقط 2نفر حق صحبت كردن 
با بقیه را دارنــد؛ یكی درامر كه بــرای حفظ ریتم و 
ضرباهنگ پاروزن هــا به طبل می كوبــد و دیگری 
ســكاندار كه نقش مهمی در ایجاد تمركز و حركت 
صحیح قایق ایفا می كند. اگر درامر و ســكاندار حق 
صحبت كردن نداشــته باشــند، این مســئولیت به 
پاروزن های ســیت اول یا همان صندلــی اول قایق 
سپرده می شود. آنها نقش كاپیتان تیم را ایفا می كنند.

  پاروزدن با صدای طبل
ورزش دراگون بوت در قایق های بزرگ و با 
حضور 10یا 20پاروزن به همراه یك سكاندار 
و یك طبــال انجام می شــود و در هر قایق 
12یا 22نفر حضور دارند. پاروزن ها با صدای 
طبل، پاروهای خود را وارد آب كرده و قایق 
را به سمت جلو به حركت درمی آورند. طبال 
هم با نواختن طبل به هماهنگی پاروزن ها 
كمك كرده و سكاندار به وسیله سكان، جهت 
حركت قایق را تعیین می كند. جای سكاندار 
در انتهای قایق است تا به حفظ تعادل قایق 
كمك كند و یك جورهایــی فرمانده قایق 
اســت. در دراگون بوت پاروزن ها به 3دسته 
تقسیم می شوند. آرایش پاروزن ها اینگونه 
است كه نفرات جلوی قایق در سه سیت یا سه 
صندلی جلو می نشینند، دسته دوم در سه 
صندلی وسط قرار می گیرند كه حكم كمربند 
قایق را دارد و نفرات بعدی در چند صندلی 
آخر قرار می گیرند و نقش موتور انتقال دهنده 
نیرو به جلوی قایــق را ایفا می كنند. به این 
ترتیب سه ردیف پاروزن باید قایق را به سمت 

خط پایان هدایت كنند.

  همه برای یك هدف
دراگون بوت در بســیاری از كشورهای جهان 
كاركرد غیرورزشــی هم دارد. به طور مثال در 
كشور چین كه مهد دراگون بوت است بیشتر 
مردم برای حفظ اتحاد باید این ورزش را تجربه 
كنند. آنها با تمرین دراگون بوت یاد می گیرند 
كه چگونه برای یك هدف بجنگند و این ورزش 
را نوعی تمریــن فرمانبــرداری می دانند. در 
دراگون بوت اگر پاروی یكی از پاروزن ها بشكند 
بقیه نفرات باید طوری پارو بزنند كه این خأل 
جبران شود.در این ورزش سن و سال یك عدد 
در شناسنامه است و كسی كه آمادگی ذهنی 
و جسمی باالیی داشته باشد، می تواند در قایق 
بنشیند و پارو بزند؛ چنان كه سن پاروزن ها بین 
15تا 70سال متغیر است و مسابقات رسمی 
این رشــته ورزشــی هم برای افراد مسن در 
سه رده ســنی باالی 40، 50و 60سال برگزار 
می شود. به همین دلیل دراگون  بوت، ورزش 
محبوب سالمندان هم به شمارمی رود. دراگون 
 بوت یك ورزش كاماًل تفریحی و برخی اوقات 
خانوادگی اســت و در بســیاری از كشــورها 
خانواده ها با هم مســابقه می دهنــد. مثال دو 
خانواده 10نفره با 2قایق كامال مجزا به راحتی با 
هم مسابقه خواهند داد. نكته دیگری كه مربیان 
این رشته ورزشی روی آن تأكید می كنند این 
است كه آب، خواص درمانی دارد و برای همه 
افراد به خصوص ســالمندان یا افــرادی كه از 
افسردگی رنج می برند به مثابه قرص آرام بخش 

عمل می كند.

ترمز 
ممنوع 

پاروزدن در قایق اژدها چندان هم ساده نیست 
و رعایت ریتم و ایجاد هماهنگی بین همه پاروزن ها 
كار نسبتا دشواری است كه فقط با تمرین های مداوم 

امكا ن پذیر می شود. دراگون بوت بیشتر به ابزارهایی مثل 
قایق و پارو متكی است اما یكسری قواعد و ضوابطی 
دارد كه باید رعایت شود. به طور مثال اگر فقط یك 

نفر از 22نفری كه در قایق حضور دارند با بقیه 
هماهنگ نباشد حكم ترمز را پیدا می كند 

و باعث كند شدن حركت قایق 
خواهد شد.

  مادر ورزش های تیمی 
در دراگون بوت همه پاروزن ها سوار یك قایق می شوند و برای یك هدف واحد تالش می كنند. این هدف می تواند قهرمانی در یك مسابقه ورزشی یا ورزش كردن 

به قصد تندرستی باشد. هیچ ورزشی در دنیا وجود ندارد كه در آن 22نفر در قالب یك تیم و برای یك هدف مشترك تالش كنند و از این رو دراگون بوت را مادر 
ورزش های تیمی می دانند. جالب است كه در همین رشته قایقرانی ورزشی مثل روئینگ تك نفره وجود دارد كه ورزشكار از ابتدا تا خط پایان به تنهایی پارو می زند و 

یك ورزش كامال انفرادی است.

اگر می خواهید به طور حرفه ای یا آماتور در رشته دراگون بوت 
فعالیت كنید، كافی است به هیأت قایقرانی استان خودتان 
مراجعه كنید. بعد از ارائه مدارك می توانید در كالس های 
آموزشی حضور پیدا كنید. در تهران هم دریاچه آزادی، تنها 
جایی است كه می توانید دراگون بوت را آموزش ببینید. اما 
فراموش نكنید كه قبل از مراجعه به ورزشگاه آزادی به هیأت 
قایقرانی استان تهران بروید و كارت عضویت دریافت كنید.
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مسابقه بزرگ
مروري بر 8 فيلم هاليوود

 با موضوع انتخابات
در تريلرها و درام هاي سياسي هاليوود، بخش مهمي به رقابت هاي انتخاباتي 
اختصاص دارد. ماجراي كمپين ها، رقابت نامزدها و حاشيه هاي سياسي هميشه 
موضوع جالب توجهي براي كمپاني هاي فيلمسازي در ادوار مختلف بوده است. 
ميان فيلم هايي كه موضوع انتخابات در آنها پررنگ است. آنچه در اين مطلب 
پيش رو داريد، مروري است بر فيلم هايي از ادوار مختلف؛ از نمونه هاي درخشاني 
چون »بهترين مرد« از سينماي كالسيك آمريكا تا كمدي هاي سرخوشانه اي 
از هزاره سوم مانند »رئيس دولت« كه هر كدام تصويري از رقابت هاي انتخاباتي 

مي سازند.

تست دمكراسي 
سينماي ايران و انتخابات

 در ۱۰سكانس 
ســينماي ايران و انتخابات جز در يك مقطع خاص خيلي با يكديگر همپوشاني 
نداشــته اند. قبل از پيروزي انقالب و در حكومت پهلوي چون اساســا انتخابات 
مفهومي نداشت و موضوعي نبود كه جامعه را درگير خودش كند، جز يك نمونه 
مهم در دهه5۰، فيلمي كه انتخابات، آن هم در هر سطحي، بخش مهمي از ماجرا 
باشد وجود ندارد يا اگر هم  وجود دارد چنان در غبار فراموشي گرفتار شده كه در 
اذهان باقي نمانده است. موضوع هم اين نيست كه قبل از انقالب سينماگران اجازه 
ورود به مضامين سياسي نداشتند، در آن سال ها فيلم درباره مأموران امنيتي و مشي 
چريكي ساخته شد ولي جز متوسالني در فيلم »سازش« كسي سراغ انتخابات نرفت. 

متولد ماه خرداد
فيلم هاي تبليغاتي رياست جمهوري از

دوم خرداد ۷۶ تا امروز چه مسيري را طي كردند؟ 
مثل خيلــي چيزهاي ديگــر، داســتان فيلــم تبليغاتي بــراي انتخابات 
رياست جمهوري هم از دوم خرداد آغاز شــد. تا قبل از دوره هفتم انتخابات 
رياست جمهوري، ساخت فيلم تبليغاتي براي نامزدها اصال باب نبود. نيازي 
هم به اين كار حس نمي شــد. نامزدهاي انتخابات مقابل دوربين تلويزيون 
مي نشستند و در قابي معموالً ثابت از برنامه هايشان مي گفتند. تا دوره دوم 
رياست جمهوري هاشمي داســتان همين بود تا كه نوبت به انتخاب هفتم 
رسيد. در بهار ۷۶ به نظر مي رسيد قرار است بعد از نزديك به 2دهه انتخابات 

رياست جمهوري به صورت رقابتي برگزار شود . 
16 1414

   وقتي ســراغ تصوير ســينماي ايران از 
انتخابات مي رويم، قاعدتاً محل مراجعه مان 
فيلم هاي ۴۰سال اخير است. در سال هاي 
بعد از انقــالب، برپايي انتخابات به آيين مهم سياســي، اجتماعي تبديل شــد و 
پرداختن به آنها هم در فيلم ها موضوعيت يافت. البته تعداد اين فيلم ها خيلي زياد 
نيست، درحالي كه مثاًل در هاليوود از ديرباز درباره انتخابات و حاشيه هايش فيلم 
ساخته اند و اساسا رقابت هاي انتخاباتي و حاشــيه هايش بهترين مصالح را براي 
فيلمنامه نويس ها و كارگردان ها فراهم كرده است. در حوزه سريال هم مي توانيم به 
سريال »خانه پوشالي« اشاره كنيم كه بخش مفصل و مهمي از آن درباره رقابت هاي 

انتخاباتي است.
   اما در سينماي ايران، موضوع تا قبل از نيمه دوم دهه۷۰ براي فيلمسازان جذاب 
نيست و وقتي داستان كمي عوض مي شــود كه بعد از نزديك به 2دهه نخستين 
انتخابات رقابتي رياست جمهوري برگزار مي شــود؛ وقتي كه سينما و انتخابات، 
»توده اي« به مفهوم سينمايي اش مي شود و مي تواند مصرف عام بيابد و باعث شود 
به فيلم ها توجه عام يا خاص شود. البته باز هم تعداد فيلم هايي كه به نوعي موضوع 
اصلي شان انتخابات است، زياد نيست، جز يك اســتثنا كه انتخابات پرحادثه 88 
است و جالب اينكه در اين سال ها ديگر فيلمي كه درامش مرتبط با صندوق رأي 
و رخدادها و حاشيه هايش باشد، ساخته نشده است. سينماي ايران در عصري كه 
جامعه به داليل مختلف و متنوع از سياست دلســرد شده نوع رويكردش را تغيير 
داده و طبيعي است كه در ســال هاي اخير فيلمي كه قصه اش مرتبط با انتخابات 

باشد، ساخته نشود.
     داستان ورود فيلمسازان به رقابت هاي انتخاباتي از طريق ساخت فيلم تبليغاتي 
هم با دوم خرداد آغاز مي شود. تأثيري كه فيلم هاي تبليغاتي 2نامزد مهم آن سال 
بر آرا گذاشت )يا دست كم اينگونه به نظر رسيد كه فيلم هاي تبليغاتي در محبوبيت 
بيشتر نامزد پيروز تأثير گذاشته( باعث شد پس از آن، فيلمسازان هميشه در موسم 
انتخابات از ستادهاي نامزد هاي انتخابات رياســت جمهوري پيشنهاد كار داشته 
باشند. درباره كيفيت اين فيلم ها و ميزان تأثيرگذاري شان نكات زيادي را مي شود 
مطرح كرد؛ همينطور درباره تفاوت سفارش گرفتن و حرفه اي رفتار كردن و با اعتقاد 
قلبي سراغ فيلم تبليغاتي رفتن  . در سرزميني كه سينمايش هنوز فاصله زيادي با 
صنعتي شدن دارد و برخورد »دلي« بيشــتر از تبحر »تكنيكي« جواب مي دهد، 

طبيعي است كه فيلم هاي سفارشي به ندرت تأثير گذار از كار در آيد.
    در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري، مروري داريم بر روايت هايي كه 

سينما از صندوق رأي و حاشيه هايش ارائه داده است.

سعيد مروتي
روزنامه نگار

    قالده های طال       

    اخراجی ها  3       

    انتخابات  

رنگ های اصلی

انتخابات در قاب سينما
سينماي ايران چه تصويري از انتخابات به نمايش گذاشته و سينماگران با ساخت 

فيلم هاي تبليغاتي براي نامزدها چگونه تصوير كالسيك انتخابات را تغيير دادند؟ 

تيتر يك

 سینما و
انتخابات

این شماره

    آشغال های دوست داشتنی       

    نامزد       
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شاهرخ شانجاني
روزنامه نگار

مسعود پويا
روزنامه نگار

 سینما و
انتخابات

این شماره

متولد ماه خرداد 
فيلم هاي تبليغاتي رياست جمهوري از دوم خرداد 76 تا امروز چه 

مسيري را طي كرده اند؟ 

   مثل خيلي چيزهاي ديگر، داستان فيلم تبليغاتي 
براي انتخابات رياست جمهوري هم از دوم خرداد آغاز 
شد. تا قبل از دوره هفتم انتخابات رياست جمهوري، 
ســاخت فيلم تبليغاتي براي نامزدها اصال باب نبود. 
نيازي هم بــه اين كار حــس نمي شــد. نامزدهاي 
انتخابات مقابل دوربين تلويزيون مي نشســتند و در 
قابي معموالً ثابت از برنامه هايشان مي گفتند. تا دوره 
دوم رياست جمهوري هاشــمي داستان همين بود تا 
كه نوبت به انتخاب هفتم رســيد. در بهار 76 به نظر 
مي رسيد قرار است بعد از نزديك به 2دهه انتخابات 
رياست جمهوري به صورت رقابتي برگزار شود . صحنه 

كه تغيير كرد تبليغات انتخاباتي هم مهم تر از قبل شد. 
يكي از اين تغييرات هم ساخته شدن فيلم تبليغاتي 
براي نامزدهاي رياست جمهوري بود  . مشخص بود كه 
با توجه به ســابقه طوالني نامزد جناح چپ در وزارت 
ارشاد و ارتباطات ســتاد او با هنرمندان، سينماگران 
براي رأي آوردن محمد خاتمي تالش كنند . در دوراني 
كه وزارت ارشاد دولت دوم هاشمي در اختيار راست 
سنتي قرار داشت و مصطفي ميرســليم وزير ارشاد 
و عزت اهلل ضرغامي معاون ســينمايي، به كانديداي 
جناح راست گرايش داشــتند، سينماگران حاضر در 
تشكل نوپاي خانه سينما، در ستاد نامزد جناح چپ 
حضور مي يافتند. وقتي قرار شــد براي نامزدها فيلم 
انتخابي ساخته شــود، بهزاد بهزادپور پشت دوربين 
رفت تا بــراي ناطق نوري فيلم بســازد و براي محمد 

خاتمي يك تيم از فيلمسازان بسيج شدند؛ سيف اهلل 
داد، بهروز افخمي و احمــد مرادپور . براي 2نامزد كم 
اميد انتخابات ري شهري و زواره اي هم فيلم تبليغاتي 
ساخته شد. فيلم ري شهري را 3تهيه كننده و كارگردان 
قديمي تلويزيون )يوســف مناجاتي، اسداهلل ايمن و 
حسين فردرو( ساختند و فيلم زواره اي را هم رسول 

صدرعاملي ساخت.
در نخستين تجربه ساخت فيلم تبليغاتي براي نامزدها، 
تيم همراه خاتمي حرفه اي تر و هنرمندانه تر عمل كرد . 
آنچه از فيلم خاتمي در اذهــان ماند مهرباني، تواضع 
و مردمي بودنش بود. تصوير اتوبوس ســوار شــدن 
سياستمداران امروز كليشــه اي است ولي در بهار76 
نمايش حضور خاتمــي در اتوبوس شــركت واحد، 
يكي از نخستين تصاوير غيررسمي از سياستمداران 
جمهوري اسالمي بود  . در مقابل فيلم تبليغاتي اكبر 
ناطق نوري، منطبق با نگاه رســمي و در امتداد تصور 
رايجي كه 2سال بود بر آن تأكيد مي شد ساخته شده 
بود؛ اينكه رئيس مجلس پنجــم رابطه خوبي با همه 
اركان نظام دارد و به عنــوان رئيس جمهور حضوري 
قاطع و مصمم خواهد داشت. بهزاد بهزاد پور در فيلمي 
كه براي ناطق نوري ساخت بيشتر از هر چيز بر همين 
اقتدار تكيه و تأكيد كرد. در فيلم ناطق نوري بيشــتر 

مقام هاي رسمي و حكومتي مقابل دوربين، كانديداي 
جناح راست را انتخاب اصلح خواندند. تصوير رسمي 
در تقابل با تصوير غيررسمي قرار گرفت و مردم از فيلم 
تبليغاتي خاتمي خيلي بيشتر تأثير گرفتند. وقتي وزير 
اسبق ارشاد مسافر پاستور شد خيلي ها در باب اهميت 
تبليغات و فيلم تبليغاتي گفتند و نوشتند. مشخص 
بود كه فيلم نامزد مجمع روحانيون مبارز به رأي آوري 
بيشترش ياري رسانده بود درحالي كه فيلم تبليغاتي 
نامزد جامعه روحانيت مبارز، چيزي به ســبد رأي او 

اضافه نكرده بود.
    4سال بعد در يكي از شــلوغ ترين ادوار انتخابات 
رياست جمهوري تعداد فراوان نامزدها، فرصت شغلي 

مناســبي براي ســينماگران ايجاد كرده بود. جوري 
كــه برخــي از كارگردان ها همزمان در چند ســتاد 
تبليغاتي حاضر مي شدند. حاال ديگر همه به اهميت 
فيلم تبليغاتــي پي برده بودند. گرچه مشــخص بود 
كه در اين ميدان شــلوغ هيچ نامزدي توان رويارويي 
با رئيس جمهور مســتقر را ندارد ولي فيلمسازان به 
خط شدند تا براي كانديداها فيلم بسازند . ضياءالدين 
دري هم بــراي احمد توكلي فيلم ســاخت هم براي 
علي فالحيان  و البته در فيلــم توكلي، اكبر نبوي هم 
او را همراهي مي كرد  و جمال شورجه كارگردان فيلم 

شهاب الدين صدر بود.
براي حسن غفوري فرد اين سعيد ابوطالب بود كه پشت 

دوربين قرار گرفت. سعيد جليلوند فيلم سيدمنصور 
رضوي را كارگرداني كرد. فيلم علي شمخاني به صورت 
كارگروهي ساخته شد و از مجيد مجيدي و سيف اهلل 
داد به عنوان مشاوران نام برده شد  . سازندگان فيلم هاي 
تبليغاتي مصطفي هاشــمي طبا و عبداهلل جاســبي 
چهره هاي شناخته شده اي نبودند و مشخص بود كه 
نااميدي به رأي آوري باعث شده برخي نامزدها خيلي 
براي تبليغات هزينه و وقت نگذاشته اند. مهم ترين فيلم 
تبليغاتي ايــن دوره را احمدرضا درويش براي محمد 
خاتمي كارگرداني كرد. هدف فيلم افزودن به ســبد 
رأي رئيس جمهور مستقر و ترغيب مردم به حمايت 
مجدد از رئيس دولت اصالحات بــود . فيلم درويش 
با نمايش اشك هاي خاتمي و جمله » ايستاده ام چو 
شمع مترسان ز آتشــم« كه نام فيلم هم از آن گرفته 
شد، مخاطب را احساساتي مي كرد. تأثير گذاشتن بر 
احساسات مردم كاري بود كه جز درويش هيچ كدام از 
سازندگان فيلم هاي تبليغاتي موفق به انجامش نشدند 
و خيلي ها اصال ســراغ اين كار نرفتنــد  . در انتخابات 
سال80 و در آوردگاه فيلم هاي تبليغاتي در نهايت اين 

ملودرام بود كه پيروز شد .
   ســال 84 كارگردان هــاي مشــهوري در كنار 
نامزدهاي انتخابات قرار گرفتند  . رخشان بني اعتماد 
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   ســينماي ايران و انتخابات جــز در يك مقطع خاص 
)انتخابات سال 88( خيلي با يكديگر همپوشاني نداشته اند. 
قبل از پيروزي انقالب و در حكومت پهلوي چون اساســا 
انتخابات مفهومي نداشت و موضوعي نبود كه جامعه را درگير خودش كند، جز يك 
نمونه مهم در دهه50، فيلمي كه انتخابات، آن هم در هر ســطحي، بخش مهمي از 
ماجرا باشــد وجود ندارد يا اگر هم  وجود دارد چنان در غبار فراموشي گرفتار شده 
كه در اذهان باقي نمانده است. موضوع هم اين نيست كه قبل از انقالب سينماگران 
اجازه ورود به مضامين سياسي نداشتند، در آن سال ها فيلم درباره مأموران امنيتي 
)آرامش در حضور ديگران و بن بست( و مشــي چريكي )گوزن ها( ساخته شد ولي 
جز محمد متوسالني در فيلم »سازش« كسي سراغ انتخابات نرفت. پس از پيروزي 
انقالب ما بالفاصله چند انتخابات با مشاركت باال را پشت سر گذاشتيم كه پرداختن 
به آنها مي توانست در حوزه مستند سازي  دنبال شود كه اينها غالبا در ذيل مستند هاي 

دوران انقالب تعريف شده اند. 
در آن سال ها فيلم »1۹36«)محمد بزرگ نيا و حســن قلي زاده( را داريم كه امكان 
نمايش عمومي نمي يابد .  در ســال هاي بعد هم از »وكيل اول« )جمشيد حيدري( 
مي توان نام برد كه يك فيلم تاريخي دهه شــصتي اســت. جلوتر كــه مي آييم و به 
دهه 70 مي رســيم دوم خرداد را داريم كه از هر منظر اتفاق مهمي است. سينماي 
ايران مستقيم به موضوع انتخابات   دوم خرداد نپرداخت ولي به تبعات و رخدادهاي 
پس از آن ارجاعاتي داد. در كمدي »نان، عشق، موتور هزار« براي نشان دادن ميزان 

بي اطالعي برزو )سروش صحت( از سياست و نمايش سادگي اش شوخي بامزه اي با 
دوم خرداد انجام داد. جايي ارشك )سپند اميرسليماني( به برزو مي گويد: »امروز دوم 

خرداده« و برزو مي پرسد: »دوم خرداد چه روزيه؟«
ارشك: »تو واقعا نمي دوني دوم خرداد چه روزيه؟«

برزو: »نه ! تولدته؟«
از نيمه دوم دهه 70 به بعد رويكرد ســينماي ايران به سياست پررنگ تر مي شود و تا 
ابتداي دهه 80 با فيلم هايي مواجه مي شــويم كه به مضامين سياسي مي پردازند. از 
مستندهاي سينمايي مثل »روزگار ما« )رخشان بني اعتماد( تا محصوالتي از سينماي 
بدنه مانند »تيك« )اسماعيل فالح پور( موضوع انتخابات   مورد توجه فيلمسازان قرار 
گرفت. طبيعي بود كه انتخابات پر حادثه 88 ردپايــش را در فيلم هاي ايراني انتهاي 
دهه80 و ابتداي دهه ۹0 بيابد. در دوره دو قطبي شــدن جامعه، فيلم ها هر كدام در 
يك سمت ماجرا مي ايستادند؛ پس هم »پايان نامه« )حامد كالهداري( و »قالده هاي 
طال« )ابوالقاسم طالبي( ساخته شد و هم »گزارش يك جشن« )ابراهيم حاتمي كيا( و 
»آشغال هاي دوست داشتني« )محسن امير يوسفي(. فيلم هاي ديگري هم مثل »پل 
چوبي« )مهدي كرم پور( به ماجراي خرداد پر حادثه 88 واكنش نشــان دادند يا مثل 
»خيابان هاي آرام« با زبان طنز و در حال و هوايي بي زمان و مكان سراغ اين دستمايه 
رفتند. با گذشت تقريبا يك دهه به نظر مي رسد  كه انتخابات ديگر سوژه جذابي براي 
فيلمسازان نيست و حتي سينماگراني كه پيشه شــان آوازه گري براي قرائت رسمي 

است، ترجيح مي دهند درباره موضوعاتي ديگر فيلم بسازند.

در فيلم ناطق نوري بيشتر مقام هاي رسمي و حكومتي مقابل دوربين، كانديداي 
جناح راست را انتخاب اصلح خواندند. تصوير رسمي در تقابل با تصوير غيررسمي 
قرار گرفت و مردم از فيلم تبليغاتي خاتمي خيلي بيشتر تأثير گرفتند. وقتي وزير 
اسبق ارشاد مسافر پاستور شد خيلي ها در باب اهميت تبليغات و فيلم تبليغاتي 

گفتند و نوشتند

سكانس اول

۱۳۵۴ محمد متوسالني 

سازش

سكانس سوم

جمشيد حيدري  ۱۳۶۷

وكيل اول 

سكانس چهارم

رخشان بني اعتماد  ۱۳۸۰

روزگار ما 

   كمدي انتقــادي، اجتماعي محمد متوســالني 
يكي از متفاوت ترين فيلم هاي دهه 50 و بهترين فيلم 
سازنده اش است. متوســالني در »سازش« ماجراي 
جواد )بهروز وثوقــي( جواني آس و پــاس را روايت 
مي كند كه ســر از زندگي خاليق )آرمان( كه فردي 
با نفوذ و رئيس انجمن محله است درمي آورد . پي بردن 
به رابطه مخفيانه خاليق بــا زني جوان و جا زدن خود 
به عنوان دكتــر خاليق، راهكار جــواد براي تيغ زدن 
عضو انجمن شهر است. ســازش از معدود فيلم هاي 
سينماي قبل از انقالب است كه به طور مشخص فساد 
افراد صاحــب منصب را به نمايــش مي گذارد. وقتي 
فيلم پيش مي رود متوجه مي شــويم كــه رياكاري و 
فساد، منحصر به خاليق نيست و به نوعي با انحطاط 
طبقه حاكم مواجهيم. اينطور كه متوسالني گفته در 
فيلمنامه اوليه، خاليق نماينده مجلس بوده اســت؛ 
»براي من مهم بود كه شخصيت وكيل مجلس باشد 

و نوع انتخابات را نشــان بدهم  ولي اينطور نشد. ابعاد 
بزرگ تر را نمي توانستيم داشــته باشيم. آن را در حد 
انجمن محل كوچــك كردم.« در فيلم، شــخصيت 
اصلي، قصد جوركردن پول براي دختر مورد عالقه اش 
را دارد كه مادرش مريض است و نياز به جراحي دارد. 
جوان طبقه فرودســت با هويت جعلي وارد خانواده و 
جمع دوستان رئيس انجمن محلي مي شود و از فساد 
و دو رويي حاكم بيشترين بهره را براي ترقي خودش 
مي گيرد. انتخابات انجمن در راه اســت و هر شخص 
و گروهي دنبال رأي آوردن خودش است. مثال داماد 
خاليق، دنبال خراب كردن پدر زنش و ورود به انجمن 
است ولي خودش هم آدم فاسدي است. دكتر رستگار 
قالبي از اختالف هاي داخلي طبقــه اي كه به آن راه 

يافته، بهره مي گيرد و در لحظــه آخر خودش هم در 
انتخابات ثبت نام مي كند . جــواد آس و پاس ديروز و 
دكتر رستگار امروز در جامعه اي كه طبقه حاكمش 
دچار انحطاط و فساد و اختالف هاي داخلي شده، تا 
باالترين سطح پيش مي رود. او در انتخابات برنده و 
رئيس انجمن محلي مي شود . فيلم سازش با وجود 
تقليل مناصب به انجمن محلي، مي تواند تصويري از 
فساد حاكم بســازد و نكته جالب توجه فيلم در اين 
است كه جوان طبقه فرودست جاي ايستادن مقابل 
اين فساد، با آن همراه می شود و طبقه اش را عوض 
مي كند. او حتي دختري كه ابتدا به خاطر او وارد اين 
بازي شــد را هم فراموش كرده و مشعوف از ورود به 

طبقه فاسدي است كه قدرت و پول دارد.

   كمــدي تاريخي كــه ماجرايش در اواخــر دوران 
قاجار مي گذرد؛ دوراني كه قاجار به پايان خط رســيده 
و احمد شــاه در تدارك سومين ســفرش به اروپاست. 
مطيع الدوله و ارفع الملك، دو بــرادر از بزرگان قاجارند 
كه تالش مي كنند به مجلس شوراي ملي راه يابند. مراد، 
مباشــر مطيع الدوله ميان دو برادر اختالف مي اندازد. 
رقابت دو برادر براي موفقيت در انتخابات مجلس يكي 
را راهي سفارت انگلستان و ديگري را به سفارت روسيه 
مي فرستد. مطيع الدوله دست ياري به سوي انگلستان 
دراز مي كنــد و ارفع الملــك به دنبال جلــب حمايت 
روس هاست. رقابت هاي انتخاباتي دو برادر كه نمي دانند 
بازي خورده اند و دورانشان سر آمده موقعيت هاي كمدي 
فيلم را رقم مي زند. وكيل اول، به عنــوان يك تاريخي 
دهه شصتي، موضوع تازه اي نسبت به فيلم هاي آن دوران 
دارد و تصويرش از شازده هاي قاجار با وجود تيپيكال بودن 
در مجموع قابل قبول است. غالمحسين نقشينه تقريبا 
همان تيپ دايي جان ناپلئون را تكرار مي كند و محمد 
مطيع در نقــش برادر جوان تر منطبق بــا حال و هواي 
يك فيلم تاريخي دهه شصتي اســت. 2نامزد انتخابات 
مجلس كه رؤياي وكيل اول شدن دارند و هر كدام به يك 
كشور بيگانه نزديك شده اند با تخريب يكديگر در نهايت 
شكســت مي خورند و به پارلمــان راه نمي يابند. وكيل 
اول، به عنوان تنها فيلم ســينماي ايران كه رقابت هاي 
انتخاباتي اواخر قاجار را به نمايش مي گذارد با بهره بردن 
از فيلمبرداري مهرداد فخيمي و حضور نقشينه و مطيع 

بهترين ساخته سازنده اش است.

   در آســتانه انتخابات دوره هشتم رياست جمهوري 
عده اي از بازيگران جوان ســينما كه در دوم خرداد 76 به 
سن رأي دادن نرسيده بودند، ستاد رأي اولي ها را تشكيل 
داده اند. در اپيزودي ديگر شاهد برش هايي از زندگي آرزو 
بيات، زني كه نامزد انتخابات رياســت جمهوري شــده، 
مي شويم. مستند سينمايي روزگار ما، دقيقا توضيح دهنده 
نامش اســت و روزگار ما ايراني ها را در ابتداي دهه80 به 
تصوير مي كشد؛ از جوانان آن دوره كه هنوز پرشور و اميدوار 
در فضاي سياسي حضور دارند و به شكلي خودجوش در 
فرايند انتخابات مشاركت مي كنند تا زني از طبقه فرودست 
كه احساس مي كند مطالباتش با دولتي كه در پي جلب 
رضايت طبقه متوسط شهري اســت برآورده نمي شود. 
رخشان بني اعتماد در آستانه برگزاري انتخابات مي كوشد 
تصويري از روزگار ما در اواخر دولت اول اصالحات ثبت 
كند؛  دوراني كه جوان ها هنوز از فضاي سياسي سرخورده 
نشده اند و طبقه فرودست احساس مي كند نماينده اي در 
راس دولت و حاكميت ندارد. تصوير شورانگيز بازيگران 
جوان سينماي ايران كه براي خاتمي ستاد زده اند حاال به 
تصويري از روزگاري سپري شده مي ماند و آرزو بيات هم 
احتماال در ســال هاي بعد روزگار سخت تري را گذرانده 
اســت. فيلم بني اعتماد با نگاهي نقادانه به جامعه ايران 
مي كوشد كنار اميد، دشواري ها و مشكالت را هم ببيند. 
برخي از لحظات فيلم پس از گذشت 20 سال چنان دور 
از جامعه امروز ايران است كه گويي متعلق به سرزمين و 
دوراني ديگر است. حرف هاي آرزو بيات، نامزد رد صالحيت 

شده اي كه صاحبخانه جوابش كرده در يادها مي ماند.

   تالش براي نزديكي و همسويي با سينما حقيقت 
كه تصويري از يك دوران را مي سازد. محمد بزرگ نيا 
)كه بعدها فيلمساز مهمي شد و »كشتي آنجليكا« 
را ساخت( و حسن قلي زاده )كه در دهه60 به عنوان 
فيلمبردار با فيلمسازاني چون داريوش مهرجويي و 
مسعود كيميايي همكاري كرد( در انتهاي دهه50 
با تشكيل گروه فيلمســازان جوان ايران، نخستين 
فيلم شــان را به صورت 16 ميلي متري كارگرداني 
كردند. فيلــم »1۹36« درباره تــالش يك كارگر 
براي ورود به مجلس اســت. محمدرضا ســليماني 
)در نقش خودش( كارگر كارخانــه جنرال موتورز 

كند( و شــعارها و تالش ها بــراي رأي آوري، بعد از 
گذشت 4 دهه هم مي تواند ديدني باشد و هم تصويري 
از يك دوران بســازد؛ تصوير جامعه ايران در آستانه 

نخستين انتخابات مجلس پس از انقالب.

سكانس دوم

م. بزرگ نيا و ح. قلي زاده

۱۹۳۶
۱۳۵۹

براي نمايندگي در نخســتين دوره مجلس شوراي 
ملي پس از پيروزي انقالب، نامزد مي شود. گروهي 
از اعضــاي خانواده و همكارانش بــراي او در حياط 
خانه اي متروك ســتاد انتخاباتي تشكيل مي دهند 
و برايش تبليغ مي كنند. محمدرضا ســليماني در 
مناطق مختلف شهر و كارخانه محل كارش سخنراني 
مي كند و پــس از خاتمه مهلت تبليغــات منتظر 
نتايج آرا مي ماند. ســليماني در مجموع 1۹36 رأي 
مي آورد و موقع افتتاح به مجلس مي رود و به تماشاي 

نخستين جلسه مجلس مي نشيند.
فيلم 1۹36 اكران عمومي نشد ولي در فروردين1360 
در كانون فيلم به نمايش درآمد و نقدهايي هم بر آن 
نوشته شد. فيلم براي دريافت پروانه نمايش به مشكل 
برخورد و به چپ روي متهم شد. با اين همه، موضوع 
جالب فيلم و تصاويري كه از حــال و هواي جامعه در 
ابتداي پيروزي انقالب ارائه شــده، 1۹36 را به اثري 
تبديل مي كند كه حاال و با از ميان رفتن حساسيت هاي 
آن زمان، مي توان نمايش اش داد . تماشاي تالش يك 
كارگر براي راه يافتن به مجلس، حضورش در مناطق 
جنوب شهر و سخنراني اش براي مردم محروم )كه او 
مي خواهد نماينده شان باشد و مطالباتشان را پيگيري 
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فيلم مصطفي معين را ساخت  . مهدي فخيم زاده كه 
بعد از ورود به تلويزيون و ســاخت چند سريال رابطه 
دوستانه اي با علي الريجاني يافته بود فيلم رئيس سابق 
صدا و سيما را كارگرداني كرد. بهروز افخمي به ستاد 
مهدي كروبي پيوست و فيلم او را ساخت  . براي محسن 
رضايي هم رسول مالقلي پور دست به كار شد  . از دل 
رفت وآمد هاي مكرر فيلمســازان به ستاد هاشمي دو 
فيلم بيرون آمد كه يكي را رسول صدرعاملي و ديگري 
را كمال تبريزي ســاخت . با وجود حضور احمدرضا 
درويش در ســتاد قاليباف در نهايت رسماً اعالم نشد 
كه فيلم او را چه كسي ساخته است  . محرم زينال زاده 
هم فيلم مهرعليزاده را كارگرداني كرد . در شــرايطي 
كه به نظر مي رســيد ســتاد احمدي نژاد عالقه اي به 
تبليغات كالسيك و متداول نشان نمي دهد و دنبال راه 
و رسم متفاوتي براي جلب توجه رأي دهندگان است، 
كارگردان »طوفان شن« وظيفه اين متفاوت نمايي را 
عهده دار شد. وقتي فيلم شمقدري درباره احمدي نژاد 
روي آنتن رفت اهل فن بــر ضعف هاي تكنيكي فيلم 
تأكيد مي كردند و حواسشان نبود كه همين مستند 
به لحاظ گرامري ضعيف، روي بخشــي از مردم تأثير 
مي گذارد و دست كم در القاي اين ايده كه احمدي نژاد 
كانديدايي متفاوت با بقيه نامزدهاســت موفق ظاهر 

شده.  در نمايش شهردار تهران به عنوان مردي خاكي 
و بي شيله پيله، ســاخت غيرحرفه اي فيلم شمقدري 
خودش نوعي امتياز و وجه تمايز محســوب مي شد. 
وقتي انتخابات به دور دوم رفت مســتند احمدي نژاد 
رويكردي تهاجمي پيدا كــرد درحالي كه تبريزي در 
مستند هاشمي ســراغ تخريب هاي گسترده رفت و 
تالش كرد با ملودرام نظر مــردم را جلب و تصويري 
تازه از آيت اهلل بسازد. در نهايت اما اين فيلم عامه پسند 

شمقدري بود كه بر ملودرام تبريزي پيروز شد .
   سال 88 شاخص ترين سينماگران در ستادهاي 
دو نامزد اصالح طلب حاضر شدند و شمقدري بعد از 
تجربه موفق 4سال قبل باز هم كنار نامزد اصولگرايان 
قرار گرفت. محسن رضايي هم ترجيح داد اين بار فيلم 
تبليغاتي اش را يك مستند ساز كارگرداني كند . نتيجه 
فيلم مهدي كروبي بيشتر بر شعارهايي تكيه داشت 
كه باب دل روشنفكران و دگر انديشان و اقليت ها بود. 
محمد علي فارسي بر ســابقه نظامي و حضور رضايي 
در دوران دفاع مقدس تأكيد مي كرد. مجيد مجيدي 
به عنوان ســازنده يكي از مســتند هاي ميرحسين 
موسوي، كوشيد تا لحني شاعرانه و رويكردي تغزلي- 
نوســتالژيك براي نخســت وزير دهه60 اتخاذ كند . 
احمدرضا درويش اما در مستند دوم موسوي بيشتر 

از مصالح مناظــره جنجالي موســوي و احمدي نژاد 
بهره برد . جواد شمقدري هم همان راه سال84 را طي 
كرد و ورسيوني ديگر از »مردي از جنس مردم« ارائه 
كرد. تصوير رئيس جمهور در باغچــه منزلش كه در 
حال چيدن علف هاي هرز اســت به عنوان مهم ترين 

ايده كارگرداني شمقدري در يادها ماند.
   از سال ۹2 اهميت فيلم هاي تبليغاتي كمرنگ و 
تا حدودي تحت تأثير مناظره ها قرار گرفت. داستاني 
كه البته از 4سال قبل شروع شده بود ولي در اين دوره 

تجربه ژورناليستي سازنده فيلم تبليغاتي نامزد پيروز 
انتخابات باعث شد از همين مناظره ها و بازخوردشان 
مصالح مستند فراهم شود. حسين دهباشي كارگردان 
فيلم حسن روحاني هوشمندانه تر از ديگر سازندگان 
فيلم هاي تبليغاتي نامزدها عمل كرد، درحالي كه مثاًل 
كار بهروز شــعيبي براي محمدباقر قاليباف كم رمق 
و كليشه اي بود. مســتندي هم كه حسين شمقدري 
براي سعيد جليلي ســاخت با نمايش تصاوير حضور 
او در مذاكرات هســته اي كه عمال به بن بست رسيده 

بود بيشتر به كار رقباي دبير شوراي امنيت ملي آمد. 
محمد حسين لطيفي هم با فيلمي كه براي علي اكبر 
واليتي ســاخت نشــان داد كارگردان هاي سينما و 
تلويزيون الزاما گزينه هاي مناسبي براي ساخت فيلم 
تلويزيوني نيستند. مستند هاي تبليغاتي بقيه نامزد ها 

هم حرفي براي گفتن نداشتند.
    از سال ۹6 رويه ساخت فيلم هاي تبليغاتي دچار 
تغيير شد. با گسترش فضاي مجازي، اين كليپ هاي 
كوتاه بودند كــه اهميت افزون تري از مســتند هاي 
بلند كه در رســانه رسمي منتشــر مي شدند يافتند. 
در دوگانه روحاني و رئيســي، فيلــم رئيس جمهور 
مستقر خالقانه تر و تأثيرگذار تر بود؛ فيلمي كه گروه 
سازنده »ماجراي نيمروز« پشتش قرار داشتند آن هم 
درحالي كه تهيه كننده ماجراي نيمروز هدايت كننده 
كمپين تبليغاتي محمدباقر قاليباف بود. با كنار رفتن 
قاليباف به نفع رئيسي، به نظر مي رسيد تيم تبليغاتي 
رئيس وقت آستان قدس رضوي هم تقويت شود. در 
مستندهاي تبليغاتي رئيسي بر اســتقبال گسترده 
مردمي از او تحت عنوان ســونامي رئيسي تأكيد شد 
ولي در نهايت اين دو فيلم تبليغاتي حســن روحاني 
بود كه كار خودش را كرد. مســتند هايي كه زيرنظر 

محمد حسين مهدويان ساخته شده بود.

    رســيديم به انتخابات 1400 و باز هم فيلم هاي 
نامزد ها روي آنتن رسانه ملي رفتند؛ مستند هايي كه 
نسبت به گذشته كم رمق تر هستند . سازندگان شان 
برخالف دوره هــاي قبل نه كارگردان هاي مشــهور 
سينما كه اغلب جوان هاي گمنام هستند. وقتي فيلم 
تبليغاتي قاضي زاده هاشــمي با تصوير تكاندن سفره 
سر و صدا كرد گفته شد اين مستند توسط محمدعلي 
باشه آهنگر ساخته شده است. باشه آهنگر خيلي سريع 
ساخت فيلم تبليغاتي را تكذيب و صرفا به مشاوره دادن 
خود به جواناني كه كار تبليغات قاضي زاده هاشمي را 

عهده دار شده اند اشاره كرد.
از فيلم هاي تبليغاتي اين دوره آنچه بيشتر جلب توجه 
كرده جــرح و تعديل ها يــا اصطالحا ســوتي هاي 
مستند ها بوده است. واقعيت اين است كه فيلم هاي 
تبليغاتي اين دوره اغلب فاقد خالقيت و تأثير گذاري 
الزم بوده اند. فيلم هايي كه ســازندگان نامشخص و 
در مواردي گمنام شــان، اغلب بدون ايده كارگرداني 
متمايــزي، صرفا به تكــرار شــعارهاي نامزدها در 
مقابل دوربين بسنده كرده اند و مورد فيلم تبليغاتي 
قاضي زاده هاشمي هم نشــان داد سطح ايده پردازي 
فيلمسازان در انتخابات 1400 در چه حد و اندازه اي 

است.

از فيلم هاي تبليغاتي اين دوره آنچه بيشتر جلب توجه كرده جرح و تعديل ها يا 
اصطالحا سوتي هاي مستند ها بوده است. واقعيت اين است كه فيلم هاي تبليغاتي 
اين دوره اغلب فاقد خالقيت و تأثير گذاري الزم بوده اند. فيلم هايي كه سازندگان 
نامشخص و در مواردي گمنام شان، اغلب بدون ايده كارگرداني متمايزي، صرفا 
به تكرار شعارهاي نامزدها در مقابل دوربين بسنده كرده اند و مورد فيلم تبليغاتي 
قاضي زاده هاشمي هم نشان داد سطح ايده پردازي فيلمسازان در انتخابات 1400 

در چه حد و اندازه اي است

سكانس پنجم

بابك پيامي   ۱۳۸۰ 

راي مخفي 
سكانس هشتم

مسعود ده نمكي   ۱۳۹۰ 

اخراجي ها ۳ 

سكانس ششم

اسماعيل فالح پور   ۱۳۸۲

تيك 
سكانس نهم

۱۳۹۱ ابوالقاسم طالبي 

قالده هاي طال 

   تصويري اگزوتيك )غريب نمــا( از انتخابات كه 
همخوان با فيلم هاي جشنواره اي دورانش مي خواهد 
از فضاي غريب و تأكيد بر مناطق دور افتاده، به جلوه 
و تأثير گذاري دســت يابد. ســربازي كه در محلي 
دور افتاده خدمت مي كنــد، روز رأي گيري مأمور به 
همراهي با دختر جواني مي شود كه مسئول صندوقي 
سيار است. فيلم بيشتر بر رابطه سرباز و دختر جوان 
متمركز است و مطابق معمول اين ارتباط در اوايل با 

انبوهي سوءتفاهم به دست انداز مي افتد و در نهايت 
شناخت دو طرف باعث تفاهم مي شود . در طول فيلم 
سرباز و دختر جوان درباره انتخابات بحث مي كنند. 
ســرباز متوجه اهميت رأي دادن نيست و دختر كه 
بسيار هم وظيفه شناس اســت، مي كوشد اهميت 

انتخابات و رأي دادن را توضيح بدهد. فيلم، خيلي زود 
به دام اطناب و تكرار مي افتد و به نظر مي رسد جز ايده 
اوليه جذاب، چيز ديگري براي رو كردن ندارد. با اين 
همه، ديالكتيك رابطه سرباز و دختر در فصل هايي 

جالب از كار درآمده است.

   سومين قسمت از سه گانه مسعود ده نمكي، كمي 
بعد از وقايع ســال 88 كليد خورد و فيلمســاز اين بار 
تيپ هاي آشنايش را به فضاي انتخابات آورد؛ جايي كه 
از يك سو حاجي گرينوف )محمدرضا شريفي نيا( نامزد 
انتخابات رياست جمهوري شده و قصد سوءاستفاده از 
گروه اخراجي ها، بيژن )امين حيايــي( و بايرام )اكبر 
عبدي( را دارد. از طرف ديگر اكبر دباغ )رضا رويگري( 
كه همسرش نوشــين )بهنوش بختياري( در مبارزات 

انتخاباتي همراهي اش مي كند، ضلع ديگر اين رقابت را 
تشكيل مي دهد. فيلمساز، رقابت هاي انتخاباتي خرداد 
پر حادثه 88 را در قالبي هجوآميز به تصوير مي كشد و 
در نهايت سيماي نامزد آرماني را در چهره نامزد سومي 
)با بازي جواد هاشــمي( جســت وجو مي كند. هجو 
رخدادهاي انتخابات و ســكانس هاي موزيكال و تكرار 
شوخي هاي دو قسمت قبلي، ابزارهاي اخراجي ها 3 براي 

جذب تماشاگر هستند؛ تماشاگري كه در نهايت بايد 
تحت تأثير نامزد مردمي انتخابات قرار گيرد   كه كاري 
هم به دوقطبي حاجي گرينوف و اكبر دباغ ندارد   و قرار 
است مسير تازه اي را در پيش بگيرد. فيلمساز در تيپ ها 
و كاريكاتور هايي كه طراحي كرده سراغ تداعي برخي 
نامزد هاي ســال 88 هم مي رود و در انتها هم پيروزي 

نامزد مردمي را جشن مي گيرد.

    بعد از اينكه فيلم پايان نامه )حامد كالهداري( 
نقض غرض از كار درآمد و انتظارات را برآورده نكرد، 
براي جبران مافات، نياز به فيلمي به مراتب حرفه اي تر 
و هوشــمندانه تر بود؛ فيلمي كه با ظرافت بيشــتر 
و حرفه اي گري افزون تري به بررســي رخدادهاي 
انتخابات سال 88 بپردازد. »قالده هاي طال«، با چنين 
پيش فرض هايي توليد شد تا صداي جناح برنده در 
پرمناقشــه ترين انتخابات پس از انقالب باشد . اراده 
معطوف به قدرتي كه پشت فيلم بود، ويتريني جذاب 
)با حضور بازيگران مشهور( و ساختاري حرفه اي و 
سكانس هاي اكشن خوش ساختی )بي سابقه در آثار 
قبلي و بعدي فيلمساز( تدارك ديد. نتيجه فيلمي بود 
كه مي كوشــيد متعرض به رأي دهندگان معترض 
و حتي رهبرانشان نشود. ســازنده قالده هاي طال، 
حواسش بود كه اشــتباهات كارگردان پايان نامه را 
تكرار نكند. فيلم در عوض به دنبال ريشــه هاي ايده 
تقلب در انتخابات مي رود و به اين نتيجه مي رســد 
كه ايده تقلب بزرگ از دل سرويس هاي جاسوسي 
بيگانه و با همراهي منافقين و ســلطنت طلبان در 
ايران اجرايي شده است. براساس آنچه قالده هاي طال 
به تصوير كشيده، ايده تقلب قبل از برگزاري انتخابات 

طراحي شده و اعتراض هاي مردمي توسط گروهي 
كه منافق، سلطنت طلب و جاسوس بيگانه هستند 
به خشونت كشــيده مي شــود. در فيلم قالده هاي 
طال، گروهي كوچك موفق مي شــوند اعتراض ها به 
نتيجه انتخابات را تبديل به اغتشاش كنند. اين گروه 
تحت حمايت يكي از مأموران ارشد وزارت اطالعات 
قرار دارند كه جاســوس اسرائيل است و هويتش در 
انتهاي فيلم فاش مي شــود. قالده هاي طال، بيش از 

آنكه درامي سياسي باشد، اكشني معمايي است كه 
معمايش )چه كســي در وزارت اطالعات جاسوس 
است؟( را نسبتا خوب طراح مي كند ولي در سكانس 

فينال صرفا به غافلگيري تماشاگر بسنده مي كند .
اينكه در نهايت مشــخص مي شود محمد رخ صفت 
)حميد رضا پگاه( جاسوس اســت و نه مثال كامران 
)امين حيايي( كه در طول فيلــم به تك روي متهم 

مي شود، فقط غافلگير كننده است و نه قانع كننده.

   فيلم »تيك« محصول دوراني است كه سينماي 
ايران به درام هاي سياسي رو آورده بود . تيك، كمي 
دير تر از دوران اوج اين موج ساخته شد و در شكل 
روايت هم بيشــتر بــه نمونه هاي هاليــوودي نظر 
داشت. حبيب پور ســعيد )ابوالفضل پورعرب( كه 
صالحيتش براي نامــزدي انتخابات مجلس، تأييد 
شده، متوجه مي شــود همسر دومش سپيده )هيال 
اكرامي( از او باردار شده اســت؛ آن هم درحالي كه 
حبيب، رشد سياسي اش را مديون نفوذ پدر همسر 
اولش است . چالش فيلم، بچه اي است كه بايد سقط 
شود تا آبروي حبيب در آستانه انتخابات نريزد. در 
نهايت حبيب به مجلــس راه مي يابد ولي در عوض 
رابطه اش با همســر اول )رويا تيموريان(، سپيده و 
پدر همسرش به هم مي خورد. سپيده، فرزندش از 
حبيب را سقط مي كند و در نهايت با از دست دادن 
همه  چيز ناچار است از نمايندگي مجلس هم كنار 
بكشد. مشكل فيلم تيك كه مشكالت شخصي يك 
نامزد انتخابات مجلس را در كانون توجه قرار داده، 
انطباق نيافتن سوژه اش )كه بر گرفته از ملودرام ها و 
درام هاي سياسي هاليوود اســت( با فضاي جامعه 

ايران در ابتداي دهه80 است .

سكانس هفتم

محمد شيرواني  ۱۳۸۴

رئيس جمهور ميرقنبر 
سكانس دهم

محسن امير يوسفي   ۱۳۹7

آشغال هاي دوست داشتني

   مستندي سينمايي درباره مير قنبر شيشواني، 
پيرمردي از روستاي شيشــوان از توابع عجب شير 
كه بــا عزمــي راســخ چنديــن دوره در انتخابات 
رياســت جمهوري ثبت نام كرد. فيلم بهترين بهره 
را از كاراكتر محوري اش مي برد و شــيوه ورودش به 
ماجرا و نحوه روايت به گونه اي اســت كه تماشاگر 
به تدريج با دغدغه هاي پيرمردي آشــنا مي شود كه 
در اوايل فيلم خيلي جــدي اش نمي گيرد. مير قنبر 
از روستايي به روستايي ديگر مي رود تا براي خودش 
رأي جمع كند و به نظر مي رســد بي توجهي مردم 

و حتي خانواده خودش )كه مي گويند او مناســب 
رياست جمهوري نيست( و رد صالحيت هاي مداوم، 
تأثيري بر تصميمش ندارد. مير قنبر، يكي از مردمان 
عادي و عامي اســت كه راهي به قــدرت ندارد ولي 
آرمان گرايي اش جالب توجه است. در نهايت مير قنبر 
گرچه رئيس جمهور نمي شود ولي شغلي مي يابد و 

آبدار چي امام جماعت محله شــان مي شود. فيلم با 
وجود برخي بيراهه رفتن ها، قدر شــخصيت جذاب 
مير قنبر را مي داند و طنز دلپذيري هم دارد. فيلم با 
ورود به زندگي مير قنبر از تصوير آشنا و ژورناليستي 
مردمان عــادي كه در انتخابات رياســت جمهوري 

ثبت نام مي كنند، آشنايي زدايي مي كند .

   فيلم امير يوسفي در بستر زماني سال88 به تاريخ 
معاصر ايران نقب مي زند. پيــر زن تنهايي به نام منير 
در شلوغي هاي ســال 88 به تعدادي از معترضان پناه 
مي دهد و بعد از اين اتفاق به اصــرار اطرافيانش براي 
دور ماندن از خطر، تصميم به جمع آوري و دور ريختن 
وســايلي مي گيرد كه ممكن اســت برايش دردســر 
درســت كند. از اينجا به بعد فيلمساز ايده جان گرفتن 
عكس هاي داخل قاب را پيگيري مي كند كه هر كدام از 
شخصيت هاي داخل قاب قرار است بخشي از رخدادهاي 
معاصر را نمايندگي كنند. روايــت فيلم از رخدادهاي 

انتخابات ســال 88، گرچه همخوان با قرائت رســمي 
نيست ولي در نهايت »آشــغال هاي دوست داشتني« 
منادي وحدت ملي مي شود. فيلم اگر در زمان خودش به 

نمايش درمي آمد، مي توانست بر تماشاگر تأثير بگذارد 
ولي تأخير در نمايش عمومي جذابيت ژورناليســتي 

آشغال ها... را كم رنگ كرد.
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در تريلرها و درام هاي سياسي هاليوود، بخش مهمي به رقابت هاي انتخاباتي 
اختصاص دارد. ماجراي كمپين ها، رقابت نامزدها و حاشيه هاي سياسي هميشه 
موضوع جالب توجهي براي كمپاني هاي فيلمسازي در ادوار مختلف بوده است. 
ميان فيلم هايي كه موضوع انتخابات در آنها پررنگ است. آنچه در اين مطلب پيش رو داريد، مروري است بر فيلم هايي 
از ادوار مختلف؛ از نمونه هاي درخشاني چون »بهترين مرد« از سينماي كالسيك آمريكا تا كمدي هاي سرخوشانه اي از 

هزاره سوم مانند »رئيس دولت« كه هر كدام تصويري از رقابت هاي انتخاباتي مي سازند.

مروري بر 8فيلم هاليوود با موضوع انتخابات

مسابقه بزرگ 
شهاب مهدوي

روزنامهنگار

بهترين مرد 
1964      The  best  man  

»بهترين مرد«، يكي از بهترين ســاخته هاي اين كارگردان و از خوش ساخت ترين درام هاي 1   در كارنامه پرفراز و نشيب فرانكلين ج. شــافنر تقريبا همه نوع فيلمي به چشم مي خورد. 
سياسي هاليوود در دهه60 ميالدي است؛ ماجراي رقابت ويليام راسل )هنري فوندا(، وزير كشور 
سابق جو كانتول)كليف رابرتسون( سناتور محافظه كار براي انتخابات رياست جمهوري است كه 
در آن رقابتي فشرده ميان دو نامزد در جريان است. تالش جو كانتول براي بهره برداري از سابقه بيماري روحي و 
رواني ويليام راسل و حاشيه هاي زندگي شخصي وزير كشور سابق، در نهايت  به تصويري از پشت صحنه زشت عالم 
سياست مي رسد. در قطب بندي فيلمساز، ويليام راسل در قطب مثبت داستان و جو كانتول در قطب منفي ماجرا 
قرار گرفته اند. در نهايت ويليام راسل كه پيش تر با همسرش متاركه كرده، با وجود برگ برنده اي كه به دست آورده 
)اطالعاتي درباره همجنس گرايي جو كانتول در زمان حضورش در ارتش( ترجيح مي دهد كه مثل رقيبش رفتار 
نكند و از رقابت ها كناره گيري كند.  راسل، موفقيت در زندگي شخصي و بهترين مرد بودن را به رئيس جمهور شدن 
در اولويت قرار مي دهد. هنري فوندايي در اوج و فيلمنامه اي پر و پيمان با مصالح داستاني فراوان از امتيازات بهترين 
مرد هستند. وقتي ويليام راسل كنار مي كشد و از نامزدي ديگر حمايت مي كند و هنگامي كه رابطه اش با همسرش 
ترميم مي يابد، قرار است شاهد پيروزي اخالقي قهرمان باشيم؛ قهرماني كه نمي خواهد به هر قيمتي رئيس جمهور 
شود. با اينكه نزديك به60 سال از زمان ساخت بهترين مرد مي گذرد، فيلم همچنان از بهترين آثاري است كه در 

آن رقابت هاي انتخاباتي به تصوير كشيده شده است.

رنگ های اصلی
Primary colours1998

كــه مي تــوان آن را 5    فيلم متوســطي 
واكنــش هاليوود به 
رسوايي اخالقي بيل 
كلينتون، رئيس جمهور آمريكا در دهه90 
دانست. مايك نيكولز، كهنه كار در فيلم 
»رنگ هاي اصلي«، از رقابت هاي مقدماتي 
انتخابــات  بــراي  دموكرات هــا 
رياست جمهوري، كمدي پر شاخ و برگي 
مي ســازد كه در آن جك استنتن )جان 
تراولتــا( به عنــوان نامــزد انتخابــات 
رياست جمهوري نگران لو رفتن بي بند و 
باري هاي اخالقي اش است. تمركز فيلم بر 
رقابت هاي انتخاباتــي و تالش رقبا براي 
بي حيثيت كردن تراولتا، فصل هايي پر از 
نيش و كنايه را رقم مي زند. مايك نيكولز 
در ايــن كمدي سياســي كوشــيده از 
موضوعي روز، فيلم جذابي بســازد. جان 
تراولتا در نقش نامزد رياست جمهوري كه 
در گذشته مشي راديكال و زندگي بي بند 
و باري داشــته، انتخاب هوشــمندانه و 
مناســبي اســت. رنگ هاي اصلي، جزو 
بهترين هاي مايك نيكولز نيست و به نظر 
مي رسد  كه كمي با عجله ساخته شده تا از 
موضوعي ملتهب بيشترين بهره را بگيرد.

كمپين 
the compaign2012

  كمدي سياســي قدري وراج و پرگو كه بيش از هر چيز به توانايي 
زوج ويل فرل و زاك گاليفياناكيس تكيه دارد؛ ماجراي رقابت 2نامزد 
دموكرات و جمهوريخواه. نامزد دموكرات كارنامه اي پرفراز و نشيب و 
رسوايي هاي اخالقي فراوان دارد كه نقش اش را ويل فرل بازي كرده و 
نامزد جمهوريخواهان يك مدير گردشگري محلي )با بازي زاك گاليفيانا كيس( است كه 
هيچ پيشينه سياسي اي ندارد. »كمپين« كمدي معمولي و قابل پيش بيني اي است كه 

ضعف فيلمنامه را تا حدودي با اجرا و حضور كمدين هايش جبران مي كند.

نامزد 
1972    The candidate

  ترك تــازي بيل مك كي جــوان )رابرت ردفورد( در كمپيــن انتخاباتي 
رياســت جمهوري يكي ديگر از نمونه هاي رويكرد هاليوود 
به عالم سياست است. مايكل جي، كارگردان فيلم »نامزد« 
مي كوشد تغيير پرسوناي شخصيت اصلي اثرش را به شكلي 
باورپذير به تصوير بكشد. بيشتر تمركز فيلم هم بر كاراكتر 
بيل مك كي است؛ جواني كه همه را تحت تأثير خود قرار مي دهد و سيمايي از 
يك بچه زرنگ كه خيلي زود با عالم پيچيده سياست اخت مي شود، مي سازد. 
رابرت ردفورد در اوج دوران ســتارگي اش حضوري موفق در فيلم دارد. فيلم 

در زمان خودش مورد توجه 
قرار گرفت و هم سينماروها 
از آن استقبال كردند و هم 
در چند رشته نامزد جايزه 
اسكار شد و جايزه بهترين 
فيلمنامه اقتباســي را هم 

دريافت كرد.

انتخابات
Election1999

رمان تام پروتا با موضــوع برگزاري انتخابات در يك دبيرســتان. 6    فيلمي از الكساندر پين قبل از به شهرت رسيدنش؛ اقتباسي از 
كمدي ســياهي كه در آن كارگردان نشــان مي دهد  كه فســاد و 
قدرت طلبي دامنه اش چنان گسترده است كه حتي در انتخابات يك 
دبيرستان هم نشانه هايش به چشم مي آيد. پرداخت هجو آميز الكساندر پين، فيلم را 
به اثري گزنده تر و تأثير گذار تر بدل كرده است. »انتخابات« در رشته فيلمنامه اقتباسي، 

نامزد اسكار شد و ستايش منتقدان از فيلم، نام سازنده اش را سر زبان ها انداخت.

همه مردان رئيس جمهور 
1976    All the president’s men

   يكــي از مشــهورترين درام هاي 
سياســي هاليوود كه ماجراي معروف 
واترگيت را به تصوير مي كشــد. باب 
وودوارد )رابــرت ردفــورد( و كارل 
برنســتاين )داســتين هافمــن( دو خبرنــگار روزنامه 
واشنگتن پست، رسوايي استراق ســمع از دموكرات ها 
توسط جمهوريخواهان را پيگيري مي كنند. دو خبرنگار 
ماجرا را تا انتها پيگيري مي كنند و سر از كار رسوايي بزرگ 
جمهوريخواهان در مبارزات انتخاباتي درمي آورند و پاي 
خيلي ها به ماجرا باز مي شــود. روزنامه واشنگتن پست 

گرچه تحت فشار شديد قرار دارد ولي در نهايت گزارش تحقيقي باب وودوارد و كارل برنستاين كار خودش را 
مي كند. »همه مردان رئيس جمهور« يكي از خوش پرداخت ترين فيلم هايي است كه درباره يك ماجراي واقعي 
ساخته شده است. فيلم مستقيما ورودي به رقابت هاي انتخاباتي ندارد و داستاني معمايي از اتفاقي كه در خالل 
رقابت ها رخ داده و پاي نهادهاي امنيتي هم در آن گير اســت را به شكلي جذاب روايت مي كند. كارگرداني 
آلن جي پاكوال، فوق العاده است و فيلمنامه ويليام گلدمن نمونه اي قابل تدريس در تبديل اسناد و رخدادهاي 

سياسي به درام محسوب مي شود.

رئيس دولت 
2003     Head of state

با انبوهي از مشــكالت شــخصي و كاري، ناگهان در مقام نامزد حزب 7  يك كمدي سياسي ديگر، با محوريت كريس راك در نقش مردي كه 
دموكرات قرار مي گيرد. كريس راك كه عالوه بر كارگرداني، بازيگر نقش 
اصلي فيلم نيز هســت در نقش ميــز گيليام به عنــوان عضو انجمن 
قانونگذاري درحالي كه در آستانه از دست دادن شغلش است ناگهان خود را در مقام نامزد 
انتخابات رياست جمهوري مي بيند. نامزد رياست جمهوري رنگين پوست از حزب دموكرات 
كه با حضور اين كمدين آمريكايي موقعيت هايي هجو آميز مي سازد، چند سال بعد سويه اي 
جدي در عالم واقعيت يافت و باراك اوباما راهي كاخ ســفيد شد. »رئيس دولت« كمدي 

بامزه اي است كه از سياست به عنوان چاشني غذايي خوشمزه بهره مي گيرد.

8
سگ   را    بجنبان 

Wag the dog1997
   كمدي سياسي بري لوينسون، اتفاقي جنجالي در حاشيه برگزاري انتخابات رياست جمهوري را بهانه اي 
براي نقد سيستم سياسي، پروپاگاندا و تحت تأثير قرار گرفتن افكار عمومي قرار مي دهد. خبرسازي و جعل 
واقعيت و گمراه كردن مردم از موضوعي كه به محبوبيت رئيس جمهور مســتقر كه در آســتانه انتخابات 
محبوبيتش را در خطر مي بيند، مضموني است كه بري لوينسون از آن براي ساختن يك كمدي پر از طعن 

و كنايه بهره گرفته اســت. دو نفر از 
اعضاي كمپين تبليغاتي كاخ سفيد سراغ تهيه كننده اي 
هاليوودي مي روند تا با طراحي دعوا هاي ســاختگي، 
حواس رأي دهنــدگان را از موضوع اصلي )رســوايي 
اخالقي رئيس جمهــور( پرت كننــد. تركيب دنيرو و 
هافمن در اين كمدي پر نشاط خوب جواب داده و ورود 
وودي هارلسون در نقش يك جاني رواني، بار تعليقي 
فيلم را افزايش مي دهد. ميــان فيلم هايي كه هاليوود 
در نقد سيستم سياسي ساخته، »ســگ را بجنبان«، 
فيلم پرســتاره و خوش آب و رنگي است كه با استفاده 
از موقعيت هاي كمدي همه  چيز را زير ســؤال مي برد؛ 
از رياكاري سياســتمداران تا نقش كمپين ها در جعل 

واقعيت و حتي مردمي كه گول تبليغات را مي خورند.
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 سینما و
انتخابات

این شماره

   پيش بيني مشاركت باالتر از ميانگين در گلستان

انتخابات رياست جمهوري در استان گلستان به صورت سنتي برگزار 
خواهد شد و فقط انتخابات شوراهاي شــهر و روستا در مركز استان 

يعني گرگان به صورت تمام الكترونيك خواهد بود.
استاندار گلســتان با بيان اينكه عوامل هيأت هاي اجرايي، بازرسي و 
نظارتي براي برگزاري انتخابات آمادگي كامل دارند به همشــهري 
مي گويد: در اســتان گلســتان 1785صندوق رأي داريم و امسال 

يك ميليون و 354هزار و 228نفر واجد شرايط رأي هستند.
»هادي حق شــناس« با بيان اينكه اكثر عوامــل اجرايي انتخابات 
واكسن كرونا را دريافت كرده اند، مي افزايد: فاصله گذاري اجتماعي 
در اماكن مورد نظر براي راي گيري رعايت مي شود، محل راي گيري 
و صندوق ها ضد عفوني شده اند تا مشــكلي براي افرادي كه مراجعه 

مي كنند پيش نيايد.
او با بيان اينكه مردم گلستان در دوره قبلي انتخابات رياست جمهوري 
78/46درصــد و در انتخابات مجلس شــوراي اســالمي 57درصد 
مشاركت داشتند،  مي گويد: با توجه به حضور اقوام مختلف پيش بيني 
ما اين است كه ميزان مشاركت مردم در انتخابات از ميانگين كشوري 

باالتر برود.
به گفتــه حق شــناس، تعــداد كل صندوق هــاي رأي در اســتان 
1784صندوق مربوط به انتخابات رياست جمهوري و 1774صندوق 

مربوط به انتخابات شوراهاست.
در دوره گذشته 238شعبه اخذ رأي آراي مردم گرگان را جمع آوري 
كردند و در اين دوره تعداد شــعب اخذ رأي در شهرستان گرگان به 
255شــعبه افزايش يافت كه 141شــعبه آن فقط به شهر گرگان و 

مابقي به بخش ها و روستاهاي اين شهر اختصاص دارد.

    راي گيري با شناور در هرمزگان 
 

در اســتان جنوبي و مرزي هرمزگان هم 1556شعبه براي اخذ رأي 
مستقر شده اســت كه از اين تعداد هزار شعبه ثابت و 556شعبه هم 

سيار هستند.
رئيس ستاد انتخابات و معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري 
هرمزگان در اين باره به همشــهري مي گويد:  هرمــزگان مثل همه 
استان ها آمادگي كامل براي برگزاري انتخابات پرشور روز جمعه را 
دارد و همه تمهيدات الزم براي برگزاري بدون مشكل اين انتخابات 
انديشيده شده است. علي رئوفي با بيان اينكه براي مناطق صعب العبور 
در بشاگرد، حاجي آباد ، ميناب، سيريك، جزيره ابوموسي و كيش از 
شناور براي اخذ رأي استفاده مي شود، مي افزايد: درصورت نامساعد 
بودن هوا بالگردهــاي نيروهاي نظامي بــراي راي گيري وارد عمل 
مي شوند. همچنين براي بيماراني كه در قرنطينه هستند صندوق رأي 
سيار اختصاصي درنظر گرفته شده است تا كسي در اين انتخابات از 
رأي دادن محروم نشود. وي با بيان اينكه شعب اخذ رأي در هرمزگان با 
توجه به وضعيت اقليمي در فضاي باز برپا نشده است، توضيح مي دهد: 
اين شعب در مســاجد و مدارس بزرگ برپا شــده و همچنين تعداد 

صندوق ها در اين دوره 15درصد افزايش يافته است.
به گفته رئوفي، انتخابات شوراي شهر براي نخستين بار در اين دوره 
در شهر بندرعباس به صورت تمام الكترونيك برگزار مي شود و در هر 
شعبه 3صندوق الكترونيك تعبيه شــده تا از تجمع، صف و ازدحام 
جلوگيري شود. رئيس ســتاد انتخابات هرمزگان همچنين با اشاره 

به 9شهرستان قرمز اين اســتان از نظر شيوع كرونا توضيح مي دهد: 
اعضاي اصلي ستاد برگزاري انتخابات واكسينه شده اند. همچنين در 
شعب به ازاي هر فرد الكل ضدعفوني و ماسك درنظر گرفته شده و يك 
ناظر از هالل احمر و علوم پزشكي هم بر رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
نظارت مي كننــد. او با بيان اينكه ميزان مشــاركت هرمزگاني ها در 
دوره رياست جمهوري قبلي بيش از 80درصد بوده است، پيش بيني  
مي كند امسال هم مردم بيش از 70درصد در انتخابات حضور داشته 

باشند.

   12صندوق رأي مخصوص كرونايي هاي اردبيل

اردبيل هم مانند ساير استان ها آمادگي كامل براي برگزاري انتخابات 
شهر و روستا و انتخابات رياست جمهوري را دارد. رئيس ستاد انتخابات 
اردبيل با بيان اينكه دريافت رأي از شهروندان در اين استان به صورت 
دستي انجام مي شود به همشهري مي گويد:  در اردبيل يك  ميليون و 
10هزار و 470نفر مي توانند در انتخابات شركت كنند و از اين تعداد 

23هزار و 785نفر رأي اولي هستند.
 براي دريافت رأي در اســتان 1674صندوق درنظر گرفته شده كه 
602صندوق آن شهري و 1072صندوق روستايي است. 342صندوق 
از كل صندوق هاي رأي استان سيار هستند تا همه افراد امكان ثبت 

آراي خود را داشته باشند.
بهروز ندايي مي افزايد: همچنين براي 12شهرستان هم 12صندوق 
رأي درنظر گرفته شده است كه به بيمارستان ها و در خانه ها مراجعه 

مي كنند تا بيماران كرونايي بستري و قرنطينه بتوانند رأي بدهند.

  كرمانشاهي ها در فضاي باز رأي مي دهند

1942شــعبه در كرمانشــاه راي گيري از يك ميليون و 577هزار و 
639نفر واجد شــرايط راي گيري اين اســتان را انجــام مي دهند؛ 
جمعيتي كه 34019نفر آن رأي اولي هســتند. دبير ستاد انتخابات 
كرمانشاه با بيان اينكه اين استان آمادگي همه جانبه براي برگزاري 
انتخابات رياســت جمهوري و همچنين انتخابات شــوراهاي شهر و 
روستا را دارد به همشــهري مي گويد: همه شعبه هاي راي گيري در 
كرمانشــاه از 7صبح تا 12شــب آماده دريافت آراي مردم هستند و 

تمديد اين زمان با نظر وزارت كشور انجام خواهد شد.
جليل بااليي از فعاليت 40هزار نفر در شــعبه هاي دريافت رأي خبر 
مي دهد و می گويد: ايــن افراد هيأت هاي اجرايي و بازرســي فعال 
هستند و هيأت نظارت بر انتخابات شوراها، هيأت نظارت بر انتخابات 
رياست جمهوري و نمايندگان فرمانداري ها هم در ميان آنها هستند.

وي درباره رعايت پروتكل هاي بهداشــتي در شــعبه هاي دريافت 
رأي كرمانشــاه نيز مي گويد: صندوق هاي اخذ رأي را در فضاي باز 
مثل حياط مدارس، مســاجد و زمين  هاي ورزشــي قرار داديم. در 
روز راي گيري هم عالوه بر ضدعفوني شــعبه ها، الكل و ماسك براي 

راي دهندگان وجود دارد.

   حضور ناظران بهداشتي در شعب رأي زنجان 

دبير ستاد انتخابات زنجان اين اســتان را داراي آمادگي صددرصدي 

براي برگزاري انتخابات توصيف مي  كند.  سعيد صفري به همشهري 
مي گويد: همه مراحل برگزاري انتخابات براســاس زمانبندي وزارت 
كشور انجام شده است و هيچ مشكلي براي برگزاري انتخابات در زنجان 
وجود ندارد. وي با بيان اينكه 27هزار نفر در اســتان در اجرا، نظارت، 
پشتيباني و محافظت انتخابات همكاري مي كنند و همگي اين افراد با 
مراحل برگزاري آشنا شده اند، مي افزايد: از مراحل آغازين آمادگي براي 
انتخابات تمام تالش مسئوالن اين بود كه شرايط بهداشتي رعايت شود. 
به همين منظور تعداد شــعب را افزايش داديم و شعبه هايي كه بيش 
از 750تعرفه راي گيري در اختيار داشتند را به 2شعبه تبديل كرديم 
تا از ازدحام جمعيت در شعب كاسته شود. همچنين محوطه شعبه ها 
را نيز عالمت گذاري كرده ايم تا شــهروندان راحت تــر بتوانند فاصله 
اجتماعي را رعايت كنند. به گفته دبير ستاد انتخابات استان زنجان، در 
هر شهرستان يك شعبه براي راي دادن بيماران كرونايي درنظر گرفته 
شده است و عواملي از كادر درمان اســتان نيز در اين شعبه  ها حضور 

دارند تا مسائل بهداشتي به بهترين شكل اجرا شود.

   هماهنگي عوامل اجرايي انتخابات در همدان 

امســال يك ميليون و 425هزار و 970نفر در همدان مي توانند در 
انتخابات شــركت كنند. اســتانداري همدان 1437شعبه براي اين 
شهروندان درنظر گرفته است كه 29هزار نفر نيروي اجرايي، نظارتي 

و امنيتي در آنها كار راي گيري را انجام خواهند داد.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار همدان هم اين استان را 
كامال آماده برگزاري انتخابات مي داند و مي گويد: با توجه به تجربه هاي 

خوب ســال هاي گذشــته، هماهنگي خوبي بيــن برگزاركنندكان، 
تامين كنندگان امنيت و ناظران اين دوره از انتخابات برقرار شده است.

مصطفي آزادبخت با بيان اينكه در اين دوره از انتخابات شوراهاي اين 
استان 946نفر در شهرها و 3023نفر در روستاها با هم رقابت مي كنند، 
می گويد: فقط در شهر همدان 296نفر در انتخابات شوراهاي شهر با 
هم رقابت دارند كه در نهايت 11نفر از آنها راهي شورا خواهند شد. وي 
همچنين به تدابير اســتان براي برگزاري انتخابات ايمن و بهداشتي 
اشاره مي كند و در اين مورد مي گويد: مانند بعضي ديگر از استان ها در 
همدان شعبه هايي كه بيشتر از هزار تعرفه راي گيري دريافت مي كنند 
را به 2شعبه تقسيم كرديم كه به اين ترتيب تعداد شعب ما نسبت به 
دوره هاي قبل 67عدد افزايش يافت. معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي 
استاندار همدان ادامه مي دهد: تالش كرديم بيشتر صندوق هاي رأي در 
فضاهاي باز قرارگيرند و پروتكل هاي بهداشتي 100درصد رعايت شوند 

تا مردم با آرامش خاطر در انتخابات شركت كنند.

   آموزش هاي بهداشتي به نامزدهاي مازندران 

واجدان شرايط رأي در مازندران 2ميليون و 474هزار و 205 نفر است 
كه 51هزار و 532نفر آنها راي اولي ها هستند. همچنين در اين استان 
4162شعبه اخذ رأي شوراهاي اســالمي در استان پيش بيني شده 
كه از اين تعداد 498شعبه سيار، 1531شعبه شهري و 2631شعبه 
روستايي اســت. رئيس ســتاد انتخابات مازندران و معاون سياسي 
امنيتي استاندار درباره برگزاري اين دوره از انتخابات رياست جمهوري 
و شوراهاي شــهري و روستايي اين اســتان به همشهري مي گويد: 
براساس هماهنگي هاي انجام شــده در هيأت هاي اجرايي انتخابات 
كارها با دقت انجام شده و مازندران براي انتخابات كامال آماده است. 
حسين حسن نژاد با بيان اينكه بيش از 57هزار نفر نيروي اجرا، نظارت 
و امنيتي در اين دوره از انتخابات استان فعاليت دارند، مي افزايد: اين 
افراد براي آمادگي بيشتر مانورهايي را انجام داده اند تا با همه مراحل 
انتخابات به خوبي آشنا باشند. همچنين همه اقالم انتخاباتي شامل 

تعرفه و صندوق رأي مهياست و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.
وي با بيان اينكه با اتكا به قانون، انتخابات سالمي در مازندران برگزار 
خواهد شد، می گويد: براي حفظ آرامش و امنيت مردم تالش كرده ايم 
تا مسائل بهداشتي در شعب انتخاباتی به خوبي رعايت شود. به همين 
دليل ضمن افزايش تعداد شعب و تهيه كاالهاي بهداشتي مورد نياز 
آنها تالش كرديم با همكاري دانشگاه علوم پزشكي استان همكاران 
شــعبه هاي اخذ رأي را آموزش دهيم تا به خوبي با مسائل بهداشتي 
آشنا شوند. معاون سياسي امنيتي استاندار مازندران ادامه مي دهد: 
همچنين براي نامزدهاي شوراهاي شهر و روستا هم جلساتي برگزار 

كرديم تا با مباحث مربوط به كرونا كامال آشنا شوند.

  
طبق اعالم وزارت كشور انتخابات شوراهاي اسالمي در 33شهر شامل 
25مركز اســتان به عالوه 8شــهر به صورت تمام الكترونيك برگزار 
مي شــود. انتخابات تمام الكترونيك در مجموع در 10هزار شعبه در 
سراسر كشور برگزار مي شــود و با توجه به استقرار 3صندوق در هر 
شعبه، 30هزار صندوق الكترونيك براي ششــمين دوره انتخابات 
شوراهاي شهر و روستا برپا خواهد شــد. انتخابات سيزدهمين دوره 
رياست جمهوري هم در اغلب شهرها به صورت نيمه الكترونيك و در 

بقيه به صورت سنتي برگزار خواهد شد.

مسئوالن استاني در گفت وگو با همشهري 
از آمادگي براي برگزاري انتخابات  با رعايت 

پروتكل هاي بهداشتي خبر مي دهند

 روز سرنوشت

 ســيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و ششمين دوره 
انتخابات شوراهاي شهر و روستا فردا)جمعه 28خرداد( برگزار گزارش

مي شود. طبق اعالم وزارت كشور ساعت 7 صبح، زمان شروع 
رأي گيري است و با اختيار وزير كشور، امكان تمديد رأي گيري تا 2بامداد روز 
بعد وجود دارد و مردم مي توانند در بازه زماني بيشتري رأي دهند. همچنين 
شعب آرا از 62 هزار محل نسبت به انتخابات گذشته با 1۰هزار مورد افزايش به 

72هزار شعبه در سراسر كشور رسيده است.
 به گزارش همشهري، استانداران و روساي ستادهاي انتخاباتي در گفت وگو 
با همشهري از آمادگي براي برگزاري انتخاباتي پرشور با رعايت پروتكل هاي 
بهداشــتي خبر مي دهند و تأكيد مي كنند تمهيدات الزم در همه زمينه ها 

انديشيده شده است.
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تعدادي از بازيكنان تيم ملي ديروز در گفت وگوهايي جداگانه از ماندن
  دراگان اسكوچيچ دفاع كردند، اما رئيس فدراسيون فوتبال حرف هايي زد كه

 معنايش مي تواند پايان همكاري با اين مربي باشد
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 ممنون و...
 شايد خداحافظ!

دراگان اسكوچيچ، انتظار داشت يكي از قهرمانان اصلي داستان صعود تيم ملي 
ايران به مرحله نهايي انتخابي جام جهاني باشد. او تيمي كم اميد را تحويل گرفت 
كه در 4بازي مرحله رفت، 2بار شكست خورده بود و بايد هر 4بازي مرحله برگشت 
را مي برد. سه شنبه شب  وقتي در منامه، پايتخت بحرين، تيم ايران، عراق را با گل 
سردار آزمون شكست داد، ماموريت او و شاگردانش كامل شده بود؛ 4پيروزي در 

4بازي و صعود به عنوان تيم اول گروه.
فرداي آن شب، قرار اســت در تهران از تيم ملي در حضور وزير ورزش و معاون 
رئيس جمهور، تجليل شود. اسكوچيچ، پيش از مراسم از دشواري صعود مي گويد: 
»شرايط خيلي سختي بود و وقتي به بحرين رسيديم، فشار پيروزي در 4بازي روي 
دوش ما بود. واقعا راحت نبود به كشور سوم برويم و بخواهيم 4بازي را ببريم. اين 
درحالي بود كه ساير تيم هاي گروه 3ديدار داشتند.« او در گفت وگو با خبرنگاران از 
بازيكنانش و همچنين رئيس فدراسيون فوتبال تشكر مي كند. طوري حرف مي زند 
كه انگار از ادامه حضورش روي نيمكت تيم ملي مطمئن اســت: »ما فقط يك گام 
برداشته  ايم. تازه اول مسير است و بايد كارهايي كه قبال درست انجام نشده بود، 

به درستي انجام بدهيم.«
  اما آيا قرار است تيم ملي ايران ادامه مسير را هم با اسكوچيچ طي كند؟ 

پاسخ شهاب الدين عزيزي خادم به اين پرسش، تا اندازه اي سياستمدارانه است: 
»ان شاءاهلل بايد جلوتر برويم. فكر مي كنم زمان كافي براي تصميم گيري وجود دارد. 
قرارداد اسكوچيچ تمام شده است. هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال باالترين مرجع 

تصميم گيري است و بايد اين موضوع بررسي شود.«
انتخاب دراگان اسكوچيچ به ســرمربيگري تيم ملي، از ابتدا هم منتقدان زيادي 
داشت. كساني كه كارنامه او را با كارلوس كي روش مقايسه مي كردند و به اين نتيجه 
مي رسيدند كه او نمي تواند گزينه بلندمدتي براي تيم ملي باشد. اسكوچيچ، انتخاب 
مديران پيشين فدراسيون بود، اما عزيزي خادم در آستانه 4بازي سرنوشت ساز، 
فرصتي براي تغييرات نداشت. حاال به نظر مي رسد  احتمال جابه جايي در نيمكت 
تيم ملي وجود دارد. مرحله نهايي انتخابي جام جهاني 3تير قرعه كشي مي شود و 
بازي ها از شهريور آغاز خواهد شد. رئيس فدراسيون فوتبال معتقد است زمان كافي 
براي تصميم گيري درباره تمديد يا پايان قرارداد اسكوچيچ وجود دارد. همه اما مثل 

عزيزي خادم فكر نمي كنند؛ ازجمله تعدادي از بازيكنان تيم ملي.
وحيد اميري، يكي از بهترين بازيكن هاي تيم ملي ايران در بازي با بحرين، مخالف 
تغيير سرمربي اســت. مي گويد: »هر تصميمي غير از ابقاي كادر فني مي تواند به 
ضرر تيم ملي باشد. اين نظر شخصي من است. تيم ملي 4بازي داشته كه 2تاي آنها 
بسيار حساس بود. فكر مي كنم انتظارات برآورده شد و حاال نبايد دنبال موضوع 
ديگري باشــيم. هر اتفاق ديگري رخ دهد به فوتبال ملي لطمه وارد خواهد شد. 
هم اكنون شرايط براي تغيير كادر فني فراهم نيست و تيمي كه موفقيت كسب كرده 

و كادر فني كه تا اينجاي كار به عنوان يك ليدر تيم را راهنمايي كرده است، نبايد 
اين صحبت ها درموردش مطرح شود. فرصت زيادي نيست و ممكن است تيم وارد 
حاشيه شود.« عليرضا بيرانوند، دروازه بان تيم ملي و حسين كنعاني زادگان، مدافع 

اين تيم هم مثل اميري فكر مي كنند. 
بيرانوند مي گويد: »اسكوچيچ 7بازي سرمربي ما بوده و همه اين مسابقات را برده 
و نتايج خوبي گرفته است. خدا را شــكر همه بچه ها رابطه خوب و صميمانه اي با 
اسكوچيچ دارند. به نظر من مي تواند در آينده هم به تيم ملي كمك كند. بايد از وي 
حمايت كنند تا بتوانيم در آينده هم نتيجه بگيريم.« كنعاني زادگان، اسكوچيچ 
را شايسته تقدير مي داند: »دوست داريم او بماند. فقط مي دانم كه او يك ايراني 
است. اسكوچيچ زحمت زيادي در اين مدت براي تيم ملي كشيد و همه ديدند 
از جان و دل مايه گذاشت و تالش كرد كه دل مردم را شاد كند.« برخالف اين 
3بازيكن، 2ستاره تيم ملي كه بيرون از ايران بازي مي كنند، حاضر نيستند 
به سؤال خبرنگاران درباره قرارداد اسكوچيچ، جواب روشني بدهند. مهدي 
طارمي، بازيكن تيم پورتو، مي گويــد: »من به عنوان بازيكن بازي مي كنم 
و كار مديريت را به مديران مي ســپاريم.« عليرضا جهانبخش، كه فصل 

گذشته در تيم برايتون انگليس بازي كرده، پاسخ مشابهي مي دهد: 
»ما به عنوان بازيكن نمي توانيــم در اين خصوص صحبت كنيم. در 
گذشته هم تصميماتي گرفته شــد كه ما در آن نقشي نداشتيم. 
به نظرم مهم ترين وظيفه ما اين است كه به عنوان بازيكن نهايت 
تالشمان را در زمين فوتبال به ثبت رسانيم. بيرون زمين بر عهده 
مسئوالن است و آنها بايد تصميم  بگيرند. شرايط متفاوتي در اين 
4بازي داشتيم و احساسات ديگر دخيل نيست. بايد تصميمات 

منطقي گرفته شود.«
فدراسيون فوتبال ايران به دليل تحريم هاي اقتصادي نمي تواند 
به درآمدهاي دالري اش دسترسي  داشته باشد. از طرف ديگر 
هنوز درگير پرونده حقوقي مارك ويلموتس، سرمربي بلژيكي 
است و ممكن است مجبور شــود چند ميليون دالر خسارت 
پرداخت كند. در چنين شرايطي، انتخاب يك سرمربي نامدار 

ديگر، دشوار به نظر مي رسد.
ديروز برخــي منابع خبري در عراق مدعي شــدند كه كارلوس 

كي روش يكي از گزينه هاي نشستن روي نيمكت تيم ملي اين كشور 
است و با او مذاكراتي انجام شده اســت. اين در حالي است كه برخي از 

دوستان كي روش در ايران، پيش از اين گفته بودند ممكن است او دوباره به نيمكت 
تيم ملي ايران نزديك شود. آنها حتي مدعي شده بودند كه فدراسيون فوتبال ايران 

تماس هايي هم با اين مربي پرتغالي برقرار كرده است. 

   قبل بازي، 7 گل از بالروس عقب بوديم 
تيمايرانبا4بردو

صدرنشينيمقتدرانهبه
كابوسحذفازجامجهاني

پايانداد
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عقيلي: برخي مي خواهند دراگان را تضعيف كنند
مدافع سابق تيم ملي اعتقاد دارد استايل تيم اسكوچيچ در مقايسه با تيم كي روش متفاوت است

نكته بازي

آماربازي

پس كار را تعطيل كنيد

فرق وحيد و كريم چيست؟

فقط من خوبم!

گاليه هاي بازيكنان و مربيان استقالل 
از تبعيض، بي پولي و مسايلي از اين 
دست همچنان ادامه دارد. بازيكنان 
اين تيــم يك بار ديگر اســتوري 
مشترك گذاشتند و دوست عزيزي 
مثل رشيد مظاهري هم يك پست اضافي 
ارسال كرد، مملو از قربان صدقه رفتن براي دست خالي استقالل. 
حاال كاري نداريم به اينكه از اعــداد فضايي و عجيب و غريب 
به عنوان رقم قرارداد همين آقاي مظاهري سخن گفته مي شود، 
اما پرسش اينجاست كه چه زماني اين همه ناله سرايي به پايان 
خواهد رسيد؟ آن اوايل شــايد چنين حرف هايي مي توانست 
براي مخاطب جذاب باشد، اما االن خيلي از هواداران خودي هم 
با طرح اين مكررات كنار نمي آيند. خب اگر واقعا اينطوري است، 
كار و تمرين را تعطيل كنيد و بعد از هر ناكامي يك اســتوري 

بگذاريد كه استقالل تنهاست. اين كار راحت تري نيست؟

محمد مايلي كهن پيش از بازي تيم 
كشــورمان برابر عراق در ستايش 
اســكوچيچ گفت: »بــا اينكه من 
انتقاد شديدي به انتخاب اسكوچيچ 
داشتم، اما االن نمي شود نقش او را 
كتمان كرد.« دم حاجي گرم كه رك و 
روراست حرفش را زده؛ فقط اينكه او در همين مصاحبه مي گويد: 
»به هاشميان عالقه دارم، اما او براي نفر اول بودن مناسب نيست، 
چون شخصيت مهجوري دارد.« قطعا هاشميان دلش مي خواهد 
يك روز سرمربي شود، اما مايلي كهن او را شايسته اين منصب 
نمي بيند. در نقطه مقابل كريم باقري علنا فرياد مي زند: »دلم 
نمي خواهد سرمربي شوم. بلد نيستم.« با اين حال بعد از جدايي 
برانكو، حاجي گير داده بود كه باقري سرمربي پرسپوليس شود. 
فرق اين دو تا چيست؟ كريم هم شــبيه وحيد زياد »بجوش« 
نيست؛ تقريبا همان شخصيت را دارد، فقط كمي اكشن تر است!

امير قلعه نويي دوره حضور كي روش 
از تيم ملي ايــراد مي گرفت، دوره 
حضور ويلموتس از تيم ملي ايراد 
مي گرفت و دوره حضور اسكوچيچ 
هم از تيم ملــي ايــراد مي گيرد. 
امير قلعه نويي هنگام شكســت ايراد 
مي گيرد، هنگام مساوي ايراد مي گيرد كه چرا نبرديم و هنگام 
پيروزي ايراد مي گيرد كه چرا بردمان را بزرگ نمايي مي كنيم. 
امير قلعه نويي جــزو معدود آدم هاي دنياســت كه روز بازي 
سرنوشت ساز تيم ملي كشورش، از اينكه چرا در مورد ارزش هاي 
برد قبلي اغراق شده، ايراد مي گيرد. او چنين كاري را روز بازي 
با عراق در مورد مسابقه با بحرين انجام داد. امير قلعه نويي هنوز 
ناراحت است كه چرا بعد از باخت به كره جنوبي در دوران حضور 
خودش روي نيمكت تيم ملي از او انتقاد شــده است. چكيده 
همه حرف هاي امير قلعه نويي 3 كلمه است: »فقط من خوبم.«

متريكا

تيم ملي ايران با غلبه بر عراق در روز آخر 

مسابقات مقدماتي، عالوه بر اينكه رتبه 07
اول را در گروه خودش به دست آورد در 
جمع تمامي تيم هاي حاضر در 8گروه 
آســيا نيز از لحاظ امتيازي به رتبه هفتم رســيد. ايران از 8بازي 
صاحب 6برد و 18امتياز شد يعني دقيقا همان امتيازي كه امارات 
در گروهG به جا گذاشت اما تفاضل گل ايران باالتر از امارات بود و 
به اين ترتيب ايران در ميان 8تيم اول گروه ها رتبه هفتم را به دست 
آورد. عراق هم با شكست مقابل ايران به گروه تيم هاي دوم رفت و 
در رده بندي اين تيم ها رتبه ســوم را بعد از چين و عمان به دست 
آورد. اين 3تيم به همراه ويتنام و لبنــان 5تيم دومي بودند كه به 

مرحله بعدي رسيدند.

ژاپن و استراليا 2 تيمي بودند كه با 8برد 

در 8بازي و كســب حداكثر امتياز به 08
مرحله بعدي راه يافتند. بين اين دو تيم 
24امتيازي، ژاپن با تفاضل گل 44+ از 
اين لحاظ هم برترين تيم بود و باالتر از استراليا بهترين عملكرد را 
به نام خودش ثبت كرد. ژاپن با 46گل زده بهترين خط حمله اين 
رقابت ها را داشت و بيشترين گل زده را هم به نام خودش ثبت كرد. 
بعد از ژاپني ها ايران بــا 34گل و چين با 30گل زده قدرتمندترين 
خطوط حمله را در اين مسابقات داشتند. ايران با تفاضل گل 30+ 
بعد از ژاپن بهترين تفاضــل گل را هم به نام خــودش ثبت كرد. 
استرالياي 24امتيازي با 28گل زده و تفاضل 26+ به كار خودش در 

اين مرحله پايان داد.

تيم هاي قطر و كره جنوبي با تنها يك گل 

خورده صاحب بهترين عملكرد دفاعي و 01
كمترين گل خورده اين مسابقات بودند. 
كره جنوبــي در گــروهH تــا روز آخر 
رقابت ها هيچ گلي دريافت نكرده بود و در آستانه صعود با صفر گل 
خورده قرار داشت. اما در بازي آخر و در همان دقايق ابتدايي يك 
گل از لبنان خورد و اگرچه در نيمه دوم با 2گل نتيجه را برگرداند 
اما نتوانست بازي ها را بدون گل خورده به پايان برساند. قطر هم در 
گروهE فقط يك گل در جريان پيروزي 2بريك  مقابل عمان خورد. 
اســتراليا و ژاپن با 2گل خورده صاحب ســومين و چهارمين خط 
دفاعي برتر مسابقات شدند و چين هم با 3گل خورده در اين زمينه 
پنجم شد. در گروه ايران هر 3تيم ايران، عراق و بحرين 4گل خورده 

داشتند كه بحرين 3گلش را در يك بازي از ايران خورد.

چوب دوي امدادي، در دست فرشيد
حاشيه سازي در استقالل متوقف نمي شود

ماجراي درســت كردن حاشــيه در استقالل شبيه 
مسابقات دوي امدادي شــده؛ از همان ها كه يك نفر 
به اندازه خودش مي دود و بعــد چوب را به نفر بعدي 
مي دهد تا او بدود. ورزشــكاران متوقف مي شوند، اما 
چوب از حركت نمي ايستد. در استقالل دقيقا شاهد 
همين شرايط هستيم. يك روز شيخ دياباته مي رود و 
دير برمي گردد، يك روز هروويه ميليچ تهديد به فسخ 
قرارداد مي كند، يك روز مهدي قائدي خانه نشيني را 
در پيش مي گيرد و در تمرينات حاضر نمي شود و يك 
روز هم مثل حاال نوبت به فرشيد اسماعيلي مي رسد 
كه همين داستان را تكرار كند. هافبك مياني استقالل 
كه ابتداي فصل هم زمزمه هايي در مورد اختالف مالي 
شديدش با باشگاه به گوش مي رسيد، حاال دوباره در 
موقعيت خشم و قهر قرار گرفته است. اسماعيلي مدتي 
مصدوم بود و پس از بهبودي هم به دليل عدم پرداخت 
مطالباتش در تمرين حاضر نمي شود. حاال شايد با باال 
گرفتن سر و صداها و نزديك بودن مسابقات ليگ نظر 
فرشيد تغيير كند، اما در اين صورت بايد ديد او چوب 
بحران سازي را دست چه كسي مي دهد و كدام بازيكن 
براي آبي ها دردسر درست خواهد كرد! هر چه هست 
با اين رويه جمع كردن تيم براي فرهاد مجيدي بسيار 

دشوار خواهد بود.

فوتبال ايران

1  ژاپن............................................................................. )1509امتياز(
2  ايران ........................................................................... )1499امتياز(
3  كره جنوبي ............................................................................................ )1460امتياز(
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5  عربستان ............................................................................................... )1364امتياز(
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با اين شرايط و رتبه هاي امروز كشورها، سيدبندي مرحله بعدي به اين شكل 
خواهد بود:

  سيد اول....................................................................................................... ژاپن و ايران
  سيد دوم...................................................................................... كره جنوبي و استراليا
  سيد سوم............................................................................................. عربستان و عراق
  سيد چهارم.............................................................................................. امارات و چين
  سيد پنجم.............................................................................................. سوريه و عمان
  سيد ششم............................................................................................... ويتنام و لبنان
مرحله بعدي در 2گروه 6تيمي برگزار مي شود و از هر سيد يك تيم در گروه
A و يك تيم در گروهB قرار خواهد گرفت، اما اگر در رنكينگ جديدي كه فردا 
مشخص مي شود تغييري در رتبه  اين تيم ها ايجاد شده باشد، سيدبندي باال 
هم دچار تغيير خواهد شد. براساس پيش بيني Footy Rankings به احتمال 
فراوان در رنكينگ جديد براي تيم هاي آسيايي، امارات به واسطه نتايجي كه 
گرفته مي تواند جاي عراق را در سيد سوم بگيرد و همسايه عربستان شود. به اين 

ترتيب عراق هم به سيدچهارم مي رود و در كنار چين قرار مي گيرد.

  تا فردا صبر كنيد
  فيفا فردا رنكينگي براي آسيايي ها اعالم مي كند كه سيدبندي كشورها براساس آن تعيين مي شود

قائدي به تهران 
برنگشت

كاروان تيم ملــي ايران ظهر 
روز گذشــته بــا 3 غايب به 
تهران برگشت. سردار آزمون، 
سامان قدوس و مهدي قائدي 
بازيكناني بودند كه همراه تيم 
ملي به ايران برنگشتند. در اين 
ميان آزمون به روســيه سفر 
كرد، قدوس راهي انگليس شد 
و مهدي قائدي ســر از دوبي 
درآورد. سفر آزمون و قدوس 
از قبل قابل پيش بيني بود اما 
نيامدن قائدي بــه تهران آن 
هم در شــرايطي كه خانواده 
و مادرش براي اســتقبال از 
او به فــرودگاه مهرآباد رفته 
بودند، تعجــب خيلي ها را به 
همراه داشت. مهدي طارمي 
بازيكنــي بود كه خبر ســفر 
قائــدي را به مــادرش داد تا 
خيلي زود اين خبر توســط 
خبرنگاراني كه بــه فرودگاه 
رفته بودند، رســانه اي شود. 
باشگاه اســتقالل پس از اين 
اتفاق بيانيه اي صادر كرده و 
مدعي شــده قائدي با اجازه 
فرهــاد مجيــدي و پــس از 
گرفتن مرخصي 3  روزه راهي 
دوبي شده است. به اين ترتيب 
پيش بيني مي شــود قائدي 
غايب بزرگ استقالل در بازي 
دوشــنبه هفته آينده مقابل 

پديده باشد.
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12روز، 12امتياز
تيم ايران با 4 برد و صدرنشيني مقتدرانه به كابوس حذف از جام جهاني پايان داد

يكشنبه 30 خرداد 1400
پرسپوليس- تراكتور

19:50

سوپر جام

پنجشنبه ۲4 تير  1400

پنجشنبه 31 تير  1400

پرسپوليس -  استقالل

گل گهر سيرجان-آلومينيوم

فوالد-سپاهان

ملوان بندر انزلی -خيبر خرم آباد

19:45

20:30

21:30

20:00

جام حذفي

سهشنبه 1 تير 1400
فوالد-نفت  مسجدسليمان

20:50

معوقه هفته بيست ودوم

دوشنبه 31 خرداد 1400
استقالل -پديده

19:45

معوقه هفته بيست ويكم

جمعه 4 تير 1400

شنبه 5 تير 1400

يكشنبه 6 تير 1400

ماشين سازی-نساجی

مس رفسنجان-پرسپوليس

ذوب آهن-آلومينيوم

صنعت نفت آبادان-سايپا

استقالل-گل

پديده -تراكتور

پيكان-نفت  مسجدسليمان

فوالد-سپاهان

19:10

19:15

19:40

21:50

20:50

20:30

19:50

21:00

هفته  بيست و چهارم

نتايج ضعيف تيم ملي 
در زمان مربيگري مارك 
ويلموتــس، موقعيت 
ايران را براي صعود به مرحله بعدي مســابقات 
مقدماتي جام جهاني به خطر انداخته بود. با اين 
حال تيم ملــي با هدايت دراگان اســكوچيچ و 
درحالي كه فشار زيادي از سوي رسانه ها و جامعه 
فوتبال روي اين تيم وجود داشــت، در نهايت با 

4برد مهم و سرنوشت ســاز راهي مرحله 
بعدي شد. هادي عقيلي مدافع پيشين 

تيم ملي فوتبال ايران، در گفت وگو 
با همشهري ورزشي درخصوص 
عملكرد تيم ملي توضيحاتي داده 

است.

  شلختگي تيم ويلموتس
من قبل از اين 4بازي، چند مسابقه از تيم ملي ديده 
بودم و ايــن 4بازي را هم نگاه كــردم. بايد بگويم كه 
استايل تيم ملي نسبت به زمان مربيگري كي روش 
فرق كرده است، البته منظورم اين نيست كه سبك 
كي روش بد بود، در واقع اين يك انتخاب بين سيب و 
پرتقال است كه در نهايت بحث سليقه مطرح مي شود. 
تيم ملي در زمان ويلموتس هم بســيار شلخته بود و 
استايل خوبي نداشت. من با ديدن بازي هاي آن تيم، 
ياد حرف والدير ويرا، مربي برزيلي تيم ملي مي افتم كه 
در بازي با استراليا به بازيكنان گفته بود برويد هر طور 

كه مي خواهيد بازي كنيد.

   دفاع چپ
اسكوچيچ از وحيد اميري در پست دفاع چپ استفاده 

كرد كه اين بازيكن در پرسپوليس هم بازدهي مثبتي 
در اين پست داشــت. اميري اما مصدوم شد و ما در 
ســمت چپ بازيكناني مثل حاج صفي و محمدي را 
در اختيار داريم كه فكر مي كنم اســكوچيچ از آنها 
به خوبي و به درستي اســتفاده كرد. اگر هم تغييري 
رخ داد، اين به خاطر شــرايط تاكتيكــي تيم ملي و 

خصوصيات فني حريفان بود.

   مدافعان مركزي
كنعاني زادگان و خليل زاده در اين بازي ها 
موفق بودند و نشــان دادند كه نسبت به 
گذشته پيشرفت هم كرده اند. آنها از لحاظ 
فيزيك بدني، جدال هاي هوايي و بازي 
روي زمين شرايط خوبي دارند و سرعت 
جابه جايي شان هم خوب است. البته اين دو 
بازيكن رقيباني مثل مجيد حسيني و پورعلي گنجي 
را دارند و مي دانند كه با كوچك ترين غفلت ممكن 
است جايشان را از دســت بدهند. كنعاني زادگان و 
خليل زاده در پرسپوليس هم كنار هم بازي مي كردند 
و انتخاب آنها تصميم درستي بود و اسكوچيچ نشان 

داد كه شناخت خوبي از فوتبال ايران دارد.

   مهاجمان
ما حاال با 2 مهاجم بازي مي كنيم و تيم هم نسبت به 
زمان كي روش فوتبال باالتر بازي مي كند؛ البته منظور 
من اين نيست كه آن زمان روش ما بد بود يا االن روش 
ما خوب است و فقط مي خواهم مقايسه كنم. ما پرس 
را هم جلوتر انجام مي دهيــم و نكته مهم ديگر اين 
اســت كه به معناي واقعي از هر دو مهاجم استفاده 
مي كنيم. آزمون و طارمي هم در بازي هايي كه انجام 

شد اين را نشان دادند.

   قائدي
قائدي بسيار بدشانس است كه در زمان فعلي به تيم 
ملي رسيده، زماني كه 2مهاجم طراز اول مثل طارمي 
و آزمون داريم و البته كاوه رضايي و انصاري فرد هم 
در تيم ملي حضور دارند. همين موضوع باعث شده 
تا قائــدي فرصت زيادي براي نشــان دادن خودش 

نداشته باشد.

   اسكوچيچ
اســكوچيچ خيلي با انگيزه كار مي كند و كارش را 
بلد اســت. من اصال به اين حرف ها اعتقاد ندارم، ما 
هنوز مي گوييم كه اين تيم بزرگ تر يا ليدر ندارد يا 
اينكه مربي مديريت ندارد. آيا شما اين حرف ها را در 
فوتبال اروپا مي شنويد؟ آيا وقتي رونالدو به يوونتوس 
مي رود نياز دارد تا توسط بزرگ تر و رهبر تيم هدايت 
شود؟ اين يك آدرس اشــتباه است كه بگوييم بايد 
باالســر بازيكنان يك مدير وجود داشته باشد. من 
معتقدم دليلي براي عدم حفظ اين مربي وجود ندارد، 
در ضمن بايد اين را هم درنظر گرفت كه اسكوچيچ 
با يك قيمت پايين هدايت تيم ملــي را پذيرفته و 
مربيان خارجي حاضر نيستند با دستمزد دراگان در 
تيم ملي كار كنند. اين مربي عملكرد خوبي داشته 

و بايد بماند.

  شانس صعود
بايد پله پله جلو برويم و شــرايط در دور بعدي فرق 
خواهد كرد. اگر ما نتوانيم از شرايط ميزباني استفاده 

كنيم قطعا كارمان سخت تر خواهد شد.

اميرحسين اعظمی
خبرنگار

بهروز رسايلي| سرانجام كابوس حذف فوري از نخستين مرحله 
مقدماتي جام جهاني به پايان رسيد. چنين حذفي مي توانست 
بسيار ناگوار و دور از  شــأن فوتبال ايران باشد، اما ملي پوشان 
كشورمان با كســب پيروزي يك بر صفر برابر عراق كار را تمام 
كردند و به عنوان تيم صدرنشين راهي مرحله بعدي مسابقات 
انتخابي شــدند. از اين تورنمنت فشرده، چند نكته به جا مانده 

است.

1  آخ كه عجيب 12 روزي بود. كرونا باعث شد بين مسابقات مرحله 
اول انتخابي جام جهاني چيزي حدود 20 ماه فاصله بيفتد. 23آبان98 
بود كه در بازي رفت به عراق باختيم و وضع مان حسابي خراب شد. در 
تمام طول اين مدت احساس مي كرديم از اين مرحله اوت خواهيم شد 
و بعد از 2صعود پياپي به جام جهاني، حاال حتي به مرحله دوم انتخابي 
هم نمي رسيم. اين وسط اهداي ميزباني متمركز به بحرين هم اميدمان 
را كمتر كرد. هوا گرم بود، حريف كينه داشت، زمين خراب بود و فرصتي 
براي آماده سازي وجود نداشــت. با اين همه اما بچه هاي تيم ملي طي 
12روز حضور متمركز در منامه، هر 4ديدارشــان را بردند و به مرحله 
بعد صعود كردند. مخصوصا پيروزي در فينال اول و آخر برابر بحرين و 
عراق بسيار دلچسب بود. بحرين 3 تايي شد و اگر نيمه دوم بچه ها دقت 
مي كردند، عراق هم مي توانست حداقل همين مقدار گل بخورد. 12روز 
انتظار، 12امتياز براي تيم ملي كشورمان به ارمغان آورد تا يوزها سربلند 

و پرروحيه به دور بعد برسند و منتظر قرعه كشي سوم تير باشند.

2  برنده بزرگ اردوي منامه، بدون ترديد دراگان اسكوچيچ بود. او 
در شرايطي سرمربي تيم ملي شد كه رزومه قابل دفاعي نداشت. كار 
از انتقاد نسبت به اين انتخاب گذشــته بود و يك عده رسما در حال 
»تمســخر« حضور دراگان روي نيمكت تيم اول ايران بودند. با اين 
همه مربي كروات واقعا كار بزرگي انجام داد و توانست گره كور صعود 
ايران را باز كند. اسكوچيچ هر 4بازي رســمي و حياتي تيم ملي را با 
پيروزي پشت سر گذاشت و پيش از آن نيز 3 برد در مسابقات دوستانه 
به دست آورده بود. او سرمست از اين موفقيت، عدد7 را به دوربين هاي 
تلويزيوني نشان داد و حاال احتماال اين كارنامه، منجر به بقاي آقاي 

مربي روي نيمكت تيم ملي خواهد شد.

3  سردار آزمون حاال دوست داشتني تر از هر زمان ديگري شده است. 
شايد تا پيش از اين، او به اندازه موفقيت هاي فني اش پايگاه اجتماعي 
نداشت و خيلي ها از سردار به خاطر برخي رفتارهاي ناپخته اش انتقاد 
داشتند، اما آزمون در منامه يك نســخه ديگر رو كرد. او سختكوش، 
پرتالش، واقع بين و بدون غرولند ظاهر شد و 3گل حياتي هم براي ما به 
ثمر رساند؛ 2تا مقابل بحرين و يكي هم در مصاف با عراق. تغيير نگاه ها 
به سردار كامال محسوس اســت و اين بازيكن با توانايي هايي كه دارد، 
درصورت حفظ اين رفتار بالغانــه مي تواند جايگاهي ممتاز در فوتبال 

ايران كسب كند.

4  مهدي طارمي هم حاال به يك بازيكن كليدي و بسيار مهم در تيم 
ملي تبديل شده؛ هماني كه انتظارش را داشتيم. حتي تك تصميم ها و 
لمس توپ هاي جزئي او هم به كمك تيم ملي مي آيد. طارمي و آزمون، 
زوج چند10ميليــون دالري فوتبال ايران هســتند كه روزبه روز هم 
هماهنگي بيشتري پيدا مي كنند. آنها در ميدان هاي خيلي بزرگ تري 
بايد براي تيم كشورمان بدرخشــند. فعال كه گره اول باز شد و سهم 

آنها كم نبود.

5  از خوب ها گفتيم و حاال با پايان مسابقات مي توان كمي راحت تر 
در مورد بازيكناني كه چندان انتظارات را بــرآورده نكردند هم حرف 
زد. سرليست اين دوستان، عليرضا جهانبخش است؛ ستاره محجوب و 
بسيار دوست داشتني كشورمان كه خيلي هم تالش مي كند، اما به وضوح 
پيداست كه دوران افت را پشت سر مي گذارد. پيش از اين مسابقات از او 
مصاحبه اي منتشر شده بود با اين مضمون كه: »حتي يك ذره هم افت 
نكردم«، اما نمايش هاي عليرضا درون زمين خالف اين ادعا را نشــان 
مي دهد. نيمكت نشيني هاي طوالني در برايتون تأثير خودش را روي 
عملكرد اين بازيكن گذاشته است. نفر بعدي هم صادق محرمي است. 
دراگان اسكوچيچ، رامين رضاييان و وريا غفوري را به تيم ملي دعوت 
نكرد و دانيال اسماعيلي فرد و سيامك نعمتي را بازي نداد تا محرمي 
مهره فيكس تيم ملي در اين پست باشــد؛ اما آيا نمايش هاي صادق 
قانع كننده بود؟ آيا فوتبال او نسبت به 3سال گذشته كه از ليگ ايران 
 راهي اروپا شد، پيشرفت كرده؟ جواب دادن به اين سؤاالت كمي سخت

 است!

بعد از پايان مرحله اول مسابقات مقدماتي جام جهاني ۲0۲۲ در گروه هاي 8گانه آسيا، چهره 1۲تيم صعودكرده به مرحله بعدي اين مسابقات مشخص شد. براي 
اين 1۲تيم و نحوه گروه بندي آنها در مرحله بعدي، سيدبندي خاصي هم در رسانه ها منتشر شده اما ممكن است اين سيدبندي در ۲4ساعت آينده با تغييراتي 
جزئي همراه باشد؛ چراكه درجه بندي تيم ها براساس رنكينگ فيفا انجام مي شود و فيفا هم اعالم كرده در روز 18ژوئن كه مصادف با ۲8خردادماه خواهد بود، 
رنكينگ جديدي را براي تيم هاي آسيايي اعالم خواهد كرد. هم اكنون رتبه 1۲تيمي كه در آسيا به مرحله بعدي صعود كرده اند در رنكينگ فيفا به اين شكل است:
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يورو2020

جام ملت های اروپا 

20:30سوئیس- ترکیه یکشنبه 30 خرداد

20:30ایتالیا-ولز یکشنبه 30 خرداد

A گروه

جام ملت های اروپا 

23:30روسیه-دانمارک دوشنبه 31 خرداد

20:30دانمارک-بلژیک پنجشنبه 27 خرداد

23:30فنالند-بلژیک دوشنبه 31 خرداد

B گروه

جام ملت های اروپا 

20:30مقدونیه-هلند دوشنبه 31 خرداد

23:30هلند-اتریش پنجشنبه 27 خرداد

17:30اوکراین-مقدونیه پنجشنبه 27 خرداد

20:30اوکراین-اتریش دوشنبه 31 خرداد

C گروه

جام ملت های اروپا 

23:30پرتغال-فرانسه چهارشنبه 2 تير

20:30پرتغال-آلمان شنبه 29 خرداد

17:30مجارستان-فرانسه شنبه 29 خرداد

23:30آلمان-مجارستان چهارشنبه 2 تير

F گروه

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

33 -3 --1 1 بلژیک 

23 -13 1-1 2 روسيه  

3-1 1 1 -21 فنالند 

-1-1 - 1 -- 1 دانمارک

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

23 1 3 --1 1 اتریش 

13 2 3 --1 1 هلند 

-1 -3 2 1 --1 اوکراین 

-2 -3 1 1 --1 مقدونيه 

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

جمهوری 
23 -2 --1 1 چک 

13 -1 - -1 1 انگليس 

-1 -1 -1 --1 کرواسی 

- 2 -2 -1 --1 اسکاتلند 

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

33 -3 --1 1 پرتغال 

13 -1 --1 1 فرانسه 

-1 -1 -1 -- 1 آلمان 

-3 -3 -1 - - 1 مجارستان 

جام ملت های اروپا 

23:30کرواسی-اسکاتلند سهشنبه 1 تير

23:30انگلیس-اسکاتلند جمعه 28 خرداد

20:30کرواسی-جمهوری چک جمعه 28 خرداد

23:30جمهوری چک-انگلیس سهشنبه 1 تير

D گروه

جام ملت های اروپا 

20:30اسلواکی-اسپانیا چهارشنبه 2 تير

23:30اسپانیا-لهستان شنبه 29 خرداد

17:30سوئد-اسلواکی جمعه 28 خرداد

20:30سوئد-لهستان چهارشنبه 2 تير

E گروه

با اینکه جذابيت بازي هاي ملي به جذابيت رقابت هاي باشگاهي نمي رسد اما انگار کم کم دارد از یورو خوش مان مي آید. هم تابستان مان را پر مي کند،  هم زیباست. تا اینجا تقریبا همه بازي ها 
قشنگي خودش را داشته و حضور تماشاگران هم به زیبایي ها افزوده؛ هر چند بينندگان این مسابقات از صداوسيما، حضور تماشاگر را به خاطر تعدیل هاي بي سليقه این سازمان چندان حس 

نمي کنند و مجبور ند موقع رد و بدل شدن گل، شاهد صحنه هاي هزار بار تکراري و نشستن سرمربيان دو تيمي که گل زده یا خورده اند روي نيمکت به حالت پوکر فيس باشند.

بلژيك و هلند براي دومين بار در يوروي 
امسال محك مي خورند 2مدعي و 3 بازي

اوكراين - مقدونيه/ 17:30
هر دو تيم در نخستين بازي خود تنها یک نيمه مقابل هلند و اتریش مقاومت کردند 
و با 3گل باختند. گوران پاندف، مهاجم 37ساله مقدونيه شمالي که 20سال قبل در 
همين ماه نخستين بازي ملي اش را انجام داده بود، اولين بار است که با تيم ملي در 
یک تورنمنت بزرگ حاضر مي شود. اوکراین تاکنون از 4تقابل با این حریف 2بازي 
را برده و یکي را باخته و در آخرین رویارویي که 6سال پيش به وقوع پيوست،  برد 
2بر صفر اوکراین به دست آمده اســت. زوبکوف که در بازي با هلند مصدوم شد و از 

زمين بيرون رفت، تنها غایب احتمالي اوکراین خواهد بود و شــوچنکو براي این 
بازي مصدوم و غایب دیگري ندارد. ایليا نستروفسکي هم غایب مقدونيه است 
که مصدوميت لگامان زانو دارد. فرناندو آندرس راپاليني از آرژانتين قضاوت این 

بازي را برعهده دارد.
ترکيب احتمالي اوکراین )3-3-4(: بوشچان، ميکولنکو، ماتوینکو، زابارني، کاراوائف، 

سيدورچوک، شاپارنکو، مالينوفسکي، زینچنکو، یارمولنکو
ترکيب احتمال مقدونيه شــمالي )2-5-3(: دیميتریفسکي، ولوفسکي، موسلينو، 
ریستوفسکي، آليوسکي، الماس، آدمي، باردي، نيکولوف، ترایکوفسکي، گوران پاندف

بلژيك -دانمارك / 20:30
دانمارک که در بازي دراماتيک اول خود در یورو به فنالند تازه وارد باخت و نخستين برد تاریخ این کشور را به آنها هدیه داد، حاال دومين ميزباني اش را هم 

تجربه مي کند و این بار مقابل تيم مدعي بلژیک قرار مي گيرد. اریکسن قطعا به این بازي و ادامه یورو نمي رسد و هنوز معلوم نيست آیا بتواند پس از آن 
ایست قلبي در بازي قبلي به فوتبال حرفه اي ادامه دهد یا خير. اما در ترکيب بلژیک به نظر مي رسد دي بروین که در باخت سيتي به چلسي در فينال ليگ 

قهرمانان به دست رودیگر مصدوم شده بود، به این مسابقه خواهد رسيد اما نه قطعا. کاستانيه که در بازي اول مصدوم شد و کاسه چشم و گونه اش شکست، ویتسل 
و فرتونگن هم معلوم نيست به بازي امشب برسند. دانمارک در بازي هاي رودررو نتایج بهتري نسبت به حریف به دست آورده و در 15بازي 6برد و 6تساوي و تنها 3باخت 

مقابل این تيم داشته است. دیدار پارسال 2تيم با نتيجه 2-4 به سود بلژیک پایان یافت و تيلمانس، دي بروین و لوکاکو )2( در آن دیدار براي شياطين سرخ گل زدند و یوناس 
و ناصر چادلي )گل به خودي( زننده گل هاي وایکينگ ها بودند. بيورن کوئيپرس از هلند این بازي را سوت مي زند.

ترکيب احتمالي دانمارک )3-3-4(: کسپر اشمایکل، دنيل واس، سيمون کيائر، کریستنسن، ماهله، ماتياس ینسن، هویبيرگ، رليني، یوسف پولسن، یوناس ویند و مارتين بریت ویت
ترکيب احتمالي بلژیک )3-4-3(: کورتوا، آلدرویرلد، بویاتا، جيسن دنایر، مونير، دندونکر، تيلمانس، تورگون آزار، مرتنس، لوکاکو و ادن آزار.

هلند- اتريش/ 23:30
2تيم برنده روز اول در حالي به مصاف هم مي روند که هر دو تيم 3 گل وارد دروازه حریف خود 
کرده اند. سيستم سه دفاعه هلند صداي خيلي از هواداران را در آورده بود و حتي یک نفر 
هم با پراندن یک هواپيماي کوچک پيغام داد که به سيستم اصولي هلند یعني 4-3-3 
برگردید. اما هلندي ها در بازي اول چشمه هایي از فوتبال زیبا و شناور خود را ارائه 
کردند و موفق شدند در یک دیدار دراماتيک که زیباترین مسابقه جام تا اینجا بود، تيم 
خوب اوکراین را ببرند. هلند در بازي هاي رودررو کمي از حریف سر بوده و 8بار برده، در 
برابر 6باخت و 4تساوي. واینالدوم در آخرین رویارویي 2تيم در سال2016 زننده یکي از 2 گل 

هلند در برد 2بر صفر مقابل این تيم بوده است. فان دایک و فان دبيک که قبل از 
آغاز تورنمنت از ليست تيم ملي هلند خط خوردند، سيلسن هم مصدوم بود و 
جاي خود را به استکلنبرگ داد تا دروازه بان هلند با 38سال سن مسن ترین 
بازیکن جام لقب بگيرد اما دليخت در ليست ماند؛ هر چند که مدافع یوونتوس 

احتماال به بازي امشب هم نخواهد رسيد. اتریش غایب و مصدوم ندارد.
ترکيب احتمال هلند )2-5-3(: اســتکلنبرگ، دي فراي، دالي بليند، دامفریز، آکه 

)دليخت(، ده رون، واینالدوم، دي یونگ، آنهولت، واگهورست، ممفيس.
ترکيب احتمال اتریش )2-4-1-3(: دنيل باخمان، الین هــارت، داوید آالبا، هينترگر، 

اشالگر، کنراد الیمر، اشتفآنالینر، زابيتسر، اولمر، کاالژدیش، آرناتوویچ.

    بي هوشي موقت مدافع فرانسه

اتفاقي که براي اریکسن افتاد و این بازیکن ناگهان به 
زمين خورد و تا آستانه مرگ پيش رفت، باعث شده چشم 
و دل همه از زمين خوردن بازیکنان بترســد. در دیدار 
آلمان با فرانسه نزدیک بود اتفاقي وحشتناک براي پاوار 
بيفتد و برخورد شدید گوزنس با او به خير گذشت. مدافع 
بایرني فرانسه در دقيقه59براي لحظاتي بي هوش شد. 
خودش مي گوید: »یک شــوک واقعي به من وارد شد و 
براي 10یا 15ثانيه از حال رفتم.« تا اینجا یک 10تا15 ثانيه 
بي هوشي داشته ایم، یک ایست قلبي و یک شکستگي 

کاسه چشم بازیکن بلژیک. خدا بقيه را به خير کند.

  مدافعان، گلزن تر از رونالدو

با گلزني متس هوملس به تيم خودي در دیدار آلمان- 
فرانسه، حاال »گل به خودي« در جدول گلزنان این دوره 
رقابت هاي یورو باالتر از کریســتيانو رونالدو، پاتریک 
شــيک و لوکاکو قرار گرفته اســت! دميرال، شزني و 
هوملس زننده 3 گل به خودي دور اول مرحله گروهي 
بودند و یکي از 3بازیکن 2گله بيشتر زدند. تورنمنتي 
که گل بازي افتتاحيه اش گل به خودي باشد، ادامه اش 
را فقط خدا مي تواند به خير کند. دروازه بان اسکاتلند 
-مارشال- هم یک گل 45متري خورد که روي آن مقصر 
بود. مدافعان و دروازه بان ها انگار تا کفش طال را از چنگ 

امثال رونالدو در نياورند، دست بردار نيستند.

  نوشابه سازها بيچاره شدند

پس از آنکه کریستيانو رونالدو به نوشابه کوکاکوالي روي 
ميز کنفرانس مطبوعاتي اعتراض کرد و از مردم خواست 
به جاي این هله وهوله ها آب بخورند، پل پوگبا هم دست 
به اقدام مشابهي زد و این بار نه مثل رونالدو که به خاطر 
سالمتي دست به آن اقدام زد، بلکه براساس اعتقادات 
مذهبي اش وجود نوشيدني الکلي روي ميز کنفرانس 
را تقبيح کرد و پيش از آغــاز صحبت هایش آن را کنار 
گذاشت. حرکت رونالدو ارزش سهام کوکاکوال را کاهش 
داد و باعث زیان ميليارد دالري به این شرکت شد و حاال 
نوبت بازیکن فرانسوي است که به شرکت توليد نوشيدني 
الکلي ضرر بزند. به این ترتيب فقط آنهایي که توليدي آب 
دارند براي تبليغ بيایند جلو! کار رونالدو 1.6درصد سهام 
کوکاکوال را پایين آورد و براساس برآوردها  4 ميليارد دالر 
به این برند زیان زد. هنوز ضرر و زیان ناشــي از حرکت 
پوگبا تخمين زده نشــده. کوکاکوال که یکي از حاميان 
رسمي یورو است در بيانيه اي به حرکت رونالدو پاسخ 
داد و اعالم کرد: »هرکسي نوشيدني مورد عالقه خودش 

را دارد، سليقه و نياز افراد فرق مي کند.«

  جاي سوارس خالي شد

رودیگر که خودش در دیدار چلســي با اتلتيکو اسير 
گازگير قهار تاریخ فوتبال یعني لوئيس سوارس شد و 
این بار سوارس گاز بگير، او را نيشگون گرفته بود، خودش 
در بازي آلمان و فرانسه تقریبا پوگبا را از پشت گاز گرفت 
و این حرکت عجيب از دید داور پنهان ماند. او و پوگبا پس 
از بازي همدیگر را در آغوش گرفتند اما پوگبا که جایزه 
بهترین بازیکن زمين را هم از  آن خود کرده بود، گفت: 
»من براي گرفتن کارت زرد یا قرمز دادن به بازیکن حریف 
و براي چنين حرکتي گریه نمي کنم. فکر مي کنم رودیگر 
یک گاز کوچک گرفت. ما مدت طوالني است که همدیگر 
را مي شناسيم. گاز گرفتن آنتونيو را حس کردم و به داور 
گفتم. در نهایت این داور است که تصميم مي گيرد و او 
تصميم خودش را گرفت. رودیگر کارتي نگرفت و فکر 
مي کنم اینطوري بهتر شد. نمي خواهم رودیگر به خاطر 

چنين حرکتي محروم شود.«

مجارستان در نخستين بازي از بازي هاي سه گانه 
مرگبارش در حضور 66هزار تماشــاگر خودي تا 
دقيقه84مقابل پرتغال مقاومت كرد، اما شانس بد 
مجارها اين بود كه ورود تماشاگران كه به دليل كرونا 
ممنوع بود، آزاد شده و شهر بوداپست به دليل آمار 
پايين كرونا در مجارستان مي توانست از صددرصد 
ظرفيت ورزشــگاه فرانس پوشــكاش آره نا براي 
پذيرايي از هواداران استفاده كند. چرا بدشانسي؟ 
چون تماشاگران در سرتاسر بازي عليه رونالدو سوت 
زدند و او را هو كردند و اين دقيقا همان چيزي است 
كه كريستيانو براي تحريك به انجام كارهاي بزرگ 
به آن نياز دارد. اوج تحريك تماشاگران ميزبان جايي 
بود كه رونالدو گل دوم تيم مهمان و گل اول خودش 
را از روي نقطه پنالتي زد و به سمت تماشاگران شان 
رفت تا شــادي گل مختص خــودش را اجرا كند. 
مجارها به قدري استقبال بدي از او كردند كه رونالدو 
طبق عادت ترغيب شد درس ديگري به آنها بدهد. 

همين شد كه او گل دومش را هم در دقايق پاياني 
وارد دروازه اين تيم كرد.

كريستيانو با اين دو گل فاصله گل هايش را با ركورد 
109گل ملي علي دايي به 3عــدد كاهش داد. از 
اين 106گل ملــي، 6تــاي آن وارد دروازه همين 
مجارستان)در 4رويارويي( شده است. او با 36سال 
و 130روز سن مسن ترين بازيكني هم لقب گرفت 
كه در يك مسابقه در جريان يورو يا جام ملت هاي 
اروپا دبل مي كند. رونالدو كه پيش از اين با 9گل و 
مشتركا با ميشل پالتيني بهترين گلزن ادوار يورو 
و جام ملت ها بود، حاال با 11گل به تنهايي در صدر 
ايستاده است؛ با اين تفاوت كه پالتيني آن 9گل را 
در يك دوره كه تنها 8تيم در آن حضور داشتند به 
ثمر رساند و 2بار هم هت تريك كرد، اما در نهايت 
رونالدو در 5دوره از ركورد اســطوره فرانســوي ها 

عبور كرد.
حاال كاپيتان پرتغال صاحب چند ركورد ديگر هم در 

اين رقابت ها است؛ بيشترين بازي)22(، بيشترين 
دقايق حضور)1884(، بيشترين گل)11(، بيشترين 
گل در مرحله مقدماتي)31(، بيشــترين بازي با 
حداقل 1گل)8(، بيشترين بازي با حداقل 2گل)3(، 
بيشــترين حضور در تورنمنت)5بار(، بيشــترين 
تورنمنت با حداقل 1گل)5( و بيشترين تورنمنت 
با حداقل 3گل)2(. ســانتوس، ســرمربي پرتغال 
وعده داد كــه رونالدو در يك ســال ونيم آينده و تا 
جام جهاني2022 وقت دارد تا 45گل ملي ديگر بزند 
و اگر اتفاقي غير از اين بيفتد، تعجب خواهد كرد. او 
هم  اكنون بهترين گلزن مسابقات يوفا در 2تورنمنت 
مهم در رده ملي و باشگاهي هم است؛ 134گل در 
ليگ قهرمانان، 11گل در يورو و در مجموع 145گل.

پس از درخشــش كريســتيانو در ديــدار مقابل 
مجارستان، حساب رسمي باشگاه منچستر يونايتد 
در اينستاگرام با انتشار عكسي آرشــيوي از او در 
پيراهن قرمز منچستر نوشت: »هميشه متمركز« 

و يك آيكون پرچم پرتغال را هم كنار آن گذاشت 
تا اين شــائبه به وجود بيايد كه كار بازگشــت اين 
ستاره به اولدترافورد جدي تر از قبل دنبال مي شود. 
توييت پيش از بازي باشگاه انگليسي هم عكسي دو 
نفره از برونو فرناندز و رونالدو بود كه اذهان را براي 
همبازي شدن اين دو در آينده در اولدترافورد آماده 
كند. رونالدو يك ســال ديگر با يووه قرارداد دارد، 
اما رابطه اش با ســرمربي جديد تيم يعني آلگري 
چندان قوي نيست. درباره آينده او گفته مي شود 
يا به پاريس مي رود كه اين انتقال به ماندن يا رفتن 
امباپه وابسته است يا به يونايتد برمي گردد كه اين 
هم مستلزم آن است كه او از بخش قابل توجهي از 
دستمزد سالي 31ميليون يورويي اش چشم بپوشد. 
اين را هم بايد درنظر بگيرد كه ماليات در انگليس 
خيلي بيشتر از ايتالياست و شايد كريس يك فصل 
ديگر بماند و سپس رايگان به جايي كه خواست برود 

و پاداشي هم از اين طريق بگيرد.

رسيدن به دايي از جاده بوداپست
کریستيانو رونالدو تنها 3 گل دیگر با اسطوره فوتبال ایران فاصله دارد

جيمي جامپي كه ســر بازي آلمان- فرانسه با چتر وارد زمين شد هم 
معترض نوعي مايعات رنگي بود. او حاوي اين شعار بود: »بنزين را دور 
بريزيد«! نوشــته اي را هم حمل مي كرد با اين عنوان: »صلح سبز«. 
البته او براي انتقال همين شــعارهاي زيست محيطي و صلح آميز هم 
نزديك بود فاجعه به بار آورد. يوفا گفتــه ورود اين چترباز چند نفر را 
دچار آسيب ديدگي كرد كه آنها هم اكنون در بيمارستان تحت درمان 
هســتند. يوفا مي خواهد عليه اين چترباز اقــدام قانوني انجام دهد و 

اتهام او اقدام بي پروا و خطرناك اســت. او هنگامي كه در ســيم هاي 
حامل دوربين مخصوص باالي زمين مســابقه گرفتار شد، مثل آوار 
به زمين اصلي ســقوط كرد. پديده ورود غيرقانونــي افراد به زمين 
فوتبال كه به جيمي جامپ شهرت يافته، وارد مراحل خطرناكي شده 
است. اگر جيمي جامپ حامل پيام صلح چند تلفات مي گيرد، كسي 
كه مي خواهد پيامي غيرصلح آميــز را منتقل كند حتما پيش از ورود 
به زمين كمربند انتحــاري به خودش مي بندد. اين نخســتين ورود 
غيرقانوني پس از آزادسازي حضور تماشاگران در ورزشگاه ها بود، اما 
در دوران كرونا و ممنوعيت ورود هواداران به ورزشگاه ها هم يك مورد 

جيمي جامپ داشتيم.

امتياز تفاضل خورده زده باخت مساوی برد بازيتيم 

13 1 2 -- 1 1 اسلواکی 

1- - - -1 - 1 اسپانيا 

1- - -- 1 - 1 سوئد 

-1 -2 1 1 - - 1 لهستان 
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واقع بيني هم خوب است

امنيت دختران اولويت نيست 

»شله... شله... برقصيد حاال، چرا تكان نمي خوريد شما؟« اينها 
جمالت گزارشگر بازي ايران و اســتراليا در ليگ ملت هاي 
واليبال اســت كه از تلويزيون ايران پخش شده و انتقادات 
زيادي را به همراه داشته. عصر سه شنبه درحالي كه خيلي از 
تماشاگران از بازي ضعيف ايران عصباني بودند، تاب شنيدن 
گزارش بازي را نداشتند و گزارشــگر آنها را شاكي تر كرد. 
گزارشــگر بارها در صحنه هايي كه بازيكنان ايران به امتياز 
مي رسيدند، حريف را تحقير كرد، يا در تمجيد از بازيكنان 
ايران، جمالتي به كار برد كه مخاطبان انتظار شــنيدنش را 
نداشتند. بازيكنان ذخيره استراليا بعد از امتيازات حساس 
تيمشان يا بعد از ست هايي كه مي بردند، حركت هايي انجام 
مي دادند كه به رقص شبيه بود. در ست پنجم وقتي امتيازات 
مساوي شد، گزارشگر خطاب به ذخيره ها جمله »شله... شله... 
برقصيد حاال، چرا تكان نمي خوريد شما؟« را به كار برد. بازي 
5 سته تمام شــد و ايران باخت. در اين مدت مديران صداو 
سيما فرصت نكردند به گزارشگرشان تذكر بدهند كه حداقل 

تيم حريف را تحقير نكند؟ 

علي آقاميرزايي كه در كاياك براي قايقراني ايران سهميه 
المپيك توكيو گرفتــه، در تســت هاي درون اردويي هم 
بهترين نفر ايران شد و قرار اســت خودش به المپيك اعزام 
 شود. ايرج اقليمي، سرمربي تيم ملي گفته است اگر او بتواند 
به فينال B مسابقات برسد كار بزرگي كرده اما آقاميرزايي 
مدعي است كه به فينال A مي  رســد. انگيزه داشتن خوب 
است ولي بهتر است كه واقع بين هم باشد. در 40روزي كه 
تا المپيك مانده چين ومجارستان قبول نكرده اند قايقرانان 
ايران در كشورشــان اردو بزنند. خود آقاميرزايي هم گفته 
است با قايق قديمي براي المپيك تمرين مي كند و به خاطر 
مشكالت گمرك در اين سال ها قايق ها به روز نشده اند. در 
اين شرايط تنها توقعي كه اين قايقران مي تواند از فدراسيون 
داشته باشد، تامين جاي خواب و تغذيه است. آقاميرزايي در 
مسابقات كسب سهميه هم مشكل قايق داشت. فدراسيون 

براي مسابقه قايق اجاره كرده بود ولي قايق اندازه او نبود.

مهال محروقي پرتابگر ديسك است و توانسته سهميه حضور 
در مسابقات قهرماني جهان را بگيرد اما او جايي براي تمرين 
ندارد. موضوع اين اســت كه او مربي مرد دارد و در مشــهد 
بهش اجازه نمي دهند با مربي اش در پيســت تمرين كند. 
مهال براي اينكه از تمرينات عقب نماند در زمين هاي خاكي 
تمرين مي كند. او به ايسنا گفته است: »تمريناتم را در يك 
زمين خاكي كنار خيابان انجام مي دهم. مكان كثيفي است 
و استانداردهاي الزم پرتاب را ندارد. هر نوع آدمي هم آنجا 
رفت وآمد مي كند و امنيت نداريــم.« اينكه چرا يك دختر 
18ساله بايد جايي تمرين كند كه امنيت نداشته باشد، بايد 
از فدراســيون و هيأت دووميداني خراسان رضوي پرسيد. 
در بيشــتر ماده هاي دووميداني، دختران مربي زن ندارند 
و مجبورند در پارك ها تمرين كنند. اگــر عصرها به پارك 
پرديسان يا پارك جهان كودك تهران سر بزنيد، تمرينات 
دختران دونده را مي توانيد ببينيد. اگر دختراني را هم ديديد 
كه كنار اتوبان ها مي دوند، مطمئن باشيد كه آنها دونده هاي 

استقامتي هستند.

امجديه 

شله شله برقصيد

ليلي خرسند 
روزنامه نگار

آلما حاجي| تيم ملي فوتبــال زنان ايران بعد از 
2سال خانه نشيني 2 اردوي انتخابي برگزار كرد 
و 2 بازي دوستانه هم در بالروس داشت. شكست 
از تيم ملي بالروس و ازبكســتان هرچند قابل 
پيش بيني بود اما انتقاداتي را متوجه بازيكنان 
تيم و سرمربي اش مريم ايراندوست كرد. بدن ها 
ناآماده و سنگين بود و تواني براي بازي نداشتند. 
براي خيلي ها عجيب بود كه چرا بازيكناني كه 
چندسالي اســت در ليگ ايران بازي مي كنند، 
اضافه وزن دارند، نمي توانند درست پاس بدهند 
و... از ايراندوســت هم ايراد گرفتند كه چرا تيم 
برنامه مشخصي ندارد و چرا بايد از بالروس 6گل 
بخورد و از ازبكســتان 5گل، ولي نتواند دروازه 
حريفان را باز كند. ايراندوست كه بعد از هر بازي 
سعي كرده بود در پست هاي اينستاگرامي اش 
همه را متوجه كند فوتبال زنان ايران فاصله زيادي 
با كشورهاي حتي درجه3 دنيا دارد، در گفت وگو 

با همشهري روي اين فاصله ها تأكيد مي كند.

  اردوي بالروس چطور بود؟ 2 بازي 
دوستانه انجام داديد. بازيكنان در حد توقعي كه 

داشتيد بازي كردند؟ 
از نظر كيفي اردوي خيلي خوبی بود؛ هرچند اگر اين 
تورنمنت يك ماه ديگر برگزار مي شد، براي ما بهتر 
بود. با اين حال در شــروع اردوها تيم محك جدي 
خورد و متوجه شديم با شــانس و اميد به خدا هيچ 
اتفاقي نمي افتد و تيم تمرينات بدنسازي، امكانات 
و اردوهاي خوب و... مي خواهد. هم ازبكستان و هم 
بالروس تيم هاي خوبي بودند. بالروس در 3  ســال 
گذشته مدام در اردو بوده و 3 ماه در بارسلونا كمپ 
داشته. هرچند بازيكن شاخص تكنيكي نداشتند و 
مثل تيم ايران پر از بازيكنــان تكنيكي نبودند اما 
يك تيم بي نقص داشــتند كه كامال ماشيني بازي 

مي كردند.  

 شــما بازيكنان ايــران را باالتر از 
بالروس مي بينيد؟ 

بله. اگر ايران با امكانات خوب و برنامه ريزي درست 
3 سال در اردو باشــد، مطمئن باشيد همانطور كه 
در فوتســال نتيجه گرفت، در فوتبــال هم نتيجه 
مي گيرد. ما بازيكنان خيلــي خوبي داريم ولي آنها 
آموزش درستي نديده اند. 11بازيكن وقتي يك تيم 
را موفق مي كنند كه براي اهداف تيم بدوند؛ اگر هر 
كسي براي خودش كار كند، عملكرد تيم به شكل 

ديگري مي شود.

   در پســت هاي اينستاگرامي گفته 
بوديد بالروس تا دندان مسلح است. آنها رنك54 
فيفا هستند، توصيف شما بيشتر نااميدمان كرد. 

فاصله ما با 
تيم هاي نه چندان مطرح هم خيلي زياد است؟ 

بله، ما خيلي عقب هســتيم. همه  چيز بــراي آنها 
مهيا بود. نمونه اش جي پي اســي بود كــه به همه 
بازيكنان وصل بــود و مربيان از هــر نظر عملكرد، 
مي توانستند آنها را بررسي كنند. در ايران تيم ملي 
مردان جي پي اس دارند. نمي گويم چون جي پي اس 
فراهم نشد، ما باختيم. در اردوي اول گفتيم ما هم به 
جي پي اس نياز داريم ولي برايمان مهيا نشد. مسئله 
تفاوت هاست. فقط بايد كيفيت تصوير ويدئويي را كه 
از بازي گرفته بودند، مي ديديد. ما دوســت داريم از 
تمرينات تيم هم فيلم گرفته شود اما نمي شود. روي 
فيلم بهتر مي شود آناليز كرد. نياز اوليه ما اردو، تمرين 
زياد و بازي دوســتانه متعدد اســت. نتيجه را كنار 
بگذاريم، تفاوت تيم در 2 بازي مشخص بود. در بازي 

دوم بازيكنان حداقل مي توانستند 5تا پاس بدهند.

  اين تفاوت ها در روحيه شــما و تيم 
تأثير منفي نمي گذاشت؟ 

موقعي كه فيلم بازي بالروس را براي آناليز تماشــا 
مي كرديم، كيفيت تصوير را كــه ديديم، گفتم ما 

بازي نكرده 7-صفر از آنها عقبيم.

 مشكل اصلي تيم در چه بود؟
يك روز قبل از اعــزام، گلر اول مــا زهرا خواجوي 
آســيب ديد، اما ما با زهرا خواجوي هم مي باختيم. 
مشكل اصلي ما ضعف بدني و ناهماهنگي است. بعد 
از 2 ســال تعطيلي با 2اردوي انتخابي به مسابقات 
رفتيم و بــا تيم هايي بازي كرديم كــه وقفه اي در 
برنامه هايشان ايجاد نشده بود. اگر تيم مردان هم كه 
در هر فضايي مي توانند تمرين كنند، با اين شرايط 
بخواهند بازي كنند، به مشكل مي خورند. با اينكه 
نحوه برگزاري ليگ ما بهتر شــده، ولي بايد قبول 
كنيم كه كيفيت ليگ مان پايين اســت. مي خواهم 
به فدراسيون پيشنهاد بدهم كه ليگ را با تيم هاي 
كمتري برگزار كند. وقتــي بازيكنان ما به يك تيم 
12گل مي زنند، متوجه ضعف هايشــان نمي شوند. 
خود بچه ها در بالروس مي گفتند چقدر كيفيت بازي 
ما فرق مي كند، در ليگ فكــر مي كنيم كار بزرگي 
كرده ايم ولي در تورنمنت   هاي بين المللي مي بينيم 

كه چقدر مشكل داريم.

 چرا بعضي از بازيكنان تيم اضافه وزن 
داشتند؟ 

معموال به خاطر پولي كه وجود ندارد يا كم اســت، 
بازيكنان نمي توانند مربي بدنسازي داشته باشند و 
قيدش را مي زنند. ما هنوز حرفه اي نشده ايم. شايد 
هم بچه ها اميد نداشتند كه تيم ملي تشكيل شود 
و نااميدي و بي انگيزگي باعث شــد تمريناتشان را 

ادامه ندهند.

 در كامنت هايي كه زير پست هاي شما 
بود، بعضي ها از كوچينگ ايراد گرفته بودند؛ چرا 
تيم تاكتيك ندارد، چرا حمالت حريفان از سمت 
چپ است، چرا تعويض نمي كنيد و... انتقادات را 
قبول داريد يا داشته هايتان اجازه نمي داد كار 

ديگري انجام بدهيد؟ 
در بازي اول 7تعويض و در بــازي دوم 6تعويض 
داشــتيم. در بازي اول سرشين كمانگر دفاع چپ 
ما رباط پاره كرد. در اردوها هم افســانه اقبال كه 
چپ پاي تخصصي است، آسيب ديد. بعد از 2 سال 
2 اردو داشتيم تا بازيكنان آماده شوند و بازيكنان 
پست هاي تخصصي را بشناسيم؛ زمان مي برد. ما 
براي نقاط ضعف برنامه داشتيم ولي برنامه هايمان 
پيش نرفت. بعضــي از بازيكنان ما آســيب ديده 
هستند و بعضي ها هم به داليل مختلف نخواسته اند 
در اردوها باشــند. تيم جديد اســت و بايد نفرات 

جديد را شناسايي كنيم.

 تا شهريور كه مقدماتي جام  ملت هاي 
آسيا برگزار مي شود، تيم به چه چيزي نياز دارد؟

اردو و بازي. برنامه اردوها را به فدراسيون داده ايم. ما 
هر ماه 2بازي تداركاتي مي خواهيم.

 همانطور كه روزهاي اول وعده داده 
بودند، تيم حمايت مي شود يا بهانه هميشگي؛ 

بي پولي خودش را نشان داده است؟ 
هر چيزي كه خواســته ايم فراهم كرده اند. حتي 
قرار است تا اواســط تيرماه جي پي اس بخرند. با 
تركيه، آذربايجان، ارمنستان، بالروس و شارلرواي 
بلژيك هم براي بازي دوســتانه رايزني  كرده اند و 
نامه نگاري های رسمي انجام شده است منتظريم 
جواب قطعي بدهد. تنها مشــكل ما زمان است. 
زمان براي اينكه همه  چيز را درســت كنيم. اگر 
ســاختارها درست شــود، دختران ما چيزي كم 

ندارند.

 قبل بازي، 7 گل
 از بالروس عقب بوديم 

 مريم ايراندوست، سرمربي تيم ملي فوتبال زنان، ضعف هاي تيمش در بازي هاي دوستانه در بالروس را قبول دارد
 اما مي گويد ايران بيشتر از بالروس بازيكن تكنيكي دارد و زمان و امكانات مي خواهد تا به شرايط بهتري برسد  

مشسوپاتخاكلاس
سكونيلونيچاپلا

تيانارسنكراب
طبربنشنباتسور

يفيلكتقادنق
عفترميكاهكولب
لهاانايلقطرش
زاهلودلادضعزر

نسرمقارلامكا
اكويلديفوردنت
التمايرتابع
لاقتمرموسناما
همسبعرزيتنزو
ينايكجاتدراوان
باقنميدننبادي
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افقي:
 1- يگانه- داراي طول زماني-

 زاده سگ و گرگ
2- همبازي هاردي- درختي 
زينتي و بلنــد از بازدانگان- 

كتاب هندو
3- اعتــراض به حكم مرحله 

اول دادرسي- چند وكيل
4- همراه- اميد بســتن به 

خداوند- برودت
5- كتف- برگشتن- پايتخت 

ارمنستان
6- قطره هــاي ريــز باران- 

دوستي- عظمت
7- فعاليت كــودكان براي 
سرگرمي- پدر- نوعي ماليات

8- تقويت امواج الكتريكي- 
جاده اي كه دور شهر كشيده 

مي شود- اميدواري
9- دچــار گشــتن- تيــغ 

موكت بري- وطن
10- داخل- هر وسيله اي كه 
اخبار و اطالعــات را به مردم 

مي رساند- صاحب
11- رمز عمليــات كربالي 
پنــج- گوشــواره- دندانــه 

سوهان
12- آماده- قدر زر مي داند- 

شفاهي
13- رهايي بخش- اعتراض

14- از جنــس الياف پنبه- 

حرص- نهي كننده
15- ســرگردان- واحــد 
اندازه گيري حجم مايعات- 

سمت چپ
  

عمودي:
1- پهلــوان- شــاخه اي از 

مهندسي برق- بهشت
درختــي  كيســه دار   -2
استراليا- از سلسله هايي كه 
بيش از صد ســال در ايران 

حكومت كردند- مشك
3- مســيحي- پاكيزگــي- 

پست الكترونيك
4- از انــواع فعــل ماضي- 

مرتعش
5- سمت راست- گاهي زير 
نيم كاسه است!- جاويد زنده 

مانم اگر... من شوي
6- سالخورده - پيشوا- قلع

7- چنــد مرتبــه- معزول- 
گالبي

8- پنيــر ســويا- مظهــر 
حيله گري- كيسه حمل بار

9- رود آرام- جايــي داراي 
امكانات كامپيوتــري براي 
استفاده از اينترنت- دوستي 

خالص
10- پدر و مادرها- بي حيا- 

نيكوكار
11- فرصت مناسب- قطعي 

براي كتاب- ســازمان بين المللي 
استاندارد

12- كشــــــوري درون خــاك 
آفريقاي جنوبي- محافظت از مرز

13- نوشــين- شــعبه اي از نژاد 
سفيد- پايه

14- نــام تركي- زاويــه بين 90تا 
180درجه- پايان

15- نشــانه اختصاري ســازمان 
بهره وري انرژي ايران- بازيگر مرد 

فيلم آواز گنجشك ها- مساوي

 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 | 3955
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

978356241
152849763
643127895
526413978
739685124
481972356
364791582
895234617
217568439

متوسط

2   3 4     
  6 2  1    
7 3 8       
    7 8   9
 2      5  
1   6 9     
      6 8 5
   7  5 4   
    6 3   7492538716

867241935
531976248
345192687
716854329
289367154
673415892
924783561
158629473

ساده

متوسط

291347568
456281793
738956142
643578219
927134856
185692374
372419685
869725431
514863927

سخت

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

ساده

   5  8    
 6 7    9 3  
5 3      4 8
  5 1  2 6   
   8  4    
  9 3  7 1   
6 7      9 2
 2 4    5 6  
   6  9    
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درختانبوستانريحاندرجنتآبادتشنهاند
درختان بوستان ريحان واقع در جنت آباد مركزي، بلوار بعثت، 16متري 
اول جنوبي ستايش مدت هاست آبياري نشده اند. با شهرداري منطقه5 
تماس گرفتيم گفتند كه پيمانكار اين كار را خواهد كرد ولي تاكنون 

اقدامي نشده است و درختان در حال خشك شدن هستند.
خرميازتهران

نيازايستگاههاياتوبوساصفهانبهصندليوسقف
بعضي از ايســتگاه هاي اتوبوس هاي داخل شــهري شــركت واحد 
اتوبوسراني اصفهان و حومه، ازجمله ايستگاه  اتوبوس در ابتداي خيابان 
گلستانه از فلكه  ماه فرخي شهرك يا محله خانه اصفهان، در منطقه8 
شــهرداري اصفهان بزرگ، نياز به نيمكت يا رديــف چند صندلي و 

به صورت مسقف دارند تا مسافران منتظر كمتر اذيت شوند.
محمودبليغيانازاصفهان

زبالههايمسيركوهنورددربندجمعآورينميشود
از شهرداري ناحيه كوهستان تقاضا مي كنم نسبت به حمل زباله هاي 
جمع آوري شده در مسير ميدان كوهنورد دربند تا تله سيژ، اقدام كنند.
شاكريازدربندرشميرانات

كميتهامدادماهي200هزارتومانكمكميكند
بدون هيچ درآمدي با 48ســال سن و درگيري ســه ساله با بيماري 
سرطان و هزينه هاي سنگين و كمرشكن درمان، تحت پوشش كميته 
امداد هستم و تنها ماهي 200هزار تومان درآمد از سوي كميته امداد 

دارم. چه كسي به داد امثال من خواهد رسيد.
كامبيزازسنندج

ويرانيپاركصدفدرپاسداران
بوستان صدف واقع در انتهاي گلستان5پاسداران)منطقه 4تهران( كه 
جزو آثار قديمي مبار ك آباد هم محسوب مي شود، در آستانه ويراني 
كامل است. متأســفانه هيچ رسيدگي اي به فضاي ســبز اين پارك 
نمي شود. محوطه و سرويس هاي بهداشتي آن بسيار كثيف هستند 
و به علت نبود نگهبان اموال آن به سرقت رفته است. پيگيري از 137و 
سامانه 1888هم بي نتيجه بوده است. از شهرداري تقاضا داريم اقدام 

عاجلي براي حفظ و احياي اين پارك بكنند. 
توكليازتهران

لزوماشتغالزاييبرايجوانانشهرهايمرزيكشور
متأســفانه گراني ها و نبود شغل مناسب، موجب شــده كه جوانان 
شهرهاي مرزي كشــور )عموما غرب كشــور( ناگزير از مهاجرت به 
شهرهاي بزرگ و پايتخت شوند و اقدام به دستفروشي كنند. متوليان 
اقتصاد كشور بايد با ايجاد زمينه هاي شغلي مناسب امكان بازگشت 
اين جوانان را كه اميدهاي آينده كشور هستند فراهم كنند تا اين افراد 

بتوانند در كنار خانواده خود شغل آبرومندي داشته باشند.
حسنيازكرمانشاه

دارويدپاكيندرهيچداروخانهاينيست
داروي دپاكين كه مورد استفاده بيماران خاص ازجمله اوتيسمي هاي 
عزيز است مدت هاست در داروخانه ها نيست و با مشقت آن را از بازار 
ســياه تهيه مي كنيم. قيمت داروخانه اي آن 38هزار تومان بود كه از 
بازار حدود 150هزار تومان تهيــه مي كرديم كه به تازگي اين قيمت 
دو برابر شده است و واقعا قادر به تهيه ميزان مورد نياز آن براي يك ماه 
هم نيستيم. متأســفانه نخوردن اين قرص براي دسته اي از بيماران 

بسيار پرعارضه و حتي مرگ آفرين است. مسئوالن به داد ما برسند.
ديوانفرازتهران

لزومتعبيهجايگاهقرارگيريجرايددرمترو
به عنوان فردي كه مرتب از مترو براي رفت وآمد اســتفاده مي كنم از 
مسئوالن مترو تقاضا دارم كه جايگاه هايي را براي قرار دادن روزنامه 
و يا مجالتي كه داخل واگن ها قرار دارند، تعبيه كنند. چند روز پيش 
روزنامه همشهري مترو را در متروي ابن سينا برداشتم و خواندم و وقتي 
مي خواستم در ايستگاه انقالب پياده شوم هيچ محلي براي گذاشتن 
روزنامه نديدم. بــا روزنامه اي كه رايگان گرفته بودم و مي شــد افراد 

ديگري از آن استفاده كنند، چه بايد مي كردم؟ 
گودرزيازتهران

سنداتوبوسهايخصوصيراآزادسازيكنند
 تعهد 10ســاله ما رانندگان اتوبوس هاي خصوصي درون شــهري، 
به اتمام رسيده و حدود 3ســال هم از پايان آن گذشته است. به علت 
فرســودگي اتوبوس هــا و مخارج بــاالي تعميرات ، دخــل و خرج 
ما نمي خواند و اين وضعيت كالفه كننده شــده اســت. از ســازمان 
اتوبوسراني درخواست داريم با آزاد سازي  سند اين اتوبوس ها، امكان 

اسقاط كردنشان را فراهم كنند. 
حسينيازتهران

شهردوبارهزندهميشود
اين اقدام با هدف حركت به ســوي ساخت شهر  ادامهاز

دوستدار ســالمند، ارتقاي كيفيت خدمات در صفحهاول
حوزه مديريت شهري، تكريم سالمندان شهر تهران و حمايت اجتماعي 
انجام مي شود و در اين طرح با همكاري بخش هاي مختلف شهرداري 
تهران، كارت  خدمات ويژه تكريم سالمندي ساالنه به مبلغ 5ميليون 
ريال شارژ و از فروردين ماه سال جاري از طريق سامانه تهران من در 

اختيار شهروندان متقاضي قرار مي گيرد.
 مزاياي اين كارت شامل اســتفاده رايگان از فضاهاي ورزشي مراكز 
وابسته به شــهرداري تهران )مبلغ 1.000.000ريال از شارژ ساالنه 
و درصورت اتمام مبلغ شــارژ ســاالنه امكان اســتفاده از اين اماكن 
با50درصد تخفيف(، اســتفاده رايگان از وسايل حمل ونقل عمومي 
)مبلغ 2.000.000ريال از شارژ ســاالنه(، استفاده از مراكز تفريحي 
و فرهنگي شهرداري تهران )مبلغ 1.000.000ريال از شارژ ساالنه( 
و اســتفاده رايگان از خدمات آموزشــي واحدهاي تابعه شهرداري 

تهران)مبلغ 1.000.000ريال از شارژ ساالنه( است.
در طرح تابستاني شــهرداري تهران كه توســط اداره كل سالمت با 
مشاركت ســاير واحدهاي تابعه اجرا خواهد شد، پيش بيني شده كه 
سالمندان بتوانند نسبت به ثبت نام و دريافت كارت تكريم سالمندي 

از طريق سامانه »تهران من« يا مراجعه به سراي محالت اقدام كنند.
اميدوارم با مشاركت فعال شــهروندان در انتخابات شوراي اسالمي 

شهر تهران، شاهد تداوم رويكردهاي مذكور در سال هاي آتي باشيم.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

نجاتگروگانكرجي
دراروميه

مرد كرجي كه در اروميه به گروگان گرفته شده 
بود با تالش پليس پس از 48ساعت آزاد شد.

به گزارش همشهري، سردار مسعود خرم نيا، 
فرمانده انتظامي اســتان آذربايجان غربي در 
توضيح اين ماجرا گفت: در پي اعالم مفقودي 
مردي كه چند روز قبل از كــرج براي خريد 
قطعات بولدوزر به اروميه آمده بود تحقيقات 
براي يافتن وي آغاز شــد. بررســي ها نشان 
مي داد كه تلفن همراه اين مرد خاموش شده 
و دسترســي به او امكانپذير نيست. با وجود 
اين بررسي ها نشــان داد كه او از سوي فردي 

ناشناس ربوده شده است.
سردار خرم نيا در ادامه گفت: مأموران با انجام 
اقدامات فني به سرنخ هايي از مخفيگاه آدم ربا 
دست يافتند و توانســتند او را دستگير و مرد 
ربوده شــده را پس از 48ســاعت اسارت آزاد 
كنند. مرد آدم ربــا در بازجويي هاي مقدمات 
انگيزه اش را از اين آدم ربايي اخاذي اعالم كرد. 
به گفته وي هم اكنون متهم در بازداشت به سر 
مي برد و تحقيقات در اين خصوص ادامه دارد.

سرقت70ميلياردي
ازخانههايجنوبتهران

4عضو يك باند تبهكاري با دستبرد به 9خانه 
در جنوب پايتخت دست كم 70ميليارد ريال 

به جيب زدند.
به گزارش همشــهري، در پي وقوع چند فقره 
سرقت مشابه از خانه هاي جنوب شرق تهران، 
شناسايي و دستگيري ســارق يا سارقان در 
دســتور كار تيمي از كارآگاهان پايگاه ششم 
پليس آگاهــي تهران بزرگ قــرار گرفت. در 
تحقيقات پليسي مشخص شــد كه 4سارق 
حرفه اي با همدستي يكديگر به شكل سريالي 
دست به سرقت از منازل شهروندان مي زنند. 
هرچند ابتدا سرنخي از آنها وجود نداشت اما در 
ادامه مأموران به اطالعاتي درباره مخفيگاه شان 
دست يافتند و در چند عمليات ضربتي موفق 
شــدند هر 4متهم را در تهران و كرج دستگير 
كنند. مأموران در جريان بازرسي از مخفيگاه 
متهمان مقادير زيادي اموال مسروقه از قبيل: 
ساعت مچي مردانه و زنانه، البسه، كيف و كفش 
مردانه و زنانه، اسكوتر برقي، دوربين شكاري، 
دوربين عكاسي، آالت موسيقي، تلفن همراه 

و... كشف كردند.
سرهنگ علي كنجوريان، رئيس پايگاه ششم 
پليس آگاهي تهران بــزرگ در اين باره گفت: 
متهمان در بازجويي ها به 9فقره سرقت منزل 
اعتــراف كردند و گفتند اين ســرقت ها را در 
محدوده خيابان هاي پيروزي، مسيل جاجرود، 
قيام، بلوار ابوذر و عالمه مرتكب شده اند كه همه 
مال باختگان به پليس آگاهي دعوت شدند و 

اموال كشف شده به آنها تحويل داده شد.
به گفتــه او كارشناســان ارزش ريالي اموال 
مســروقه را 70ميليارد ريال برآورد كرده اند 
و هر 4متهــم با قــرار قانوني در بازداشــت 

به سرمي برند.

دختر3سالهقربانی
آموزشرانندگيشد

رئيس پليس راهــور شهرســتان همدان از 
جان باختن كودكي سه و نيم ساله بر اثر عدم 
توانايی يك راننده فاقد گواهينامه در كنترل 

خودرو خبر داد.
ســرهنگ فرخ جمالی گفت: روز ســه شنبه 
خانمی فاقد گواهينامه در يكی از محالت شهر 
همدان براي تمرين و آموزش اقدام به رانندگی 
در يك معبــر 4 متری كرد اما بــه علت عدم 
توانايی در كنترل خودرو ناشی از عدم مهارت 
رانندگی اين راننده، ســواری پرايد به صورت 
ناگهانی بعد از خروج از معبر با دختر بچه سه 

و نيم ساله برخورد كرد و باعث مرگ او شد.
رئيس پليس راهور شهرستان همدان با اعالم 
جزئيات اين خبر از شهروندان خواست براي 
آموزش رانندگی به مراكز آموزش مجاز مراجعه 
كنند چرا كه اقدام خودســرانه و اســتفاده از 
خودرو های فاقد اســتاندارد آمــوزش، بدون 
حضور مربــی حوادث مرگبــاری را به همراه 

خواهد داشت.

وعده اقامت در آلمان به گروگانگيري در تركيه ختم شد
مدير يك آژانس مســافرتي كه در 

زمينه مهاجرت فعاليت مي كرد، وعده داخلي
اقامت در اروپــا و زندگي رؤيايي در 
كشور آلمان را مي داد و با اين شگرد افراد زيادي را 
فريــب داد. او فريب خوردگان را بــه خاك تركيه 
مي كشــاند و با همدســتي نوچه هايش آنها را در 
اتاقكــي زندانــي كــرده و دســت به اخــاذي از 
خانواده هايشان و سرقت دالرو يوروهاي آنها مي زد.

به گزارش همشهري، بخشي از پرونده كه مربوط به 
اتهام آدم ربايي و اخاذي مرد شياد در كشور تركيه 
است چند روز قبل در دادســراي جنايي تهران با 
شــكايت زني ميانسال و پســر جوانش به جريان 
افتاد. شــاكيان با حضور در شــعبه ششم دادسرا 
اســرار يك باند گروگانگيري را فاش كردند و مادر 
در توضيح ماجرا گفت:من و پسرم از چند وقت قبل 
تصميم گرفتيم براي ادامــه زندگي از ايران برويم. 
هدفمان اين بود كه به يكي از كشــورهاي اروپايي 
برويم به همين دليل پسرم سرگرم يادگيري زبان 
شد تا اينكه در يكي از ســايت ها چشمم به آگهي 
وسوسه انگيز يك دفتر مسافرتي افتاد كه در زمينه 
مهاجرت فعاليت داشتند. تبليغات آنها درخصوص 
اعزام به اروپا و كشور آلمان بود. وعده اقامت، كار و 
زندگي در كشور آلمان را داده بودند. پس از ديدن 
آگهي به شماره تلفني كه پاي آن نوشته شده بود 

زنگ زدم و آدرس دفتر را گرفتم.
وي ادامه داد: به دفتر آنها كه در شــمال تهران بود 
رفتم و متوجه شدم فردي به نام پيمان مدير دفتر 
است. او درخصوص شرايط اقامت و زندگي در كشور 
آلمان گفت و وعده داد كه پس از اخذ اقامت، شرايط 
كار و مسكن را هم شركت برايمان فراهم مي كند. 
پيمان گفت كه تمــام كارهاي اقامت در كشــور 
تركيه انجام مي شود و ما بايد به سفارت آلمان در 
كشــور تركيه برويم و كارهاي اقامتمان را در آنجا 
انجام بدهيم. وي ادامه داد: پيمان طوري صحبت 
كرد كه من به او اعتماد  و قــراردادی را براي انجام 
كارهاي اداري و اعزام من و پســرم به آلمان، امضا 
كردم. مبلغي هم به عنوان پول پيش، پرداخت كردم 
و قرار شد به محض اينكه از سفارت آلمان در تركيه 
براي ما وقت رزرو كند مابقــي پول را پرداخته و به 
همراه پسرم راهي كشور تركيه شويم. اين درحالي 
بود كه من و پسرم تمام مداركمان را ترجمه كرده 
و در اختيار پيمان قرار داده بوديم. همه  چيز به نظر 
درست و قانوني پيش مي رفت و با مورد مشكوكي 
مواجه نشديم. نقشــه پيمان خيلي حرفه اي بود و 
من و پسرم به معناي واقعي فريبش را خورديم. وي 
ادامه داد: سرانجام روز رفتن رسيد و گفت بايد بليت 

تركيه تهيه كنيد. تركيه هم كه نياز به ويزا نداشت 
و ما بليت تهيه كرديم. شاكي ادامه داد: در تمام اين 
مدت هم مبلغ 300ميليون تومان به حساب پيمان 
مدير دفتر واريز كرديم و قرار شد مابقي را هم پس از 

پايان كار در كشور تركيه بپردازيم.

گروگانگيري72ساعته
شــاكي در ادامه ماجرا گفت:من و پسرم بار سفر را 
بستيم و با بخشي از سرمايه مان دالر و يورو خريديم. 
به اميد زندگي در آلمان چمدان را بستيم و راهي 
كشور تركيه شديم. در آنجا افرادي به دنبال ما آمدند 
و تصورمان اين بود كه قرار اســت به سفارت برويم 
اما آنها من و پسرم را گروگان گرفته و به يك شهر 
مرزي بردند. جايي دورافتاده بود و به نظر مي رسيد 
روستا است. آنها من و پســرم را در اتاقكي زنداني 
كردند و دست و پايمان را بستند. هرچه دالر و يورو 
همراهمان بود را سرقت كردند و از ما خواستند تا با 
خانواده هايمان تماس بگيريم و از آنها بخواهيم تا 
مبلغ 300ميليون تومان به شماره كارتي واريز كنند 
در غيراينصورت ما را خواهند كشت و جنازه هايمان 
را در بيابان هاي تركيه مي ســوزانند. اين تهديدها 
وحشت به جانمان انداخت و من از ترس جان پسرم 
به دوستان و آشنايانمان در ايران زنگ زدم و از آنها 
درخواست پول كردم. در نهايت 300ميليون تومان 
جور شــد و آدم ربايان پس از گذشت 3روز اسارت 
چشمانمان را بستند، ما را سوار  خودرو كردند و پس 
از يك ساعت رانندگي در يكي از شهرهاي تركيه رها  
كردند. هيچ پولي براي بازگشت به ايران نداشتيم تا 
اينكه خود را به اداره پليس تركيه رسانديم و موضوع 
را برايشان شرح داديم. آنها هم ما را ديپورت كردند 
و تحويل ســفارت ايران دادند. از آنجا هم به ايران 
منتقل شديم و وقتي به دفتر مسافرتي پيمان رفتم 

متوجه شدم آنجا تعطيل شده است و افراد زيادي در 
دام او گرفتار شده اند. اعتماد بي جا به اين مرد باعث 
شد سرمايه اي كه سال ها براي آن زحمت كشيده   

بودم را از دست بدهم.

كالهبرداريهايسريالي
گروهي از مأموران پليس، تحقيقات خود را در اين 
پرونده آغاز كردند تا ردي از متهم و همدســتانش 
به دســت آورند. در گام نخست مأموران به بررسي 
شــماره كارتي كه پول هــا به  آن واريز شــده بود 
پرداختند كه مشخص شــد كارت متعلق به يك 
فرد معتاد است كه مدتي قبل آن را به قيمت يك 
ميليون تومان به مردي فروخته اســت و نقشي در 
كالهبرداري ندارد. همچنين در ادامه مشــخص 
شــد كه پيمان به صورت سريالي، طعمه هاي خود 
را به دام انداخته ؛ اعتمادشــان را به بهانه اعزام به 
كشور آلمان نشانه گرفته و دست به كالهبرداري 
زده است. شاكيان در دادســراهاي ديگر به اتهام 
كالهبرداري از او شكايت كرده اند. تحقيقات نشان 
مي داد مالباخته ها با ديدن آگهي تبليغاتي اقامت 
آلمان به مدير شركت زنگ زده  و با حضور در دفتر 
قرارداد امضا كرده بودنــد. آنها طي چند مرحله به 
حســابي كه مدير دفتر اعالم مي كــرد پول واريز 
مي كردند. اين درحالي بود كه مدير دفتر وعده داده 
بود كه كارهاي اداري اقامت در ســفارت آلمان در 
تركيه انجام مي شود. يكي از مالباخته ها مي گفت: 
وقتي آگهي وسوسه انگيز اقامت در كشور آلمان را 
ديدم به شماره آن زنگ زدم. فرداي آن روز به دفتر 
مسافرتي رفتم و پس از صحبت با آقاي پيمان كه 
مدير آنجا بود قرارداد را امضا كرديم. بخشي از پول را 
پرداخت كردم و وقتي پرسيدم كه چه زماني بايد به 
سفارت آلمان برويم مدير دفتر گفت كه تمام كارها 

در سفارت آلمان در تركيه انجام مي شود. مي گفت 
رابطان و آشنايان آنها در كشــور تركيه هستند و 
از آنجا سريع تر كارهاي اقامت انجام مي شود. وي 
ادامــه داد: منتظر بودم كه تاريخ رفتن به كشــور 
تركيه را اعالم كنند اما در اوج ناباوري متوجه شدم 
آژانس تعطيل شده و مدير آن كالهبردار از آب در 

آمده است.

باندبينالمللي
مرد شياد از هر فرد بين 100تا500ميليون تومان 
پول مي گرفت و به آنها می گفت كه مابقي بايد در 
كشور تركيه پس از انجام كارهاي قانوني در سفارت 
واريز شود. او به صورت بين المللي  فعاليت مي كرد 
و نوچه هايي در كشور تركيه اســتخدام كرده بود 
تا نقشه هاي گروگانگيري را اجرا كنند. تحقيقات 
نشان مي داد كه متهم، برخي از طعمه هايش را به 
بهانه انجام كارهاي قانوني به تركيه مي كشاند و در 
آنجا آنها را در منطقه نامشخصي زنداني مي كرد تا به 
بهانه آزادي شان دست به اخاذي از خانواده هايشان 
بزند. آدم ربايان پس از اخاذي، طعمه هايشان را سوار 
بر خودرو كرده و در جاي ديگــري رها مي كردند. 
درحالي كه تحقيقات در اين باره ادامه داشت مأموران 
ردپاي يكي از كارمندان دفتر آژانس مسافربري را در 
پرونده به دست آوردند كه پول ها به حساب وي واريز 
مي شد. همين كافي بود كه او بازداشت و براي انجام 
تحقيق در دادسراي جنايي تهران حاضر شود. مرد 
جوان اما منكر كالهبرداري و گروگانگيري شــد. 
او گفت از نقشــه هاي پيمان بي اطالع بوده است. 
وي ادامه داد: من در دفتر پيمــان كار مي كردم و 
مي دانستم در زمينه اقامت و مهاجرت به كشورهاي 
اروپايي به ويژه آلمان فعاليت دارد. درســت است 
كه مالباخته ها بخشي از پول را به حساب من واريز 
كردند اما من بالفاصله پول ها را به حســاب پيمان 
ريختم و تصور مي كردم او كار قانوني انجام مي دهد. 
اصال فكرش را نمي كردم كه او خالفكار است و قصد 
كالهبرداري دارد. چون حساب هاي ارزي داشت و  
وانمود مي كرد سال هاست در زمينه مهاجرت كار 
كرده و آشنايان زيادي در اين رابطه دارد، اما مدتي 
بعد فراري شد و من هيچ خبري از او و مخفيگاهش 

ندارم.
در ادامه بررسي ها مشخص شــد كه پيمان مدير 
آژانس ميلياردها تومان به بهانه اخذ اقامت آلمان 
كالهبرداري كرده است. اكنون نام او  در ليست افراد 
تحت تعقيب اينترپل قرار گرفته است و جست و جو 
 براي شناســايي و بازداشــت وي و همدستانش

ادامه دارد.

مديريكآژانسمسافرتيومهاجرتبهاتهامكالهبرداري،گروگانگيريواخاذيتحتتعقيباينترپلقرارگرفت

قتل8نفربرسرمعاملهموادمخدر
15روز پس از جنايت خونين در زاهدان كه در جريان 

آن 8عضو يك خانواده كه چند كودك نيز در ميان آنها پيگيري
بودند در خانه شــان به قتل رسيدند تحقيقات پليس 
آگاهي به دستگيري عامل اصلي اين جنايت و 5همدست او منجر شد. 
اعترافات اوليه عامل جنايت نشان مي دهد كه معامله بر سر مواد مخدر 

انگيزه اين جنايت هولناك است.
به گزارش همشهري، اين جنايت روز 11خردادماه امسال در يكي از 
محله هاي شهر زاهدان اتفاق افتاد و در جريان آن 8عضو يك خانواده 
شامل 2زن، 3پسر و 3دختر با شليك گلوله به قتل رسيدند. با وجود 
اينكه اين جنايت شب اتفاق افتاده بود اما تا ظهر روز بعد هيچ كس از 
آن با خبر نشد و زماني كه هيچ يك از اعضاي خانواده به تماس هاي 
تلفني پاسخ ندادند چند نفر از نزديكان شــان نگران شدند و جلوي 
خانه آنها رفتند و در نهايت با ورود به آنجا با پيكرهاي غرق در خون 
8عضو اين خانواده روبه رو شدند. هنوز معلوم نبود چه كسي و با چه 
انگيزه اي دست به اين كشــتار خانوادگي زده است. در همان دقايق 
اوليه به دســتور بازپرس جنايي تحقيقات براي روشن شدن پشت 
پرده اين جنايت كليد خورد. بررسي اجساد قربانيان نشان مي داد كه 
حدود 10ساعت از زمان مرگ آنها مي گذرد و به احتمال زياد جنايت 
نيمه شب اتفاق افتاده است. در اين بين تعدادي از همسايه ها نيز به 
پليس گفتند كه شب گذشته از اين خانه صداهايي شنيده بودند اما 
هيچ كدام جرأت نكرده بودند از خانه بيرون بروند. در اين شرايط بود 
كه اجســاد كشته شدگان به پزشــكي قانوني منتقل و بررسي هاي 

پليسي در اين باره ادامه يافت.
از سويي بررسي ها نشــان مي داد كه پدر اين خانواده به اتهام قاچاق 
مواد مخدر به تحمل حبس محكوم شــده اســت. با اين حال او به 
مرخصي آمده و يك روز پيش از قتل عام اعضاي خانواده اش به زندان 
بازگشته بود. اين جنايت بازتاب وســيعي در رسانه ها داشت و از آن 
به عنوان يكي از دلخراش ترين جنايت هاي ســال هاي اخير ياد شد. 

به همين دليل بود كه كارآگاهان آگاهي در قالب چند تيم رسيدگي 
به آن برای كشف حقيقت را آغاز كردند. در همان روزهاي نخست به 
سرنخ هايي از عامل اصلي جنايت دست يافتند. شواهد به دست آمده 
نشان مي داد كه پاي شــبكه هاي قاچاق مواد مخدر در ميان است و 

ممكن است اختالف بر سر مواد مخدر انگيزه اين جنايت باشد.
تحقيقــات همه جانبه در اين باره ادامه داشــت تا اينكه ســرانجام 
مأموران به اطالعاتي درباره متهم اصلي جنايت دســت يافتند و او 
را در مخفيگاهش در زاهدان دستگير كردند. سردار احمد طاهري، 
فرمانده انتظامي استان سيستان و بلوچستان در اين باره به همشهري 
گفت: در پي قتل مســلحانه 8عضو يك خانواده در يكي از محالت 
شهر زاهدان شناسايي و دستگيري عامالن جنايت به صورت ويژه در 
دستور كار تيمي از كار آگاهان زبده پليس آگاهي استان قرار گرفت. 
بالفاصله كارآگاهان پليس آگاهي با حضور در صحنه قتل، تحقيقات 
تخصصي خود براي شناسايي قاتالن را آغاز كردند. بررسي ها نشان 
داد از منزل مقتوالن چند دستگاه گوشي موبايل و تعدادي لوازم منزل 

نيز سرقت شده است.
ســردار طاهري ادامه داد: با ادامه تحقيقات و با توجه به سرنخ هاي 
به دست آمده چند روز بعد عامل اصلي اين جنايت كه جواني 26ساله 
است شناســايي و در عملياتي ضربتي دستگير شــد. در بازرسي از 
مخفيگاه او اموال سرقت شده از منزل مقتوالن به همراه يك قبضه 
كلت كمري با 27فشنگ جنگي كشف شد كه جاي ترديدي در دست 
داشتن او در قتل باقي نمي گذاشت. به همين دليل او اتهامش را به 

گردن گرفت.
ســردار طاهري درباره انگيزه اين جنايت گفت: با دســتگيري اين 
متهم مشــخص شــد كه او از قاچاقچيان حرفه اي مواد مخدر است 
كه با همدستي 4مرد و يك زن دست به اين جنايت زده است. او در 
اعترافاتش گفت كه چند روز قبل از جنايت بــا پدر خانواده معامله 
مواد مخدر داشــته كه بعد ازآنكه او خودش را به زندان معرفي كرد 

همراه همدستانش تصميم مي گيرند تا مواد مخدري كه داخل منزل 
مقتوالن بوده را سرقت كنند. آنها شب حادثه به اتفاق همدستان خود 
به خانه مقتوالن رفته و پس از تهديد اعضاي خانواده با شليك سالح 
كمري آنها را به قتل مي رسانند و چون مواد مخدر را داخل خانه پيدا 
نكرده بودند براي ردگم كردن با صحنه سازي  اقدام به سرقت تعدادي 

از وسايل منزل كردند.
فرمانده انتظامي استان سيستان و بلوچستان در ادامه گفت: به دنبال 
اعترافات متهم اصلي 5همدست او نيز در چند عمليات دستگير شدند 
و در بازرسي مخفيگاه آنها عالوه بر توقيف يك دستگاه خودروي پژو 
405استفاده شده در قتل، مقدار 45كيلو موادمخدر شامل 43كيلو 

گرم ترياك و 2كيلو گرم مرفين كشف شد.
به گفته سردار طاهري هم اكنون متهمان در بازداشت به سر می برند 

و تحقيقات در اين باره همچنان ادامه دارد.

لقتلعاماعضايخانوادهاي
عام


درزاهداندستگيرشد

كالهبرداري30ميلياردي به بهانه پيش فروش ساختمان
مرد شياد با فروش يك آپارتمان در حال ساخت به 5نفر دست 

به كالهبرداري 30ميلياردي زد اما سرانجام دستگير شد.
به گزارش همشــهري، چندي قبل مالباخته اي به پايگاه دوم 
پليس آگاهي تهران رفت و از مرد ديگري به اتهام كالهبرداري 
شكايت كرد. او گفت فرد كالهبردار خانه اي را به او پيش فروش 
كرده اما بعد متوجه شده كه خانه به چند نفر ديگر نيز فروخته 
شده است. شــاكي در اين باره گفت: يك واحد آپارتمان را در 
مرزداران از شــخصي پيش خريد كردم و مبلــغ 8ميليارد و 
300ميليون ريال به عنوان ثمن معامله بــه او دادم اما بعد از 
گذشت حدود 2سال متوجه شدم فروشنده همان آپارتمان را 

به شخص ديگري هم فروخته است.
به دنبال اين شــكايت تحقيقات در اين خصوص آغاز شد. در 
بررسي هاي پليسي مشخص شد كه فروشنده آپارتمان خود 
را در فضاي مجازي با عناوين جعلي دكتر، مهندس و نويسنده 
كتاب معرفي و با مانورهاي متقلبانه چندين فقره كالهبرداري 
مرتكب شده است. تحقيقات كارآگاهان حاكي از اين بود كه 
متهم به عنوان سازنده پالك ثبتي قرار داد مشاركتي را با يكي 
از بستگان خود تنظيم كرده است و با ادعاي ساخت وساز بنا، 
عمليات ســاختماني را آغاز كرده اما با پيشرفت ساخت بنا، 
آپارتمان هاي احداثي را به افــراد مختلفي به دفعات مختلف 

فروخته است.
در اين شــرايط بود كه حكم جلب متهم صادر شد. زماني كه 
مأموران راهي مخفيگاه او شدند در كمد ديواري پنهان شده 

بود اما سرانجام دستگيرش كردند.
سرهنگ بهزاد اختياري، رئيس پايگاه دوم پليس آگاهي تهران 
بزرگ در اين بــاره گفت: با انتقال متهم بــه پايگاه دوم پليس 
آگاهي متهم به 5فقره كالهبرداري و فروش مال غير اعتراف 
كرد و گفت به بهانه پيش فروش ســاختمان از مال باختگان 
30ميليارد ريال كالهبرداري كرده است. به گفته وي هم اكنون 

متهم با قرار قانوني در بازداشت به سر مي برد.
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قراربودبــازيتيمملي
فوتبالايراندربرابرعراقگزارش

شوكيبهســينماهاوارد
كندوحاالكهامكانشنيســتفضاي
سالنهاازســكوتدلپذيرتماشاگران
چشمدوختهبهفيلمرويپردهپرشود،
حداقلفريادهايهوادارانفوتبالغبار
ســكوتغمگينانهراازســروروي
سالنهايچشمبهراهمشتريبزدايد.اما
ايناتفــاقهــمنيفتادوســامانه
ســينماتيكتبهعنوانمتوليفروش
بليتهاياينبازيباانتشاراطالعيهاي
عراقدر اعالمكردپخشمسابقهايرانـ
سينماهايكشوركنسلشدهاست.با
اينحال،ركوداكــراندليليبرركود
توليدنيست.اغلبمحصوالتسينماي
ايراننيازبهمصرفكنندهوبازارندارد.
حتيچهبساهمينروزهانظريهپردازان
دلنگرانداخليبهنتيجهبرســندكه
تأكيدبردخلوخرجفيلمهادرگيشه
ترفنديامپرياليســتيبرايشــبيه
كردنسيستمپاكســينمايايرانبه
هاليوودناپاكاســت.هرچهپيشآيد
چيزيجلودارتوليدنيســت.سينماي
ماسينمايتوليداســت.اكرانبحثي
فرعياستكهحتيشايدبشودآنرا
مخلتوليددانست.وقتيابزاروسرمايه
مهياست،ســرمايهگذاروتهيهكننده
دســتبهجيب،بازيگروكارگردانو
فيلمبــرداروفيلمنامهنويسبهدنبال
كار،تماشاگرهمبرايحفظسالمتياش
بيميلبهسينمارفتن،چهاصراريبه
اكراناســت.روزيكشنبههمينهفته
خبرآمدكه6فيلمنامهپروانهســاخت
گرفتهاند.ايندرحالياستكهنهفقط
اكرانســالنهاكهحتياكرانآنالين
فيلمهاهمازســكهافتادهوفعالفقط

سريالسازانبازارشانرونقدارد.

رابطهسينماوسالمتوجيبمردم
راهكار نمايــش فوتبال در ســينما براي 
از نفس نيفتادن اين ســينماي بي نفس، 
بيش از هر چيز نشان مي دهد كه سينماي 
ايران تماشــاگرانش را از دست داده و حاال 
به دنبــال تغذيه از مشــتريان و مخاطبان 
ساير حوزه هاي سرگرمي است. دليل اين 
مسئله صرفاً مخالفت تهيه كننده ها با اكران 

آثارشان در اين ايام بي رونقي نيست.

مثــل  فيلم هايــي  تجربــه شكســت 
»شــناي پروانــه«، »خــوب، بــد، جلف 
2«، »خون شد«، »خورشــيد«، »الله«، 
»هفتــه اي يك بــار آدم بــاش«، و حتي 
»تكخال« در گيشه نشــان مي دهد مردم 
برخالف كســاني كه مي خواهنــد به هر 
 بهانه اي آنها را به ســينما بكشــند، نگران 
سالمتي شــان هســتند.  اغلــب مــردم 
نمي توانند در شــرايط اقتصادي كنوني از 
پس هزينه دوا و درمان كمرشــكن كرونا 
برآيند و عقل حكم مي كنــد تا مي توانند 
از حضور در مكان هــاي عمومي و پرخطر 
دوري كننــد. موضوع ديگــر قيمت بليت 
سينماســت كه بين 25تا 30هزار تومان 
اســت و براي يك خانواده چهارنفري بين 
100تا 120هــزار تومــان آب مي خورد؛ 
پولي كه با احتساب قيمت هاي كمرشكن 
غذا و اجاره خانــه و... مي تواند صرف امور 
واجب تــري شــود.  از همه اينهــا مهم تر 
اين اســت كه فيلم هاي ايرانــي پيش از 
اكران در سينما ســود  كرده اند. بازيگران 
دســتمزدهاي ميليوني گرفته اند؛ عوامل 

فني دستمزدشــان را دريافــت كرده اند؛ 
كارگردان هم فيلمش را ساخته و هم فارغ 
از كيفيت كارش، دستمزدي چندين و چند 
برابر حداقل حقوق يك كارمند و كارگر را 
دريافت كرده و تا يكي دو ســال حتي اگر 
كار ديگري نسازد مي تواند راحت و شيك 

زندگي كند. 
تهيه كننده هم كه هزينه ساخت فيلم را از 
جايي جز جيب خودش مهيــا كرده و نياز 
نيست در برابر شكســت فيلمش جوابگو 
باشد، حتما به ســود رســيده و به دنبال 
ساخت پروژه بعدی است.  تعداد پروژه هاي 
در دست ســاخت و پروژه هايي كه جديدا 
پروانه ساخت  گرفته اند، نشان مي دهد كه 
نگراني براي اكران فقط نگراني سينماداران 
است و نه ســاير صنوف و مديران سينما. 
وگرنه مسئوالن با جشنواره ها سرگرم اند و 

سينماگران فيلم و سريال مي سازند.

اولويتجشــنوارههابــرحمايتاز
سينماداران

يكي از فرضيه هــا براي خاتمــه دادن به 

وضع اســفناك اكــران در روزگار كرونا و 
در غيــاب واكسيناســيون عمومي مؤثر، 
اكران فيلم كمــدي اصطالحا »بفروش« 
است. »ديناميت« ساخته مسعود اطيابي 
و تهيه كنندگي ابراهيــم عامريان فيلمي 
كمدي است كه دو تجربه قبلي كارگردان 
و تهيه كننــده اش در ســاخت فيلم هاي 
»تگزاس1و2« اين اميدواري را ايجاد كرده 
كه اگر فيلم  جديدشان اكران شود، گيشه 
سينماها رونق مي گيرد. ابراهيم عامريان در 
گفت وگو با مهر درباره خبرهاي غيررسمي 
منتشرشــده مبني  بر مذاكره مســئوالن 
ســازمان ســينمايي با او و صاحبان چند 
فيلم كمــدي ديگر براي ارائــه تضمين و 
جلب رضايت به اكران فيلم هايشان گفته: 
»مذاكره اي با ما صورت نگرفته و ما هم تنها 
اخبار رسانه ها را در اين زمينه شنيده ايم. 
اينكه قرار اســت به فيلم ها 2 تا 3 ميليارد 
تومان به عنوان تضمين بدهند بلكه راضي 
به اكران در اين شــرايط بشــوند؛ اينها را 
شنيده ايم اما هيچ مذاكره اي تا به امروز با ما 
نشده است. در همين حد اخبار غيررسمي 
هم به نظــرم اين ارقام تضميني از ســوي 
سازمان ســينمايي، براي فيلم هايي مانند 
فيلم ما كه در شرايط عادي ظرفيت فروش 
30 تا 40 ميليارد توماني دارند، يك شوخي 
است! به همين دليل حتي درصورت طرح 
اين پيشنهاد هم حاضر به اكران فيلم خود 

نيستيم.« 
چند روز پيش خبر رســيد ســينمادارها 
ـ كه در ايــن وضعيت بيشــتر از ســاير 
بخش هاي ســينما متضرر شــده اندـ  در 
جلســه اي در ســازمان ســينمايي اعالم 
كرده اند درصورت اكران نشدن فيلم هاي 
جديد سينماهاي  شــان را خواهند بست؛ 
تهديدي كه گويا حتي برخي از پرديس هاي 
ســينمايي تهران آن را عملي كرده اند. در 
اين وضعيت، عجيب اســت كه ســازمان 
سينمايي و زيرمجموعه هاي ريز و درشت 
آن برنامه ای براي حمايت از ســالن داران 
ندارند. هزينه حمايت از ســالن داران طي 
يك سال واندي گذشته به مراتب از برگزاري 
جشــنواره جهاني فيلم فجر بــا بازيگران 
سريال هاي دست چندم كمتر بود و حداقل 
مي توانســت باعث شود كه ســينمادارها 
به اقدامــات عجيب براي بازگشــت رونق 
به كسب وكارشــان دل نبندنــد. حاال در 
اين چند صبــح باقيمانــده از اين دولت، 
يكي دو جشنواره ديگر هم مي تواند برگزار 
شود و مديران و مسئوالن شــان بر مزايا و 

دستاوردهاي آنها تأكيد كنند.

»قهرمان« فرهادي؛ شايد ناجي اكران پاييز 
جمعهاينهفتهانتخاباترياستجمهوريبرگزارميشودوپسازمعلومشدن
نتيجه،چندماهيهمصرفمشخصشدنوزرايجديدميشود.تيميكهحاال
درسازمانسينماييمشغولبهكاراست،ديگرنهانگيزهايبرايتغييروتحول
داردونهامكانشرا.درفرصتباقيماندهبرايآنها،برگزاريجشنوارههاييمثل
جشنوارهفيلمكودكياحتيجشنوارهفيلمكوتاهتهراناهدافيدلپذيرتربهنظر
ميرسد.ازطرفديگر،از19مردادماهمحرمآغازميشودو16مهرمصادفباآغاز
ربيعاالولوپايانماهصفراست.دراينمدتمعموالفيلمكمدياكراننميشود
وسينماهاتااواسطمهرنبايدمنتظررونقباشند.چهبسااگرتاآنزماناتفاقي
درزمينهواكسيناسيونعموميافتادهباشــد،واگر»قهرمان«اصغرفرهادي
فرصتاكراندرداخلكشوررابيابد،اتفاقيمثبترقمبخوردونامفرهاديبه

سينماهارونقدهد.

ث
مك

تاريخبودنياشعربودن؛مسئلهايناست
نگاهي به نمايش »آمده بوديم اينجا بميريم«

پانزدهــم مــرداد1398، در يكي از 
نشست هاي »سه شنبه هاي پژوهشي 
تئاتر« در تئاتر شهر، محمدحسن خدايي، منتقد شناخته شده تئاتر در 
اعتراض به گفته هاي محمد چرمشير برخاست و او را متهم كرد با افراط در 
شاعرانگي، عالوه بر مخدوش كردن متن دراماتيك، اقدام به تاريخ زدايي 
مي كند. گفتار خدايي با ناراحتي چرمشير همراه بود، اما چند ماه بعد در 
تئاتر شهر نمايشي با عنوان »سگدو« به كارگرداني عباس غفاري با موضوع 
اتفاقات ناشي از انتخابات 88روي صحنه رفت. نمايش، به قلم چرمشير، 
قرار بود نقدي بر رويدادهاي آن روز باشــد، اما حجم وســيع واگويه ها و 
مونولوگ هاي شبه شاعرانه به قدري زياد بود كه حتي استعاره هاي صريح 
متن نيز در اجرا درك و دريافت نمي شــد. به عبارتي، متني كه نه شــعر 
بود و نه درام، از يك بازه تاريخي و البته تأثيــرش بر جامعه زمانه خود، 

تاريخ زدايي مي كرد.
اما با گذشت 2سال از اين رويدادها، با ديدن نمايش »آمده بوديم اينجا 
بميريم« به قلم و كارگرداني مريم منصوري صحبت هاي آن روز چرمشير 
و خدايي برايم نمايان شد. نمايشي كه قرار اســت اداي دين به خانواده 
محمد جهان آرا باشد، اما در كش و قوس شعر بودن يا درام بودن، از محمد 
جهان آرا و خانواده اش درنهايت تاريخ زدايي مي كند. به عبارتي منصوري 
همان رويه اي را دنبال مي كند كه چرمشير در آثاري چون »سگدو« دنبال 
كرده بود. البته سنت چرمشــير عميق تر از اين حرف هاست. اگر به سال 
1396عقب رويم، او در نمايش »مرگ و پنگوئن« از وجه تاريخي استبداد 
حاكم بر اوكراين، با بي زمان سازي از رويدادها، تاريخ زدايي مي كند و اين 
در حالي بود كه آندري كوركف در واكنش به شرايط پس از سقوط شوروي 

اقدام به نوشتن رمان مشهورش كرده بود.
به »آمده بوديم اينجا بميريم« بازگرديم و البته به مصاحبه اي مشهور از 
ژيال بني يعقوب )خبرنگار آن زمان همشهري( با مادر شهيدان جهان آرا. 
البته گزارش مدنظر من از خانم بني يعقوب بعدها با عنوان »قاب چهارم« 
در روزنامه مستقل منتشر مي شود و با اين مطلع كه »خيلي جوان بودم. 
خرداد 76را تازه پشت سر گذاشــته بوديم. سردبيري همشهري گفت با 
خانواده شهدا مصاحبه كنم، به مناسبت بزرگداشت هفته جنگ. خيلي 
زود خانواده محمد جهان آرا را انتخاب كردم؛ فرمانده شهيد سپاه خرمشهر 
هميشه برايم جذابيت داشــت، نمي دانم چرا؛ شايد به خاطر آهنگ ممد 
نبودي.« در آن گزارش بني يعقوب به سرگذشت هر 4فرزند مادر شهيدان 

جهان آرا مي پردازد و از قضا داستان پسر آخر را نيز روايت مي كند.

 حسن جهان آرا بنا به گزارش روزنامه مستقل به جرم ارتباط با منافقين 
اعدام مي شود و اين درحالي بود كه شهيدمحمد جهان آرا به دنبال آزادي 
برادر بود، اما شهادت او اين مهم را ناممكن مي كند. داستان متفاوت محمد 
و حســن جهان آرا البته پيش از »آمده بوديم اينجا بميريم« در نمايش 
ديگري مطرح مي شود و از قضا آنجا به شكل مستقيم تري به گزارش ژيال 
بني يعقوب اشاره مي شود. نمايش »هفت عصر هفتم پاييز« به كارگرداني 

ايوب آقاخاني نيز به اين موضوع پرداخته بود.
اگرچه آقاخاني نيز تالش مي كرد بر اين موضوع تكيه زيادي نكند، اما از 
رابطه 2برادر روايتي آغشته به شاعرانگي ارائه مي دهد، اما موضوع نمايش 

خانم منصوري متفاوت است.
نمايش »آمده بوديم اينجا بميريم« داستان خانواده اي جنگ زده است 
كه با پايان جنگ به خرمشهر بازگشته اند. خانواده در 8سال نبرد نابرابر، 
بخشــي از اعضاي خود را از دست داده اســت؛ از رسول كه در سانحه 
هواپيمايC-130 در بيابان هاي قم به شهادت رسيده است تا دامادي 
كه به جرم سمپاد بودن با منافقان اعدام شده است. در نمايش چند باري 
هم نام محمد جهان آرا به ميان مي آيد و در پايان نيز در قامت رسول، 
تصويري از محمد جهان آرا در منزل نصب مي شود، اما حاال با رواياتي 
عجيب روبه روييم. رابطه حسن و محمد در يك چرخش دگرگون مي شود 
و به جاي روايت اصل داستان، روايت مادر جهان آرا مخدوش مي شود. در 
مسير اين اغتشاش نيز منصوري از تكنيك فضاي شاعرانه اي استفاده 
مي كند كه شخصاً در اثر پيشين او، »تور عروسي مامان« با موضوع انقالب 
مصر ديده بودم. در واگويه هاي شــاعرانه و شايد آميزه اي از رمانتيسم 
و سمبوليســم، پيام صريح نمايش از مخاطب دورتر و دورتر مي شود. 
فاصله اثر مخاطب به سبب پيچيدگي افراطي، محصول كالم استعاري 
شخصيت ها و اساساً درگير شدنشــان در مونولوگ و فرار از گفت وگو 
براي قصه  نگفتن، ما را به يك وضعيت رهنمون مي كند؛ تاريخ زدايي. 
اما پرسش مهم آن است چرا بايد نويسنده دست به تاريخ زدايي بزند و 
اساساً كارايی تاريخ زدايي چيست؟ اگر طبق معمول پاسخ سانسور باشد، 
چرا هنرمند سراغ موضوعي مي رود كه نمي تواند بيانش كند؟ پاسخ اين 
پرسش ها با مريم منصوري است، اما نتيجه كارش مشخص است. وقتي 
با يكي از دوستان منتقد درباره اثرش صحبت كردم، او از آنچه من ديده 
بودم ابراز بي اطالعي كرده بود. نتيجه گيري ساده آنكه استعاره گرايي 
افراطي محصولش دور شدن مخاطب – مخاطب تيزهوش – از اثر شده 
است. پس اگر هدف روايت گزارش ژيال بني يعقوب بوده باشد، گزارش 
در دم، روي صحنه بسمل شده است. پس نمايش نه به هدف تاريخي 
خود نايل مي شود و نه به رويكرد فرماليستي خود؛ چراكه براي همان 
روايت مستور، مجبور است فضاي دوگانه اي بيافريند. اينكه شخصيت ها 

در خرمشهري به سرمي برند كه ديگر خرم شهر نيست.
شهر با ويراني روبه روست و شخصيت پدر خانواده نيز صرفاً آمده تا در 
موطنش بميرد؛ درحالي كه 2فرزند ديگر علقه اي به خرمشهر ندارند؛ 
حال در چنين شرايطي با جهان آشوبناكي در درام روبه رو مي شويم كه 
مدام مي خواهد از اين پيام سرراســت طفره برود. مثل روح سرگردان 
دختر خانواده كه شوهرش با منافقان همكاري كرده و خودش كشته 
شده است، اما همين چيز ساده كه بخشي از شخصيت پردازي، وضعيت 
خانواده در خرمشهر و نگاه عموم به آنان، تضاد و تناقض حاكم بر آنان 

است، مدام منحرف يا واژگون مي شود. 
ميل به عاطفه گرايي حاكم بر واگويه ها نيز آسيب زاســت. وقتي دختر 
خانواده بدون هيچ دليلي براي ما درددل شبه شاعرانه مي كند، اين احساس 
بر مخاطب مستولي مي شود كه چرا بايد با احساس 30سال پيش يك 
دختر خرمشهري همذات پنداري كند. اين هم از مشكالت تاريخ زدايي 
است؛ اينكه امروز خرمشهر ناديده گرفته مي شود و به دليلي كه مؤلف 
بايد بگويد، اثر هيچ وضع انضمامي با شرايط روز پيدا نمي كند. به جز يك 
جا؛ آن هم پايان نمايش كه يكي از شخصيت ها مي گويد خرمشهر آزاد 
شد، اما آباد نشد. پرسش بزرگي شكل مي گيرد: چرا درباره آباد نشدن 

خرمشهر چيزي در متن گفته نشد؟
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چندسطردرسوگسعدييوسفشاعرنامدارجهانعرب

»چنديبعدارديبهشــتبــاروحورايحهاش/چون
جهانگرديرختبرميبندد/ونشانههايتعجبرارويشعر

غبارپنجرهجاميگذارد/ومانــدگاريرابرايمنبه
ميراثمينهد.«

سعدييوسفيكيازشاعراننامدارعراقوجهانعربدر87سالگي
درگذشت.درگذشــتسعدييوســفنهتنهانقطهپايانزندگي
شاعريپساز70سالفعاليتحرفهاياستبلكهدرگذشتيكياز
بازماندگاننسلطالييشاعرانجهانعربدرقرنبيستمنيزاست.
سعدييوسفازنسلدومشاعراننوگرايعراقوجهانعرببهشمار
ميرودكهبهلحاظتاريخيپسازشاعرانيمثلبدرشاكرالسيابو
نازكالمالئكهقرارميگيرد.شاعريكهازشعرسنتيآغازميكندو
بعدبهمرورزمان،پسازآشناييباجريانهاينوگرايانهشعرعرببه

قالبهاينورويميآورد.
اوازميانشاعرانجهانبيشازهمهخودراتحتتأثيرناظمحكمت
وفدريكوگارسيالوركاميدانســتودرميانشاعرانعربازبدر
شاكرالســياب،بلندالحيدري،عبدالوهابالبياتيومحمدمهدي
الجواهريالهامگرفتهبود،اگرچهخيليزودصدايمستقلخودرا
درميانشاعرانعربيافت.جايگاهسعدييوسفدرجهانعرب
فراترازشعراستوبهعنواننويسنده،روزنامهنگار،مترجمومبارز
سياسيشناختهميشود.اوازجوانيدرگيرفعاليتهايسياسيشد.
درسالهاييكهجنبشهايسوسياليستيوپانعربيسمتحتتأثير
شــخصيتهاييچونجمالعبدالناصردركشورهايعربيرونق
بسيارداشت،يوسفنيزمثلبسياريازروشنفكرانوجوانانعرب
تحتتأثيرجريانهايچپقرارگرفت.اماپسازپيروزيجريانهاي
چپدركشورهايعربيوتبديلآنهابهحكومتهايمستبدمغضوب
شدوبهزندانافتاد.بعدازعراقمهاجرتكردوسالهايزياديرا
درتبعيدازكشوريبهكشوريديگررفت،ازالجزايرولبنانتايونان
وقبرس.سرانجامدرانگلستانمستقرشدو2دههپايانيعمرخود
راآنجاگذراند،اگرچهدرسالهايپسازســقوطصدامبهعراق

رفتوآمدميكرد.
سعدييوسفشاعريپركاربود.نخســتيندفترشعرخودرادر
18سالگيمنتشركردودرطولنزديكبه70سالشاعريحرفهاي
نزديكبه40دفترازاوبهچاپرسيد.»ستارهوخاكستر«،»كسي
كهگلسرخراميشناسد«،»بهشتفراموشيها«،»مريمميآيد«
و»روزنوشتههايجنوب،روزنوشتههايجنون«ازجملهدفترهاي
شعراوست.اخضربنيوسفشخصيتياستكهاودرشعرخودخلق
كردهوبهنوعيهمزادشاعربهشمارميرودوسالهاشعربهشعرو

دفتربهدفترهمراهاوآمدهاست.
يوسف،شاعريطبيعتگرابودوكمترشعريازاوميتوانيافتكه
ردپايطبيعتدرسطرهايآنبهچشمنخورد،خاصهطبيعتبكر
زادگاهاوبصرهدرسالهاييكهتوسعهوتمدنامروزآنرادستخوش

آسيبنكردهبود.
وجهديگرارزشواهميتسعدييوسفبهخاطرترجمههايياستكه
اوازشاعرانجهانبهزبانعربيانجامدادهاست.اكتايرفعت،يانيس
ريتسوس،فدريكوگارسيالوركا،كنستانتينكاوافي،والتويتمنو
جوزپهاونگارتيازجملهشاعرانونويسندگانياندكهاوآثارشانرا

بهعربيترجمهكردهاست.
»درحياطبارانيسيلآســاميبارد/3روزاستبيمحاباميبارد/
چندانكهدرختپرشاخوبرگتوت/درباالدستباغ/برهنهشده/

وبيدمجنون
دستشستهازنوشيدنآببركه.

نهگنجشكي/نهزاغي/نهسنجابي/نهگربهاي/گاهيمرغدريايي/
تنها/ازسويدرياميرسد./گوييجهان/سرتاسرجهان/درياست.
بهگمانتغرقشدهايميادرحالغرقشدنيم؟/شايدهمپربازكنيم

وپروازكنيم.«

شعريكهدرآغازنوشتهآمدهميراثنامداردومحمدرضاتركيبه ـ
فارسيبرگرداندهاست.

مترجمشعرپايانيعذراجوانمردياست.

احسانزيورعالم
روزنامه نگار

مرتضيكاردر
روزنامه نگار

مجموعه معادالت سينمايي كشور از ادامه ركود   سينماها خبر مي دهد

اكران؛ دغدغه سينماداران، جشنواره؛ سرگرمي مديران 
ياوريگانه
روزنامه نگار

فيلمكوتاه»ارتودنسي«بهكارگرداني
محمدرضاميقانــيبهعنوانيكيازسينما

نامزدهايدريافتنخلطالدربخش
»فيلمهايكوتاه«جشنوارهكنانتخابشدهاست.
هيأتداورانبخشفيلمكوتاهو»سينهفونداسيون«
جشنوارهكن،بهترتيبجوايزنخلطاليبهترين
فيلمكوتاهرابهيكياز10فيلممنتخباينبخشو
3جايزهســينهفونداســيونرابهبهترينفيلم
ساختهشدهتوسطدانشجويانمدارسفيلمسازي
ازميان17فيلممنتخب،اهداخواهندكرد.امسال
درمجموع3739فيلمكوتــاهبهكميتهانتخاب
فيلمهايجشنوارهكنارسالشدندكهازاينميان
10فيلمبرايبخشرقابتيفيلمكوتاهكنپذيرفته
شدند.آثارســينماييمنتخببخشفيلمكوتاه
16ژوئيه)25تير(دركننمايشدادهميشوندتا
برايكسبنخلطالياينبخشرقابتكنند.برنده
اينبخش17ژوئيه)26تير(درمراســماختتاميه
معرفيميشود.برايبيستوچهارميندورهبخش
سينهفونداسيوننيزازميان1835فيلمارسالشده
بهاينبخش،17فيلمبرايرقابتانتخابشدند.اين
فيلمهاتوســط8كارگردانزنو9فيلمسازمرد
دانشجوساختهشدهاند.آثاربخشسينهفونداسيون
شــامل13فيلمو4فيلمانيميشنهستند.كوثر
بنهنيه،كارگردانونويسندهتونسي،تووانووتني
كارگردان،نويسندهوبازيگرسوئدي،آليسوينوكر
كارگردانونويسندهفرانسوي،سامهعالكارگردان،
تهيهكنندهونويسندهمصري،كارلوسموگئيرو
فيلمسازومدرساســپانياييونيكالسپاريسه
كارگردانوفيلمنامهنويسفرانسوي،اعضايهيأت
داورانبخشفيلمكوتاهوسينهفونداسيونجشنواره
كنراتشــكيلميدهند.كوتاهترينفيلمبخش
سينهفونداسيون6دقيقهوبلندترينآنها50دقيقهاي
است.برندگاناينبخش15ژوئيه)24تير(درسينما

بونوئلشهركنمعرفيميشوند.

ارتودنسيو10فيلمديگر
   »ارتودنسي« فيلم كوتاه 14دقيقه اي به نويسندگي 
و كارگرداني محمد رضا ميقاني با بازي  مريم حسيني ، 

 ياس فرخنده ،  آرزو عالي  و  مهدي صدر  است.  بهرزو بادروج  
فيلمبرداري، باران سرمد طراحي لباس و طراحي صحنه 
و  پويان شــعله ور  تدوين اين فيلم را عهده دار بوده اند. 
محمد رضا ميقاني سابقه كارگرداني فيلم كوتاه »كلينر« 

را نيز در كارنامه خود دارد.
   »قطب شمال« فيلم كوتاه 15دقيقه اي به كارگرداني 
و نويسندگي  ماريجا آپچوسكا  از مقدونيه و صربستان 
با بازي  انتونيجا بلزلكاســكا ،  لوكا ميتف  و  فورســينا 
تراجكاوسكا  اســت. اين فيلم يكي از 3برنده جشنواره 
بين المللي »دوباين« فرانســه نيز بوده است.  ماريجا 
آپچوسكا  كارگرداني فيلم هاي كوتاه »آمبي« و »باردو« 

را نيز در سوابق خود دارد. 
   »جابه جا شــده« فيلم كوتاهي از كشــور كوزوو  به 
كارگرداني  سمير كاراهودا  و نويسندگي   سمير كاراهودا  و 
 ازگيم طارزقي  است. سمير كاراهودا  ساخت فيلم كوتاه 

»در ميانه« را نيز در كارنامه خود دارد. 
   »در خاك« فيلم كوتاه داستاني به كارگرداني كاسپر 
كجلدسن  از كشور دانمارك است. داستان اين فيلم درباره 
دختري است كه قصد دارد از پدرش كه دچار بيماري 
ذهني شده، نگهداري كند. پدر وي مدام در حال طراحي 
نقشه هاي متعددي است. نتيجه آخرين نقشه اي كه پدر 
طرح ريزي مي كند، بسيار وحشتناك و شگفت انگيز است. 

   »كلمات صحيــح« فيلمي كوتاه بــه كارگرداني و 
نويسندگي آدريان مويس دالين  از فرانسه با بازي  ياسر 
عثماني  و  آيا هالل  است. در اين فيلم به روابط يك برادر 
و خواهر به نام هاي  كنزا  و  مهدي  در شبكه هاي اجتماعي 
پرداخته شده است. اين خواهر و برادر كه به ترتيب 15و 
13سال  دارند، با روشي بسيار بي رحمانه يكديگر را در 

شبكه هاي اجتماعي تحقير مي كنند. 
   »از الي مه« فيلمي از كشور پرتغال به كارگرداني و 
نويسندگي ديه گو سالگادو  و با بازي  سيمائو برناردينو  و 

 آلفونسو گرگوريو  است. 
   »سيدرال« فيلمي كوتاه به كارگرداني كارلوس سگوندو  
محصول مشترك كشورهاي برزيل و فرانسه است. جزئيات 

بيشتري از اين فيلم تاكنون ارائه نشده است. 
   »تمام جمعيت دنيا« فيلمي كوتاه به كارگرداني  تانگ 

ايي  از شهر هنگ كنگ است. 
   »آسمان ماه اوت« فيلمي كوتاه به كارگرداني  جاسمين 
تنوچي  محصول مشترك كشورهاي برزيل و ايسلند است. 
در دنياي مملو از آتش، پرستاري كه 7ماهه باردار است، 

آرزوهاي خود را دنبال مي كند. 
   »غيبت« فيلمــي كوتاه به كارگردانــي  النگ وو  از 
 كشور چين است. اطالعاتي از اين فيلم تا كنون منتشر

نشده است. 

فيلم كوتاه ارتودنسي براي نخل طالي فيلم هاي كوتاه كن با 9 سينمايتازهنفسايران
فيلم ديگر رقابت مي كند 
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كيوسك
  روسيه و چين قصد دارند با 

توســعه همكاري هاي خود گزارش
در حــوزه فضايــي، رقابت 
تازه اي را با آمريكا و متحدانش آغاز كنند. 
اين همكاري، نشانه آغاز عصر جديدي از 
رويارويي ژئوپليتيــك بين 2غول فضايي 
جهان يعني مســكو و واشــنگتن است. 
36ســال پيش اتحاد جماهير شــوروي 
نخستين ماهواره و 4ســال بعد نخستين 
انســان را به فضا فرســتاد. با اينكه بعد از 
فروپاشي شوروي، روسيه از رقابت فضايي 
با آمريكا جــا ماند، اما همچنــان جايگاه 
برجسته خود را در اين حوزه حفظ كرده. 
مسكو و واشنگتن 23سال پيش ايستگاه 
فضايي بين المللي را راه اندازي كردند و در 
اين مدت پروژه هاي مختلفي را در آن پيش 
بردند. اما حاال روسيه قصد دارد برنامه هاي 
بلندپروازانه اي را با اتكا به كمك چين آغاز 
كند. 2كشور مدتي اســت كه براي انجام 
مأموريت رباتيك در فضا در ســال2024 
آماده مي شوند. آنها همچنين در برنامه اي 
مشــترك قصد دارند تا ســال2030 يك 
پايگاه فضايي تحقيقاتــي دائمي روي  ماه 
راه اندازي كنند. در نخستين مأموريت، يك 
سفينه روسي به نام »لونا« قرار است پاييز 
امسال با هدف تأمين آب براي فضانوردان 

به فضا پرتاب شود.

مقابله با آمريكا
چين و روســيه تحت رهبري شــي جين 
پينــگ و والديمير پوتين، به ســرعت در 
حال توسعه روابط خود هستند. به گزارش 
نيويورك تايمز، دهه هــا بي اعتمادي بين 
2كشور كمرنگ شده و اتحادي قدرتمند، 
هرچند غيررسمي، در مقابل نفوذ آمريكا 
در حال شكل گيري اســت. روسيه براي 
همكاري با چين داليل مختلفي دارد، اما 
به نظرمي رسد مســائل سياسي مهم ترين 
عامل باشد. سال گذشــته آمريكا با پرتاب 
فضاپيماي »اسپيس ايكس«، قدرت روسيه 
را به چالش كشيد و به انحصار طوالني مدت 
اين كشور در انتقال فضانوردان به ايستگاه 

فضايي خاتمه داد.
واردات  تحريــم  ديگــر،  ســوي  از 
ميكروچيپ هاي مورد نيــاز ماهواره هاي 

روســيه، صنعت فضانوردي اين كشــور 
را زمينگير كرده اســت. هفته گذشــته 
ديميتــري روگوزيــن، رئيس ســازمان 
فضايي روســيه اعالم كرد كه اگر آمريكا 
تحريم هاي اعمال شده عليه برنامه فضايي 
كشورش را لغو نكند، مسكو سال 2025 از 
ايســتگاه فضايي بين المللي خارج خواهد 
شد. ايستگاه فضايي بين المللي يك پروژه 
چندمليتي است كه طرح هاي مختلفي در 
آن اجرا مي شود. كارشناسان معتقدند كه 
همكاري مسكو و واشــنگتن در ايستگاه 
فضايي همواره نمادي از قابليت همكاري 
2كشور حتي در زماني كه روابط پرتنشي را 
تجربه مي كردند، بوده، اما اين تنش حاال به 

نقطه اوج خود رسيده است.

پيشرفت هاي چين
چين كــه تقريبا يك تــازه وارد در عرصه 
هوافضاست، به ســرعت پله هاي ترقي را 
طي كرده و طرح هايي كه روسيه و قبل از 
آن شوروي نتوانستند آن را پيش ببرند به 
سرانجام رسانده است. براي مثال، نخستين 

كاوشگر رباتيك اين كشور  ماه گذشته در 
مريخ فرود آمد. چين چند هفته پيش نيز 
ماژول اصلي ايستگاه فضايي جديد خود را 
به مدار زمين پرتاب كرد. از ســوي ديگر، 
احتمال پايــان فعاليت ايســتگاه فضايي 
بين المللي طي سال هاي آينده، مي تواند 
ايستگاه پكن را به تنها پايگاه ساكن در مدار 

زمين تبديل كند.
چيــن نخســتين فضانوردانــش را در 
سال2003 به فضا فرستاد، اما هيچ وقت از 
اين كشور دعوت نشد كه به ايستگاه فضايي 
بين المللــي بپيوندد. قانون ســال2011 
كنگره آمريكا، ســازمان ملي فضانوردي 
اين كشور)ناسا( را به دليل بيم جاسوسي 
از هرگونه همكاري با سازمان فضايي چين 
يا ســازمان هاي وابســته به آن منع كرده 
است. اين موضوع به دومين اقتصاد بزرگ 
جهان فرصت داد تا توانايي هاي خود را در 
اين عرصه گســترش بدهد. چين با خريد 
تجهيزات از روسيه 2ايستگاه فضايي موقت 
در سال هاي2011و2016 راه اندازي كرد. 
كار ساخت سومين ايستگاه فضايي چين 

به نام »تيان گونگ« نيز قرار اســت سال 
آينده به پايان برســد. پيش بيني مي شود 
اين ايستگاه دســت كم براي يك دهه در 

مدار زمين قرار بگيرد.
يكي از طراحان تيان گونگ  ماه گذشــته 
به تلويزيون دولتي چيــن گفت: »تحريم 
طوالني مدت كشورهاي خارجي موجب 
اســتقالل و ابتكار عمل ما شد. چين بايد 
ايســتگاه فضايي خود را داشــته باشد و 
نمي تواند هميشه دنباله روي بقيه باشد«. 
پكن وعده داده كه به همــه فضانوردان و 
محققان از كشورهاي مختلف جهان اجازه 
حضور در ايستگاه فضايي خود را مي دهد تا 

همه از آن بهره مند شوند.

همكاري مسكو و پكن
به نظرمي  رسد نياز متقابل روسيه و چين، 
آنها را به همكاري با يكديگر ســوق داده 
است. در يك سو، پكن طرح و منابع مالي 
دارد، در سوي ديگر، مســكو سابقه چند 
دهه فعاليت فضايي را در كارنامه خود ثبت 
كرده است. روســيه با وجود تجربه زياد، 

به دليل محدوديت هاي مالــي همواره به 
زحمت توانسته طرح هاي فضايي خود را 
پيش ببرد. همكاري با پكن حاال به مسكو 
اين امكان را مي دهــد تا برنامه هاي علمي 
بلندپروازانــه خود را كه نتوانســته بود به 
تنهايي در دوره بعد از فروپاشــي شوروي 
پيش ببرد، دنبال كند. 2كشور قبال هم در 
زمينه فضايي همكاري داشته اند؛ نخستين 
فضانوردان چين با لباس فضانوردي روسيه 

به مأموريت رفتند.
2 ماه پيش يعنــي يك ماه بعــد از اعالم 
همكاري براي ســاخت ايســتگاه فضايي 
در كره ماه، روســيه و چين اعالم كردند 
كه براي انجام يك ماموريــت رباتيك در 
سال2024 با يكديگر همكاري مي كنند. 
توافق جديد 2كشــور براي ايجاد ايستگاه 
فضايي در ماه نشــانه يك مشاركت عميق 
براي اكتشافات فضايي آينده است. براي 
روســيه، اين همكاري امكان ازسرگيري 
طرح هاي اكتشافي شوروي در ماه ازجمله 
برنامه رباتيك معروف بــه لونا كه در دهه 

1950آغاز شد را فراهم مي كند.
مقامــات 2كشــور اعــالم كرده انــد كه 
3ماموريــت بعــدي لونــا با مشــاركت 
فضاپيماهاي »چانگ« چين انجام مي شود. 
قرار اســت به زودي لونا27و چانگ-6به 
مدار زمين فرستاده شــوند. پكن چند ماه 
پيش مأموريت مشــابهي را بــا فضانورد 
چانگ-5انجام داده بود. لوناي روسيه نيز 
همين تجربه را 3بار در دهه1970 داشت. 
در مرحله بعدي، لونــا28و چانگ-8 بين 
سال هاي2026تا2030،  به صورت جداگانه 
در ايســتگاه فضايي جديد فرود خواهند 
آمد. چين اميدوار اســت با امــكان توليد 
آب و انرژي در اين ايســتگاه، هم نيازهاي 
كوتاه مدت فضانوردان تأمين شــود و هم 
فرصتي براي تحقيقات بيشتر فراهم شود.

در آن سو، ناسا هم برنامه هاي خود را براي 
فرســتادن فضانوردان به ماه و مريخ دارد. 
اين ســازمان با امضاي توافقنامه اي به نام 
»پيمان آرتميس« با 7كشــور اســتراليا، 
كانادا، ژاپن، لوكزامبورگ، ايتاليا، انگليس 
و امارات، قرار اســت طرح هــاي مختلفي 
شامل استخراج ذخاير طبيعي را در فضا به 
اجرا درآورند. به نظر مي رسد چين و روسيه 
تمايلي ندارند تا بــه اين پيمان بپيوندند و 
ترجيح مي دهند برنامه هاي مشترك خود 

را دنبال كنند.

با انجام 70درصد واكسيناسيون افراد بزرگسال در 
نيويورك، اين شهر بازگشايي كامل كسب وكارها 
را اعالم كرد. بازگشايي ها شامل سالن هاي سينما، 
باشگاه هاي ورزشــي و تمامي فروشگاه هاي 
كوچك و بزرگ مي شود و افراد ديگر مجبور به 
استفاده از ماسك نيســتند. نيويورك يكي از 

كانون هاي اصلي شيوع كرونا بود.

روزنامه واشنگتن پست ]آمريكا[

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

بازگشت آمريكا به كلوب جهاني

روز تاريخي نيويورك؛ بازگشايي كامل

روزنامه واشنگتن پست ضمن مرور برنامه سفر 
جو بايدن به اروپا طي روزهاي اخير نوشــته كه 
استقبال گرم اروپايي ها از او و همچنين سخنان 
رئيس جمهور آمريكا نشان مي دهد كه اين كشور 
بار ديگر به كلوب جهاني بازگشته است. اين در 
حالي است كه دونالد ترامپ، طي 4سال آمريكا 

را به انزوا كشانده بود.

جهان نما

سرمايه فرانسه در راه متروي قاهره

دولت مصر موفق شــد مجموعــه قراردادهايي بــه ارزش يك 
ميليارد و 700ميليون يورو )معادل بيش از 2ميليارد دالر( براي 
سرمايه گذاري هاي فرانسه جهت زيرساخت هاي شهر قاهره منعقد 
كند. براســاس اعالم وزارت بازرگاني مصر، اين سرمايه گذاري ها 
به طور عمده براي زيرســاخت هاي حمل ونقل، نيروگاه هاي برق، 
شبكه تصفيه آب و ساير مراكز خدمات شهري اختصاص خواهد 
يافت. نزديك به يــك ميليارد يورو از اين مبلغ توســط صندوق 
توسعه فرانسه و بخش ديگر آن مســتقيما توسط دولت فرانسه 

تامين شده است.
اين قراردادها در جريان سفر روز دوشنبه برونو لومر، وزير امور مالي 
فرانسه به قاهره نهايي شد. جالب آنكه در ليست پروژه هاي نامبرده 
براي اختصاص سرمايه هاي فرانســوي، نام متروی قاهره به طور 
گسترده ديده مي شود؛ ازجمله در مواردي نظير نوسازي خطوط 
مواصالتي، ساخت ايستگاه هاي نوين و البته خريد 55قطار جديد. 
عالوه بر اينها قرار است بخش محدودي از منابع مالي جديد نيز به 
توسعه خطوط ريلي مصر در نقاط ديگر اين كشور اختصاص يابد. 
به نوشته العربي الجديد، محمد معيط، وزير امور مالي مصر پس از 
انعقاد اين قراردادها گفت: فرانسه شريك استراتژيك مصر است و 
در حال حاضر، اصلي ترين حمايت هاي مالي براي كشور ما از سوي 

پاريس تامين مي شود.

متروي قاهره، قديمي و ناكافي براي پايتخت
قاهره با بيش از 20ميليــون جمعيت بــا بحران هايي جدي در 
زمينه حمل ونقل عمومي مواجه اســت. وزارت عمران مصر سال 
2018 در گزارشي اعالم كرد كه زيرساخت هاي حمل ونقل قاهره، 
مخصوصا در حوزه مترو وضعيت بحراني دارد و هيچ گونه تناسبي 
با نيازهاي جمعيتي اين كالنشــهر ندارد. متروي قاهره نخستين 
خطوط ارتباطي زيرزميني در سراســر قاره آفريقا و جهان عرب 
است كه در دهه80 ميالدي با مشاركت چندين شركت فرانسوي، 
ازجمله »آلستوم« افتتاح شد. البته ايده تاسيس مترو براي كمك 
به شبكه حمل ونقل قاهره نخستين بار توسط جمال عبدالناصر، 
رئيس جمهور مصر در دهه هاي50و60 ميالدي مطرح شد. اما از 

آنجا كه شــرايط دائمي جنگ با رژيم صهيونيستي، مجالي براي 
سرمايه گذاري در چنين پروژه هايي باقي نمي گذاشت، پيگيري 
امور متروی قاهره تا دوران انور سادات در دهه70 به تعويق افتاد و 
سرانجام اين پروژه بزرگ به دست حسني مبارك در دهه 80افتتاح 
شــد. هم اكنون متروی قاهره با 3خط و 53ايستگاه، روزانه بيش 
از 3ميليون و 500هزار شــهروند مصري در پايتخت اين كشور را 

منتقل مي كند.
از سال2009 دولت مصر اعالم كرد طرحي را براي ساخت افزودن 
3خط جديد به شبكه مترو پايتخت درنظر گرفته است؛ طرحي كه 
مانند بسياري از برنامه هاي ديگر دولت مبارك هرگز اجرايي نشد. 
اما بعد از حوادث انقالب هاي بهار عربي، سقوط مبارك، كودتا عليه 
محمد مرسي و در نهايت روي كار آمدن دولت عبدالفتاح سيسي، 
بار ديگر زمزمه هاي از سرگيري طرح توسعه متروی قاهره بر سر 
زبان ها افتاد؛ اگرچه اين بار همراه با استقراض از منابع خارجي. بر 
اين اساس دولت مصر طي 3سال گذشته رايزني هايي را با 3كشور 
اروپايي براي تامين منابع مالي توســعه مترو آغاز كرده اســت؛ 
رايزني هايي كه ســرانجام با موافقت فرانسه براي سرمايه گذاري 
انبوه زيرساخت هاي شــهري قاهره خاتمه يافت. گفته مي شود 
تاسيس اين 3خط، ظرفيت انتقالي متروی قاهره را تا روزانه بيش 

از 2ميليون نفر افزايش خواهد داد.

بحران درآمدزايي
دولت مصر سال2017 براي نخســتين بار ضررهاي مالي شركت 
مترو براي اين كشور را اعالم كرده است. به گفته وزير عمران وقت، 
اداره متروی پايتخت بيش از 180ميليون پوند، معادل 30درصد 
از درآمدهاي اين مؤسسه ضرردهي دارد. دولت مصر ظرف 4سال 
گذشته توانسته اين خســارت ها را از طريق كاهش هزينه اداره و 
نگهداري، افزايش جذب تبليغات، تشديد نظارت بر فرايند فروش 
بليت و افزايش قيمت بليت تــا 15درصد كاهش دهد. هم اكنون 
4نرخ بليت متــرو براي گروه هاي مختلف از شــهروندان مصري 
وجود دارد؛ از شهروندان عادي گرفته تا دانشجويان، افراد داراي 
نيازمندي هاي خاص و سالمندان كه به ترتيب هزينه هاي كمتري 

را براي خريد بليت مي پردازند.

نگاه بلندمدت فرانسه به مصر
حمايت همه جانبه فرانسه از دولت سركوبگر مصر، همواره توجه 
رسانه ها و تحليلگران را به خود جلب كرده است. پاريس ازجمله 
نخستين قدرت هاي غربي بود كه دولت برآمده از كودتا در قاهره 
را به رسميت شــناخته و در مجامع بين المللي، از جمله شوراي 
امنيت سازمان ملل از آن دفاع كرد. برخي تحليلگران اين حمايت 
را با نگراني فرانسه از توســعه نفوذ تركيه و گروه هاي اسالمگرا در 
منطقه خاورميانــه مرتبط مي دانند. به گزارش شــبكه الجزيره، 
با سقوط دولت مرســي، نفوذ تركيه در مصر به عنوان مهم ترين 
كشور عربي از بين رفت و روند انقالب هاي اسالمگرا در ساير نقاط 
منطقه نيز متوقف شد. بر اين اساس، فرانسه حمايت از نظاميان 
سكوالر مصري را ضامن بخشي از منافع خود در خاورميانه و آفريقا 
مي داند. از سوي ديگر اما بايد توجه داشت كه مصر در دوران ژنرال 
سيسي به يكي از بزرگ ترين مشــتريان بازار تسليحاتي فرانسه 
تبديل شــده اســت. براي مثال وزارت دفاع مصر در ماه ميالدي 
گذشته قراردادي به ارزش 4ميليارد يورو براي خريد 30جنگنده 
فرانسوي تا سال2024 به امضا رساند. اين در حالي است كه نيروي 
دريايي مصر نيز در سال هاي اخير خريدهاي قابل توجهي از صنايع 
نظامي فرانسه داشته است. به نظر مي رسد در شرايطي كه منطقه 
خاورميانه به ميدان نبرد آمريكا با روسيه و چين تبديل شده است، 
فرانسه اصرار دارد پايگاه تاريخي خود در كانال سوئز، شمال درياي 
ســرخ و جنوب درياي مديترانه را از طريق پيوندهاي اقتصادي و 

نظامي حفظ كند.

 آيا تيم جديدي كه قرار اســت روي كار بيايد، 
شفافيت برايش مهم است يا خير؛ تكليف سامانه 
شفافيت كه شهرداري فعلي تهران راه اندازي كرده چه خواهد شد و 
باالخره من خواهم فهميد كه اين قراردادهاي شهرداري چگونه بوده 
و در پروانه هاي صادر شده چه كسي تخلف مي كند يا نمي كند. اينها 
همه تالش هايي اند كه در اين دوره آغاز شده است. ما وقتي بي تفاوت 
باشيم اين تالش ها از بين مي رود و من از اين بابت نگرانم. شهروندان 
با شركت در انتخابات شوراها براي بهبود كيفيت زندگي روزمره شان 
تصميم مي گيرند. شايد بايد تصميم آگاهانه اي بگيريم، بايد ببينيم 
واقعاً چه كسي چه وعده اي به ما مي دهد. خود من 4سال پيش 4وعده 
خيلي مشخص داشتم؛ گفتم اگر انتخاب شوم، قراردادهاي باالي يك 
ميليارد شهرداري، پروانه هاي صادره براي شهرسازي، رأي اعضاي 
شورا به طرح ، لوايح و كمك ها به اشخاص حقيقي و حقوقي را شفاف 
مي كنم. در اين دوره سامانه شــفافيت راه افتاد نه فقط اين 4مورد 
حتي ده ها مورد ديگر هم شفاف شــد. چرا؟ چون به مردم قول داده 
بودم. ممكن است همه آنهايي كه به من رأي دادند، اصاًل مطالبه گري 
نكرده باشند. يك ميليون و اندي مردم اعتماد كردند و رأي دادند، اما 
رسانه ها  گفتند چرا شهرداري تمام شيشه اي كه وعده اش را مي داديد، 
اجرا نشد و شوراي شفاف كجاست؟ شــوراي شفاف در پاسخ گفت: 
»چنين وعده اي داديم پس نمي توانيم جلسه غيرعلني داشته باشيم. 
اگر شعار هوشمندسازي داده ايم ديگر نمي شود مثل 10سال پيش 
شهروند با تلفن آدرس يك مشكل را به 137بدهد، بلكه مي تواند با 
تلفن هوشمند لوكيشن، عكس و فيلم بفرستد و بعداً ببيند مشكل در 
چه مرحله از پيگيري است و بعد هم بازخورد را با همين تلفن دريافت 
كند. اينها اتفاقاتي بوده كه در اين دوره شــورا افتاده است و اينها به 

زندگي روزمره من و شما ارتباط دارد.« 
در مورد شفاف سازي ابراز نگراني كرديد. چرا؟

  واقعيت اين است كه شــوراي پنجم شــهر تهران در زمينه ايجاد 
شــفافيت در شــهرداري تهران، گام هاي بلند و اساســي  برداشت. 
بسياري از كارهايي كه در اين دوره شــوراي شهرداري اتفاق افتاد، 
براي نخستين بار است كه در كشور اتفاق افتاده و خيلي از سازمان هاي 
اجرايي كه اساساً اين ميزان از شــفافيت را امكانپذير نمي دانستند 
به جامعه ايران مي گفتند ما دشــمن زياد داريــم و اين اطالعات را 
جور ديگري نمايش خواهند داد و از آن سوءاســتفاده مي شود. اما 
شهرداري در اين دوره همه آن استدالالت را با شفاف سازي زير سؤال 
برد و حتي قراردادهاي باالي 45ميليون را هم روي سايت گذاشت و 
اتفاقي نيفتاد و سوءاستفاده آنچناني هم از آن اطالعات نشده است. 
اين بهانه ها كه اطالعات محرمانه است و نبايد در دسترس همه قرار 
بگيرد را شــهرداري تهران كنار زد و گفت قانون دسترســي آزاد به 
اطالعات مي گويد هر شخصي درخواست بدهد يا ندهد مهم نيست، 
بلكه دانستن حق مردم است و همه اطالعات بايد در دسترس عموم 
قرار بگيرد. اينها گام هاي بلندي بوده كه براي نخستين بار اتفاق افتاده 
است. شوراي شهر تهران تنها نهاد پارلماني در كشور هست كه آراي 
اعضاي آن شفاف است. ما خيلي خوشحال مي شويم كه مجلس اين 

راه را ادامه بدهد و آراي نمايندگان مجلس هم شفاف شود.
البته من از اين نگرانم كه آيا اين دســتاوردها در دوره بعد ادامه پيدا 
مي كند يا خير؟ آيا گام هايي كه برداشته شده بازگشت به عقب خواهد 
داشت يا نه؟ نگرانم مثل خيلي هاي ديگري كه دغدغه شفافيت دارند. 
ما تالش كرديم اين پيشــرفت را بازگشت ناپذير كنيم. سعي كرديم 
فرايندهاي پس و پشت اين شفافيت را تمام الكترونيك بكنيم كه اگر 
روزي كسي خواست فالن داده منتشر نشود، نتواند دستي جلويش 

را بگيرد، ولي واقعيتش اين است كه مردم دوباره بايد رأي بدهند. اگر 
نخواهند مطالبه گري كنند، مشــكل مي شود. اين نهال هنوز خيلي 
جوان است. اگر به آن توجهي بكنيم آنگاه ذينفعان عدم شفافيت كه 
قدرتمندند و منافع روزمره شان با عدم شفافيت گره خورده، منتظر 
همين بي توجهي هستند كه كاًل بســاط آن را جمع كنند؛ بنابراين، 
مطالبه گري مردم و حق دانستن را مي توانيم با انتخابات حفظ كنيم 
و تحقيق كنيم كه چه كسي وعده اين شفافيت را مي دهد. مردم بايد 
مطالبه روشن و مشخصي داشته باشند در حوزه شفافيت و نگذارند 
اين بازگشت به عقب اتفاق بيفتد. واقعاً اين حداقل را بخواهيم ؛ چون 
شفافيت حوزه اي است كه خدا را شــكر عقب نشيني از آن پرهزينه 
است؛ به خاطر همين است كه بايد فقط مطالبه كنيم و توجه نشان 
 دهيم به انتخابات شوراها و حسابش را از انتخابات رياست جمهوري 
جدا كنيم. بايد حساس باشيم كه چگونه منابع هزاران ميلياردي شهر 
ما با عدم شفافيت هدررفته و هزاران ميليارد بدهي براي شهرداري باال 
آمده بود و بخواهيم كه ديگر اين اتفاق نيفتد يا اينكه چگونه باغ هاي 
شهر تهران يكي يكي در آن جلسات غيرعلني شورا تبديل به غيرباغ 
شده بود و همه درختانش قطع شده بودند يا اينكه شورايي بخواهيم 
كه جلسه غيرعلني نداشته باشد كه با هر روشي رأي آورد. شفافيت را 
مطالبه كنيد و ضمانت بخواهيد كه اطالعاتي كه االن منتشر مي شود 
همچنان به روز و سيستماتيك منتشر شود. اينها بايد مطالبه اصلي ما 
باشد يا اينكه كيفيت حمل ونقل عمومي ما كه انبوهي از مردم با آن 
رفت وآمد مي كنند، باال برود. اتفاقي كه در شوراي پنجم افتاد، اين بود 
كه بخش عمده اي از بودجه شهرداري را به جاي اينكه صرف ساخت 
اتوبان هاي عريض و طويل كنيم و ترافيك و آلودگي هوا زياد شود به 
سمت مترو و اتوبوس ســوق داديم و در شرايط تحريم اندك بودجه 
شــهرداري را به حمل ونقل عمومي اختصــاص داديم؛ چون اعتقاد 
داشتيم مسئله اول و آخر اين شهر ترافيك و آلودگي هواست و راهي 
جز توسعه حمل ونقل عمومي وجود ندارد. ما هر چه خيابان و بزرگراه 

بسازيم فقط تعداد خودروها، ترافيك و آلودگي هوا بيشتر مي شود. راه 
اينكه بچه من بتواند در اين شهر نفس بكشد اين است كه حمل ونقل 
عمومي باكيفيت تر، بيشتر و سريع تر شود. در اين زمينه ها تالش مان 
را كرديم. مردم بايد در انتخابات شوراها اين مطالبات را بخواهند و به 
كسي رأي دهند كه بگويد تعداد سفرهاي با مترو بايد دوبرابر، راحت، 
ارزان و در دسترس شود كه استفاده از خودرو شخصي مقرون به صرفه 
نباشد و اصاًل خود مردم انتخابشــان بشود حمل ونقل عمومي. واقعاً 
بعضي مواقع مردم به خودروي شــخصي متوســل مي شوند؛ چون 
چاره اي ندارند و ســفرهاي درون شهري ســاعت ها طول مي كشد. 
شوراي ششــم و شــهرداري دوره بعد را وادار كنيم با گشايشي كه 
در وضعيت كلي كشور ايجاد مي شــود و منابع مديريت شهري هم 
افزايش پيدا مي كند، مشخص كنند اين منابع قرار است كجا صرف 
شود؛ صرف هزارتوهاي فساد شــود يا براي اولويت هاي مردم؛ يعني 
حمل ونقل عمومي، حفظ فضاي سبز، افزايش فضاي سبز، افزايش 

فضاهاي عمومي به جاي فضاهاي خصوص.
  فكر مي كنيد شرايط عمومي كشور چقدر روي اراده 

مردم براي راي دادن و انتخاب كردن اثر گذاشته است؟ 
متأسفانه شرايط اقتصادي با تحريم ها به هم ريخت و بعد كرونا مزيد 
بر علت شد. بيكاري هاي گسترده، فشار اقتصادي اي كه در اين دوره به 
مردم آمد و همه آن اميد و آرزويي كه ما خودمان 8سال و 4سال دوم 
كه فكر مي كرديم رأي مي دهيم و اوضاع عوض مي شود، اتفاق نيفتاد. 
هيچ كس انتظارش را نداشت كه ديوانه اي آن طرف دنيا به قدرت برسد 
و پشت سر هم كارهايي كند كه به عقل هيچ كس نمي رسد. نه تنها ما، 
بلكه همه كشــورهاي دنيا در عذاب بودند. حاال خدا را شكر كه تمام 
شد و رفت، ولي بر شرايط مملكت ما تأثير گذاشت و باعث شد مردم 
از همان اندك اصالح هاي انجام شده هم نااميد شوند و با خود بگويند 
چه فايده دارد وقتي كه 2قدم به پيش 3 قدم به پس است. اين پس 
رفتن ناشي از شرايط كلي و بين المللي بود و تحت اختيار مردم هم 

نبود. البته مردم حق دارند؛ با اميد و آرزويي رأي دادند، اما بعد اوضاع 
بدتر از بدتر شد؛ نه فقط بهتر نشد، مثل قبل هم نماند، بلكه بدتر شد. 
با خود صادق باشــيم، اين وضعيت، يعني بدتر شدن اوضاع ناشي از 
رأي دادن ما نبود. واقعاً خيلي از اين مسائل خارج از دسترس ما بود، 
اما بايد قبول كرد كه اصالحات كوچك هم در زندگي روزمره ما مهم 
اســت؛ مثاًل ديگر صبح اول وقت آن حجم زباله قبلي را نمي بينيم يا 
پلي ساخته شده كه ديگر مجبور نيستم براي اينكه كالسكه بچه را رد 
كنيم چند صد متر پياده برويم. همين كيفيت زندگي مرا باال مي برد. 
كيفيت زندگي روزمره با اين تصميمات و اقدامات كوچك باال مي رود. 
درست به همين دليل مي گويم كه خيلي خوب است كه وضع كلي 
اصالح شود، ولي آدم نبايد دل از همين اصالحات كوچك هم ببرد. 
همين هاست كه زندگي ما را مي سازد. همين هاست كه حال آدم را 
خوب مي كند؛ مثاًل يكي از كارهايي كه در شوراي پنجم انجام شد، 
امكان سنجش زمان سفر با وسايل حمل ونقل عمومي بود. اكنون با 
اپليكيشــن هاي داخلي مي توان تعداد وسايل حمل ونقل عمومي و 
زمان سفر را متوجه شد. خب، اين يك اصالح است و به تسهيل زندگي 
روزمره كمك مي كند و كيفيت زندگي را باال مي برد. بايد به همين ها 
رأي بدهيم يا ندهيم. اينكه بنشينيم و نگاه كنيم، كيفيت زندگي مان 
روزبه روز پايين مي آيد؛ پايين تر حداقل از آن حدي كه مي توانيم به 
اصالح هاي كوچك و باال بردن كيفيت زندگي  روزمره مان رأي بدهيم.

  بزرگ ترين چالش شوراي پنجم چه بود؟ 
بزرگ ترين چالش در شوراي پنجم عادت دادن سيستم شهرداري 
به رويه هاي غيرشفاف فسادساز و هزينه زا بود؛ چراكه منابع شهر را 
سازمان شهرداري رأساً خرج مي كرد. حاال كه قرار بود اين اختيار سلب 
شود، انبوهي مقاومت به وجود مي آمد؛ به ويژه آنكه اين قراردادها را 
بايد همه مردم بدانند. مي گفتند ما مي دانيم، مديران مي دانند، شما 
اعضاي شورا هم بدانيد. صرف نظر از اينكه دوره قبل همان هايي كه 
همان قراردادهاي چندهزار ميلياردي هلدينگ ياس را هزينه كردند، 
همين اعضاي شــورا اطالع نداشــتند. به عبارت ديگر گفتند ما اين 
سامانه را مي زنيم، شما دسترسي داشته باشيد مردم را چه كار داريد ؛ 
چون مي دانســتند ما 21نفر مگر چقدر وقت و انرژي داريم كه اين 
همه قرارداد و اين همه پروانه ساختماني را پيگيري كنيم. هر اصالح 
كوچكي ده ها جلسه وقت مي برد. مثل هوشمند سازي همين سامانه 
137كه توضيح دادم؛ يك سال طول كشــيد. اين مسئله گريبانگير 
همه سازمان هاي اجرايي ماست. اين لختي و كندي به گونه اي است 
كه انگار هيچ كس دلش نمي خواهد كاري انجام دهد. دستگاه عريض 
و طويل شهرداري با ده ها هزار كارمند كلي از منابع شهر را مي بلعد. 
پاداش هاي مديران غيرشفاف انجام مي شد. ما كاري كرديم كه مثاًل 3 
سال بودجه شورا و شهرداري انقباضي بسته شد. الزام كرديم بودجه ها 
را كاهش دهند. شرايط اقتصادي مملكت هم مزيد بر علت شد و ما 
چاره ديگري نداشتيم. در اين دوره شهر واقعاً ارزان تر اداره شد. ما شهر 
را نفروختيم. مي شد ما هم چشم مان را ببنديم و باغ ها را غيرباغ كنيم، 
تراكم هاي آنچناني بدهيم، اضافه طبقه بدهيم و پول درآوريم و مرتب 
نمايش بدهيم. ما به منفعت عمومي بهــا داديم، نه منافع گروه هاي 
خاص. منفعت عمومي شهروندان چيست؟ بودجه صرف حمل ونقل 
عمومي شــود يا يك پروژه بزرگ مقياسي كه من با آن پز بدهم. بايد 
بپرســيم اين پروژه در بلندمدت به نفع مردم است يا به ضرر مردم. 
سختي كار كجا بود؟ سختي اش اين بود كه اين سيستم عادت نداشت 
به اين كارها؛ چون اين رويه ها ريشه دار بود. هر اصالح كوچكي كه قرار 
بود در حوزه شفافيت انجام شود، ده ها جلسه وقت برد. ما ده ها جلسه 
گذاشتيم و دعوا كرديم تا باالخره اطالعات منتشر شد. اميدوارم كه 
اين اصالحات مهم بوده باشد. اميدوارم كه مردم رأي دوباره اي بدهند 
به اين مطالبات و به نمايندگان بعدي شــان هم ثابت كنند كه اين 

مطالبات و ادامه اين مسير و بهبود زندگي روزمره شان مهم است.

ادامه از 
صفحه 3

شركت در انتخابات يعني توجه به كيفيت زندگي

برنامه هاي مشترك مسكو و پكن براي اجراي مأموريت هاي فضايي، رقابت 
كهنه روسيه و آمريكا در اين حوزه را وارد مرحله تازه اي كرده است

اتحاد فضايي روسيه و چين
سمانه معظمي
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 امروز هفدهم ژوئن روز جهانی بيابان زدايی اســت. 
بيابان پديده ای هر چند زيبا كه چنانچه پيشرفت كند 
تبديل به قاتل خاموش پوشش گياهی می شود. در پرو 
اما راهكار مناسبی برای بيابان زدايی پيدا كرده اند كه 
به نظر می رسد می توان اين نسخه را برای كشور های 

ديگر هم پيچيد. 
پرو از جمله كشــور هايی اســت كه بخش بزرگی از 
آن را بيابان ها تشــكيل داده اند اما طی سال گذشته 

يك كارآفرين توانسته  است با اســتفاده از فضوالت 
6ميليون مرغ، بخشی از بيابان را به باغ نارنگی تبديل 
كند. نخســتين بار كه باسكو ماســياس ايده خود را 
برای اسپانسر ها تشــريح كرد آنها به او خنديدند زيرا 
كشــت نارنگی فقط در خاك مرغوب امكان دارد نه 
در بيابان. اما چندی بعد فرمول های هوشــمندانه او 
جواب داد و مزرعه های نارنگی به بار نشستند، آن هم 
با ركوردشكنی در كل كشور پرو. او فضوالت مرغ ها را 

تبديل به كود و آن را با خــاك بيابان مخلوط كرد. در 
نتيجه درخت های نارنگی در جايی كه تا به حال هيچ 
ميوه ای كشت نشده بود به بار نشستند. اين تمام ماجرا 
نبود. اكنون 30كيلومتر مربع از بيابان های پرو تبديل 
به باغ درخت های نارنگی شده است. باسكو  ماسياس 
كه قرار است طرح  خالقانه اش در كشور های ديگر هم 
به كار گرفته شود در اين باره می گويد: من فقط از كار 

خود طبيعت تقليد كردم. 

امدادمرغیبرایبیابانزدایی

نذر آتش كوب

59274

وطنم...

بر و برگ زندگی پديا

از كوه های سبز، از دره های نور، وقتی می آمدی، بهار را نديدی؟-  عکس : همشهری / حامد عسگر پور اول آخر

شهنام صفاجو

عدد خبر

ديدار با دختران مهتاب

سوزن دوزی كه در اصطالح 
محلی به آن ُسوِچن دوزی نيز گفته می شود، از 
اصلی ترين هنرهای رايج در ميان اقوام بلوچ است 
و با زندگی روزمره زنان سيســتان و  بلوچستان 
آميخته شده است. هر دختری به موازات آموزش 
اصول زندگی، سوزن دوزی را نيز فرا می گيرد و با 
نقوشی هندسی )گل ها، بوته ها و تركيب رنگ ها( 
جهانی خيال انگيز را به نمايش می گذارد. آوازه 
سوزن دوزی بلوچستان با طرح ها، رنگ ها و نوع 
دوخت منحصربه فردش به حدی است كه اين هنر 
مهر اصالت از سازمان يونسکو دريافت كرد. اين 
هنر در فهرست ميراث معنوی كشور و همچنين 
شهرستان ايرانشهر در سال 13۹۷ به عنوان شهر 
ملی سوزن دوزی ثبت شده است. با اين همه اين 
هنر رو به زوال است. زنان بلوچ هنوز هم سوزن 
دوزی می كنند، اما ديگر بازار كارشان مثل سابق 
پررونق نيست. خيلی از آنها عطای اين شغل را 
به لقايش بخشيده اند و برخی ديگر كه اصرار بر 
اين كار دارند، از بی توجهی مردم و مسئوالن به 
اين هنر رو به فراموشی گله مندند. اما اين هنری 
نيست كه زوالش را به تماشا بنشينيم. »دختراِن 
مهتاب« نام كارگاه ســوزن دوزی بلوچ در قاسم 
آباد بمپور بلوچستان اســت كه زمينه اشتغال 
بيش از 150 زن بلوچ را فراهم كرده اســت. اين 
زنان هنرمند، آثار نفيس و ظريف بلوچ دوزی خود 
را به شــيوه های اصيل به يادگارمانده از مهتاب 
نوروزی، مشهور ترين سوزن دوز بلوچستان ايران، 
طراحی و توليد می كنند. دختران مهتاب به منظور 
تداوم چرخه اقتصادی كارگاه شان، نمايشگاهی از 
تابلوهای بلوچ دوزی نفيس خود را در »عمارت 
گود« برگزار می كنند كه می توانيد برای بازديد و 
خريد 2۷و 28خرداد از ساعت 10تا 22سری به اين 

نمايشگاه در خيابان سميه بزنيد.

انجامش بده / بازديد

؟؟؟؟

رونالدو كوكاكوال را دريبل زد
 يــك حركت نهايتــا 2 ثانيه ای از كريســتيانو 
رونالدو كافی بود تا سهام كوكاكوال ساعت های 
متمادی و بيش از 5ميليارد دالر ســقوط كند. 
فوق ســتاره دنيای فوتبال در نشســت خبری 
ديدار مقابل مجارستان 2 بطری نوشابه كوكاكوال 
را از جلوی خودش برداشــت و حاضــران را به 
نوشيدن آب دعوت كرد. همين حركت كوتاه و 
ساده او ســهام كوكاكوال را روی سرسره سقوط 
قرار داد. ماجرا ز مانی جالب تر شد كه كاربر های 
فضای مجازی حســابی به اين نكته پرداختند 
كه تفاوت سلبريتی ها و اينفلوئنسر های مفيد و 
مضر دنيا در چيست. برای نمونه برخی با هشتگ  
 كوكاكوال به نشــر اين واقعيــت پرداختند كه
REAL INFLU� با REEL INFLUENCE 

 REEL تفاوت دارد. منظــور از ريل ENCER
گزينه جديدی است كه اينستاگرام برای رقابت 
با تيك تاك به ابزار های خود افــزوده و طی آن 
كاربر های معموال نوجوان ويدئوهای 15ثانيه ای از 
خود منتشر می كنند اصطالحی كه به عامه پسند 
بودن و تأثيرگذار نبودن هم شــهرت پيدا كرده 
است. اما در مقابل REAL INFLUENCER كه 
كريستيانو رونالدو هم ميان آنها قلمداد و بررسی 
شــده به تأثيرگذاری مثبت در جامعه مشهور 
شده اند. به نظر می رســد اين كاربر ها به تفاوتی 

واقعی و قابل تامل اشاره كرده اند. در فضای مجازی 
ما هم در كشورمان از اين سلبريتی ها و به اصطالح 
اينفلوئنســر های واقعی و غيرواقعی زياد داريم. 
آنهايی كه فقط در ازای دريافت پول به تبليغ هر 
كاال و خدمات مضری تن می دهند و آنهايی كه در 
مقابل، مدام با سبك درست زندگی و اخالقی بودن 
برای ديگران الگويی مناسب هستند. برگرديم به 
ماجرای دريبل سختی كه كريستيانو رونالدو به 
شــركت كوكاكوال زد. بعد از حركت اين بازيكن 
پل پوگبا بازيكن منچستر يونايتد هم يك نوشيدنی 
حاوی الكل را در كنفرانس خبری خود كنار زد و 
به جای آن توصيه كرد همه آب بنوشند. موردی 
كه نشــان می دهد يك حركت درست می تواند 
مانند دومينو ادامه يابد و تكه های بعدی جامعه 
را به سمت درســت حركت دهد. قصه دشمنی 
رونالدو و كوكاكوال قصه امروز و ديروز نيست و به 
اوايل دوران بازی او در منچستر يونايتد بازمی گردد. 
يان اگه فورتافت، بازيكن سابق يونايتد خاطره ای از 
درگيری رونالدو و رايان گيگز نقل كرده و می گويد: 
»رونالدو يك بار هنگام صرف صبحانه يك بطری 
كوكاكوال در دست داشت. رايان گيگز با ديدن اين 
صحنه بسيار عصبانی شده، رونالدو را به سمت 
ديوار هل داد و گفت؛ ديگر هرگز چنين كاری در 

رختكن يونايتد نكن.« 

 »فردا« 
اثر طراوت نیکی

حافظ

چه بودی ار دل آن  ماه مهربان بودی

كه حال ما نه چنين بودی ار چنان بودی

مگاوات
 اوج تقاضای مصرف برق در 
2 روز گذشته به ۵۹هزار و 
2۷۴مگاوات رسیده و این 

درحالی است كه نیروگاه های 
كشور توان تولید ۵۴هزار 

مگاوات برق را دارند كه فاصله 
تقاضای مورد نیاز برق با توان 

تولیدی نیروگاه ها باید از طریق 
طرح های مدیریت مصرف 

جبران شود.

2600
دستگاه

در راستای كاهش مصرف 
برق، وزارت نیرو به دنبال 

شناسایی رمزارزهای غیرمجاز 
است كه در این بین بیش 
از 2۶۰۰دستگاه غیرمجاز 

رمزارز در 2 روز گذشته كشف 
و شناسایی شده است . 

طبق گفته مصطفی رجبی 
مشهدی، سخنگوی صنعت 

برق در مجموع از سال 
گذشته تاكنون ۱۸۴هزار و 

۶۷۵دستگاه غیرمجاز استخراج 
رمز ارز شناسایی شده است 
كه مصرف برق آنها معادل 

۵۴۴مگاوات بود. این مسئول 
همچنین از مشتركان خواست 
كه به منظور جلوگیری از بروز 
اختالل در شبكه، در ساعات 
اوج مصرف برق )۱2 تا ۱۸( از 
به كاربردن وسایل پرمصرف 
برقی مانند اتو، لباسشویی، 
جاروبرقی و... خودداری كنند.

مسعود میر
روی تخته سفيد محل كارم آن متن 
معروف را با شيطنت تغيير داده ام و 
با خط خوانا نوشته ام: »ما به خرداد 

پر از حادثه عادت كرديم«.
خرداد امسال هم رو به پايان است 
و بســاط انتخابات مانند بســياری 
از انتخابات گذشــته در همين ماه 
گرم، داغ می شود. هنوز هم خرداد 
برای نســل مــا با دوميــن روزش 
معنا می يابد اما مــا برگه رای های 
بســياری در اين ماه پر كرديم و به 
دريای صندوق تصميــم و انتخاب 
انداختيم، شــايد چاره ای شــود بر 
دردهای ما و وطن مــا. حاال دوباره 
تاريخ منتظر اســت برای مشخص 
شدن تكليفش در بزنگاه انتخابات 
جمعــه 28خــرداد1400 و آنچه 
اتفاق می افتــد بی ترديد زندگی ما 
و البته زيســت اجتماعی و سياسی 
مان را دستخوش تغيير خواهد كرد. 
ترديدها كم نيســت و امســال هم 
دلخوری هــای رايج خــردادی به 
دلسردی بدل شده است. با اين همه 
اما فقط می دانم كه دلم به سرزمينم 
خوش اســت، ايران چونــان تنها 
تكيه گاه و تنها سرمايه، هنوز برای 
من و ما مهم است. دروغ چرا؟هنوز 
هم تماشای جماعت خندان ايرانی 
از پيروزی در رقابتی دشــوار برايم 
دلچسب است. هنوز هم وقتی برای 
هزارمين بار گل خــداداد به مارك 
بوسنيچ را می بينم مو به تنم سيخ 
می شــود، هنوز هم تكرار شكسته 
بســته نام اصغر فرهادی در مراسم 
اســكار چشــم هايم را پر اشــك 
می كند، هنوز با 78و88 می گريم و 
هنوز هم دلم می خواهد وطنم، وطن 
بهتری شود. پس برای ايران نااميد 

نمی شوم، نمی شويم...

كشيده شده اند و بی ترديد منابع اصلی آب شيرين فاطمه عباسی جنگل های زاگــرس كه از غرب تا جنوب كشــور 
كشور را در خود جای داده اند و ريه های ايران عزيز هم به شمار می روند، هر ساله 
همزمان با اينكه هوا رو به گرمی می رود، در آتش می سوزند و بخش زيادی از اين 
جنگل ها نيز در آتش بی احتياطی آدم ها خاكستر می شوند. می گويند باالی 90 
درصد آتش سوزی های جنگل ها ناشی از عوامل انســانی است كه اين عوامل يا 
عمدی و يا سهوی هســتند. ايجاد آتش ســوزی عمدی با قصد تغيير كاربری و 
زمين خواری جنگل و مراتع يا قاچاق چوب و درست كردن زغال اتفاق می افتد و 
آتش سوزی های سهوی نيز بيشتر به دليل بی احتياطی گردشگران، چوپانان و يا 
كشاورزان در هنگام برداشــت محصول و آتش  زدن كاه و كلش و سرايت آن به 
مراتع و اراضی رخ می دهد. هر چه كه هست، هم امكانات و هم نيروی انسانی برای 
خاموش كردن حريق در جنگل ها كم اســت و با وجود اينكه برای اطفای آتش 
معموال نيروهای بومی نيز مشاركت می كنند، اما كمبود تجهيزات باعث می شود 
درختان روزهای متوالی در آتش بسوزند. مدتی است فعاالن محيط زيست و منابع 
طبيعی در فضای مجازی و شبكه های اجتماعی برای كمك به احيای جنگل ها و 
تامين تجهيزات الزم تالش می كنند. مؤسســه ميراث كهــن »گلونی« يكی از 
مؤسساتی است كه در راستای منافع زيست محيطی فعاليت می كند و با برگزاری 
وبينارهای آموزشــی قصد دارد عالوه بر اطالع رسانی درباره اين آتش سوزی ها، 
برای ســاخت 2هزار آتش كوب در منطقه زاگرس از مــردم كمك بگيرد. آتش 
كوب ها ازجمله تجهيزاتی هستند كه می توانند در ساعت های اوليه حريق های 
كوچك را خاموش كنند تا شعله ها به ديگر مناطق سرايت نكند و آتش گسترده 
نشود. برای حفظ آب، خاك و پوشش گياهی و درنهايت برای حفظ نسل آدم اگر 
نمی توانيم در خاموش كردن شعله های آتش مشاركت كنيم، الاقل با كمك به 
فعاالن اين حوزه سهمی در اين ماجرا داشته باشيم. اين كمك گويی نذری است 

برای سالمت ريه های وطن...

ویال سیاه است!
رنگ سياه از قديم برای خود طرفدارانی داشته است كه رگه های هنری  

آن را هم ديده و شنيده ايم، اما ساخت يك ويالی مدرن سياه در فضای 
سبز نيويورك، به خودی خود حكايت جذابی است.

نيويورك را شــهر آســمانخراش ها ناميده اند؛ يكــی از قطب های فرهنگی، سياســی و اقتصادی 
اياالت متحده كه به خاطر همه اهميت های شهری، نيويورك را پايتخت جهان هم ناميده اند؛ حال رضا 
محتشمی، معمار جوان ايرانی با طراحی و ساخت ويالی سياه Black Villa در پارك ايالتی هاريمان 
نيويورك، نام خود را بلندمرتبه كرده است. اين ويالی زيبا، لوكس و مرموز در مساحت 400مترمربع، 

يك گوهر ناب در زمينه معماری مدرن است كه با طبيعت احاطه شده است.
در اين پروژه ساختمانی پالت تاريك خود يك مفهوم است. محتشمی معتقد است كه رنگ سياه بسيار 
مرموز و نشانه قدرت بوده و از شخصيت و اعتبار خاصی برخوردار است. پنجره های بزرگ اين سازه در 
نمای اصلی، ارتباط بصری ثابتی با لوكيشن جنگل برقرار می كند و دكوراسيون داخلی هم موقعيت 
اين عناصر را نشان می دهد؛ زيرا رنگ های تيره و چوب غنی استفاده شده در فضای داخلی، تركيب 
كاملی با مناظر پس زمينه ايجاد می كند. سنگ سياه از كف تا سقف ديده می شود و ساير بافت هايی 
كه از بتن و سنگ مرمر و فلز استفاده شده نيز ضمن حفظ ســازگاری با پالت رنگ بنا، به ساكنان و 

مهمانان تسكين بصری می دهد.
نمای هوايی ويالی سياه و نورگيرهای آن بســان يك سقف سبز است كه چشم انداز زيبايی را باعث 

می شود؛ هر چند ستون بتونی و راه پله، در تضاد با رنگ سبز محيط پيرامونی است.
در وب ســايت ايده های معمــاری https://architecturesideas.com آمده كه طراحی زيبا، 
جســورانه و كالســيك اين ويال، افراد زيادی را مجذوب خود كرده و اگرچــه پروژه های ديگر رضا 
محتشمی هم بسيار مورد توجه بوده اند، اما به طور خاص اين سازه سياه ميليون ها قلب سرخ به دست 
آورده است؛ از اخبار رسانه ها گرفته تا فضای مجازی كه بلك ويال به دوستداران مدرنيسم چشمك 

زده و دليل آن هم نام كم نظير و طراحی بی نظير آن بوده است.
همانطور كه از نام اين ويال برمی آيد، بيشــتر متريال خانه به رنگ سياه اســت؛ از مبلمان  گرفته تا 
ويترين ها، ديوارها، راه پله ها و ديگر وســايل زندگی كه همه در سايه سار رنگ سياه تعريف و تعبيه 
شــده اند. در طراحی اين ويالی مدرن، نورگيرها نقش كليدی دارند؛ از سالن پذيرايی تا اتاق خواب 
كه با سقف های شيشه ای فوق العاده ای پوشيده شده اند. اين لنزها همزمان نور طبيعی و زيبايی به 

ارمغان می آورند.
ويالی سياه مثال خوبی از چگونگی ايجاد پالت های تيره شــيك برای ايجاد يك خانه مدرن است. 
معمار ايرانی در طراحی ويالی سياه، بيشتر به فكر ايجاد يك فضای مدرن معاصر بوده كه با طبيعت 
احاطه شده باشد. به نظر می رســد كه در معماری مدرن و طراحی داخلی جديد، رنگ سياه روندی 
برای جايگرينی رنگ های روشن است كه در دهه گذشته در فضای خانه ها غالب بوده است؛ به اين 

معنا بلك ويال يكی از بناهای آينده ساز جهان معماری است.
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