
گفت و گو با تعدادي از زنان هنرمند 
روستايي، همزمان با روز جهاني 

صنايع دستي

  پای صحبت های مرجانه گلچین 
بازيگری كه از نقش های جدی  به ستاره 

نقش های كمدی تبديل شده است

  گفت وگو با مایك رستم پور، بازيكن 
ايرانی-آمريكايی تیم ملی بسكتبال 

گزارشی از  شهر آب های زالل
با رفتن به شهر دماوند ، همزمان از چند 

آبشار زيبای نزديك تهران ديدن كنید

 گفت وگو با پیرمحمد مالزهي
درباره وضعیتي كنوني و آينده مردم 

هزاره در افغانستان

  در حمالت اخیر، نیروهاي كیفي 
هزاره ها از جمله دانشجويان و 
دانش آموزان هدف قرار گرفته اند

  عامالن قصد دارند يك جنگ 
 شیعه-سني در افغانستان 

به راه بیندازند

گفت و گو  با تعدادي از زنان هنرمند روستايي 
همزمان با روز جهاني صنايع دستي 

روز جهاني صنايع دستي امروز و درحالي 
برگزار مي شــود كــه تــداوم پاندمي 
كوويدـ19و تعطیل شــدن گردشگري 
و نمايشگاه هاي صنايع دستي به همراه 
گران تر شدن قیمت مواداولیه، همچنان 
هنرمندان صنايع دستي كشور، را تهديد 

مي كند. صفحه13 را بخوانید.

 دوست دارم
نقش منفی  بازی كنم

 آينده هزاره ها؛ هدف  
تروريسم  در افغانستان

 زنان روستايی
اقتصادشان را می بافند

آموزش مناظره
 روحاني در جلسه دیروز هیأت دولت، نامزدهاي ریاست جمهوري را  

با چندسوال به چالش كشید و مناظره هاي 4سال پیش را به خاطره ها آورد
  با برجام موافقید يا مخالف؟

  كشور را از شمول قطعنامه هاي سازمان ملل خارج كرديم يا خیر؟
  پهناي باند ديگر اذيت تان نمي كند؟

میدانگاه شمسه در  شهرري به همراه  چندين طرح شاخص و كوچك مقیاس شهري براي 
ارتقاي سرانه هاي فرهنگي، ورزشي، خدماتي، عمراني و ترافیكي منطقه20 افتتاح شدند
 پیروز حناچي:  ويژگي پروژه هاي توسعه محله اي، ريزمقیاس بودن است كه مستقیما 

نتايج آنها را مردم حس مي كنند
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توسعه قلمروی عمومی در شمسه ری

يادداشت

مناظره هــاي  كلــي  ســطح 
رياست جمهوري امسال در  شأن 
و حد ملت ايران نیســت. بخشي 
از داليل اين امر به خود سازوكار 
مناظره ها بر مي گردد و برخي به 
خارج آنها و سعي مي كنم در اين 

يادداشت به اين داليل اشاره كنم.
موضوع اول اين است كه ضمن احترامي كه براي كانديداهاي 
محترم قائل هستم، معتقدم كه اين كانديداها نماينده سطح 
كلي نخبگان سیاسي جمهوري اسالمي ايران نیستند. يعني 
مي توانســت دامنه حضور كانديداها بیشتر باشد؛ حال برخي 
خودشان نیامدند و برخي آمدند، اما نتوانستند از فیلتر ها عبور 
كنند. من بدون آنكه بخواهم ساز وكار و قانوني بودن آن را زير 

سؤال ببرم معتقدم سطح كلي كانديداها قابل قبول نیست.
معموال در كشورهاي مختلف، نخبگان سیاسي در يك سازوكار 
حزبي انتخاب و گزينش مي شوند، آبديده مي شوند و آموزش 
مي بینند. كســاني هم كه رأي مي دهند میانگین سطح كلي 
نخبگان سیاسي كشــور خود را در انتخابات مي بینند، اما اين 
دور از انتخابات رياست جمهوري در ايران واقعا چنین اتفاقي 

نیفتاد. نه اينكه در دوره هاي گذشــته به صورت كامل چنین 
شرايطي را شاهد بوده ايم، اما واقعا سطح كلي اين دوره خیلي 
پايین تر از ســطح كلي نخبگان دوره هاي گذشــته است؛ به 

طوري كه عمال مناظره ها كسل كننده مي شود.
موضوع دومي كــه وجود دارد اين اســت كه مــا در ايران با 
سیاســتمداري خلــق الســاعه بــودن و فرصت طلبــي در 
سیاســتمداري مواجه هستیم. اين امر شــايد در يك مقطع 
زماني و در دوراني از انتخابات بگذرد اما در كل موجب تقويت 
سطح نخبگي سیاسي در كشور نمي شــود و ما به سمت بلوغ 

سیاسي حركت نمي كنیم.
بسیار آشكار مي بینیم افراد به دنبال فرصت طلبي هستند و مثال 
به امثال بنده زنگ مي زنند يا گروه تشــكیل مي دهند كه ما را 
حامي برخي كانديداها مطرح كنند كه اين نوعي فرصت طلبي 
است. يعني افراد از هر طريقي سعي مي كنند خود را به محدوده 
دولت آينده نزديــك كنند. درصورتي كه اينگونه كار شــكل 
نمي گیرد و نمي توان نخبگان را با فرصت طلبي برخي، به سازوكار 
سیاســي و مديريتي كشــور تحمیل كرد. در دنیا اين احزاب 
سیاسي و سیستم سیاسي كشور است كه جست و جو و سعي 
مي كنند نخبگان را در اليه هاي مختلف از اليه اول كه كانديداها 
هستند تا اليه هاي ديگر پیدا كنند و نظرات آنها را داشته باشند، 

اما ما فقط نوعي فرصت طلبي را در اين شرايط مي بینیم.
موضوع ســوم كه به  خــود كانديداها 
برمي گردد اين اســت كه متأسفانه ما 

خیلي كم مي بینیم كه نامزدها برنامه اي را ارائه بدهند و حضور 
برنامه اي را در انتخابات نمي بینیم.

hamshahrinews@چرا مناظره ها در شأن ملت نیست
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خطر افزایش   ساختمان هاي شاخك دار
 همشهری در گفت وگو با مديران شهری و كارشناسان، تبعات نامه فرمانداري تهران

برای توقف برخورد با دكل های مخابراتی غیرمجاز را  بررسی كرد

صفحه هاي 5 تا 12

حشمت اهلل فالحت پیشه ؛   نماينده سابق مجلس 

نگاه

شما نگران نوجوان ها نباش... نگو 
كه اينستاگرام فضاي خوبي براي 
آنها نیست؛ آنها آنجا كه شما فكر 

مي كنید، نیستند.
آنها عالقــه اي به اينســتاگرام، 
فیســبوك و تويیتر ندارند. آنها 
در فضاهاي خودشان سیر مي كنند؛ مثاًل در فضايي مثل اليكي 

يا تیك تاك... .
اليكي، يك پلتفرم ساخت و اشتراك گذاري كلیپ كوتاه رايگان 
در سراســر جهان اســت. اليكي ويدئو هاي كوتاه، جلوه هاي 
ويدئويي و پخش زنــده را در يك برنامه با كاربرد آســان قرار 
مي دهد. اما تیك تاك چیست؟ اپلیكیشني مشابه اينستاگرام 
است كه با دارا بودن بیش از يك میلیارد دانلود در پلي استور به 
يكي از محبوب ترين شبكه هاي اجتماعي اين روزها تبديل شده 
است. شما نگران نوجوان ها نباش... آنها در آن فضاها كه شما 
فكر مي كنید، نیستند. آنها در حیاط خلوت يا اتاق هاي كوچك 
آپارتمان يا در پشت بام ها دارند دابسمش مي سازند. روي فايل 
صوتي فیلم مي گیرند و لب مي زنند. طبق الگوهاي مشــخص 

دابسمش مي سازند. مهم نیست كه اين كار پرمحتواست يا نه!

 و مهم نیست آنها يك سري الگو دارند؛ الگوهايي با دنبال كننده 
بسیار باال؛ شاخ هايي كه بیشتر شبیه برده هاي مدرن هستند؛ 
انگار از ســوي شــبكه هاي پنهاني حمايت مي شــوند. اينها 
 اكثــراً پوشــش و آرايش هاي عجیــب دارند بــا هويت هاي

 نامشخص.
هر كدام از اين شــاخ ها مي توانند آگهــي بگیرند و كلي پول 
دربیاورند، اما واقعاً مشخص نیست پول اين آگهي ها توي جیب 
خودشان مي رود يا نه؟ آنها مدام در حال لب زدن فالن آهنگ 
يا اداهاي مختلف هستند. هر روز با ظاهري متفاوت در پارك ها 
ظاهر مي  شــوند. چند آدم خالفكار هم دنبال شــان است كه 
دعواهاي ساختگي مي كنند. سناريوهاي مبتذل اجرا مي كنند.

شــما نگران نوجوان ها نباشــید... همانطور كــه نامزدهاي 
رياست جمهوري نگران نیستند و هیچ كدام برنامه خاصي براي 

كودكان و نوجوانان ندارند.
شــما نگران نوجوان ها نباشــید... روي فرهنگ ورزشكاران 
حرفه اي كار كنیــد؛ مثاًل در برنامه شــباهنگي كه در يكي از 
شــبكه ها به نمايش درآمد، يكي از ورزشــكاران حرفه اي با 
خونسردي و افتخار گفت كه 16ســال است قلیان مي كشد. 
چرا يك ورزشــكار حرفه اي بايد چنین حرفي بزند؟ درست 
زماني كه مي گويند ســن اســتعمال دخانیات در كشــور به 
12سال رسیده است. چرا يك ورزشكار محبوب مي گويد كه 

16سال اســت كه قلیان مي كشد. ياد 
حرف كريشنا مورتي مي افتم: »مسئله 

تربیت كودك نیست؛ مسئله اين اســت كه معلم بايد تربیت 
صحیح داشته باشد.«

شما نگران نوجوان ها نباش...

فریبا خاني ؛ روزنامه نگار
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تفاوت را   احساس كنید
 يورو2020 با وقفه يك ساله از فرداشب با بازي 

تركیه - ايتالیا  آغاز مي شود  12كشور میزبان اين 
رقابت ها خواهند بود   منچستر سیتي با 18و لیگ 

 برتر انگلیس با 120بازيكن  بیشترين سهم را 
 در يورو دارند  تماشاگران از 25 تا 100درصد
اجازه حضور در ورزشگاه ها را خواهند داشت

پور
ناه

ر پ
 امی

ي/
هر

مش
س: ه

عك

سهم ناچیز زنان 
از كشورداری
 معصومه ابتكار و زهرا شجاعي

از افزايش حضور زنان در پست هاي 
مديريتي گفتند و نسبت به از بین رفتن 

 دستاوردهاي 8سال گذشته 
در حوزه زنان ابراز نگراني كردند

صفحه23
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چهارشــنبه  روز  صحبت هــاي   
رئيس جمهور در جلســه هيأت دولت دولت

يادآور جاي خالــي نطق هاي صريح و 
شفاف او در مناظره های انتخاباتي بود. 4سال پس از 
آخرين تالش انتخاباتي روحانــي، او اين بار در يك 
مناظره غيرمســتقيم با نامزدهاي رياست جمهوري 
سيزدهم، پاسخگوي هجمه بي امان آنها عليه كارنامه 
كاري دولت تدبيرواميد بود. استدالل هاي او چيزي كم 
از طــرح مواضــع انتخاباتــي او در رقابت هــاي 
رياســت جمهوري 92 و 96 نداشــت و زبان گوياي 
كابينــه اش مقابل تخريب دســتاوردهاي دولت در 
مناظره هــا بــود. او سياســي كاري نامزدهــاي 
انتخابات1400 را با تناقض شعارهاي انتخاباتي آنان و 
فشارهاي 8سال اخيرشان عليه دولت به نمايش كشيد. 
حســن روحاني به نامزدها يادآور شــد اگر در قامت 
مخالف دولت عليه دولت تاختند، امروز در قامت نامزد 
رياســت جمهوري چهره ديگري از خــود به تصوير 
مي كشند و در بسياري از مسائل حقوق شهروندي و 
اساسي مردم ديدگاه هاي تند و تيز خودشان را از مردم 
پنهان مي كنند. كنايه روحاني به مواضع سربسته و 
مبهم نامزدهاي انتخاباتي رياست جمهوري سيزدهم 
درخصوص موضوعاتي همچون برجام، رفع تحريم ها، 
مذاكرات با 1+4، شبكه هاي اجتماعي و فيلترينگ، 
رفع موانع مالي ايران در FATF و مطالبات اجتماعي 

مردم بود. 
صحبت هاي رئيس جمهور بازتاب گســترده اي در 
فضاي مجازي داشت. كاربران زيادي از فن سخنوري 
روحاني استقبال كردند و اظهارات او را همان حلقه 
مفقود مناظره های ســرد ايــن دوره از رقابت هاي 
رياست جمهوري برشــمردند. روحاني در بخشي از 
صحبت هاي روز چهارشــنبه خود در جلسه هيأت 
دولت با انتقاد از طرح مواضع ضددولت نامزدها گفت: 
آغاز اخالق، راســتگويي، وفاي به عهد و اين اســت 
كه حقيقت ها را تحريف نكنيــم و يك چيز عجيب؛ 
واقعيت ها را تحريف نكنيم. ما از حقيقت گذشتيم، 

گذاشتيد؟ بعد از اينكه سيل اعتراض آمد در مناظره 
دوم دو كلمه اي، يك كلمه اي گفتند. واقعيت ها را به 

مردم بگوييد، ما در دوره جنگ اقتصادي بوديم.«

با برجام موافقيد يا مخالف؟
رئيس  جمهور دستاوردهاي دولت را برشمرد و گفت: 
»شما 50ســال قبل اقتصاد را بياوريد ورق بزنيد، در 
تمام دوره ها ورق بزنيد، 4سال طاليي كه در اين 4سال، 
تورم و رشد اقتصادي و اشــتغال، حتي تراز صادرات 
غيرنفتي ما با واردات ما هم در يكي دوســال مثبت 
شد. از آنها بگذريم كه در 60سال قبل بي سابقه بود.« 

روحاني با اشاره به شرايط سخت كشور در دولت دوم 
خود گفت: »اداره شرايط كشــور در جنگ و كرونا با 
هم بود و خشكسالي هم به آن اضافه شد. خشكسالي 
هم خشكسالي بي نظيري بوده كه االن با آن مواجه 
هستيم. در 50سال اخير اين خشكسالي كم نظير يا 
بي نظير است. اينها همه در كنار هم قرار گرفته است. 
چرا اينها را نگفتيم؟ چرا اين واقعيت ها را نگفتيم؟ از 
اينها مي گذريم، با همه اين حرف ها يك كلمه جواب 
بدهيد؛ كشور را از شمول قطعنامه هاي سازمان ملل و 
فصل هفت خارج كرديم يا خير؟ اين را بگوييد... بگوييد 
خارج كرديم يا نه؟ با برجام موافقيد يا مخالف؟ بگوييد. 
اگر مخالف هستيد بگوييد، اگر موافق هستيد بگوييد.«

پهنای باند ديگر اذيت تان نمي كند؟
رئيس جمهور با اشاره به يكي ديگر از تناقض مواضع 
و اظهارات رقباي انتخاباتي در مقايســه با گذشته و 
مسئوليت آنها گفت: »اينهايي كه در دولت يازدهم 
رودررو و سينه به سينه من شــده بودند، همه جور 
پرونده درست كرده بودند كه بايد اين فيلتر شود، آن 
فيلتر شود، الحمدهلل االن همه مي گويند ما طرفدار 
پهناي باند هستيم! اين باند اخيرا خوب شده؟ اين پهنا 
قبال خيلي همه را اذيت مي كرد، اخيرا اين پهنا خيلي 
خوب شده است. اينها كار بزرگي است كه انجام گرفته، 
فكر نكنيد اين كار مهم نيست. همه امروز الحمدهلل با 
تحريم مخالف هستند و مي گويند بايد سريع به برجام 
برگرديم. برجام خيلي چيز خوبي شد؛ الحمدهلل. همه 
كشور اعتراف كردند كه قدرت هسته اي كشور قوي تر 
شده و نابود نشده است، امروز كسي نمي تواند ديگر 
منكر شود. اين شعارهاي ســال پيش، االن ديدند ما 
20درصد كه هيچ، 60درصد هم اگر الزم باشد، هر كار 
و اقدام ديگر، انرژي اتمي ما توان دارد و اين كار را انجام 
مي دهد. همه الحمدهلل در يك مسير قرار مي گيريم. 
اول كه مي گفتيم زن ها بايد مدير شــوند، خيلي اين 
طرف و آن طرف ســروصدا بود. مديريت خانم ها را 
مي خواستيم به 30درصد برسانيم، الحمدهلل االن به 
حدود 25درصد تقريبا رسانده ايم. كار بزرگي شده، 
االن الحمدهلل همه موافق هســتند و مي گويند بايد 

خانم ها مدير شوند.« 

واقعيت ها، آنچه روي زمين اســت، اجرا شده و عمل 
شــده؛ اگر خداي ناكرده آنها به عكس گفته شــود، 
ناصحيح گفته شود، اذهان مردم را به گونه اي مشوش 
كند كه مردم نسبت به اصل نظام دچار ترديد شوند، 

اخالق زير پا گذاشته شده است.
روحاني جدي گرفتن مردم براساس مردم ساالري را 
مورد تأكيد قرار داد و گفت: نمي توانيم با افكار عمومي 
مردم، با حضور مردم شوخي كنيم. بايد مردم را به طور 
واقعي به انتخابات دعوت كنيم. واقعيت ها را به مردم 
بگوييم و تشريح كنيم. همه جا بايد مردم ساالري حاكم 

باشد؛ از آغاز انتخابات تا پايان، از روز ثبت نام تا آن روزي 
كه آرا خوانده مي شود، تا آن روزي كه اعالم مي شود، 
تا آن روزي كه تنفيذ و تحليف مي شود. اينها سير و 
مراحل انتخابات است، همه جا بايد نقش مردم، نقش 

واقعي و پررنگ باشد.

ظلم هاي بدي شد
رئيس جمهور درباره رد صالحيت ها تصريح كرد: »در 
اين انتخابات جفاها و ظلم هاي بسيار بدي شد. يك 
مورد از جفاها را مقــام معظم رهبري در زمينه احراز 
صالحيت ها اشاره فرمودند. آن يك مسئله مهم بود 
كه ايشان دستور دادند جبران شود. جبران شد يا نه، 
مسئله دوم است. اما در اين انتخابات جفاهاي فراواني 
شد. به نظر من بدترين جفا در اين انتخابات، جفاي به 
خود نظام است. اگر تمام اين 42سال گذشته همه اش 
نقض قانون، فساد، زيرپا گذاشتن حقوق، اجرانكردن 
مصالح مردم بوده باشد، همه اقدامات برخالف مصلحت 
جامعه و كشور بوده باشد، يعني چه؟ براي چه انقالب 
كرده بوديم؟ همه اش كه اينجوري بود! اگر اينجوري 

براي مردم توضيح مي دهيم.«
 

با شعور مردم بازي نكنيم
روحاني با لحــن كنايه آميز خطاب بــه نامزدهاي 
انتخاباتي و سوابق مســئوليتي آنها گفت: »در اين 

بحث ها معلوم شد كه بعضي از دستگاه ها خيلي خوب 
هستند. قوه قضاييه بي ايراد است، قوه مقننه بي ايراد 
است، نيروهاي مســلح، اينها الحمدهلل همه بي ايراد 
هستند. فقط يك جا ايراد دارد و آن دولت است. اين 
دولت تغيير مي كند پس كاًل خوب مي شــود، چون 

بقيه اش درست است. «
رئيس جمهور با اشاره به تناقض شعارهاي انتخاباتي و 
مواضع قبلي نامزدها يادآور شد: »چيزهاي بهتري در 
اين روزها هم مي شنويم. چقدر خانم ها در اين چند 
روز خوب شدند. حقوق خانم ها، احترام به خانم ها و به 
جوان ها، چه شد در اين مدت خانم ها نبودند! اين روزها 
خانم ها پيدايشان شــد. خيلي مورد احترام هستند. 
اقوام و اقليت ها چقدر خوب شدند! شيعه و سني چقدر 
باهم برادر و متحد شدند! چيزهاي خوبي هم الحمدهلل 
اين روزها هست. با شعور مردم بازي نكنيم. ملت ايران، 
ملت بزرگي است. ملتي است كه مي داند چه گذشته 
است. مي داند چه كســاني بودند. اينهايي كه امروز 
مي خواهند براي فردا قدرت را در دست بگيرند، آيا در 
ايران نبودند؟ اگر از كره مريخ تازه آمده بودند، خيلي 
خوب بود. همه شان بودند، همه شان در يك بخشي 

مسئوليت داشتند. «
 او خطاب به صدا و سيما تصريح كرد: »آقاي صداوسيما 
كه سؤال طراحي كرديد، چرا در بحث اقتصادي، جنگ 
اقتصادي را نگفتيد؟ چرا فراموش كرديد؟ چرا كنار 

يادداشتآموزش مناظره

گزارش

چرا مناظره ها در شأن ملت نيست
 دليل آن شايد اين اســت كه در گذشته هم 
كسي با برنامه نيامده بود. به ويژه اينكه كسي 

هم نمي خواهد دست وپاي خود را با برنامه ببندد.
اين يك راهكار دارد كه در كشــور ما به آن عمل نمي شود و آن 
اين است كه احكام چشم انداز 20ســاله و قوانين برنامه توسعه 
مشخص است مثل رشد 8درصدي، كاهش بيكاري به 7درصد و 
افزايش سهم علم تحقيقات و... كه سياست هاي فرادستي است 
و كانديداها بايد بگويند كه با چه سامانه و برنامه مديريتي به اين 
رقم ها مي رسند و اگر اين را نگويند ديگر برنامه اي نيست؛ هر چه 
بگويند حرف و ادعا و اين كاري اســت كه ما نمي بينيم. البته در 

دوره هاي قبل هم نمي ديديم.
موضوع آخر نوع و سازوكار مناظره است كه در صداوسيما شكل 
گرفته. هر دســتگاهي كه متولي انتخابات مي شــود براي خود 
اختياراتي را تعريف مي كند مبني بر كاناليزه كردن انتخابات كه 

صداوسيما هم از اين موضوع دور نبوده است.
ما مي بينيم كه مجموعه اي از ســؤاالت مطرح مي شــود و سعي 
مي كنند كه به مناظــرات جهت داده شــود درصورتي كه اين 

اشتباه است.
چينش مناظره بايد اينگونه باشــد كه با هــر موضوع اقتصادي، 
سياسي، اجتماعي، فرهنگي يا... كانديداها طی 3يا 4دقيقه برنامه 
خود را بگويند و بعد از آنكه همه، برنامه خود را گفتند، آن زمان 

فرصتي بدهند كه هر كانديدا برنامه ديگري را نقد كند.
اما ما می بينيم كه اينگونه نيست و مجري مي آيد و مثل مسابقه 
و كنكور ســؤاالتي را از پاكت خارج مي كند و مي پرســد. جالب 
است كه مثال برجام را از كسي پرســيدند كه هيچ تخصصي در 
برجام ندارد و حوزه مديريتي گذشــته او هم هيــچ ارتباطي به 
برجام نداشته اســت؛ درصورتي كه مهم ترين مسئله روز كشور 

برجام است.
نتيجه اين 4 نكته همين مي شــود كه مســئله و مشكالت روز 
مردم در مناظره ها هيچ جايي ندارد و اگر هم جايي دارد و مطرح 

مي شود شعاري است.
از سوي ديگر مشكالت ما به دو مسئله اصلي بر مي گردد؛ 1-فقدان 
رويكرد توســعه محور در داخل 2- فقدان رويكرد تنش زدايانه و 

ديپلماسي محور در خارج.
در مورد مسائل داخلي، چون گفتمان توسعه حاكم نيست، همه 
نوع حرفي گفته مي شود و چون آقايان كانديدا در زمينه توسعه 
برنامه اي ندارند با هم چالش و دعــوا مي كنند و به جاي اينكه از 
ارقام برنامه خود دفاع كنند به نقد و چالش مي پردازند و مسائل 

انحرافي را مطرح مي كنند.
موضوع دوم كه سياست ديپلماسي محور است و به هر حال دنيا 
همراه با ايران ديپلماسي را انتخاب كرده. يعني حتي اگر برخي 
سعي كنند كشور را به ســمت جنگ پيش ببرند حتما به نتيجه 
نخواهند رسيد و اصال دنيا از جنگ خسته اســت. به ويژه اينكه 
ايران باسقوط پهپاد آمريكايي و حمله به عين االسد نشان داد كه 
سياست هاي دفاعي خود را متفاوت از عراق و ليبي و ديگر كشورها 
پيش برده و امكان اينكه جنگ قابل پيش بيني با ايران راه بيفتد 
وجود ندارد. ضمن اينكه ديپلماسي به سود كشور ما هم هست و 
متأسفانه ديديم كه ديپلماسي و ديپلماسي هسته اي هيچ جايي 

در مناظره ها نداشت.
اگر اين دو كار يعني تنــش زدايي در خارج و گفتمان توســعه 
درداخل را در برنامه هاي كانديداها مي ديديم حتما مناظره هايي 
بهتر از آنچه ديديم؛ شاهد بوديم. اميدوارم در مناظره آخر شاهد 

تغيير سازوكار مناظره ها از سوي صداوسيما باشيم.

پاسخ غريب آبادي به ادعا عليه ايران
كاظم غريب آبادي، نماينده ايران در سازمان هاي بين المللي به 
ادعاهاي مطرح شده عليه ايران پاسخ داد. او در سخنراني خود 
در نشست شوراي حكام گفت پس از شكست سياست تحريم 
و فشار حداكثري و با گذشــته 3 سال »هنوز مشاهده نشده كه 
آيا آمريكا عزم كافي و آمادگي ترك اعتياد خود براي اســتفاده 
از اقدامات يكجانبــه زورمدارانه، احترام بــه حقوق بين الملل، 
اجراي تعهدات خود درخصوص لغو تحريم ها به روشــي كامل 
 و مؤثر، و اتخاذ تصميمات دشــوار ضروري براي اين امر را دارد 

يا نه؟« 
غريب آبادي در اين ســخنراني روند كاهــش تعهدات ايران در 
برجام به دليل تحريم هاي فزاينده آمريكا را توضيح داد و گفت 
كه پس از قانون مجلس براي قطع دسترسي هاي آژانس به مراكز 
هســته اي نيز ايران »در نتيجه بحث و گفت وگوي فشرده و با 
حسن نيت با آژانس، يك تفاهم فني دوجانبه موقت، كه سازگار با 
قانون مصوب پارلمان ايران است، براي مدت زمان حداكثر 3ماه 

از 21 فوريه 2021 حاصل گرديد.«
  غريب آبادي با اشــاره به موافقت ايران با تمديد يكماهه تفاهم 
ايران و آژانس بر لزوم لغو تحريم ها و ضمانت اجراي آنها تأكيد 
كرد و گفت: »ايران نيز به نوبه خود، به طور پيوسته اعالم داشته 
است كه پس از اجراي ســاير تعهدات، به ويژه اجراي تعهدات 
برجامي مرتبط با لغو تحريم آن هم به طور كامل، مؤثر و به روشي 
قابل راستي آزمايي، گام هاي جبراني خود را برخواهد داشت و 

اجراي تعهدات هسته اي خود را از سرخواهد گرفت.«
ميخائيل اوليانوف، نماينده روسيه نيز در توييتي به دفاع از برجام 
پرداخت و تأكيد كرد كه »گفت وگو و تبادل نظر در جلسه شوراي 
حكام آژانــس بين المللي انرژي اتمي، گســترده ترين حمايت 
بين المللي ممكن از مذاكرات وين بر ســر احيــاي برجام را به 

نمايش گذاشت.«
اين در حالي است كه وزيرخارجه ايران نيز ناچار شد تا نامه اي 
به دبيركل ســازمان ملل در پي تعليق حق رأي ايران بنويسد. 
محمد جواد ظريف در اين نامه اعتراضي ســلب حق رأي ايران 

را رد كرده و آن را اقدامي غيرمنطقي و نادرست خوانده است.
 او تأكيد كرده كه اين اتفاق به دليل مســدود كردن منابع چند 
ميليارد دالري ايران در كشورهاي مختلف ازجمله كره جنوبي 
و ژاپن است. ســعيد خطيب زاده نيز خبر داد كه حق پرداخت 
16ميليون و 251 هزار دالري ايران بــه زودي از طريق بانكي 

كره اي انجام خواهد شد.

مجلس اجازه دفاع نداد
معاون پارلماني رئيس جمهور در واكنش به شكايت مجلس از رئيس جمهور بر سر اجراي سند2030يونسكو 
گفت: در اليحه بودجه ۱۴00، دولت مطلقا و به هيچ وجه براي سند 2030 حكم، بودجه  و اعتباري را نياورده و 
تعهدي را نيز در اين باره نپذيرفته است. به گزارش ايرنا، حسينعلي اميري با اشاره به گزارش روز سه شنبه 
كميسيون قضايي مجلس تصريح كرد: ديروز)سه شنبه( در مجلس گزارش كميسيون قضايي قرائت شد. 
البته اين گزارش هم از جهت شكلي و هم از جهت ماهيتي ايرادهايي داشت و متأسفانه مثل موارد ديگر كه 
درخواست اعمال ماده 23۴ مي شود، به نماينده دولت اجازه صحبت داده نشد. او با اشاره به ضرورت رعايت 
انصاف و قانون تصريح كرد: قاعده اش اين است كه وقتي گزارشي از يك كميسيون در صحن علني مجلس 
مطرح مي شود، اصول انصاف و قواعد دادرسي بر اين است كه كسي كه گزارشي عليه او قرائت مي شود، 
به او اجازه دفاع و صحبت بدهند اما گزارش كميسيون قضايي يكطرفه قرائت شد و اجازه صحبت هم به 
نماينده دولت ندادند. نمايندگان مجلس روز سه شنبه از رئيس جمهور به دليل امضا و اجراي سند2030 

بدون طي مراحل قانوني آن در مجلس به قوه قضاييه شكايت كردند.

ث
مك

 جبهه اصالحات با ليست واحد و اصولگرايان با ۳ليست مي آيند
 از امروز تبليغات انتخابات شوراهاي شهر و روســتا آغاز مي شود. تاكنون شوراي وحدت 
اصولگرايان نخستين ليست انتخاباتي را منتشر كرده است؛ ليستي كه شنيده مي شد سردار 
مرتضي طاليي سرليست آن  خواهد بود، اما پس از رد صالحيت او دستخوش تغييراتي شد. با 
اين همه به نظر مي رسد اصولگرايان براي شركت در انتخابات 2ليست ديگر نيز داشته باشند. 
در انتخابات مجلس يازدهم نيز تعدد داوطلب در اردوگاه اصولگرايان باعث ظهور و بروز اختالف 
ميان طيف هاي مختلف اين جناح شد. از ســوي ديگر با وجود رد صالحيت حدود ۸0درصد 
داوطلبان شاخص اصالح طلب در شهرهاي بزرگ ازجمله تهران جبهه اصالحات با ليستي واحد 

در انتخابات شوراي شهر و روستا حاضر خواهد بود.

ث
مك

آغازرقابتهايشهريالبهالياعتراضاتردصالحيتشدگان
  رئيس هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراها معتقداست مشاركت وظيفه ملي و ردصالحيت وظيفه قانوني است

  روبه روي دبيرخانه هيأت مركزی 
نظارت بــر انتخابات پــر از افراد شورا

ردصالحيت  شده  است. مرد و زن از 
نقاط مختلف كشور آمدند تا هرطور شده نامشان 
جزو كانديداهاي شهر يا روستا باشد. يكي مدعي 
اســت كه نماينده شــهر بــا البي گــري باعث 
ردصالحيتش شــده و ديگري مي گويد كه بدون 
دليل و ناگهاني پس از تأييد صالحيت از انتخابات 
كنار گذاشته شده است. آن طرف ساختمان مجلس 
اســت، اما با ورودي اصلي بهارستان 100متري 
فاصله دارد. آدم ها زير آفتابي كه انگار مي خواهد همه 
را محو كند، گوشه وكنار پياده رو نشسته اند. افرادي 
كه صداي جروبحثشــان بلندتر از ديگران است و 
گعده اي تشكيل داده اند، پيشنهاد مي كنند كه بروند 
روبه روي در اصلي مجلس تحصن كنند. حتي خانم 
ميانســالي كه چادرش را دور كمرش بسته فرياد 
مي زند كه بايد خيابان را ببندند تا سرانجام كسي 
صداي آنهــا را بشــنود. آن طــرف، يعني داخل 
ساختمان دبيرخانه قرار است حميدرضا كاظمي، 
رئيس هيأت نظارت بيايد و به سؤاالت خبرنگاران 
پاسخ دهد و آخرين آمار از انتخابات شوراهاي شهر و 
روستا را ارائه دهد. در ســاختمان جاي آفتاب را 
كولرهاي گازي گرفته و خبري هم از شلوغي نيست، 
اما صحبت همچنان از مردمي است كه آن بيرون 
مدعي هســتند كه در حقشــان ظلم شده است. 
براساس آمار رئيس هيأت نظارت از 288هزار نفر 
داوطلب انتخابات شوراي روستاها 269هزار نفر و از 
حدود 47هزار داوطلب انتخابات شــوراي شــهر 

نزديك 40هزار نفر تأييد صالحيت شده اند.

دفاع از بررسي صالحيت ها 
در نشست خبري نخستين سؤاالت با محور انتقادي 
درباره عملكرد هيأت نظارت بر انتخابات پرسيده 
مي شود؛ هيأتي كه از نمايندگان نزديك به جريان 
پايداري در مجلس تشكيل شده است و مجموعا 

صالحيت 11هزار و 397 نفر را رد كرده است؛ آن 
هم درحالي كه آمار رد صالحيت ها در دوره پنجم 
كه اكثريت مجلس در اختيــار اصالح طلبان بود 
به 2هزار نفر نمي رسيد. رد صالحيت هاي مجلس 
يازدهمي ها اما تا اينجا موجب شــده تا انتخابات 
در 8شهر به حد نصاب نرسد )شهر بخشايش در 
آذربايجان شــرقي، شهر اشــترجان در اصفهان، 
شهرهاي طرج و ســده، كامفيروز و حسن آباد در 
فارس، شــهر توره در مركزي و شــهر ليردف در 
هرمزگان 8شهري هستند كه به دليل رد صالحيت 
كانديداها امكان برگزاري انتخابات ششمين دوره 
شهر و روستا در آنها ميسر نيســت( و از 12عضو 
فعلي شوراي شــهر تهران كه داوطلب شركت در 
دوره ششم شــده اند، فقط صالحيت 7 نفر تأييد 
شده اســت. هرچند به گفته رئيس هيأت نظارت 
پس از بررسي مجدد، تعداد اين شهرها به 7 شهر 
رسيده و ممكن اســت درصورت امكان با تأييد 
صالحيت داوطلبان بيشــتري نيز موافقت شود 
تا انتخابات در اين شــهرها از حدنصاب نيفتد. با 
اين همه حدود 80درصد كانديداهاي منتســب 
به جبهه اصالحــات نيز در شــهرهاي بزرگ رد 
صالحيت شده اند. كاظمي، رئيس هيأت نظارت 
اما بار ديگر از عملكرد اين شــورا دفاع مي كند و 
مي گويد كه ردصالحيت ها براساس »مر قانون« 
انجام شده است. او مي گويد: »در مرحله مقدماتي 
در شوراي شــهر حدود 10درصد از داوطلبان از 
ســوي هيأت هاي اجرايي رد صالحيت شدند و 
در هيأت هــاي نظارت شهرســتان 12درصد رد 
صالحيت شــدند و در نهايت در شــوراي عالي 
استان ها 6درصد از اين افراد مجددا مورد تأييد قرار 
گرفتند. حدود 11هزار و 397 نفر در هيأت هاي 
اجرايي و نظارت شهرستان ها رد صالحيت شدند 
كه 281نفر از آنها اعتراض نكردند. در نهايت 8هزار 
و 85 نفر تأييد صالحيت نشــده و اعتراض خود 
را به هيأت هاي عالي اســتان ها بردند. در مجموع 
داوطلبان شوراي اسالمي شهر و روستا 287هزار و 
382 نفر بودند كه تا پايان رسيدگي هيأت مركزي 
نظارت ماندند و البته برخي از آنها انصراف دادند. 

حدود 269هــزار و 336 نفر يعنــي 93درصد از 
داوطلبان شوراهاي روستاها صالحيت شان مورد 
تأييد قرار گرفت و تنها 6درصد آنها صالحيت شان 
رد شد.« به گفته كاظمي در رسيدگي نهايي نيز 

هزار و 413 نفر تأييد صالحيت شدند.

ردصالحيت ها قانوني بودند 
كاظمي در ادامه در پاســخ به سؤال همشهري 
درباره احتمال پايين آمدن ميزان مشاركت به دليل 
ردصالحيت گسترده مي گويد كه مشاركت وظيفه 
ملي هيأت است، اما رســيدگي به صالحيت ها 
وظيفه قانوني. او ادامه مي دهد: »صادقانه مي گويم 
كه تا اين لحظه آماري درباره اصولگرا يا اصالح طلب 
بودن ردصالحيت شــده ها ندارم. ما به محتواي 
پرونده ها نگاه مي كنيم. دوستي نگاه اصالح طلبي 
دارد و مي گويد كه اصالح طلبــان ردصالحيت 
شدند و دوستان ديگري نگاه اصولگرايي دارند و 
مي گويند اصولگرايان ردصالحيت شده اند.« رئيس 
هيأت نظارت بر انتخابات در ادامه مدعي مي شود 
كه عملكرد شوراهاي پنجم خوب نبوده و يكي از 
داليل آن توجه كمتر در رسيدگي به صالحيت هاي 
اعضاي اين شوراها بوده است. به زعم رئيس هيأت 
نظارت اين اتفاق وظيفه هيأت را براي رسيدگي به 
صالحيت ها و ردصالحيت ها سنگين تر كرده است.

2۴ كالنشهر انتخابات الكترونيكي دارد
در بخش ديگر اين نشست آمارها درباره برگزاري 
انتخابات به صورت الكترونيكي ارائه شــد. بر اين 
اساس وزارت كشور 32هزار صندوق الكترونيكي 
اخذ رأي دارد كــه مي تواند در هر حوزه 3صندوق 
الكترونيكي قــرار داده و جمعا 10هزار شــعبه را 
پوشش دهد. بر اين اساس در 8كالنشهر و 16 مركز 
استان انتخابات به صورت الكترونيكي برگزار خواهد 
شد. رئيس هيأت نظارت تهديد برخي داوطلبان 
انتخابات شوراي شهر به انصراف را هم تكذيب كرد و 
گفت كه برخي افراد براي حفظ آبرو درخواست تأييد 
صالحيت داشتند و هيأت نظارت نيز به آنها اعالم 
كرده كه درصورت انصراف آنها را تأييد صالحيت 
خواهد كرد. اين افراد يعنــي انصرافي ها به گفته 
كاظمي 33نفر بودند. اين نماينده مجلس در ادامه 
نيز با اشاره به تهيه طرحي در مجلس براي واگذاري 
نظارت بر انتخابات شوراها به شوراي نگهبان توضيح 
داد: »اينكه نظارت بر انتخابات شــوراها و بررسي 
صالحيت داوطلبان به مرجع ديگري واگذار شود كه 
يكي از آنها شوراي نگهبان است، بحثي است كه از 
مجلس دهم مطرح شد. در آن زمان نيز ما جلسه اي 
با شوراي نگهبان داشتيم و از آنها تقاضا كرديم كه 
اين مسئوليت را برعهده بگيرند، اما شوراي نگهبان 

نيز به داليلي اين امر را نپذيرفت.« 

نارضايتی مخاطبان از مناظره دوم
برگزاري دومين مناظره 7كانديداي سيزدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهوري، بازتاب هايی كمتر از مناظره 
نخست،  در محافل سياسي – رسانه اي كشور و همچنين 
شبكه هاي اجتماعي همراه داشت؛ واكنش هايي كه با 
وجود گذشــت حدود 2روز همچنان ادامه دارد و غالبا 
از گاليه مخاطبان از ســردي فضاي مناظره ها حكايت 
مي كند. بررسي نظرات مخاطبان گسترده مناظره دوم، 
به ويژه در فضاي مجازي، نشــان مي دهد 7كانديداي 
حاضر نتوانســته اند حداقل به اندازه مناظره نخست، 
نظر بيننــدگان را جلب كنند و حضــور ضعيف آنان و 
كلي گويي هايشان انتقادهاي بسياري را در افكارعمومي 
به همراه داشــته اســت. در مناظره دوم نيز مانند دور 
قبل، بازار حمله بــه دولت و انتقاد پردامنه نســبت به 
عملكرد مســئوالن دولت يازدهــم و دوازدهم داغ بود 
و 5كانديداي اصولگرا در نقــد و حمله به دولت چيزي 
كم نگذاشــتند؛ موضوعي كه واكنش حسن روحاني 
را در جلســه ديروز هيأت دولت نيز به همراه داشت و 
نقدهاي رئيس جمهوري نسبت به عملكرد صداوسيما 
در نحوه برگزاري مناظره هاي انتخاباتي در شبكه هاي 
اجتماعي بازتاب گسترده اي يافت.برخي داده ها كه از 
دومين مناظره انتخاباتي كانديداها در رسانه هاي كشور 
منتشر شد نيز به روشن شدن ابعاد مختلف اين برنامه 
كمك قابل توجهي مي كند. با توجه به بررسي هاي مركز 
داده پژوهي بتــا در داده كاوي مناظره دوم، مهرعليزاده 
بيش از سايرين از رقبايش نام برده است. وي درمجموع 
13بار نام رئيسي، رضايي، زاكاني و قاضي زاده را به زبان 
آورده است كه 10مورد از اين تعداد سهم رئيسي بوده 
است. اين داده كاوي نشان مي دهد درجريان برگزاري اين 
مناظره، نام رئيسي پرتكرارترين نام بوده كه درمجموع 

18بار ازسوي ساير كانديداها تكرار شده است.

هدف اصلی، زدن دولت است
دراين ميان حمالت تند و گســترده كانديداها، به ويژه 
رئيسي، جليلي، رضايي و زاكاني به عملكرد دولت، ازسوي 
دولتي ها بي پاسخ نماند و عالوه بر رئيس جمهور، رئيس 
دفتر رئيس جمهوري نيز ديروز در حاشيه برگزاري جلسه 
هيأت دولت و درجمع خبرنگاران به انتقادات مطرح شده 
عليه دولت در 2مناظره برگزار شده واكنش نشان داد و 
هدف اصلي در مناظره ها را »زدن دولت« دانست. محمود 
واعظي با بيان اينكه اكثريت اين افراد با تفكرات شان در 
8سال گذشته همواره اين كار را كرده اند و توفيقات دولت 
را نديده اند، به وعده هــاي رنگارنگ كانديداها در جريان 
برگزاري مناظره ها هم كنايه اي زد و گفت كه »روحاني 
يك دهم نامزدهاي فعلي رياست جمهوري وعده نداد.« 
وي ادامه داد: در مناظره اي كه مردم منتظر ديدن توانايي ها 
و برنامه هاي كانديداها بودند، كارشان اين شد كه جاي 
بقيه شعار مي دهند يا آرمان هاي خود را مطرح مي كنند. 
روحاني كــه يك دهم آنها وعده و شــعار نداد مي گويند 

بدهكار اســت، پس اينها خودشان 4ســال بعد چگونه 
مي خواهند جواب بدهند. تمام فكرشان انگار 28خرداد و 
كسب رأي است. رئيس دفتر رئيس جمهوري با بيان اينكه 
طوري مي گويند دولت توفيقي نداشته كه انگار خودشان 
مسئوليتي نداشتند، تصريح كرد: برخي نامزدها بايد به اين 
سؤال پاسخ دهند كه در 2 مناظره گذشته، اين آمارها را از 
كجا آورده اند و چرا به ادعاي فردي در كالب هاوس بسنده 
مي كنند. واعظي همچنين با انتقاد از روش هاي پوپوليستي 
كه برخي نامزدها درپيش گرفته اند، گفت: در مناظره ها به 
راحتي سياه نمايي و دولت را تخريب مي كنند؛ اين روش ها 
بايد برچيده شــود. وي خطاب به كانديداها افزود: شعار 
»ما مي توانيم« تان چگونه  است؟ هيچ كجاي دنيا دولتي 
نيست كه تالش نكند، گاهي موانعي براي اجرا وجود دارد. 
رئيس دفتر رئيس جمهوري با بيان اينكه برخي نامزدها 
در مناظره ها حتي ظلم ترامپ به ملت را تطهير مي كنند، 
اضافه كرد: اين درحالي است كه خود آمريكايي ها از فشار 
حداكثري بر ايران سخن مي گويند، اما به اين موارد نه در 
سؤال هاي صداوسيما اشاره شد و نه نامزدها در پاسخ از 
نقش تحريم و كرونا در اقتصاد مطلبي مي گويند. اينگونه 

نمي شود عوام فريبي كرد.

نقد راهبردهاي مناظره ها
راهبردهاي مناظره ها كه كانديداها در دومين مناظره در 
پيش گرفتند نيز بازتاب هاي گسترده اي در فضاي سياسي – 
رسانه اي كشور داشت؛ از رويكرد تهاجمي زاكاني تا كوشش 
رضايي براي مرزبندي با بقيه اصولگرايان، در شبكه هاي 
اجتماعي مورد توجه مخاطبان قرار گرفت و واكنش هايي 
را به همراه داشــت. دراين ميان يكــي از پربازخوردترين 
واكنش ها، انتقاد دختر شــهيد باكري از سخنان محسن 
رضايي بود. رضايي در بخشــي از دومين مناظره گفت كه 
»وقتي مهدي باكري از خاكريزهاي دشمن عبور مي كرد، 
به او مي گفتم ياشاسين آذربايجان«، اين سخنان رضايي 
واكنش توييتري آسيه باكري )دختر شهيد حميد باكري 
و برادرزاده شــهيد مهدي باكري( را به همراه داشت. او در 
توييتي نوشت: »آقاي محسن رضايي شما قبل از نام بردن از 
مهدي باكري، بايد از خانواده شهدايي عذرخواهي كنيد كه 
فقدان فرزندانشان نتيجه اشتباهات و عمليات فريب شما 
در مديريت جنگ بود. جوان هايی كه عمو مهدي  به معناي 
واقعي برادر خودش مي دانست كه نگذاشت فقط جنازه بابام 
برگرده؛ خودش هم يك سال بعد موند و برنگشت.« البته اين 
توييت دختر شهيد باكري ازسوي رضايي بي پاسخ نماند و 
او در توييتي نوشت: »دختر عزيزم، آسيه خانم؛ توفيقات 
دفاع مقدس حاصل مجاهدت  و اخالص ســرداراني چون 
باكري ها، همت ها و باقري ها بوده است؛ تا ابد شرمنده شهدا 

و خانواده هايشان هستم. آنها در زمان 
دفاع مقدس شاهد واقعيت ها بودند و 

هم اكنون نيز زنده و ناظر بر اعمال و رفتار ما هستند. براي 
عاقبت به خيري ام دعا كن.«

 ادامه در 
صفحه ۱6

 اميرمحمد حسيني
خبرنگار

ادامه از 
صفحه اول

 روحاني: در اين انتخابات 
جفاها و ظلم هاي بسيار بدي شد
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انفجارمعدنيدركناربقعهبيبيشهربانو
محسن هاشمي، رئيس شوراي شهر تهران پيش از افتتاح پياده راه زيارتگاه بي بي شهربانو، از اين بقعه مذهبي -تاريخي 
ديدن كرد. محوطه اين زيارتگاه كه ساخت بناي اوليه آن به عصر سلجوقيان بازمي گردد در سال هاي اخير بازسازي و تسطيح 
شده است. درست در جنوب اين بناي تاريخي برداشت سنگ معدني با استفاده از مواد منفجره صورت مي گيرد كه در نتيجه 
اين كار بخشي از كوه تراشيده شده است. ساختمان اصلي بقعه با ديوار هاي ضخيم و گنبد مرتفع هنوز پايدار است، ولي 
به گفته متوليان بقعه، هر روز چند انفجار در نزديكي آن صورت مي گيرد. از محوطه آرامگاه بي بي شهربانو مي توان قسمت 

عمده شهرري، پااليشگاه و كارخانه سيمان تهران را ديد.

نگاه

خبر

ساماندهي دكل ها كار فني و 
پيچيده ای است

دكل هاي مختلفي در تهران وجود دارد 
كه بخش زيادي از آنها توسط اپراتورها 
نصب شده اند. اين دكل ها اطالعاتشان 
ثبت و پس از تشــكيل پرونده، فرايند صدور مجوز آنان طي شده و 
به صورت قانوني نصب شده اند. تعدادي از دكل ها هم مربوط به ارگان ها، 
بانك ها و نهادهايي هستند كه عمدتا مقيد به گرفتن مجوز نيستند هر 
چند كه الزام دارند. چنين دكل هايی ســبك هستند و به طور شبانه 
نصب مي شوند و درصورتي كه شهربانان شهرداري با چنين مواردي 
مواجه شوند از اين اقدام جلوگيري مي كنند. در هر صورت با توجه به 
موضوعات شهري و سالمتي براي جلوگيري از رشد قارچ گونه دكل ها 
بايد نظارت هاي سختگيرانه تري در صدور مجوز نصب آنها اعمال شود. 
به واقع يكسان ســازي  روند نصب براي تمامي دكل ها سبب مي شود 
اطالعات مربوط به آنها دقيق تر شود چرا كه امروز آمار دقيقي از تعداد 
دكل ها در پايتخت وجود ندارد. البته پويا بودن شبكه اپراتورهاي همراه 
بي تأثير نيســت، چون گاهي اوقات جمع آوري و در برخي  موارد هم 
جابه جا مي شوند و البته در بعضي از مواقع هم به دليل تغيير تكنولوژي 
و ظرفيتي كه بايد روي شبكه ايجاد شود، دكل ها تجميع مي شوند، آمار 

دقيقي از دكل هاي پايتخت موجود نيست. 
اگر به طور كلي بخواهيم آمار ارائه دهيــم مي توان گفت اپراتورهاي 
همراه حدود 4200تا 4300سايت دارند كه 15درصد آنها مشترك 
است و از اين رو 3700تا 3800دكل اپراتورهاي مخابراتي در تهران 
وجود دارد. براساس ضوابط نصب كه مصوبه سال 94شوراي شهر است 
در نصب تمامي دكل ها بايد برخي از پارامترهاي مربوط به ويژگي هاي 
مهندسي دكل ازجمله ايســتايي و اســتحكام و ويژگي هاي مكان 
نصب ازجمله رعايت فاصله استاندارد از خانه، پنجره و مراكز حساس 
جمعيتي، انجام شود كه در اين پارامتر به موضوع سالمت شهروندان 
هم توجه شده اســت. براي رعايت همه ضوابط كارگروه صدور مجوز 
تشكيل شده است كه نمايندگاني از شهرسازي و معماري، حقوقي و 
محيط زيست و سالمت و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
حضور دارند و درصورت تأييديه كارشناسان مجوز نصب دكل صادر 
مي شود. در حقيقت شهرداري تابع مصوبات تعيين شده است و مرجع 
رسمي هر چه اعالم كند فصل الخطاب خواهد بود و از اين رو مديريت 
شهري به دغدغه شــهروندان درخصوص تشعشــعات دكل ها هم 
بي تفاوت نبوده و نيست و مجوز براي نصب دكل ها سختگيرانه انجام 
مي شود. همچنين دكل هايي هم كه از گذشته نصب شده اند پايش 
مي شوند و نماينده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كه در 
كارگروه صدور مجوز حضور دارد، ميزان تشعشعات را اندازه گيري و 
براي سازمان انرژي اتمي ارسال مي كند و نتايج آناليز مي شوند و اگر 
بيش از حد استاندارد باشد به شركت بهره بردار اخطار داده مي شود. 
در اين دوره مديريت شــهري تنها 5دكل مشكل داشتند كه جدي 
نبوده و نياز به بهينه سازي  داشتند كه توسط شركت مربوطه اقدامات 

بهينه سازي  انجام و مشكل مرتفع شده است. 
اشــباع تهران از دكل ها و جمع آوري و ســاماندهي آنها هم موضوع 
ديگري است كه زياد شنيده مي شود و مردم و برخي مسئوالن انتظار 
دارند اين كار در اسرع وقت انجام شــود اما نكته مهم اين است كه از 
نصب دكل هاي مخابراتي بيش از 2 دهه مي گذرد و  به دليل ساخت و 
سازهاي انجام شده در تهران محيط پيراموني اكثر دكل ها تغيير كرده 
است و از اين رو نياز به بازنگري دارند. شوراي شهر هم در اين خصوص 
مصوبه اي دارد مبني بر پايش ساالنه دكل ها و اينكه شهرداري مكلف 
شده تا بازديد دوره اي از دكل ها داشته باشد و اگر ضوابط تغيير كرده 
بود به شــركت مربوطه تذكر دهد يا اقدام به جمع آوري و جابه جايي 
آنها كند. ساماندهي دكل ها در دستور كار مديريت شهري قرار دارد 
و اقدامات هم شروع شده است اما نمي توان اين كار را يك دفعه و در 
كوتاه ترين زمان انجام داد. خاموشي يك دكل سبب ايجاد اختالل در 
ارتباطات هزاران نفر مي شود و تعدادي از آنها هاب يا مادر هستند و 
دكل هاي همجوار را پشتيباني مي كنند كه درصورت خارج كردن آنها 
از مدار بخش زيادي از شهر دچار اختالالت مخابراتي مي شود. بنابراين 
ساماندهي دكل ها كاری بســيار پيچيده و فني است و نبايد اقدامات 

عجوالنه انجام شود.

بوستان اكو احيا شد
آيين احياي بوستان اكو با حضور سفراي كشورهاي عضو، در منطقه 
فرهنگي و گردشگري عباس آباد برگزار و تفاهمنامه همكاري مشترك 
بين  مجموعه عباس آباد و موسسه فرهنگي اكو امضا شد. در مراسم 
احياي بوستان اكو، رسول مهاجر، معاون ديپلماسي اقتصادي وزارت 
امور خارجه، با اشاره به اينكه بوستان اكو دو نماد هويتي منطقه يعني 
نوروز و اكو را نمايندگي مي كند، گفت: اين ميراث همانند رشته هاي 

يك زنجير كشورهاي عضو اكو را به هم پيوند داده است.
اشــتراكات متعدد فرهنگي در منطقه اكو فرصتــي كم نظير براي 
كشــورهاي عضــو و مبنايي محكم بــراي تقويت روابط و توســعه 
همكاري هــاي في مابين به وجود آورده اســت. او با اشــاره به اينكه 
ظرفيت هاي سازمان اكو هنوز به اندازه كافي در ميان كشورهاي عضو 
شناخته شده نيست، گفت: مؤسسه فرهنگي اكو، رسالت سنگيني در 
اين راستا بر عهده دارد؛ البته اين مهم در گرو حضور 10كشور در بطن 
فعاليت هاي مؤسسه فرهنگي اكو است. اميدواريم در آينده نزديك، 
شاهد پيوستن تمامي 10كشور عضو اكو به مؤسسه فرهنگي باشيم 
و همكاري 10كشور در رونق بخشيدن به فعاليت هاي بوستان اكو در 
تهران نيز نقطه عطفي در اين راستا خواهد بود. محمدحسين حجازي، 
مديرعامل شــركت نوســازي عباس آباد نيز در اين مراسم گفت: در 
سال2019 اين شركت به عضويت سازمان جهاني گردشگري درآمده 
و از سال2020  مديريت كميته گردشگري شهري مجمع شهرداران 

آسيايي را بر عهده دارد. 
حجازي درخصــوص امضاي تفاهمنامه  هم گفــت: اين تفاهمنامه 
فصل جديدي از اهتمام براي توسعه همكاري هاي فرهنگي و معرفي 
كشــورهاي عضو ايجاد مي كند. اين شــركت آماده است تا ميزبان 
هفته هاي فرهنگي و رويدادهاي هنري و ادبي كشورهاي عضو سازمان 
اكو در اين منطقه گردشگري باشد. بوســتان اكو 27هزار مترمربع 
وسعت دارد و در مجاورت بوستان نوروز واقع شده است. پيشنهاد ايجاد 
اين بوستان در سال2007 در سومين نشست هيأت امناي مؤسسه 

فرهنگي اكو در اسالم آباد پاكستان مطرح و تصويب شد.

 ميدانگاه شمسه درست در فاصله 2بناي 
تاريخي بــرج طغرل و آرامگاه شــيخ شهر

صدوق قرار گرفته است و با نهر ، حوض و 
فواره هاي ســنگي، باغ هاي ايراني را به خاطر مي آورد. 
ساخت اين ميدانگاه 5550مترمربعي از تيرماه سال 
پيش آغاز شــده بود. پياده راه جاده بي بي شــهربانو، 
آبنماي شرق حرم حضرت عبدالعظيم)ع( و چندين 
پروژه ديگر شــهرري كه با حضور مديران شهري به 
بهره برداري رسيد، بخشي از طرح هاي محلي است كه 
در منطقه 20تهران به پايان رسيده اند و قسمتي از آنها 

در محور تاريخي فرهنگي ري قرار مي گيرد.
شــهردار تهران در مراســم بهره برداري از پروژه هاي 
مديريت شهري منطقه 20 گفت: نقش ري در توسعه 
تمدن بشــري بي بديل است و بيشــتر از روي زمين، 
زير زمين آثار تاريخي دارد. بايــد اين گوهر تاريخي 

را مطابق با ارزش هايي كــه دارد، معرفي كنيم. محور 
فرهنگي تاريخي ري يكي از موضوعات مهم طرح جامع 
تهران است كه يكي از طرح هاي موضوعي و موضعي 
تهران را به خود اختصاص داده اســت. پيروز حناچي 
كه بازديد خود را از پياده راه كوه بي بي شــهربانو آغاز 
كرده بود، گفت: در همه نقاط شــهر تهران پروژه هاي 
توسعه محله اي تعريف شده و 2هزار ميليارد تومان در 
سال 99 و در سال 1400 نيز بيشتر از اين رقم اعتبار 
براي اين پروژه ها درنظر گرفته شده است. ويژگي اين 
پروژه ها ريزمقياس بودن آنهاست كه مستقيما محالت 
را هدف قرار مي دهد و مردم نتايج آن را حس مي كنند 
و با زندگي روزمره آنان سروكار دارد. توسعه و ارتقاي 
فضاي سبز و توسعه قلمروي عمومي در اين پروژه ها 
لحاظ مي شود و پروژه هاي امروز نيز از اين جنس بودند.

او اضافه كرد: پروژه هايي نظير شهرك نفرآباد در جنوب 
حرم حضرت عبدالعظيم حسني)ع( و پروژه شمسه از 
جنس حوزه قلمروي عمومي است كه تالش مي شود 
كيفيت محلي و محيطي را افزايش دهد. شهردار تهران 

با اشاره به آتش سوزي هفته گذشته در پااليشگاه ري 
عنوان كرد: خوشبختانه آتش سوزي پااليشگاه ري به 
خير گذشت كه البته نشان مي دهد هوشمندي چقدر 
مي تواند تأثير گذار باشد. همكاران آتش نشان در ساعات 
اوليه به ســرعت در محل حضور پيــدا كردند و مانع 
گسترش آتش شدند؛ درحالي كه در اوايل آتش سوزي 
امكان نزديك شــدن تا بيــش از 300- 200متر به 
شعله ها نبود. حادثه اي كه در ساعات اوليه كنترل شد، 
نتيجه اعتبارات ويژه اي است كه شهرداري و شورا براي 
تهيه تجهيزات ويژه به سازمان آتش نشاني اختصاص 
دادند و اين تجهيزات قبل از شــروع تحريم هاي اخير 

به دست آمد.
او در ادامــه با تشــكر از زحمات دادســتان و رئيس 
دادگســتري ري گفت: كارخانه ســيمان ري يكي از 
قديمي ترين كارخانه هاي دوره معاصر بود كه توانستيم 
كنترل آن را به دســت بگيريم تا در آينده به محرك 

اقتصادي در منطقه 20 تبديل شود.
حناچي يادآور شــد: اخيرا دســتگاه حفاري مترو به 

ايستگاه حرم حضرت عبدالعظيم حسني رسيده است. 
اين منطقه از 2 خط مترو در محدوده شــرقي و غربي 
بهره مند مي شود كه اميدواريم مورد رضايت مردم اين 

منطقه قرار بگيرد.
شهردار درباره اقدامات شــهرداري براي توسعه حرم 
عبدالعظيم حسني)ع( گفت: توسعه حلقه داخلي حرم 
برعهده توليت است كه خودشان پيگيري مي كنند و 
شهرداري كمك كننده است. براي توسعه حلقه بيروني 
كه خارج از حرم است، شهرداري پروژه اي نظير نفرآباد 
را اجرا مي كند. تالش مي شــود با طراحــي و اجراي 
بموقع اين پروژه كيفيت زندگــي در منطقه افزايش 
يابد. شهردار تهران در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه 
آيا براي حفاظت از اليه هاي تاريخي ري آيين نامه اي 
وجود دارد، گفت: اين اقدام جزو مسئوليت هاي سازمان 
ميراث فرهنگي اســت و شــهرداري تهران مي تواند 

كمك دهنده به ديگر دستگاه ها باشد.
حناچي در حاشيه اين مراسم درباره كودكان كار گفت: 
يكي از اقداماتي كه شهرداري تهران در مجتمع هاي 
بهاران انجام داده با محوريت توانمندسازي كودكان كار 
است. ساماندهي كودكان كار وظيفه اصلي شهرداري 

نيست، اما شهرداري با زباله گردي برخورد مي كند.
او همچنين در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه پس از 

اتمام دوره مديريت شــهري فعلي در كجا كار خواهد 
كرد، گفت: من اســتاد دانشــگاه هســتم و مأمور به 
شهرداري آمده ام و پس از اين دوره دوباره به دانشگاه 

بازخواهم گشت.

ديپلماسي شهري با هويت تاريخي ري 
رئيس شوراي شهر تهران هم در برنامه ديروز گفت: اگر 
مشكالتي مانند كرونا و تحريم وجود نداشت، منطقه 
تاريخي ري با اين هويت مي توانست براي ديپلماسي 

شهري مؤثر باشد و به جذب گردشگر كمك كند.
محسن هاشمي رفســنجاني با اشــاره به ساختمان 
فروشــگاه شــهروند در كنار مجموعه »ري لند« كه 
25سال پيش شروع به كار كرده است، گفت: مهم ترين 
مسئله اي كه در شوراي پنجم مطرح شد، حل مشكالت 
در محالت شــهر به جاي اجراي مگاپروژه ها بود كه 
درنهايت در برنامه توسعه سوم قرار گرفت. هم اكنون 
شهرداران مناطق هم به اين مسئله واقف هستند و با 

عالقه آن را دنبال مي كنند.
او با اظهار اميدواري از اينكه پروژه هاي محلي در آينده 
هم ادامه پيدا كند، گفت: 2خط مترو و 7ايســتگاه در 
منطقه 20 طراحي شده كه 3ايستگاه آن افتتاح شده و 

ساير ايستگاه ها نيز در اولويت تكميل قرار دارند.

محمد سرابي
خبرنگار

فرهاد افشار،شــهردار منطقــه ۲۰ تهران:   در راســتاي 
ارتقاي سرانه هاي فرهنگي، ورزشــي، خدماتي، عمراني و 
ترافيكي، ۱۲۰طرح شاخص و كوچك مقياس شهري از قبيل 
احداث بوستان و فضاي ســبز، فضاهاي ورزشي، تعريض 
معابر و اقدامات ترافيكي، پياده رو سازي ، احداث پل هاي 
عابرپياده، زيباسازي شــهري، طرح هاي مشاركتي با اعتبار 
هزار و ۸۸۰ميليارد ريال تكميل شــد و بــه بهره برداري 
رسيد. طرح هاي پياده راه بي بي شهربانو، احداث ميدان امام 
هادي)ع(، احداث آبنماي شرق حرم حضرت عبدالعظيم)ع(، 
احداث خيابان كامل تهران در بلوار شهداي ايرانيت و پروژه 
مشاركتي راه سبز ري لند بخشي از اين طرح ها هستند. از 
نظر پيشرفت اجرايي پروژه هاي كوچك مقياس، اين منطقه 

رتبه اول را در بين مناطق ۲۲گانه شهر تهران دارد.

۱۲۰ طرح شهري  تكميل شد

حسن خليل آبادي، عضو شوراي شهر تهران، ري، تجريش و شميرانات: امروز 
توسعه شهري در دنيا براساس انسان محوري است و اينكه انسان ها چطور 
در شهر راحت تردد مي كنند يا فضاهاي انساني چقدر براي تفريح و گردش 
مردم مناسب است. ميدانگاه شمسه كمتر از يك سال پيش كلنگ زني شد 
و اكنون به بهره برداري رسيده است. ۵هزار مترمربع معماري فاخر ايراني 
اسالمي در مقابل بقعه شيخ صدوق و برج طغرل كار خيلي سختي بود، ولي 
انجام شد تا در اختيار مردم خوب محله شيخ صدوق قرار گيرد. پروژه هاي 
شــهري اين دوره در شرايطي اجرا شــده اســت كه قيمت ها سرسام آور 
افزايش پيدا كــرده و در خيلــي از پروژه ها، پيمانــكاران پروژه ها را رها 
مي كنند تا بيش از اين متضرر نشوند، ولي با وجود اين ما پروژه ها را اجرا 
كرديم. مركز تفريحي »ري لند« نيز از مكان هايي كه براساس طرح تهران 
بيدار و زيست شبانه طراحي شده است. در اينجا شهرداري ريالي هزينه 

نكرده و با مشاركت بخش خصوصي ساخته شده است.

ري لند نمونه طرح تهران بيدار است 

كاوه حاجي علي اكبــري ،مديرعامل ســازمان نوســازي شــهر تهــران: بافت فرســوده تهران 
۴۵۰۰هكتار است كه ۷درصد از مســاحت و ۱۸درصد از جمعيت تهران را شامل مي شود. 
۳۵ هكتار از بافت فرســوده تهران در منطقه ۲۰ قرار دارد. از ســال ۱۳۹۶ نوسازي بافت 
فرسوده به ويژه در تأمين خدمات و ارتقاي قلمروي عمومي در برنامه شهرداري قرار گرفت و 
ميزان بودجه  آن حدود ۱۵برابر افزايش پيدا كرد. با اقدامات انجام شده حدود ۵۰درصد از 
پالك هاي مسكوني تهران نوسازي شده است و در سال گذشته حدود ۸۰۰ هكتار از محدوده 
بافت فرســوده تهران كه پيش از اين در شــمار بافت فرســوده نيامده بود، به مجموع بافت 
فرسوده اضافه شــد. عمليات اجرايي ميدانگاه شمسه با مســاحت ۵۵۰۰ مترمربع در سال 
۱۳۹۹ آغاز شد و ديروز به بهره برداري رسيد. به زودي ميدانگاه ارامنه در محله دوالب منطقه 
۱۴ افتتاح مي شود. همچنين ۲ميدانگاه بريانك و دريافت نيز در مناطق ۱۰ و ۱۸ تا ۲ ماه آينده 
به بهره برداري مي رســد. بازآفريني كارخانه ســيمان ري، تعيين تكليف ۵۵۰ هكتار از محور 
فداييان اسالم و اراضي اطراف آن و همچنين تهيه طرحي بر مبناي معماري ايراني اسالمي در 

محله نفر آباد ازجمله اقداماتي است كه در منطقه ۲۰ در ۳سال گذشته انجام گرفته است.

۳۵ هكتار از بافت فرسوده تهران در منطقه۲۰ قرار دارد

  آيين بهره برداري از پروژه هاي مديريت شهري منطقه ۲۰ با حضور شهردار تهران 
و رئيس و تعدادي از اعضاي شوراي شهر برگزار شد

ساختمان ها و خانه هاي شــاخك دار؛ همان هايي كه 
دكل هاي مخابراتي روي آنها نصب شده تا پوشش شبكه گزارش

تلفن همراه و اينترنت صورت گرفتــه و نياز برخي از 
ارگان ها براي ارتباطات تامين شــود. درست است كه در اين روزگار، 
زندگي بدون تلفن همراه و اينترنت معنا پيدا نمي كند اما همين دكل ها 
صدها آسيب را متوجه شهرنشينان كرده اند. زشت شدن چهره شهر 
تنها يكي از اين صدها آسيب است. شهرونداني كه محل سكونت شان 
در نزديكي دكل هاي مخابراتي است، مشكالتي مانند صداي زياد دكل 
و بروز عالئمي خاص مانند وزوز گوش و سردردهاي عجيب و غريب را 
مطرح می كنند. بحث رقابت بين اپراتورهاي مختلف و سرويس هاي 
ارائه كننده اينترنت هم باعث شده تا شركت هاي مختلف حاضر نباشند 
تجهيزات ارســال و دريافت ديتاها را در نقاط مختلف شــهر، روي 
يك دكل تجميع كنند. آنها اغلب حاضرند هزينه بيشتري پرداخت 
كرده و آنتن ها و دكل هاي مختلف را در چندمتري يكديگر نصب كنند 

اما باهم از يك  دكل مشترك بهره نبرند.
به هرترتيب هرج و مرج دكل هاي مخابراتي در شهرهاي بزرگ كشور 
به ويژه تهران كامل مشهود اســت و در اين بين، فيبرنوري به نوعي 
مظلوم واقع شده و انگار خيلي ها تمايلي ندارند از اين بستر با ظرفيت 
ايجادشــده اســتفاده كنند كه مي تواند به كاهش تعداد دكل هاي 
مخابراتي منجر شــود. به تازگي فرماندار تهران، نامــه اي به معاون 
شهردار تهران زده كه مفهومش اين است: »تا پايان  تابستان1400، 
موضوع دكل هاي غيرمجاز مخابراتي را بي خيال شــويد.« از آن سو 
عيســي فرهادي در نامه اش از حامد مظاهريان خواســته تا با ترك 
تشريفات، مجوز نصب دكل در تمامي نقاط مورد نظر  به يك شركت 
خاص كه زيرنظر يكي از اپراتورهاي اصلي فعاليت مي كند، داده شود 
و از اين جهت حداكثر همكاري الزم صور ت گيرد. فرهادي مســئله 
متوقف شدن قلع و قمع دكل هاي مخابراتي در سطح شهر تهران تا پايان 
شهريور ماه را به پوشش آنتن دهي مناسب در فرصت اندك باقيمانده تا 
انتخابات و مستند به ماده21 قانون رياست جمهوري ارتباط داده است.

حال جدا از آنكه در يك  نامه رسمي از معاون برنامه ريزي، توسعه سرمايه 
انساني و امور شوراي شهرداري تهران خواسته شده تا مجوز نصب دكل 
با ترك تشريفات داده شود، موضوع ديگر اما متوقف شدن قلع و قمع 
دكل هاي مخابراتي تا پايان شهريور اســت؛ چراكه تا آن زمان نه تنها 
انتخابات برگزار شده بلكه رئيس جمهور ســيزدهم، دولت را تحويل 
گرفته و اعضاي شــوراي شــهر هم به احتمال فراوان شهردار جديد 
پايتخت و كليددار جديد خيابان بهشت را انتخاب كرده اند. بنابراين 
اين موضوع تنها شائبه دامن زدن به هرج و مرج دكل هاي موجود روي 

ساختمان ها و امتيازدهي به برخي از شركت ها را مطرح مي كند.
در همين ارتباط حامد مظاهريان، معاون 
برنامه ريزي، توسعه سرمايه انساني و امور 
شوراي شــهرداري تهران به همشهري 
گفت: »شــركت ارتباط مشترك شهر 
به عنــوان واحد مســئول ايــن امر در 
شــهرداري تهران، عالوه بــر همكاري 
مســتمر خود با اپراتورها براي توســعه و ارتقاي كيفيت شبكه هاي 
مربوطه در سطح شهر، از مدت ها قبل با پيش بيني نياز احتمالي اين 
شركت ها به اقدامات ويژه در برخي از نقاط تهران، با آنها مكاتبه و براي 
هرگونه همكاري و تســريع در زمينه صدور مجوزهاي قانوني اعالم 
آمادگي كرده است.«  او افزود: »مسئله مهمي كه در اين ميان بايد به 
آن توجه كرد اين نكته اســت كــه اوال مجوزهاي مربوطه توســط 
كارگروهي متشكل از واحدهاي مختلف شهرداري و نماينده شوراي 
اسالمي شهر و براساس مصوبات آن شورا كه آن هم برگرفته از ضوابط 
و قوانين مختلف و متعدد مرتبط اســت، بررسي و تصويب مي شود. 
بنابراين عــدم  رعايت آنهــا مورد ايراد و اعتراض شــوراي شــهر و 
دستگاه هاي نظارتي ديگر خواهد بود؛ از سوي ديگر بايد به اين نكته 
توجه داشــت كه برخي از ضوابط مقرر در آن مصوبات، به موضوعات 
ايمني، سالمت و همينطور حقوق خصوصي افراد مرتبط بوده و عدم 
 رعايت آنها و صدور مجوز براي اپراتورها بدون بررســي هاي الزم در 
كارگروه مربوطه، مي تواند براي شــهرداري تهــران تبعات قانوني و 

حقوقي داشته باشد.« 
مظاهريان تأكيد كرد كه با همه اينها شهرداري همواره همكاري الزم 

را داشته است. او گفت: »شهرداري تهران در جلسات و مكاتبات متعدد 
خود با استانداري، فرمانداري، نهادهاي امنيتي و... ضمن اعالم آمادگي 
براي حداكثر همراهي و تسريع در روند صدور مجوزها به منظور كمك 
به برگزاري مطلوب انتخابات، بر لزوم رعايت قوانين و مقررات مربوطه 

نيز تأكيد كرده است.«

تقاضاي اپراتورها ربطي به انتخابات ندارد
در شــهر تهران بيــش از 30مــدل دكل مخابراتي وجــود دارد كه 
اصلي ترين نوع آنها دكل خودايستا چندپايه ICB، چندپايه لتيس، 
خودايستا چندپايه RDS، خودايستا چندپايه NB، خودايستا منوپل 
و دكل مهاري هســتند؛ دكل هايي كه همگي از نوع زميني به شمار 
مي آيند. دكل هاي وال ساپورت، مهاري پشت بامي، پلتفرم، دكل پل 
پشت بامي و ديواري، دكل هاي هوايي محسوب مي شوند و پوشش دهي 
بهتري نسب به ساير دكل ها دارند. در اين بين، طي يك دهه اخير آنقدر 
به تعداد دكل ها در شهر تهران افزوده شده كه به طور دقيق مشخص 
نيست چند دكل مخابراتي روي ساختمان هاي پايتخت وجود دارد. 
اما بررسي هاي شوراي شهر نشان مي دهد منطقه3 تهران با بيش از 
1700دكل مخابراتي از اين حيث رتبه نخســت را در ميان مناطق 
22گانه شهر داراست. از طرفي هم اكنون رسيدگي و تعيين تكليف 
بيش از 700دكل كه در ساختمان هاي داراي آراي ماده100 و به طور 
غيرقانوني احداث شده اند، در دستور كار مديريت شهري قرار گرفته 
است. با وجود اين، مظاهريان، معاون شــهردار تهران براي برگزاري 
هرچه بهتر انتخابات پيش رو گفت: »رســيدگي بــه اين تعداد دكل 

از مواردي اســت كه پس از برگزاري انتخابات به طور ويژه در دستور 
كار مراجع ذيربط قرار خواهد گرفــت. در ضمن اين نكته را نيز نبايد 
از نظر دور داشت كه برخي از تقاضاهاي مطرح شده از سوي اپراتورها 
در اين مقطع، اساســا ارتباطي به موضوع انتخابات نداشته و بايد در 
زمان مناســب و طي مسير قانوني بررســي و تعيين تكليف شوند.« 
رحمت اهلل حافظي، عضو شوراي پيشين شــهر تهران )دوره چهارم( 
و متخصص طب فيزيكي و توانبخشــي هم در اين خصوص با انتشار 
تصوير نامه فرماندار در صفحه اينستاگرام خود نوشت: »اين مكاتبه 
فرمانداري يعني ناديده گرفتن نظرات كارشناسي در مورد مكان نصب 
آنتن هاي تلفن همراه، يعني تبديل تهران به مزرعه دكل هاي آنتن، 
يعني تهديد سالمت مردم، يعني پركردن جيب اپراتورهاي سوداگر، 
يعني اخته كردن كميسيون ماده100 در مقابله با تخلفات اپراتورهاي 
تلفن همراه، و در نهايت پشت پا زدن به مصوبات نمايندگان مردم در 

شوراي_شهر.«

دردسرهاي عجيب
بر اساس مصوبه شوراي اسالمي شهر تهران براي نصب هرگونه دكل، 
آنتن و ايستگاه هاي راديويي در اماكن خصوصي و دولتي الزاما بايد از 
طريق شــهرداري تهران مجوز صادر شود. نصب هر دكل مخابراتي و 
ارتباطي منوط به رعايت الزامات شهري، انجام هماهنگي هاي الزم و 
اخذ مجوز طبق فرايند الزم از »شركت ارتباط مشترك شهر« است. 
اعالم فاصله اســتاندارد دكل هاي مخابراتي از خانه هاي مسكوني و 
سالمت آنها را نيز سازمان انرژي اتمي برعهده دارد و نظارت مي كند. 

خطر افزايش   ساختمان هاي شاخك دار
 همشهری در گفت وگو با مديران شهری و كارشناســان، تبعات نامه فرمانداري تهران

برای توقف برخورد با دكل های مخابراتی غيرمجاز را  بررسی كرد

حامد فوقاني
دبير  گروه شهر
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محمدرضا مومني
مديرعامل شركت ارتباطات مشترك شهر تهران

ديروز از تمبر »ري قبله تهران« رونمايي شد.

توسعهقلمرويعموميدرشمسهري
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گزارش

 واگرايي در رشد جمعيت 
و اشتغال روستايي

منفي شدن نرخ رشد جمعيت در مناطق روستايي، 
نرخ اشتغال در اين مناطق رشدکرده و تعداد شاغالن 

افزايش يافته است

آمارهاي رسمي از رشد اشتغال روستايي حكايت دارد؛ از سال ها 
پيش، به داليل مختلف ازجمله شــتاب گيري مهاجرت روســتا 
به شهر، ميانگين نرخ رشــد جمعيت در مناطق روستايي ايران 
منفي شده و ســاالنه ۷60هزار نفر از جمعيت روستايي کاسته 
مي شود. ارتباط غيرمعقول ميان اين دو واقعه، مي تواند برخاسته 
از کاهش مهاجرت يا افزايش اشتغال جمعيت روستايي تحت تأثير 

فشارهاي اقتصادي و معيشتي باشد.
به گزارش همشهري، براســاس اطالعات منتشر شده مرکز آمار 
و اطالعات راهبردي وزارت کار، تعداد شاغالن 10ساله و بيشتر 
روستايي در سال هاي1384تا 1396روندي کاهشي داشته و پس 
 ازآن از سال91تا 98، به جز يك کاهش مقطعي در سال 93، در 
روند افزايشي قرار گرفته است. طبق آمارها، رشد تعداد شاغالن 

روستايي در سال 98از 0.6درصد فراتر نمي رود.

جغرافياي اشتغال روستايي
آمارهاي رســمي حاکي اســت تعداد شــاغالن روســتايي 
با 0.6درصد افزايــش از 6ميليون و 432هــزار و 960نفر در 
ســال139۷ به 6ميليون و 4۷4هزار و ۷03نفر در سال1398 
رسيده و 41هزار و ۷43نفر بيشتر شده است. در اين دوره زماني 
نيز مطابق معمول سال هاي قبل، درمجموع، بيشترين نسبت 
شاغالن روستايي مربوط به بخش کشاورزي و پس ازآن به ترتيب 
مربوط به بخش هاي خدمات، صنعت و ساختمان بوده؛ اما اين 
نسبت در مناطق مختلف به خصوص تهران اختالف قابل توجهي 
با ميانگين کشوري دارد. بررسي ها نشان مي دهد در سال1398، 
بيشترين نسبت شــاغالن روستايي به کل شــاغالن در ميان 
استان هاي کشور به استان خراســان رضوي اختصاص داشته 
که 8.۷درصد شــاغالن آن در مناطق روستايي فعال هستند. 
بعد از خراســان رضوي، اســتان هاي مازندران با ۷.6درصد و 
فارس با 6.6درصد در رتبه هاي دوم و ســوم قرار مي گيرند. در 
مقابل استان قم با ســهم 0.3درصدي شاغالن روستايي از کل 
شاغالن استان، پايين ترين نســبت را به خود اختصاص داده و 
بعداز آن استان هاي سمنان با 0.6درصد و يزد با 0.۷درصد در 
رتبه هاي بعدي قرار دارند. اين نســبت در استان تهران نيز به 

4درصد مي رسد.

شكست رؤياي روستاي صنعتي
اگرچه به واسطه مشكالت اقليمي ايران و همچنين مسائل مربوط 
به مهاجرت و خالي شدن روستاها، همواره ايجاد اشتغال صنعتي 
در مناطق روستايي در برنامه قرار داشته؛ اما آمارهاي رسمي از 

شكست اين برنامه ها حكايت دارد. 
براساس آخرين اطالعات، در سال98 اشتغال روستايي در بخش 
کشــاورزي با 1.3درصد افزايش نسبت به ســال قبل، همچنان 
گسترده ترين بخش کاري در روســتاها بوده و جمعيت شاغالن 
اين بخش با 39هزار و ۷04نفر افزايش به 3ميليون و 19۷هزار و 

38۷نفر رسيده است.
 اين در حالي است که اشتغال روســتايي در بخش صنعت فقط 
0.4درصد افزايش داشته و جمعيت شاغالن اين بخش با 3هزار 
و 288نفر افزايش از 888هزار و 308نفر فراتر نرفته اســت. در 
اين ميان اشتغال روستايي در بخش خدمات 0.1درصد کاهش 
پيدا کرده و جمع شــاغالن اين بخش به يك ميليون و 559هزار 
و 524نفر رســيده و اشتغال بخش ســاختمان نيز با 0.1درصد 
افزايش، 829هزار و ۷5نفر از مجموع جمعيت روســتايي ايران 

را جذب کرده است.

وضعيت بخش هاي اقتصادي در روستاها
بررسي ها نشــان مي دهد نســبت بخش کشــاورزي در بين 
بخش هاي عمده اقتصادي 49.4درصد اســت؛ اما اين نسبت 
در ميان استان هاي کشور به شدت متغير است؛ به گونه اي که 
استان کرمانشاه با نسبت ۷2.4درصد بيشترين و استان تهران 
با نسبت 10.3درصد کمترين ميزان اشتغال بخش کشاورزي 
را دارند. همچنين نسبت اشــتغال بخش صنعت روستايي در 
بين بخش هاي عمده اقتصادي 13.۷درصد اســت که در بين 
استان ها بيشترين نسبت معادل 31.4درصد مربوط به استان 
تهران و کمترين آن با 4.2درصد مربوط به اســتان کرمانشاه 

بوده است.
 نســبت بخش خدمات روســتايي در بيــن بخش هاي عمده 
اقتصادي نيز 24.1درصد اســت که در بين استان هاي کشور 
بيشترين اين نســبت با 50.8درصد مربوط به استان بوشهر و 
کمترين آن با 10.1درصد مربوط به اســتان زنجان بوده است. 
نسبت بخش ساختمان نيز در بين بخش هاي عمده اقتصادي 
در کشور 12.8درصد برآورد شده که در بين استان هاي کشور 
بيشترين نســبت با 34.2درصد مربوط به استان چهارمحال و 
بختياري و کمترين آن با 6.8درصد مربوط به اســتان زنجان 

است.

بورس

كسب وكار

مالیات

وزير نيرو نسبت به تبعات افزايش فشار بر شبكه برق و گرمای شديد هفته آينده هشدار داد

دوراهی کاهش مصرف یا خاموشی
در شــرايطي که کل ظرفيت واقعي توليد 
برق ايران 54هزار مگاوات در روز اســت، 
پيش بيني مي شــود ظرف روزهاي آينده 
ميــزان تقاضــا و مصرف برق بــه 60هزار 
مگاوات برســد، حال 2راه پيش روي همه 
قرار دارد، کاهش مصرف يــا کنار آمدن با 

خاموشي ها در تابستان داغ.
ديروز مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي 
صنعت برق اعالم کرد: احتمال خاموشــي 
در هفته آينده زياد اســت. با اين هشــدار 
به نظر مي رسد پس از پايان برگزاري مناظره 
سوم نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، 
وزارت نيرو گزينه خاموشي هاي برنامه ريزي 
شده را روي ميز خود قرار خواهد داد، مگر 
اينكه جمع آوري ماينرهاي رمزارز، کنترل 
مصرف و افزايش حداکثري ظرفيت توليد 
برق نيروگاه ها بتواند جلوي خاموشــي ها 

را بگيرد.
به گزارش همشهري، ســخنگوي صنعت 
برق مي گويد: صنعت برق فقط امكان توليد 
54 هزار مگاوات برق را در زمان اوج)پيك( 
مصرف دارد، در نتيجــه اختالف بين ارقام 
مصرف و توليد برق بايد با مديريت مصرف 
جبران شــود. به گفته رجبي مشــهدي، با 
توجه به اينكه مطابق با اطالعات هواشناسي 
در هفته آينده گرماي بســيار قابل توجه 
و پايداري در کشــور حاکم خواهد شــد، 
پيش بيني مي شود ميزان مصرف برق از مرز 

هشدار عبور کند و به نقطه بحراني برسد.
در شرايطي که شــرکت توانير اعالم کرده؛ 
شــرکت هاي برق منطقــه اي و توزيع در 
سراسر کشــور، خود را براي شرايط تنش 
دمايي، در هفته آينده کــه باعث افزايش 
شديد مصرف خواهد شد، آماده مي کنند، 
همايــون حايري، معاون وزيــر نيرو تأييد 
کرد: براساس پيش بيني ها، در هفته آينده 
ميانگين دماي هوا 1.4درجه افزايش خواهد 
يافت و در شــرايط تنش دمايي و افزايش 

مصرف برق قرار خواهيم گرفت.

توضيحات وزير نيرو
همزمان، ديروز رضــا اردکانيان، وزير نيرو 
در جمع خبرنگاران، بــار ديگر تأکيد کرد: 
گرماي زودرس، کاهش توليد نيروگاه هاي 
برق آبي، اســتخراج رمز ارزها و تأخير در 
برنامه تعميرات نيروگاهي، عمده علت هاي 

خاموشي هاست.

به گفته اردکانيان، ظرفيــت توليد در کل 
نيروگاه هــاي ايران 85هزار مــگاوات برق 
است، اما به دليل عمر نيروگاه ها و فرسودگي 
آنها و وضعيت دماي هــوا، خروجي واقعي 
برق نيروگاه ها 60هزار مگاوات خواهد بود، 
البته به شرطي که همه سدها پر از آب باشد 
و همــه نيروگاه هاي حرارتــي هم در مدار 

توليد باشند.
او تأکيد کرد: ۷3 هزار مــگاوات نيروگاه 
نصب شده حرارتي در ايران وجود دارد، 
اما ظرفيت عملي اين نيروگاه ها با توجه به 
مسئله عمر نيروگاه ها و فرسودگي آنها و 
همچنين با توجه به وضعيت دما و ارتفاع 
محل استقرار نيروگاه نسبت به سطح دريا، 
با کاهش توان خروجي مواجه است. بر اين 
اســاس در بهترين حالــت حداکثر توان 
خروجي از ۷3 هزار مگاوات نصب شــده 
در نيروگاه هاي حرارتي، 50 هزار مگاوات 
اســت. به گفته وزير نيرو، اگر توان توليد 
10 هزار مگاواتــي نيروگاه هاي برقابي را 
به توان توليد نيروگاه هاي حرارتي اضافه 
کنيم، حداکثر توان توليد برق به 60 هزار 
مگاوات مي رسد، البته اين ظرفيت وقتي 
به حداکثر مي رســد که همه ســدها پر 
باشــند و همه واحدهاي حرارتي نيز در 

مدار باشند.

احتمال فروپاشي شبكه برق يا بالك اوت
احتمال فروپاشــي شــبكه برق يا »بالك 
اوت« موضوعي اســت که ديروز وزير نيرو 
احتمال وقوع آن را بعيد ندانســت و گفت: 
برنامه خاموشي احتمالي منتشر مي شود؛ 
زيرا اگر محاســبات ما براي همــكاري با 
بخش هاي فعال در صنعت و معدن و ديگر 
حوزه ها جواب ندهد، چاره اي جز خاموشي 
نداريم. او با اشاره به اهميت پايداري شبكه 
برق هشدار داد: اگر شرکت مديريت شبكه 
برق شــرايط را به گونه اي بــرآورد کند که 
احتمال فروپاشي شــبكه برق کشور وجود 
داشته باشــد، بي درنگ نســبت به اعمال 
خاموشــي موضعي اقدام خواهد کرد و اين 

ارتباطي با خاموشي کامل ندارد.
به گزارش همشــهري، اظهارنظر تازه وزير 
نيرو در شــرايطي بيان شــده کــه امكان 
بهره گيري از برخــي ظرفيت نيروگاه هاي 
برقابــي و حرارتي به دليل کم آبــي و قرار 
داشــتن در فصل تعميرات وجود ندارد، به 
همين دليل وزارت نيرو، به دستور دولت، 
تالش مي کند تا برق واحدهاي غيرقانوني و 
حتي مجاز استخراج رمز ارزها را قطع کند. 
گام ديگر وزارت نيرو تالش براي واردات برق 
از کشورهاي همســايه ازجمله آذربايجان، 
ترکمنســتان و ارمنستان اســت، به گفته 

اردکانيان، مذاکرات براي واردات برق از اين 
کشورها به نتيجه رسيده است.

جمع آوري ماينرها و قطع برق ادارات
در شرايطي که شبكه برق احتماال در روزهاي 
آينــده وارد دوره اي از بحران خواهد شــد، 
مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق تهران 
بزرگ از اجراي برنامه اي ويژه  و از عزم جدي 
اين شــرکت در مبارزه بــا توليد کنندگان 
غيرمجاز ارز هاي ديجيتال خبر داد. حسين 
صبوري گفت: از ابتداي سال 1399 تا پايان 
ارديبهشت ســال جاري، 183 مزرعه بزرگ 
توليد غيرمجــاز ارز ديجيتال بــا 11 هزار 
دستگاه ماينر کشف و شناسايي شده است.

به گفته او، يك مرکز بزرگ توليد رمز ارز که 
ميزان توان مصرفي لحظه اي آن 6.3 مگاوات 

بود، شناسايي و جمع آوري شده است.
در کنار اينها، اعالم شــده، شرکت توزيع 
نيروي برق تهران بزرگ تا تاريخ 18خرداد 
امسال، برق 300دستگاه اجرايي پرمصرف، 
ازجمله تعدادي از ســاختمان هاي اداري 
متعلق به دستگاه هايي همچون هواپيمايي 
ماهان، نفت فالت قــاره، موزه فرش ايران، 
بانك هاي سامان، تجارت، سپه، کشاورزي، 
ملي و صادرات، دانشــگاه مالك اشــتر و 
سازمان ميراث فرهنگي را قطع کرده است.

مرکز پژوهش هاي مجلس رونمايي کرد

نرخ هاي نجومي در بازار سياه 
مجوزهای كسب وكار

مرکز پژوهش هاي مجلس از قيمت خريد و فــروش برخي مجوزهاي 
کســب وکار در فضاي مجازي پرده برداري کرد. در اين گزارش تأکيد 
شده شكل گيري انحصار در برخي کسب وکارها و ايجاد منافع رانتي براي 
انحصارگران، ضمن اينكه بازارها را از کارايي و منافع رقابتي محروم کرده به شكل گيري 

بازار سياه خريدوفروش مجوز اين کسب وکارها منجر شده است.
به گزارش همشهري، اصلي ترين عامل شــكل گيري بازار خريدوفروش مجوز برخي 
کسب وکارها، اجرا نشدن يا نقض قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44قانون اساسي 
عنوان مي شود، اما بررسي ها نشــان مي دهد حتي در مورد برخي از کسب وکارها که 
حكم ماده ۷ قانون اصل 44 اجرا شده است نيز همچنان بازار سياه خريد و فروش مجوز 

وجود دارد و مجوز آنها چند صد ميليون تومان خريد و فروش مي شود.

گشت وگذاري در بازار فروش مجوز
براســاس فهرســت اجمالي مرکز پژوهش هاي مجلس، از قيمت گذاري مجوزهاي 
موردنياز براي راه اندازي برخي از کسب وکارها، مجوز ايجاد کارگزاري بورس با ارزش 
50ميليارد تومان، گران ترين مجوز در اين بازار اســت و در آخر فهرســت نيز مجوز 
راه اندازي آموزشگاه زبان خارجي قرار دارد که مجوز آن به مبلغ ماهانه يك تا 2ميليون 
تومان اجاره داده مي شود. درحالي که مجوز کارگزاري بورس، عنوان گران ترين مجوز 
را در گزارش بازوي تحقيقاتي مجلس به خود اختصاص داده، به تازگي يكي از بانك ها، 
20درصد از سهام دومين شرکت بزرگ کارگزاري بورس را به بهاي 460ميليارد تومان 
واگذار کرد. به اين ترتيب ارزش 100درصد اين شــرکت کارگزاري از 2هزار ميليارد 
تومان هم فراتر رفت. قيمت تمام شده اين سهام در دفاتر بانك مزبور فقط 6ميليون و 
94هزار تومان ثبت شده بود. مرکز پژوهش ها تأکيد دارد، دسترسي برخي کسب وکارها 
به رانت و يارانه نيز باعث ارزشمند شدن مجوز آنها و درنتيجه سختگيري در مورد صدور 
مجوز جديد براي آنها شده که مي توان به مجوز نانوايي به دليل بهره مندي از سهميه آرد 
يارانه اي، مجوز روزنامه به دليل داشتن سهميه کاغذ يارانه اي، مجوز پتروشيمي به دليل 
بهره مندي از گاز ارزان و مجوز مؤسسه فرهنگي و هنري به دليل معافيت مالياتي اشاره 
کرد، اما به نظر مي رسد برخي ديگر از مجوزها، صرفاً براي حفظ انحصار فعاالن فعلي به 
اين روزگار دچار شده اند. به عبارت ديگر، انحصارگرايي در اين حوزه ها، باعث شده فارغ 
از ميزان سوددهي کسب وکار که در دوره هاي رکود و رونق بازار تغيير قابل مالحظه اي 
دارد، ارزش مجوز راه اندازي فعاليت و به تبع آن ارزش شرکت هاي فعال در اين حوزه ها 

به صورت نجومي افزايش پيدا کند.

خريدوفروش مجوزهاي غيرانحصاري
مرکز پژوهش هاي مجلس مي گويد در بازار ســياه مجوز، جواز2کســب وکار »دفتر 
خدمات پيشخوان دولت« و »آژانس گردشگري« نيز خريدوفروش مي شود؛ درحالي که 
حكم ماده ۷قانون اجراي اصل 44در مورد آنها کاماًل اجرا شده و ضمن شفاف سازي 
شرايط صدور مجوزهاي آنها، مصوبه هيأت مقررات زدايي نيز براي هر دوي آنها وجود 
دارد و قاعدتاً هر متقاضي بايد بتواند به راحتي مجوز موردنظر را از مسير قانوني دريافت 
کند؛ درنتيجه ديگر نيازي به خريد مجوز نخواهند داشت و طبعاً اين مجوزها نبايد در 
بازار قيمت داشته باشند، اما بازهم اين احتمال وجود دارد که يا به دليل تسهيل نشدن 
شرايط صدور اين مجوزها در هيأت مقررات زدايي يا بي اعتنايي دستگاه صادرکننده 
مجوز به مصوبه اين هيأت، دريافت اين مجوزها نيز با مشــكالتي روبه رو باشد و بازار 

سياه، خريدوفروش آن را داغ کند.

ســازمان امور مالياتي، در بخشــنامه اي ماليات 
قطعي براي برخي صاحبان مشاغل بابت عملكرد 
ســال 99را ابالغ کرد تا هم دريافــت ماليات ها 
آسان شــود و هم اينكه جلوي ناهماهنگي ها در سراسر کشور 

گرفته شود.
به گزارش همشهري، براســاس اعالم ســازمان امور مالياتي، 
مشاغلي که ميزان فروش کاالها و خدمات آنها در سال گذشته 
تا مبلغ 16ميليارد و 200ميليــون تومان بوده، حداکثر تا پايان 
خرداد ماه مي توانند براســاس ميزان ماليات تعيين شــده به 
پرداخت ماليات اقدام کنند.  همچنين آن دسته از مشاغلي که 
مشمول معافيت مالياتي با نرخ صفر باشند، به شرط حفظ ضوابط 
معافيت يا نرخ صفر مالياتي، تنها موظف به ارائه اظهارنامه مالياتي 
هستند و اگر اظهارنامه را تكميل و ارسال نكنند، معافيت مالياتي 

آنها لغو خواهد شد.

جدول ماليات
صاحبان مشاغل با ميزان ماليات قطعي تا 30ميليون ريال، ميزان 
مالياتي پرداختي آنها همانند ســال 98خواهد بــود و ماليات آنها 
افزايش نمي يابد. افزون بر اين، صاحبان مشــاغل با ميزان ماليات 
قطعي از 30تا 60ميليون ريال هم بايد 4درصد بيشــتر از ماليات 
پرداختي سال 98پرداخت کنند و ميزان افزايش مالياتي صاحبان 
کسب وکاري که ماليات قطعي آنها در ســال 98بين 60ميليون تا 
120ميليون ريال بوده، 8درصد بيشــتر از ماليات سال 98خواهد 
بود. ســازمان امور مالياتي ميــزان افزايش مالياتي کســاني را که 
ميزان ماليات پرداختي آنها در ســال 98باالي 120ميليون ريال 
بوده 12درصد براي ســال 99افزايش داده و تأکيد مي کند ماليات 
دهندگاني که ميــزان فــروش کاال و ارائه خدمات آنها در ســال 
1399بيش از مبلغ 16ميليون و 200هزار ريال باشد مكلف به تسليم 
اظهارنامه و پرداخت ماليات متعلق با رعايت مقررات مربوط هستند.

تقسيط ماليات
براساس اعالم سازمان امور مالياتي، درخصوص صاحبان مشاغلي 
که امكان پرداخت ماليات مقطوع را به صورت يكجا تا پايان خرداد ماه 

سال 1400 نداشــته باشــند، ماليات مقطوع آنها حداکثر تا 5 ماه 
به صورت مساوي تقسيط مي شود و پرداخت نشدن ماليات در موعد 
مقرر، مشــمول جريمه خواهد بود. همچنين اگر اسناد و مدارکي 
به دست سازمان امور مالياتي برسد که مشخص شود مجموع فروش 
کاال و ارائه خدمات ماليات دهندگان در ســال 1399بيش از مبلغ 
ابرازي به عنوان فروش کاال و خدمات و ساير درآمدها بوده، مشروط 
به اينكه مجموع درآمد آنها از حد تعيين شده بيشتر باشد، نسبت 
به محاسبه و حسب مورد مطالبه مابه التفاوت ماليات متعلقه اقدام 
خواهد شد. سازمان امور مالياتي مي گويد :صاحبان مشاغلي که سال 
1399نخستين سال فعاليت آنها بوده است، مشمول برخورداري از 
مفاد اين دســتورالعمل نخواهند بود و لذا مكلــف به انجام تكاليف 

قانوني ازجمله تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر هستند.

ماليات سكه
همچنين تمام صاحبان مشاغلي که عالوه بر فعاليت اصلي خود 
نسبت به خريد سكه از بانك مرکزي اقدام و سكه هاي خريداري 
شــده را در طول ســال 1399دريافت کرده اند، براي پرداخت 
ماليات سكه مي بايست به صورت مجزا و براساس دستورالعمل 

صادره در ارتباط با تعيين ميزان ماليات سكه اقدام کنند.

ماليات كرونا زده ها
ســعيد ممبيني، رئيس اتاق اصناف ايران با بيان اينكه برخي از 
صنوف، مانند تاالرها که بعضاً تا اواســط مــاه پيش هم تعطيل 
بوده اند، معتقداســت: به دليل اينكه در شــرايط کرونا فعاليتي 
نداشته  يا اساســاً تعطيل بوده اند مي بايســت از ماليات معاف 
شــوند، گفت: با توجه به اينكه زمان به نسبت طوالني از خرداد 
 ماه را از دست داده ايم و بخشــنامه ماليات با تأخير ابالغ شده، 
درخواست کرده ايم زمان تسليم اظهارنامه تمديد شود. او تأکيد 
کرد: همچنان در حال پيگيري هســتيم و اميدواريم مسئوالن 
ســازمان مالياتي به اين نكته توجه کنند؛ زيرا در فرصت باقي 
مانده تا پايان خرداد  ماه تراکم جمعيت براي تسليم اظهارنامه يا 
تكميل فرم مالياتي موضوع تبصره ماده 100 مي تواند آزاردهنده 
باشد و با توجه به شــرايط کرونايي که وجود دارد و بسياري از 
مسئوالن واحدهاي صنفي درگير انتخابات رياست جمهوري و 
شوراي شهر هستند؛ مصرانه درخواست داريم که فرصت تسليم 

اظهارنامه تمديد شود.

سازمان امور مالياتي در بخشنامه اي ابالغ کرد

اعالم ماليات قطعي اصناف 

اين روزها در جريان برگزاري ســيزدهمين  
دوره انتخابــات رياســت جمهوري آمارهاي 
متفاوتي از متغيرهاي اقتصادي ارائه مي شود 
که گاه با واقعيت هاي موجود همخواني ندارد؛ چنان که روز 
دوشنبه ارائه يك سلســله اعداد، از زبان يكي از نامزد هاي 
رياست جمهوري، واکنش وزير اقتصاد را برانگيخت. به گزارش 
همشهري،يكي از آمارهاي ادعايي نامزد يادشده تامين مالي 
300هزار ميليارد توماني دولت از بازار سرمايه بود. منتقدان 
مي گويند دولت براي تامين کسري بودجه اش از طريق بازار 
ســرمايه، زمينه هاي نزول بورس را فراهم کرده اســت. اما 
واقعيت چيست؟ حجم کل تامين مالي دولت از بازار سرمايه 

در سال گذشته چقدر بوده است؟

آمار ها چه مي گويند؟
داده هاي آماري بانك مرکزي نشان مي دهد جمع کل تامين 
مالي دولت از طريق انتشار اوراق بدهي در سال1399 معادل 
183هزار و 300ميليارد تومان بوده که بخش عمده اين رقم 
شامل فروش اوراق مرابحه دولتي است. طبق اين اطالعات 
از جمع کل اوراق بدهي که دولت در سال گذشته فروخته، 
130هزار و 200ميليارد تومــان آن مربوط به فروش اوراق 
مرابحه دولتــي و 43هزار و ۷00ميليــارد تومان مربوط به 
فروش اســناد خزانه اسالمي بوده اســت. اين دو نوع اوراق 
بدهي بيشترين سهم را در تامين مالي دولت در سال گذشته 
داشته اند. دولت همچنين پارسال 5هزار ميليارد تومان اوراق 
منفعت و 4.4هزار ميليارد تومان اوراق سلف موازي استاندارد 

فروخته است.
در مورد اينكه چه ميزان از اين اوراق به جذب نقدينگي به طور 
مستقيم از بازار سرمايه منجر شده، شك و ابهام وجود دارد 
و تاکنون هيچ نهاد رسمي گزارشي در اين باره منتشر نكرده 
اما آنطور که روز سه شنبه فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد گفت، 
دولت اجازه عرضه 213هزار ميليــارد تومان اوراق بدهي را 
داشــت که از اين ميزان 132هزار ميليــارد به فروش رفت. 
خريداران اين اوراق عمدتاً کساني بودند که نمي توانستند از 
لحاظ قانون و مقررات در بازار سهام وارد شوند و تنها گزينه 
آنها بازار بدهي بود؛ بنابراين رقــم 300هزار ميليارد تومان 

کذب است.
فعال در فضاي ابهام آلود نظام آماري که هميشــه حلقه هاي 
گمشده اي وجود دارد، مشخص نيست چه ميزان از منابعي 
که مي توانســت صرف معامالت سهام شــود، صرف فروش 
اوراق بدهي دولتي شــده؛ با اين حال شواهد موجود نشان 
مي دهد احتماال اين منابع را در ســال گذشته، صرف نظر از 
بانك ها، صندوق هاي سرمايه گذاري خريده اند؛ موضوعي که 
در چند ماه گذشته مورد توجه سازمان بورس و اوراق بهادار 
قرار گرفته و صندوق هاي ســرمايه گذاري با درآمد ثابت به 
سرمايه گذاري حداقل 15درصد و حداکثر 25درصد از ارزش 

کل دارايي هايشان در سهام ملزم شده اند.

جمع كل تأمين مالي از طريق بازار سرمايه
آمار هاي بانك مرکزي نشــان مي دهد در سال گذشته که 
کشور با بحران شديد تامين نقدينگي مواجه بود بازار سرمايه 

توانســت 44۷هزار ميليارد از منابع مالي مــورد نياز همه 
بخش هاي اقتصادي، ازجمله دولت و شرکت هاي خصوصي 
را تامين کند. ايــن تامين مالي از طريق افزايش ســرمايه، 
عرضه هاي اوليه و فروش اوراق بدهي انجام شده است. طبق 
اين آمار حجم تامين مالي انجام شده از بازار سرمايه در سال 
گذشته 10۷درصد افزايش داشته که در تاريخ بازار سرمايه 
بي سابقه اســت. همچنين طبق آمار بانك مرکزي، دولت و 
شــرکت هاي بخش خصوصي توانســته اند در سال گذشته 
225هزار ميليارد تومان از منابع مالي مورد نيازشــان را از 
طريق فروش اوراق بدهي و 222هزار ميليــارد تومان را از 

طريق عرضه اوليه و افزايش سرمايه به دست بياورند.
حجم تامين مالي بخش خصوصي در ســال گذشته به طور 
بي سابقه اي رشد کرد و شرکت هاي بخش خصوصي توانستند 
36هزار و 300ميليارد تومان از نقدينگي مورد نيازشــان را 
با فروش اوراق بدهي در بورس تاميــن کنند که اين مقدار 
411درصد رشد داشته است. همه اين ارقام نشان مي دهد 
در شرايطي که اقتصاد ايران ســال گذشته به دليل افزايش 
تحريم ها و شيوع کرونا با کمبود پول مواجه بوده، بازار سرمايه 

توانسته بار تامين مالي اقتصاد ايران را به دوش بكشد.

همشهري آمارهاي تازه بانك مرکزي را تحليل مي کند

ركوردشكني بورس در تأمين مالي و فروش اوراق بدهي

تسليت به همكار
  بــا نهايــت تأســف و تأثــر مطلــع شـــديم همكارعزيزمــان

 آقاي محسن افشاری  در غم از دست دادن  پدر به سوگ نشسته 
است. براي درگذشته رحمت الهي و براي بازماندگان صبر از درگاه 

ايزد منان خواهانيم .
همكاران شما در موسسه همشهري

ارزش كل تأمين مالي دولت مبتني بر اوراق بدهي در 
سال1399- ارقام به هزار ميليارد تومان

ارزش نام اوراق

43.7اسناد خزانه اسالمي

4.4 سلف موازي استاندارد

130.2 اوراق مرابحه

5 اوراق منفعت

183.3جمع

نرخ پيشنهادي فروش برخي مجوز كسب وكارها در فضاي مجازي و سايت هاي اينترنتي

صادركننده اصلي مجوزنرخ پيشنهادي فروش)تومان)نام كسب وكار

سازمان بورس و اوراق بهادارتا 50ميلياردكارگزاري بورس

وزارت بهداشت، درمان و 5تا 30ميلياردبيمارستان
آموزش پزشكي

درمانگاه 
وزارت بهداشت، درمان و 3تا 20ميلياردشبانه روزي

آموزش پزشكي

وزارت بهداشت، درمان و 3.5تا 10ميلياردداروخانه
آموزش پزشكي

سردفتري اسناد 
سازمان ثبت  اسناد و امالكتا 10ميلياردرسمي

مجتمع رفاهي 
وزارت راه و شهرسازيتا 8ميلياردبين راهي

آموزشگاه فني و 
وزارت تعاون، كار و رفاه 75ميليون تا 2ميلياردحرفه اي

اجتماعي

پليس راهنمايي و رانندگييك تا 2ميلياردآموزشگاه رانندگي

وزارت نيروتا 1.9ميلياردنيروگاه خورشيدي

مؤسسه آموزش 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري30تا 750ميليونعالي آزاد

مركز درمان 
سوءمصرف 
مواد مخدر

وزارت بهداشت، درمان و 300تا 400ميليون
آموزش پزشكي

دفتر خدمات 
وزارت ارتباطات و فناوري 150تا 250ميليونپيشخوان دولت

اطالعات

وزارت ميراث فرهنگي و 30تا 160ميليونآژانس گردشگري
گردشگري

آموزشگاه آرايش 
اتحاديه ها و وزارت تعاون، كار و 60تا 100ميليونزنانه

رفاه اجتماعي

مؤسسه فرهنگي 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميتا 100ميليونو هنري

سفره خانه و 
اتاق اصناف استان هااجاره ماهانه 3تا 10ميليونقهوه خانه

وزارت آموزش وپرورشاجاره ماهانه يك تا 2ميليونآموزشگاه زبان



شماره 122
20  خرداد 1400 
پنجشنبه

06

شهر 
آب های زالل

با رفتن به شهر دماوند می توانید 
همزمان از چند آبشار زیبای نزدیك 

تهران دیدن كنید

08

آرامش در 
سواحل اطلس

سرزمین فوتبال 
و گیتار و فستیوال و گاوبازی

چگونه سرزمینی است؟

10

عصرانه های 
خوشمزه بهاری

آشپز این هفته پیشنهاد 
تهیه 2 كیك و یك حلوای 

خاص دارد

09

بيا با هم 
آشنا شويم

برای آشنایی پیش از ازدواج 
این باید و نبایدها را 
به یاد داشته باشید

اسدهللا امرایی از نقش ادبیات در امیدبخشی 
به مردم می گوید

گفت وگو با مایك رستم پور، بازیكن ایرانی-آمریكایی تیم 
ملی بسكتبال كه اصالت آبادانی دارد 

ادبیات؛ روشنی بخش 
روزگار ما

در ایران عاشق 
فسنجان شدم
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پای صحبت های مرجانه گلچین
بازیگر توانمندی كه از نقش های جدی 
به ستاره نقش های كمدی تبدیل شده است

دوست دارم 
نقش منفی  بازی كنم

بهترین روزهای زندگی 
ورزشی ام را در آبادان 

سپری كردم. چهارسال در 
دانشگاه بازی می كردم و 

به همین خاطر از پدرم دور 
بودم اما وقتی به آبادان 

آمدم دو ماه كنار هم 
زندگی كردیم. این اتفاق 

 خیلی برایم خاص و 
به یادماندنی است

انسان در هر صورت از 
محیط طبیعی و اجتماعی 
خود تأثیر می پذیرد و 
نویسندگان و شاعران هم از 
این قاعده مستثنی نیستند. 
اما تأثیرپذیری نویسنده و 
شاعر در شعر او است و در 
تیزتر شدن شاخك های 
آفرینش ادبی

ی
اك

 س
ود

سع
: م

س
عك

خانم و آقای سیب! جان دلبندی درخطر است! 
سكوت دسته گلی است میان حنجره ام! 
این را شاعری گفته است كه نامش را در 
خاطرم گم كــرده ام، چون خودم را گم 
كرده ام، چون حق انتخــاب و قضاوت 
ندارم و اما و آیا مگر دوســت داشــتن 
انتخــاب و انتخاب قضاوت نیســت؟ 
كسی از دوردســت های جان می گوید 
در سكوت پیامی است كه در هیاهو نیســت! پس بروم چراغ را به 
تاریكی حمام بدهم و تن را به آب به بخشم! برق اما گم شده و آب 
در ارتفاع سوم كم جان است. یاد نه پارسال كه پیرار سال ها افتادم 
كه شیر درخوزستان تفتان، بی جان شد از بس كه تو سری و پیچ 
خورد؛ آب از بی آبی آب شده بود! بشرا بغضش را پشت پنجره آب 
كرد و زل زد به دوردست هایی كه كارون بی خروش و سر به زیر بود 
در نیمروزی كه سر تیرماه بود و خرمشــهر از بی آبی می خواست 

خودش را در دریا غرق كند.
بشــرا وقتی ســر چرخاند كه مادرش صدایش كرد؛ تلفن، امیر 
صدراست! بشــرا مثل همه دختران ایرانی در شــرم حضور پدر، 
گونه هایش گل بهی شد، حاال مادر محو رخسار بشرا و پدر منتظر 
شروع جام جهانی فوتبال بود. گرچه حواسشان ناخواسته به بشرا 
كه هیچ نمی گفت، گره خورده بود. امیرصدرا گفته بود وقتی آب 
نیست فكر می كنی عروسی، جشن دارد و بشرا جواب داد، نه واهلل. 
بماند تا شیرها لب تر كنند و بعد پنجره را باز كرد، هوای تب كرده 
بی مالحظه هجوم آورد درون اتاقی كه هیچ وقت این قدر بشــرا را 

حیران ندیده بود.
آیا خوشبختی از جایی شــروع می شــود كه زیاده خواهی پایان 
می یابد؟ یعنی وجود مبارك آب در عروســی بشــرا و امیرصدرا 
زیاده خواهی است؟ بی تردید چنین نیست، آب شرط حیات است؛ 
مثل انتخاب كردن و دوست داشتن كه نام دیگرش قضاوت است 
این را انجیر اصطهبان، انار ساوه و انگور تاكستان هم می دانند، حتی 
نخل ها هم. پس امیرصدرا و بشــرا همچنان وفادار به خوشبختی 
هستند چون می دانند زندگی بی رنج مثل درخت بی ثمر است. بشرا 
می گوید البته به قول پدر، مردان همیشه از خطر می ترسند و زنان 
از منظره آن. مادر جواب می دهد همین كه به خطر و دیدن خطر 
فكر می كنید، یعنی زندگی را دوست دارید همین كه پدر چهار دبه 
خالی در صندوق عقب گذاشته تا نیمه شب آب از دست تانكر بگیرد، 
یعنی زندگی را دوست داریم و دلبرانه آن را در آغوش می گیریم! 
حق با اوست، اصال معجزه انســان دوست داشتن است! همین كه 
دل در تپش و تمنای عاشقی است حتی در غیبت آب و برق. یعنی 
باران در راه است و برق تاریكی را روشن می كند و شیرین جویای 

حال فرهاد می شود!
آمدی، رد شدی تا برگردی

درخت های انار، پرتقال دادند
و سایه ها سر جایشان ماندند

حتی پس از غروب
چه كار به كار جهان داشتی

دیوانگی من بس نبود؟
بی آبی و كم آبی در سال دور و دیر اصال موضوع هیچ كس و هیچ جا 
نبود، نه مردمان سنندج، نه كازرون، نه اصفهان و خرمشهر و آبادان 
كه همه سیر باران های بهاری بودند. اصال آب بیشتر از نیاز بود، چون 

قله ها و دامنه ها برفی بود، چشمه ها جوشان، رودخانه ها جاری و دریا 
مواج بود و شتك ساحل خزر جاده چالوس را نمدار می كرد. راست 
این است من نخوردم در آن هزار سال پیش آبی كه شور باشد. آب 
شور دریاچه رضائیه بود كه مهربان تر از همه ناجیان جهان بود و من 
كه كوچك تر از كودكی بودم روی آب شناور بودم می دیدم مردمانی 
خود را گل آلود ساحل كرده بودند تا چروك ها را درمان كنند. آن 
سوتر كپر كوكا و كانادادرای شیشه  ای در آغوش یخ مسافران نمكی 
را صدا می  كرد. این ســوتر طبق طبق انگور تاكستان های ارومیه 
و هندوانه شیرین مراغه در تشــت یخ بالبان مردمان نمكی الفتی 
داشت و ما چه آسوده احوال بودیم از این ضیافت دریاچه رضائیه 

چنان شمشادهای الهیجان زیر باران.
تقویم را می بندم و پنجره را باز می كنم

می گذارم
بوی باران دهان كوچه را ببندد

حاال و این روزها خانم و آقای سیب جان دلبندی درخطر است! چون 
جان آب در دویست شهر درخطر است و برق به خاطر همدلی با آب 
درحال توافق با خاموشی در وقت و بی وقت است! واقعا مهرورزی 
دلیل نمی خواهد حتی وقتی خود خودتان را زیر باردغدغه ویرانگر 
گم كرده اید؟ كسی شبیه باران اردیبهشت ماه می گوید، همین كه 
در تكاپوی بی دریغ برای راه بردن زندگی هستیم. همین كه یك 
لقمه نان و سبزی مهیای گاز زدن اســت و یك قاچ خربزه ذائقه را 
ترمیم می كند و یا آن دو دست تنیده در هم كه یكی شده اند در قاب 

تماشای ماست، یعنی ما زندگی را دوست داریم.
نگاه كنیم به آن دخترك موقرمزی صورت كك مكی روی نیمكت 
سرشب كه بین پدر و مادرش نشسته و با حظی وافر و بستنی نانی 
بوس می كند یا این پسرك واكسی كه با چه تقالیی دارد كفش های 

پدر موقرمزی را برق می اندازد.
راست این است در روزگاری كه هوا بی شرمانه گرم، آب ناجوانمردانه 
غایب و برق مجرم باسابقه است وكرونا خوش رقصی می كند، تدبیر 
شاید این باشد ما بیشتر از دیروزها و همیشه ها به فكر بچه ها باشیم 
وقتی مسئوالن عمیقا غافل هســتند، یعنی ما به ناچار باید كمی 
تاریك و كمی تشنه بمانیم تا بچه ها حداقل های آسایش را تجربه 
كنند یعنی ما بزرگ ترها، خشم و زخم خود را چسب بزنیم تا بچه ها 
بیشتر از این  به خاطر ندانم كاری های ما  رؤیا و آرزوهایشان چروك 
نشود. آنان بی گناهانند، آب را ما از بس كه گل كردیم تاول زد و مثل 
بستر زاینده رود و كارون كویر شــد! برق را من دیدم اینجا و آنجا و 
هزار جا از طرف دوستانی به سرقت رفت تا درخدمت رمزارز باشد. 
راست این است حال روزگار اصال مساعد احوالپرسی نیست، من از 
سیب، گیالس، آلبالو و گالبی و حتی خیار و گوجه فرنگی پرسیدم، 
یعنی رفتم بپرسم كه حالشان چون است شــرمنده تر از كارون و 
زاینده رود و هامون لب گزیدند و هیچ نگفتند. من از لیلی حال دل 
عاشق پرسیدم سرجنباند و رفت كه یعنی مجنون است وقتی آب 
زیر آفتاب خشك شده و هیچ نمی گوید! بهتر است سكوت كنم و 

به شاعر پناه ببرم؛ 
دست باد را

در دست گندم گذاشته ام
تا نانی گرم شود

برای فرزندان آدم 

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 

  همه شعرها از آرش شفاعی
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در نزدیكی پایتخت

جنگلك، دیگر آبشار دره گروبارآبشاری به زاللی آینه

آبشار و چشمه تیزآب

آبشار برف دشت الر

دماوند یكی از شــهرهای نزدیك به تهران اســت كه اگر بخواهیم 
دقیق تر بگوییم، در 74كیلومتری پایتخت قرار دارد. یعنی با یك تا 
2ساعت رانندگی می توانیم خودمان را به آن برسانیم و از جاذبه های 
گردشــگری اش دیدن كنیم. جدا از كوه دماوند كه فخر این شهر 
نزدیك به تهران به حساب می آید، پیست آبعلی، دشت های الر و مشا، 
دریاچه های تار و هویر، چشمه اعال و چشمه سیاه سنگ و...، دماوند 

دارای چند آبشار زیباست كه در ادامه بیشتر با آنها آشنا می شویم.

در همان دره گروبار، آبشار دیگری وجود دارد كه معروف ترین و 
در عین حال محبوب ترین آبشار این محدوده به حساب می آید. 
این آبشار كه نامش »آینه رود« است، در یك كیلومتری شمال 
شرق دماوند قرار دارد و دارای 35متر ارتفاع است. این آبشار 
كه تقریبا در ارتفاع 2هزار و 100متری از سطح دریا قرار دارد، 
همانطور كه از نامش پیداست، آبی بسیار زالل دارد؛ تا جایی 
كه نامش را آینه رود گذاشــته اند. اگر می خواهید خودتان را 
مهمان آبشار آب و آینه كنید كه به زاللی آبش شهره است، 
می توانید از طریق آزادراه تهران-پردیس، با گذر از كمربندی 
بومهن، به منطقه گیالوند و سپس شهر دماوند برسید. از این 
شهر وارد بلوار شهید بهشتی شوید و در ادامه بعد از گذشتن 
از بلوار شهرداری و خیابان روح افزا، به سمت آبشار بروید. البته 
برای رسیدن به آبشار آینه رود، حدود یك كیلومتر پیاده روی 
در پیش است كه بهتر است از قبل با انتخاب كفش مناسب، راه 
رسیدن به آبشار زالل دماوند را برای خودتان هموارتر كنید. اگر 
می خواهید از این آبشار با دست پر برگردید و برای نزدیكان تان 
هم سوغات بیاورید، در مسیر این تنگه گیالس، زردآلو، آلبالو 
و گردو كه محصول همین خطه است، به عالوه عسل دماوند 
توسط محلی ها به فروش می رسد. هر چند كه هر چه سبك تر 
بروید و برگردید بهتر است؛ چون می توانید در مسیر برگشت با 
رفتن به جاده ُمشا كه در نزدیكی آبشار آینه رود است، ساعتی 
هم به منطقه توریستی »چشمه اعالء« بروید و كمی هم از 

جاذبه گردشگری این منطقه زیبا بهره مند شوید.

با رفتن به شهر دماوند می توانید همزمان از چند 
آبشار زیبای نزدیك تهران دیدن كنید

شهر آب های زالل

گل خانه 6

آبشارها یكی از جذاب ترین جاذبه های گردشگری به شمار می آیند. 
به خصوص در این وقت سال كه گرما امان همه را بریده و هركسی 
برای تفریح و گردش ترجیح می دهد جایــی را انتخاب كند كه 
نزدیك آب باشد و درنتیجه هوای خنك تری داشته باشد. ایران پر از 
آبشارهای دیدنی و زیباست، اما در این روزهای كرونایی و به خصوص 
در زمانی كه منع تردد بین شهری وجود دارد، عمال امكان بازدید از 
این جاذبه های گردشگری زالل و جذاب وجود ندارد. درعوض در نزدیكی پایتخت، جایی وجود 
دارد كه در آن آبشارهای بلند و كوتاه با چشم اندازهای زیبا جاخوش كرده اند و با دیدن شان 
فقط یكی دو ساعت رانندگی فاصله داریم. صحبت از شهر دماوند است؛ جایی كه اگر چه بیشتر 
شهرتش را مدیون كوه و قله زیبای دماوند است، اما اگر آن را بهشت آبشارها و چشمه ها بنامیم 

هم بیراه نگفته ایم. در این گزارش سری به دماوند و آبشارهای منحصر به فردش زده ایم.

كتاب گردی

شاید كه نه، حتما خاطرات كودكی 
بســیاری از ما با حمید جبلی گره 
خورده اســت؛ بازیگر، كارگردان، 
فیلمنامه نویــس و از همه مهم تر 
صداپیشــه ای كه اگر نبود، شاید 
هیچ وقت شخصیت های عروسكی 
كاله قرمــزی و پســرخاله تمــام 
كودكی مــا را پرنمی كردند. حاال 
آقای محبوب بچه هــای چندین 
نسل، در تازه ترین فعالیتش كتابی 
از خاطرات بامزه دوران كودكی اش 
منتشر كرده كه نامش »خاطرات 
یك پسر بچه شصت ساله« است! 
در پشت جلد این كتاب می خوانیم: 
»بین خودمان باشــد، بیشتر این 
قصه ها واقعی است. شاید نتوانسته 
باشــم چنان كــه بایــد غم ها و 
شادی های آن دوران را بیان كنم، 
اما غصه خراب شدن ماشین قرمز 
اســباب بازی ام از ناراحتی امروزم 
برای یك ماشین واقعی بیشتر بود 
و یك ریالی هایی كه جیبم را قلنبه 
می كرد، شادی اش خیلی بیشتر از 

حساب بانكی امروزم بود«.

خاطرات حمید جبلی

اگر به داســتان های كوتاه مرموز 
عالقه مندیــد، حتما كتــاب »نُه 
داستان« را بخوانید و از خواندنش 
لذت ببرید. كتابی نوشــته جروم 
دیویــد ســلینجر آمریكایی كه 
همانطور كه از نامش پیداســت، 
مجموعه 9داســتان كوتاه است. 
این كتاب كه ســال1953 منتشر 
شده، نخستین بار در سال1364 
توســط احمد گلشــیری ترجمه 
شد و 2سالی اســت كه با ترجمه 
تازه كاوه میرعباسی در نشر ماهی 
دوباره به دنیای نشر بازگشته است. 
»یه روز عالی بــرای موزماهی«، 
»در آستانه جنگ با اسكیموها«، 
»مرد خندان«، »در قایق بادبانی«، 
»تقدیم به ازمی، با عشق و نكبت«، 
»دهانم زیبا، چشــمانم ســبز«، 
»دوره آبــی دودمیه اســمیت« و 
»تدی« داســتان های جذاب این 
كتاب است كه سال ها پیش با نام 
»دلتنگی های نقاش خیابان چهل 
و هشتم« در ایران منتشر شده بود.

نُه داستان مرموز!

عاشق سینما هستید، پس حتما 
كتــاب »عكس دســته جمعی با 
پدرخوانــده« را بخوانیــد. كتابی 
كه داغ داغ همین امســال منتشر 
شده و ســفری به سه گانه معروف 
كاپوالســت. این كتاب كه نشــر 
چشمه آن را منتشــر كرده، اثری 
از صفــی یزدانیان، فیلمســاز و 
منتقــد سینماســت. كتابی كه 
خود نویسنده درباره آن می گوید: 
»همیشه و همچنان وقت تماشای 
هر كدام از پدرخوانده ها، گوشه ای 
از ذهنم این حس هم می گذرد كه 
انگار وارد دنیایی ممنوع شــده ام. 
انگار جایی هستم كه نباید باشم. 
انگار سرك كشــیده ام به زندگی 
آدم هایی كــه زبان مشــترك و 
روابطی كه میان شــان می گذرد، 
سرشــار اســت از انبوهی اشاره و 
رمز كه فقط خودشــان از آن سر 
در می آورند. پــس تو را می خوانم 
كه با من به پرســه در سرزمینی 
 بیایی كه خود اجازه ورود به آن را 

ندارم«.

عكس با پدرخوانده

پنجشنبه

شماره 122
20  خرداد 1400 

تا از دره گروبار بیرون نیامده ایم، بد 
نیست سری هم به آبشار »جنگلك« 
بزنیم؛ آبشــاری 35متری در ارتفاع 
2هــزار و 320متری ســطح دریا 
كه برای رســیدن به آن دســت كم 
3ســاعت پیاده روی الزم است! اما 
اگر حوصله كنید و این چند ساعت 
پیاده روی را انجــام دهید، مهمان 
منظره ای می شوید كه شاید مشابه 
آن را هیچ وقت در زندگی تان ندیده 

باشید. آبشار جنگلك در 7كیلومتری شرق دماوند قرار دارد. در دره گروبار، دره های 
فرعی زیادی وجود دارد كه عموما جهتی شمالی دارند.

نمی شــود نامی از دماوند برده شود 
و از آبشار و چشــمه »تیزآب« یادی 
نكرد. در حدود 9كیلومتری شــمال 
دماوند، در روســتای »دشتمزار« و 
دره یك و نیــم كیلومتری بكری كه 
نامش »تیزآب« اســت، آبشاری با 
طول تقریبی 10متر از دل صخره ها 
به پایین سرازیر اســت كه آن را هم 
تیزآب می نامند. اگر می خواهید دلیل 
این نامگــذاری را بدانید، فقط كافی 

است كمی از آب این آبشار بنوشید. طعم تند و تیز آب این آبشار باعث شده تا محلی ها 
به آن عنوان »تیزآب« بدهند! درست در 500متری این آبشار، چشمه ای هم با همین 
نام وجود دارد كه در تمام ایام ســال، به ویژه فصل بهار و تابستان گردشگران زیادی را 
جذب خود می كند. دلیلش هم این است كه این آبشار و چشمه عالوه بر زیبایی منحصر 
به فردشان، خواص درمانی هم دارند و به گفته بومی های این خطه، برای بهبود بسیاری 
از بیماری های پوستی و گوارشی مفید هستند. اگر می خواهید این آبشار زیبا را در ارتفاع 
2هزار و 430متری سطح دریا ببینید، از طریق جاده امام خمینی)ره( شهر دماوند، به 

جاده تیزآب در شمال این شهر بروید و خودتان را به چشمه و آبشار تیزآب برسانید. 

در كنار معروف ترین آبشــارهای 
شــهر دماوند كه تیزآب، آینه رود، 
جنگلك و گروبار ازجمله آنهاست، 
در این محدوده چند آبشار كوچك 
و بزرگ دیگر هم وجــود دارد كه 
یكــی از بهترین های آنها، آبشــار 
»برف« تنگه الر است. آبشار برف 
تنگه الر در شرق منطقه الر دماوند 
قرار دارد و چون در منطقه »برف 
تنگه« واقع شده، به آن آبشار برف 

گفته می شود. ویژگی منحصر به فرد این آبشار، قرار گرفتنش در دشت الر است؛ 
دشتی كه در كوهپایه قله دماوند واقع شده و با رفتن به آن می توانید نمایی كامل 

از زیباترین كوه ایران را مشاهده كنید. 

»گروبار« در محاصره كوه های بلند
یكی از زیباترین آبشارهای شــهر دماوند، در دره گروبار قرار دارد؛ دره ای در 5كیلومتری شــرق دماوند كه با آبشار 
20متری اش، یكی از مناطق گردشگری شرق پایتخت به حساب می آید. آبشار گروبار همانطور كه گفته شد، 20متر 
ارتفاع دارد و در ارتفاع 2هزار و 230متری از سطح دریا واقع شده است. نكته جالب توجه درباره آبشار گروبار، قرار گرفتن 
آن در میانه تنگه ای تنگ و در محاصره كوه های مرتفع است كه باعث شده یك جای دنج و خلوت برای طبیعت دوستان 
باشد. درختان بید و درختان كهنسال ارس و گردو كه قدمتی چند صد ساله دارند و قطر آنها حتی به 14متر هم می رسد، 
از جاذبه های منحصر به فرد گردشگری در دره گروبار و حوالی آبشار گروبار به حساب می آیند. سنگ آسیاب و قبرهای 
متعدد در نزدیكی آبشار گروبار، این محدوده را از نظر میراث فرهنگی هم دارای اهمیت كرده است. راستی اگر برای 
گردش این آبشار را انتخاب كردید، حتما زمان بگذارید و در قسمت شرقی این آبشار، خودتان را به دریاچه »تار« هم 

برسانید؛ دریاچه ای كه یكی دیگر از جاذبه های گردشگری شهر دماوند به حساب می آید.

پرنیان سلطانی

شهرك غرب به دلیل قرار گرفتنش در غرب پایتخت، شهرك غرب 
نامیده نشده است؛ وجه تسمیه این شهرك، چیز دیگری است

شهرك غربی ها
شهرك قدس كه از قدیم به شهرك غرب شهرت داشت، شهركی مدرن و خوش نشین 
در شمال غرب پایتخت است كه تا همین 70- 60 سال پیش، روستایی خوش آب و هوا در 
نزدیكی طهران بود. اما با ساخت و سازهایی كه از دهه 40در این محدوده شكل گرفت، 
روستای »ُخوردین« رفته رفته به شهر تهران اضافه شد و حاال جزوی از منطقه2 پایتخت 
به حساب می آید. اما نكته جالب توجه درباره این شهرك، وجه تسمیه آن است. احتماال 
اگر از هر كســی درباره وجه تسمیه شهرك غرب بپرســیم، نخستین دلیلی كه برای 
نامگذاری آن به ذهنش می رسد این است كه شهرك غرب در غرب تهران قرار دارد و به 
همین دلیل نامش شهرك غرب است. درحالی كه وجه تسمیه این شهرك، چیز دیگری 
است و دلیل نامگذاری اش این است كه سال های سال پیش آمریكایی ها این شهرك را 
برای خودشان ساخته بودند. در واقع این شــهرك بیش از آنكه شهركی مسكونی در 
غرب پایتخت باشد، شهرك غربی ها بوده! در ادامه با هم تاریخچه شهرك غرب و دلیل 

نامگذاری آن را مرور می كنیم.

ُخوردین، روستای مسیحی نشین

نخستین برج های تهران

مدرسه آمریكایی ها

سال های سال قبل، زمانی كه هنوز شهركی مسكونی به سبك و سیاق معماری آمریكایی در شمال 
غرب پایتخت ساخته نشده بود، این محدوده از شهر، روستایی كم جمعیت با زمین های كشاورزی و 
مراتع سرسبز بوده كه نامش را »ُخوردین« به معنی »تپه و برجستگی زمین« گذاشته بودند. نامی 
كه امروز بر یكی از خیابان های شــهرك غرب وجود دارد، درواقع یادگار همان روزهایی است كه 
خوردین روستایی مسیحی نشین در نزدیكی امامزاده صالح فرحزاد و ده ونك بود و به سبك و سیاق 

همه روستاها، با كدخداگری و ریش سفیدی بزرگان ده اداره می شد.

از زمانی كــه آمریكایی های مقیــم ایران، 
محدوده روســتای خوردین را برای ساخت 
محله شــان درنظــر گرفتنــد، زمین های 
این محــدوده در اختیار آنها قــرار گرفت و 
مهندســان و معماران غربی پای كار آمدند 
تا شــهرك غربی ها را بســازند. نخستین 
ساختمان هایی كه در این محدوده ساخته 
شد، برج های خیابان هرمزان بود؛ برج های 
حافظ، ســعدی، خیام و نظامــی امروز كه 
آمریكایی ها آنها را با مصالح و الگوی معماری 

غربی برای خودشان ساختند. چرا می گوییم 
مصالح و معمــاری غربی؟ چون تــا قبل از 
اینكه پــای آمریكایی ها به ایران باز شــود، 
اغلب خانه های ما نهایتا 2تا 3طبقه بودند. 
در آن دوره بلندترین ساختمان های ایران، 
كارخانه هــای ســیلو و دخانیــات بودند، 
ساختمان هاي بلندتر از آن اغلب مسكوني 
نبودند. ضمن اینكه بناهای ما عمدتا با آجر 
ساخته می شد و در معماری ما آشپزخانه و 
سرویس بهداشتی بیرون خانه قرار داشت. 

اما وقتی آمریكایی ها خواســتند شــهرك 
غرب را بسازند، به جای خانه های3-2 طبقه 
برای خودشان برج ســاختند؛ برج هایی كه 
در ساخت آنها آهن به كار می رفت. درضمن 
آشپزخانه و سرویس بهداشتی هم با سبك 
و سیاق معماری غربی به داخل خانه ها راه 
می یافت. بــه این ترتیب شــهرك غربی ها 
تبدیل به یك تافتــه جدابافته در پایتخت 
شد؛ شهركی كه هركس آن را می دید متوجه 
می شد برای آمریكایی ها ساخته شده است.

شهرك غربی ها كه ساخته شد و آمریكایی ها در آن ساكن شدند، نوبت به ایجاد امكانات رفاهی در 
این محدوده از شهر رسید. خب به هر حال آمریكایی ها برای زندگی كردن در ایران و به خصوص 
در شهركی كه برای خودشان ساخته بودند، نیاز به بوستان، ورزشگاه، سینما، مدرسه و دانشگاه 
داشتند. به همین دلیل در نخستین اقدام بزرگراه شاهنشــاهی )چمران امروزی( را ساختند تا 
بتوانند به واسطه این اتوبان، همه امكانات مورد نیازشان را به محدوده شمال غرب پایتخت بیاورند. 
نخستین بنایی كه بعد از خانه های مسكونی در این محدوده ســاخته شد، مدرسه آمریكایی ها 
بود. مدرسه ای درندشت كه از پاساژ ایران زمین فعلی آغاز  و تا ابتدای میدان صنعت ادامه داشت. 
آمریكایی ها در این مدرسه برای بچه هایشان زمین تنیس، فوتبال و بسكتبال ساخته بودند و جالب 
اینكه هر كالس درس این مدرسه برای خودش یك حیاط بزرگ، یك اتاقك انباری و 2رختكن 
مجزا برای دخترها و پســرها داشــت! قدیمی ترها درباره معماری بی نظیر مدرسه آمریكایی ها 
می گویند كه این مدرسه در 3طبقه ساخته شــده بود و درمجموع 60كالس داشت. فضای هر 
كالس 55متر بود كه 55متر حیاط یا بالكن هم به آن اضافه می شد. یعنی در طبقه اول هر كالس 
یك حیاط مجزا داشت و در طبقه های دوم و سوم برای هر كالس یك بالكن بزرگ درنظر گرفته 
بودند! داخل حیاط و در هر ضلع مدرسه هم یك آزمایشگاه ساخته شده بود و عالوه بر آبخوری و 
سرویس بهداشتی داخل حیاط، در 2طرف هر طبقه از ساختمان هم 2سرویس بهداشتی مجزا 
قرار داشت. این مدرسه كه حتی گفته می شود روزگاری رضا پهلوی، ولیعهد محمدرضا شاه هم 
در آن درس می خوانده، امروز به طور كلی از بین رفته و فقط مدرسه پسرانه »سروش آزادی« در 

بخشی از مدرسه آمریكایی ها، یادگار آن مدرسه رؤیایی به حساب می آید.

آمریكایی ها در شهرك غرب
از حدود 60ســال پیش، یعنی از ابتدای دهه40 
رفته رفته پای آمریكایی ها به این محدوده از شهر 
باز شــد. ماجرای ورود آمریكایی ها به ایران هم به 
شهریور ماه سال1320 برمی گردد. زمانی كه ایران 
در جنــگ جهانی دوم به اشــغال متفقین درآمد، 
مستشاران، متخصصان و صنعتگران آمریكایی به 
ایران آمدند و در جای جــای ایران به خصوص در 
پایتخت و حوالی آن ساكن شدند. آنها با حضور در 
ایران سعی كردند با حمایت پهلوی دوم، به ترویج 
ســبك زندگی خودشــان بپردازند و برای بهبود 
زندگی شان در ایران كارهایی انجام بدهند. به عنوان 
مثال مدرسه آمریكایی ها را در مركز شهر ساختند؛ 
مدرسه ای كه امروز جای خودش را به دبیرستان 
ماندگار البرز داده است. یا اینكه بیمارستان بقیه اهلل 
امروزی را برای خودشــان ســاختند تا عالوه بر 
مدرســه، بیمارســتان مخصوص خودشان را هم 
داشته باشــند. اما هر چه به تعداد آمریكایی های 
حاضر در ایران اضافه می شــد، این افراد بیشتر به 
این فكر می افتادند كه برای خودشــان یك محله 
آمریكایی بسازند و به صورت متمركز در یك تكه 
از تهران ساكن شوند. همین هم شد و در بین همه 
محله های پایتخت و روستاها و زمین های اطراف 
آن، قرعه بــه نام محدوده شــهرك غرب امروزی 
افتاد تا آمریكایی ها شهرك شان را در آنجا بسازند. 
شــهركی كه قرار بود با معمــاری آمریكایی 
ساخته شود و برای غربی هایی كه از 
كشورشان دور بودند، حكم وطن 

را داشته باشد.

شعبه دانشگاه 
هاروارد در پایتخت

مدرسه آمریكایی ها تنها امكان درنظر 
گرفته شده برای آمریكایی های ساكن 
در شهرك غرب نبود. آمریكایی ها 
بعد از تجربه موفق مدرسه شان دست 
به كار شدند و در ابتدای دهه 50، یعنی 
فقط چند سال مانده به پایان حكومت 
پهلوی ها، برای خودشان یك دانشگاه 
آمریكایی هم ساختند؛ دانشگاهی كه 
مركز مطالعات مدیریت هاروارد بود و 
سال1351 با درآمدهای شركت نفت 
و به دست محمدرضا پهلوی ساخته 
شد. افراد در این دانشگاه كه مدیریت 
آن برعهــده غالمرضا پهلوی، برادر 
شــاه بود، با گذراندن دوره های یك 
تا 2ســاله، مدرك مدیریت دریافت 
می كردند. شاید برایتان جالب باشد 
بدانید این دانشگاه كه درواقع شعبه 
دانشــگاه هاروارد در ایــران بود و 
فقط 6سال فعالیت داشت، دانشگاه 
امام صــادق)ع( امــروزی در بلوار 
مدیریت است! درواقع نام پل مدیریت 
كه امروز بر پل بزرگراه شهید چمران 
باقی مانده، یــادگار همان روزهایی 
اســت كه در این دانشگاه مدیریت 

تدریس می شد.

واقعیــت ایــن اســت كــه غربی ها 
فرصــت كافــی بــرای رســیدن بــه 
رؤیای شهرك غرب شان نداشتند 
و بــا پیــروزی انقــاب اســامی در 
سال 57، ایران را ترك كردند. به 
همین دلیل جز برج های مسكونی 
و همین مدرســه و دانشگاهی كه 
برای خودشان ســاختند، فرصت 
نكردند امكانات و خدمات رفاهی 
و فرهنگی دیگر را به شهرك شان 
اضافــه كننــد. بــا پایــان یافتــن 
حكومت پهلوی، آمریكایی هایی 
كه از ســال 1320به ایــران آمده و 
برای خودشــان شــهركی دســت و 
پا كرده بودند، ایــران را ترك كرده 
و امــروز از محل زندگــی آنها فقط 
یك نام باقی مانده است؛ شهرك 

غربی ها.



داستان های ناگهان
   نشر گویا     272صفحه
از متن كتاب: »وقتی یكی 
از من شغلم را می پرسد، از 
خجالت آب می شوم، خون 
به صورتم می دود و رنگ 
به رنگ می شــوم. به تته 
پته می افتم. من - آن هم 
كسی كه به حفظ ظاهر 
و خویشتن داری معروف 

اســت - به آدم هایی كه خیلی راحت می گویند 
)من بنا هستم( حسودیم می شود. به كتاب دارها، 
آرایشگرها، نویسندگان و سادگی بیان آن مشاغل 
و به همه حرفه هایی كه گویا هستند و نیازی به 

توضیح و تفسیر ندارند، رشك می برم.«

پیژامه همینگوی
   نشر گویا      236صفحه

از متن كتاب: »همینگوی 
برگشــت و بــه مــا زل 
زد. ســرمان را پاییــن 
انداختیــم و خنده مان 
را فروخوردیــم. آیــا 
همینگوی تن به ابتذال 
بقیه می دهد؟ من چی؟ 
معلم هــا فقــط محض 

تفریح و خوشــگذرانی این كار را كردند. شــاید 
احمقانه باشــد، اما خوب ضرری برای كســی 
نداشت. چشــم غره نمی رفتند، ویرم گرفته بود 
بلند شوم از ســر میز، بروم به معلم ها بپیوندم. 

پیژامه ای قرمز بگیرم و بپوشم اگر بشود.«

مستند  گردی7كتاب خانه

»بــرای ثبــت در تاریــخ« نــام 
مســتندی درباره زندگی مرحوم 
ناصر ملك مطیعی، ستاره سینمای 
ایران در دهه50 اســت كه زندگی 
او را از دو جنبه ورزشــی و هنری 
از نگاه دوستانش بررسی می كند. 
در این مســتند كه پس از تالشی 
15ماهه به كارگردانی نوید نامور 
امیرحســین  تهیه كنندگــی  و 
جهددوست ساخته شده، بسیاری 
از دوستان و آشنایان آقای بازیگر 
ازجمله محمد متوســالنی، پوری 
بنایی، علی پروین، عبداهلل موحد، 
محمدرضــا طالقانــی و... جلوی 
دوربین قرار گرفته و از ملك مطیعی 
گفته اند. این مستند كه در آن برای 
نخستین بار تصاویر دیده نشده ای از 
بازیگر نام آشنای سینما به نمایش 
درآمده، قرار است به زودی از طریق 
پلتفرم هــای آنالین بــه نمایش 
درآید، اما پیــش از آن می توانید 
برای ثبــت در تاریــخ را در اكران 

آنالین سایت هاشور ببینید.

برای ثبت در تاریخ

در آمریــكا، بســكتبال همه چیز 
است؛ تفریح، ســرگرمی، ورزش، 
آبرو، افتخــار، همه  چیز! به همین 
دلیل هم مسابقات NBA یا همان 
اتحادیــه ملی بســكتبال جایگاه 
بســیار خاصی در این كشور دارد 
و اتفاقا معتبرترین لیگ بسكتبال 
جهان اســت. از آنجا كه بسكتبال 
اهمیت ویــژه ای در آمریكا دارد، 
به تازگی در این كشــور مستندی 
به نــام »آخرین رقص« ســاخته 
شــده كه در آن داســتان تالش 
مایكل جردن و سایر بازیكنان تیم 
رؤیایی شیكاگو بولز برای ششمین 
قهرمانــی NBA در فصل 1998-
1997 به تصویر درآمده اســت. 
این مســتند كه دیدنش به همه 
عاشقان بسكتبال توصیه می شود، 
در ســال2020 ســاخته شــده، 
10قسمت دارد و برنده جایزه امی 
بهترین سریال مســتند این سال 
شده. هم اكنون نیز در پلتفرم های 
آنالین ازجمله فیلیمو و نماوا قابل 

مشاهده است.

مستند بسكتبال

در الله زار زمستان است

بی شك الله زار یكی از شاخص ترین 
خیابان های ایــران و حتی جهان 
است كه به عنوان نمادی از میل به 
تجددطلبی، معرفی می شود. این 
خیابان كه محلی برای تجربه فضای 
مدرن و غربــی در دل تهران بود، 
كانونی برای تجمع روشــنفكران، 
دفاتر روزنامه ها، تئاترها و نمایش 
آخریــن تولیدات ســینمایی بود 
كه ایــن خیابان را بــه گذرگاهی 
فرهنگی تبدیل می كردند. مستند 
»زمستان اســت«، روایتی از این 
خیابان تاریخی اســت كــه آن را 
مهرداد زاهدیان به تهیه كنندگی 
پیــروز حناچی، شــهردار تهران 
ساخته است. این مستند پژوهشی 
درباره الله زاری كه با وقوع كودتای 
28مــرداد ســال32 و افزایــش 
جمعیت پایتخت، آرام آرام هویت 
تازه ای به خود دیــد، این روزها در 
ســایت هاشــور به صورت آنالین 
اكران شــده و گزینه بسیار خوبی 
برای عالقه مندان به مستند، سینما 

و تاریخ تهران به حساب می آید.

پنجشنبه

شماره 122
20  خرداد 1400 

معرفی بهترین كتاب های ترجمه شده به فارسی از بهترین مترجمان آثار ادبی

10كتاب، 10مترجم
با كتاب به سفر می رویم، از شرقی ترین نقطه زمین به غرب آن می رویم، شمال و جنوب دنیا را زیر پا می گذاریم و با جادوی كلمه ها، فرهنگ و زندگی مردمانی از كشورهای 
دیگر برایمان آشنا می شود. با كتاب است كه فاصله ها كوتاه می شوند. این سفر دوست داشتنی ممكن نیست مگر به كمك مترجمانی كه بهترین آثار ادبیات جهان را برایمان 
به فارسی ترجمه و پنجره ای باز می كنند رو به دنیای غیرفارسی زبان ها تا با آداب و رسوم، فرهنگ و زندگی اجتماعی آنها آشنا شویم. از میان آثاری كه به زبان فارسی ترجمه 

شده اند، فرصت خواندن برخی كتاب ها را نباید از دست داد. این فهرست معرفی برخی از این  دسته آثار است.

شب های روشن/ ترجمه سروش حبیبی
»شب های روشن« اثر داستایوفسكی، داستانی عاشقانه از این نویسنده  نام آشنای روسی است كه انتخاب اثر برتر از بین 
آثارش چندان كار راحتی نیست. شب های روشن یكی از محبوب ترین نوشته های اوست كه هرچند زمینه ای عاشقانه دارد 
اما نویسنده به خوبی آن را ساخته  و پرداخته كرده است. در بیان موفقیت این داستان همین بس كه سینماگران بسیاری از 
كشورهای مختلف آن را پسندیده و با اقتباس از آن دست به ساخت آثار نمایشی زده اند. سروش حبیبی ازجمله مترجمان 
كهنه كاری است كه تسلط او بر چند زبان سبب شده تا آثاری از زبان های مختلف در كارنامه اش داشته باشد. خود او این 
ویژگی را نه فقط در وسعت دیدی كه به مترجم می بخشد كه در دقیق تر بودن محصول نیز مؤثر می داند؛ چراكه امكان 
مقایسه با نسخه های ترجمه  شده  دیگر را برای مترجم فراهم می كند.

گور به گور/ ترجمه نجف دریابندری
»گوربه گور« اثر ویلیام فاكنر، داستانی درآمیخته با مرگ و وصیت مادر به فرزندانش دارد. هرچند ممكن است ابتدا 
پیچیده به نظر برسد اما كمی كه با داستان پیش برویم، همه چیز ساده و روشن است. حضور نیروهای انگلیسی در 
شهر آبادان سبب رواج این زبان در محاورات روزمره و در تعامل با آنها شده بود. دریابندری كه  زاده این شهر است 
به تدریج و با مواجهه  روزمره با زبان انگلیسی به آن عالقه مند و پیگیر فراگیری آن شد. با گذشت زمان، دریابندری كه 
زبان انگلیسی را خودآموز یاد گرفته بود، به تدریج به جایگاهی ویژه بین مترجمان آثار ادبی رسید. ترجمه های روان و 
دلنشین او در كنار انتخاب های هوشمندانه اش سبب شده تا آثاری كه نام او روی جلدشان دیده می شود، ترجمه هایی 
دوست داشتنی باشند.

همه می میرند/ ترجمه مهدی سحابی
»همه می میرند« اثر نویسنده معروف سیمون دوبووار، از مردی می گوید كه دچار نفرین زنده ماندن تا ابد شده است. 
دوبووار در قالب این داستان به وجوه مختلف زندگی مهدی سحابی هم از مترجمانی است كه به كمك تسلطش بر چند 
زبان و ترجمه آثاری از زبان های مختلف، نویسندگان متعددی را به خوانندگان معرفی كرده است. برای معرفی اثری 
شاخص از میان ترجمه های مهدی سحابی می توان به ترجمه رمان »در جست وجوی زمان ازدست رفته« اثر مارسل 
پروست هم اشاره كرد، البته شاید خواندن این رمان هفت جلدی كار دشواری باشد. سحابی خودش هم دستی بر قلم 
داشته و آثاری چون »ناگهان سیالب«، »پیچك باغ كاغذی« و »خیابان مارگوتا شماره 110« را از خود به یادگار 
گذاشته است.

سوكورو تازاكی بی رنگ و سال های زیارتش/ ترجمه امیرمهدی حقیقت
»سوكورو تازاكی بی رنگ و سال های زیارتش« نامی طوالنی بر كتابی است كه نویسنده محبوب، هاروكی موراكامی 
نوشته است. این كتاب روایتگر داستانی است كه از زندگی، دوستی و دل شكستگی می گوید. كتاب با ترجمه امیرمهدی 
حقیقت منتشر شده است. عالقه مندی امیرمهدی حقیقت به زبان انگلیسی بسیار ساده و با شنیدن یك نوار آموزش زبان 
شروع شد. اما این موضوع در حد عالقه  صرف باقی نماند و به تدریج به مشغولیت دائمی و حرفه ای اش بدل شد. تا جایی 
كه به گفته خودش »ترجمه« فعالیتی است كه نه در زمانی خاص كه در تمامی لحظات زندگی اش، هركجا كه باشد و هر 
زمانی كه فرصت داشته باشد، به آن مشغول است.

زندگی عزیز/ ترجمه مژده دقیقی
كتاب »زندگی عزیز« اثر آلیس مونرو یكی از كتاب های ترجمه شده به فارسی است كه خواندن آن خالی از لطف نیست 
و این كتاب مجموعه ای از داستان های كوتاه است. مژده دقیقی كه سابقه كار مطبوعاتی نیز دارد ازجمله مترجمانی 
است كه در حوزه ادبیات داستانی فعال است. او همزمان با كار در مطبوعات به نوشتن و ترجمه هم مشغول بوده است؛ 
داستان هایی كه قهرمان هایی معمولی دارند، كسانی شبیه همان ها كه هركدام از ما در زندگی روزمره مان با آنها در 
ارتباط هستیم. او با قلم روان خود در قالب این داستان ها به روابط فردی و اجتماعی و زندگی های مختلف مردان و زنان 
معمولی جامعه پرداخته است.

یادداشت های پنج ساله/ ترجمه بهمن فرزانه
كتاب »یادداشت های پنج ساله« یكی از كتاب های محبوب نویسنده ای است كه نامش برای اهالی ادبیات جایگاه ویژه ای 

دارد: گابریل گارسیا ماركز. این كتاب مجموعه ای از یادداشت های پراكنده نویسنده در بازه ای چهارساله است كه 
موضوعات مختلفی دارد و در كنار هم و در قالب یك كتاب منتشرشده است. بهمن فرزانه كه پس از دیپلم به ایتالیا رفته 
بود، یك دوره تحصیلی چهارساله را در مدرسه مترجمی گذراند. او عالقه  زیادی به فراگیری زبان های مختلف داشت و 
به تدریج زبان های ایتالیایی، انگلیسی و فرانسه را آموخت. عالوه بر اینها، او دوره نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی را 
هم در مدرسه تئاتر گذراند. ازجمله بهترین آثار بهمن فرزانه در حوزه ترجمه می توان به »صدسال تنهایی« اثر ماركز 

اشاره كرد.

دن كیشوت/ ترجمه محمد قاضی
»دن كیشوت« اثر ماندگار سروانتس است؛ داستانی كه طرفداران زیادی دارد و دستمایه ساخت آثار هنری مختلفی 
قرار گرفته است. ترجمه این اثر را محمد قاضی برعهده گرفت. نجف دریابندری ترجمه محمد قاضی از اثر مشهور دن 

كیشوت را ستوده و آن را از بهترین ترجمه های فارسی دانسته است. محمد قاضی چه از لحاظ سبك و سیاق ترجمه اش 
و چه از نظر تنوع آثار از پركارترین هایی است كه در حوزه كاری خود موفق نیز بوده است. او عالوه بر ترجمه، دستی بر 
قلم نیز داشت و آثاری چون »خاطرات یك مترجم«،  »سرگذشت ترجمه های من« و »زارا« از خود به یادگار گذاشته 

است.

كنستانسیا/ ترجمه عبدهللا كوثری
»كنستانسیا« اثر كارلوس فوئنتس كتابی است كه به زندگی یك زوج میانسال و اتفاقاتی كه برایشان پیش می آید، 

می پردازد؛ داستانی انسانی كه در آن تقابل مرگ و زندگی به تصویر كشیده شده است.  كوثری كتاب های نام آشنایی را 
به فارسی برگردانده و با این كار نه فقط خود اثر كه نویسندگان مشهوری را نیز به خوانندگان آثارش معرفی كرده است. 
عبداهلل كوثری جایی درباره دشواری های ترجمه به خصوص در معادل یابی ها به میزان تأثیر تسلط مترجم در این موارد 

پرداخته و آشنایی با فرهنگ خالق اثر را در كنار تسلط بر زبان مبدا و مقصد در این موضوع مؤثر دانسته است. كوثری 
نقش اشتراكات انسانی را در ترجمه بسیار مؤثر می دانست.

اتحادیه ابلهان/ ترجمه پیمان خاكسار
جان كندی تول، رمان »اتحادیه ابلهان« را در 30سالگی نوشت و بعد از اینكه هیچ ناشری زیر بار چاپ آن نرفت به 

زندگی خود پایان داد. بعد از مرگ او با تالش های مادرش كتاب از سوی دانشگاه لوئیزیانا منتشر شد و بالفاصله مورد 
تحسین منتقدان قرار گرفت. رمان اتحادیه ابلهان را پیمان خاكسار به فارسی ترجمه و نشر چشمه آن را منتشر كرده 
 است. مترجم و تدوینگر ایرانی است كه آثار ادبی انگلیسی  زبان را به فارسی ترجمه می كند. ترجمه او از رمان اتحادیه 
ابلهان درنظرسنجی منتقدان و نویسندگان تجربه در سال 1391رتبه اول را به دست آورد. كتاب جز از كل با ترجمه 

خاكسار هم در فهرست پرطرفدارترین آثار جا دارد.

ملت عشق/ ارسالن فصیحی
چهل قاعده عشق كه به نام »ملت عشق« نیز شناخته می شود، توسط نویسنده فرانسوی متولد تركیه الیف شافاك 

نوشته شده است. رمان عاشقانه ملت عشق كه پرفروش ترین كتاب تاریخ تركیه به حساب می آید، اثری برگرفته از ارتباط 
عرفانی بین شمس تبریزی و موالناست كه به صورت دو داستان موازی و در هم تنیده روایت می شود. فصیحی كار ترجمه 

را از جوانی شروع كرد و نخستین كتابش كه از تركی به فارسی ترجمه شده بود، سفرنامه ای بود به شوروی كه هرگز 
منتشر نشد. توجه به زبان، به ویژه نحو و دستور زبان، از دغدغه های همیشگی فصیحی در ترجمه بوده است. به عقیده  او، 

مشكل بسیاری از مترجمان تازه كار به عدم شناخت آنها از دستور زبان فارسی برمی گردد.

اسدهللا امرایی از نقش ادبیات در امیدبخشی 
به مردم می گوید

ادبیات؛ روشنی بخش 
روزگار ما

برای آنها كه روزگارشان با كلمه ها، نوشته ها، كتاب  و ادبیات می گذرد، دوره های 
مختلف زندگی، چه سخت و چه آسان، با ادبیات سپری می شود. برای اسداهلل 
امرایی كه سال هاست سراغ نوشتن و ترجمه رفته، سختی روزهای كرونایی با 
رفتن سراغ ادبیات تحمل پذیر شده است. او از آثار مهم ادبیات جهان می گوید 
كه از دوره های تاریخی مهم مانند جنگ ها و بیماری ها تأثیر گرفته اند و معتقد 

است ادبیات می تواند روشنی بخش روزگار ما باشد.

    به نظر شــما شــعر و ادبیات می توانند در 
روزهای ســخت، پناه عالقه منــدان به خود 

باشند؟
ادبیات و فرهنگ و هنر به ویژه شــعر، داســتان، موسیقی و 
نمایش همیشه در روزگار ســختی و عسرت، روشنی بخش 
زندگی آدم های روزگار ما بوده و هستند، حداقل در این یك 
مورد خاص می توان گفت كه همه جای جهان اینگونه است. 
ادیبان در بزنگاه های تاریخی به یاری مردم آمده اند و با خلق 
آثار امیدبخش در روزهایی كه انــدوه و هراس بر جان مردم 
مستولی شده است، پناهگاهی برای آنان هستند. خالقان این 
آثار به علت آنكه در خلوت به آفرینش هنری خود می پردازند، 
شاید كمتر از نظر روحی آسیب ببینند اما خلق و خوی آنها 

متاثر از وضع معیشت و روزگار مردم است.
    در روزگار كرونایــی ادبیــات چه كمكی 

می تواند به ما مردم بكند؟
تنها راه مقابله با ویروس كرونا طبق اعالم ســازمان جهانی 
بهداشت و به تبع آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 
رعایت بهداشت فردی و شست و شوی دست هاست و دوری 
از اجتماعات و پرهیز از رفت وآمدهای غیرضروری. اما این راه 
صرفاً به سالمت جسمی و بدنی محدود می شود. در بعد روانی 
هنر و فرهنگ در انواع و اقسام اشكال از كتاب و نشریه تا فیلم 
و موسیقی كمك بزرگی بوده اســت. در مواقعی كه استرس 
داریم باید درنظر بگیریم كه چــه كارهایی مثل گوش دادن 
به موسیقی انجام دهیم؟ محققان دانشگاهی و روانشناسان 
توصیه می كنند در مواقع استرس باید مطالعه كرد. تحقیقات 
آنها نشان داده اســت كه مطالعه در مقایســه با موسیقی، 
پیاده روی و حتی نوشیدن قهوه بهترین روش برای غلبه بر 
استرس است. كتاب، این یار همیشه مهربان، در این شرایط به 
مهار احساسات منفی و عبور از بحران كمك شایانی می كند.

    خانه نشــینی فرصتی شــد برای گرایش 

عمومی به ادبیات. شما رفتن سراغ چه آثاری را 
در این موقعیت پیشنهاد می كنید؟

بله، من گمان می كنم این اقبال بیشتر به این علت 
است كه امكانات خرید كتاب با تخفیف و ارسال به 
در منازل، ترویج گسترده نرم افزارهای كتابخوانی 
چه عمومی و چه خاص ناشــران، كمك زیادی 
به گســترش كتابخوانی در این ایام كرده است. 

نسخه های صوتی كتاب ها  هم بی تأثیر نبوده است. 
من شــخصا كتاب خاصی را پیشنهاد نمی كنم چون 

یقین دارم عالقه مندان كتاب و كتابخوانی از شعور باالیی 
برخوردار هستند.تنها توصیه ام این است كه سراغ آثاری بروند 
كه دوستشــان دارند و در واقع به خود فرصت بدهند كه این 
عالیق و تمایالتشان بیشتر صیقل بخورد. ادبیات كالسیك 
ایران و جهــان و ادبیاتی كه به دوره های عســرت و پاندمی 
پرداخته و راه هــای رفته دیگران را نشــان می دهد ادبیات 

امیدبخشی است.
    خودتــان در زمان هایی كــه حال روحی 
مناسبی ندارید، ســراغ خواندن می روید یا 

نوشتن؟
معموال به سراغ نوشتن می روم. اگر هم حوصله نوشتن نباشد، 
خواندن بهترین راه است. البته نه توهم دارم و نه توصیه های 
بلندپروازانه. در وضعیت ســخت و دشــوار معیشتی مردم 
چنین توصیه هایی به ضد خود بدل می شــود. این توصیه ها 
عمدتا برای افرادی اســت كه خانه نشین هســتند و امكان 

خواندن دارند.
    به نظر شما این شرایط جمعی تجربه نشده و 
تبعات آن، چه ردپایی بر ادبیات ما باقی خواهد 

گذاشت؟
البته این شرایط در شكل های مختلف بیشتر تجربه شده بود. 
ســال های وبا، طاعون، دربه دری ها و بی جا شدن حاصل از 

    روزهای كرونایی برای شما چطور گذشت و 
به چه كارهایی مشغول بودید؟

روزهای سختی بود، مدام دوستان و آشنایان خود را از دست 
می دادم. بسیاری از نامداران عرصه هنر و ادبیات را از دست 
دادیم و نتوانســتیم تســلی بخش خانواده هایشان باشیم؛ 
انسان های بی نظیری كه هركدام ستونی برای جامعه فرهنگی 
به حساب می آمدند. خودم در این مدت مدام كار كرده ام كه 
حاصلش به زودی معلوم خواهد شد؛ ترجمه كرده ام، كتاب 
خوانده ام، كتاب خریده ام و معرفی كرده ام. مدتی كارگاه های 
ترجمه برگزار كردم كه به علت شیوع بیماری و محدودیت های 
تردد، آن را به صورت آنالین اداره كردم. در فضای مجازی تا 
توانسته ام به معرفی كتاب و مناسبت های فرهنگی پرداخته ام. 
از خواندن كتاب و نشریات ادبی و معرفی آنها به دوستان كم 
نگذاشته ام. برخی از آنها را برای انتشار ترجمه كرده ام و برخی 
را صرفا برای آشنایی دوســتانم و خواندن در محافل 
خصوصی تر. به طور متوسط روزانه 8تا 10ساعت 
خوانده ام و ترجمه كرده ام، البته نه به صورت 
پیوســته. خواندن مجالت ادبــی خارجی و 
مكاتبه و مصاحبه با نویسندگان و شاعران از 

آن جمله است.
    شاعر و نویسنده چقدر و چگونه از 
شرایط اجتماع و دوره ای كه 
در آن زندگی می كند، تأثیر 

می پذیرد؟
انســان در هر صورت از محیط 
طبیعی و اجتماعی خــود تأثیر 
می پذیرد و نویسندگان و شاعران 
هم از این قاعده مستثنی نیستند. اما 
تأثیرپذیری نویسنده و شاعر در شعر 
او اســت و در تیزتر شدن شاخك های 
آفرینش ادبی. نویسنده به دلیل خالقیت 
خود ضمن تأثیر پذیرفتن از شــرایط، 
تجربیات را در قالب داســتان و شــعر و 
نمایش با آفریده هــای خود تجاربش را به 

جنگ های داخلی و فشار و تحریم اقتصادی هركدام به شكلی 
خود را نشان داده است. اگر خاطرتان باشد برخی كتاب ها و 
فیلم ها توصیه می شد و »طاعون« آلبر كامو، »كوری« ژوزه 
ساراماگو یا فیلم »شیوع« و فیلم هایی با مضامین آخرالزمانی 
با استقبال گسترده روبه رو شد. حتی برخی این نوع ادبیات را 
پیشگویانه خواندند؛ داستان هایی كه در زمان خود علمی- 

تخیلی به حســاب می آمدند و حاال به 
واقعیت بدل شده اند. ادبیات ما 

هم به نظرم كم كم به سمت 
تأثیرپذیری از كرونا پیش 

خواهد رفت.

گروه مخاطب گسترده تری منتقل می كند. البته همه اینها در 
شرایط عادی است و باید عالوه بر مردم مسئوالن حكومت هم 
كمك كنند تا این شرایط دشوار را به سالمت طی كنیم. یكی 
از راه هایی كه می شود بر این بحران غلبه كرد و از فشار مالی بر 
خانواده ها و افراد كتابخوان كاست، گسترش فعالیت كتابخانه ها 
در این ایام و ارائه خدمات آنالین به خوانندگان اســت. این 
خدمات از ارســال كتاب برای اعضــای كتابخانه ها گرفته تا 
اعالم كتاب های جدیــد و عناوین جدیدی كه به كتابخانه ها 
اضافه شده و تشكیل گروه های كتابخوانی و بحث و نظر است. 
البته شاهد هستیم كه برخی از كتابفروشی ها و انتشاراتی ها با 
تشكیل جلسات دورهمی و گروه های فرهنگی در شبكه های 

مجازی این كار را انجام می دهند.
    این روزها خواندن چه شعر یا داستانی حال 

شما را بهتر می كند؟
شعرها و داستان های دوســتان جوانم كه با همه مشكالت 
موجود، اعم از اقتصادی و سیاســی پا به این راه گذاشته اند 
و كشف اســتعدادهایی كه در اقصی نقاط كشــور پراكنده 
شده اند و خواندن آثار ادبی كالسیك خودمان. از كتاب های 
حال خوب كنی مثل سعدی و موالنا گرفته تا استادان شعر 
و ادب امروز، همه و همه حــال مرا خوب می كند. همین كه 
در این شرایط وحشتناك كسانی پیدا می شوند كه هم حال 
خودشان را خوب می كنند و هم به فكر جامعه هستند، نكته 

بسیار مثبتی است.
    در تاریخ ادبیات جهان شرایط خاصی مثل 
همه گیری بیماری، قحطــی و جنگ چطور 

بازتاب داشته است؟ 
ببینید! بســیاری از آثار درجه اول جهانــی حاصل همین 
دوره هــای فالكت و مصیبت های عمومی اســت. قصه های 
كنتربری زمانی شــكل می گیرد كه مــردم از وبا و طاعون 
گریخته اند، بخش بزرگی از ادبیــات آمریكا در دوران ركود 
اقتصادی بزرگ در دهه30 و بعد جنگ جهانی است. فقط اگر 
تیتروار بخواهیم بشماریم، صفحات روزنامه كم می آید. وداع 
با اســلحه، طاعون، كرگدن، كوری، سالخ خانه شماره پنج، 

خوشه های خشم، جنگ و صلح، در غرب خبری نیست و... .

نیلوفر  ذوالفقاری
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روزی، روزگاری امپراتوری

سرزمین خودمختارها

فستیوال های صد سالهیك كشور پادشاهی

قرعه كشی های میلیاردی

البته االن از اسپانیا، به اندازه انگلیس و آمریكا و... خبرهای بد نمی شنویم 
اما بد نیست بدانید كه این كشور زمانی، یعنی درست از اواخر قرن پانزدهم 
تا قرن نوزدهم میالدی، جزو بزرگ ترین امپراتوری های جهان بوده است. 
همین كه االن بیش از نیم میلیارد نفر از جهان یا گویش اسپانیولی دارند 
یا اسپانیایی محسوب می شوند، نشانه همین امر است. البته خوشبختانه 
صابون این كشــور به تنه ایرانی ها نخورده است و مثل پرتغالی ها، سر از 
جنوب ایران در نیاورده اند. اما روی هم رفته كشوری عجیب و غریب است 
و همین تاریخ خاص را در فرهنگ و اجتماعیات امروز آن هم می شــود 

مشاهده كرد.

قناری های استراتژیك
از جاذبه های درخشان اســپانیا، باید به جزایر قناری آن اشاره كرد. 
یكی از توریستی ترین مناطق جهان محســوب می شود و البته هر 
كسی هم وسعش نمی رسد به آن  جا برود. اســپانیا در كل، مناطق 
خودمختار زیادی دارد. یكی از اینهــا همین جزایر قناری در حوالی 
مراكش است. البته مراكش و اســپانیا كه تقریباً همسایه محسوب 
می شوند. اما برخالف ظاهر امر، اهمیت استراتژیك این جزایر برای 
اسپانیا بســیار مهم تر از اهمیت توریستی و اقتصادی آنهاست چون 

عماًل همه كشتی ها و نفتكش ها را می تواند رصد و كنترل كند.

البد شما هم از باشــگاه معروف بارســلونا و منطقه بارسلون و 
زمزمه های جدایی طلبانه كاتاالن ها چیزهایی شنیده اید. شاید 
در وهله اول چنین برداشت شود كه این زمزمه ها، یعنی ما برویم 
دنبال كار خودمان و یك كشــور دیگر بشویم اما نوعی دیگر از 
خودمختاری و جدایی طلبی هم در اسپانیا رایج است كه شاید 
منظور، متوجه آن معنا باشد. اســپانیا به شهر، استان و جوامع 
خودمختار تقسیم می شود. همه اینها شامل یك خودمختاری 
محلی هم هستند. جالب اینكه اســتان و سبك اداره مملكت 
به شكل تقسیم به استان ها نیز نخســتین بار در قرن نوزدهم 
میالدی در همین كشور عملیاتی شد. جوامع خودمختار اسپانیا 
را استان های مرزی و دور از مركز با خصوصیت های تاریخی و 
فرهنگی و اقتصادی خاص تشكیل می دهند. جالب است بدانید 
كه اسپانیا، پایین ترین سن قانونی ازدواج در جهان را دارد. زمانی 
این سن 14سال بود كه بعدها، تغییرات قانونی به خودش دید و 
تبدیل به 16سال شد. خانواده هنوز در این كشور اصل و اساس 
است و از این نظر، وضعش از كشورهایی چون فرانسه و آلمان و 
كشورهای اسكاندیناوی بهتر است. همچنین به گفته سازمان 
ملل، تا 3دهه دیگر، اســپانیا را باید پیرترین كشور دنیا بدانیم. 
جالب اینكه بیش از 40درصد این كشور را افراد باالی 60سال 

تشكیل می دهند كه در نوع خودش خیلی جالب است.
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شما وقتی كه نام اسپانیا را می شنوید، یاد چه چیزی می افتید؟ طبیعی است كه نخستین چیز، فوتبال 
است؛ خاصه با تیم هایی چون رئال مادرید، بارسلونا و البته اتلتیكو مادرید و شبیه آن. لیگ این كشور 
هم كه باكیفیت ترین لیگ جهانی محسوب می شــود. ضمن اینكه اسپانیا به واسطه قهرمانی های 
اخیر در یورو 2008و 2012و جام جهانی 2010هم بیش از پیش شناخته شد. جدا از این بحث، موضوع 
گاوبازی ها و رقابت هایی كه دارد، زبان اســپانیایی و ادبیات اسپانیولی و همچنین موسیقی و آن 
گیتارنوازی های دیوانه وار و... باعث شده است تا این كشور را با چنین مواردی نیز به یاد بیاوریم. با هم 

سری به دانستنی های موجود درباره این كشور می زنیم تا از آن بیشتر بدانیم.

فیلم گردی

 Friends« برای عاشقان ســریال
)دوستان(«، هیچ خبری به اندازه 
منتشــر شــدن اپیزود ویژه این 
سریال طنز قدیمی خوشحال كننده 
نیست. در هفته گذشــته، اپیزود 
ویژه سریال دوستان منتشر شد و 
همین حاال به صــورت زیرنویس و 
دوبله فارسی از طریق پلتفرم های 
ایرانــی ازجملــه فیلیمــو قابل 
مشاهده است. اما این اپیزود ویژه 
كه مدت هاست عاشــقان سریال 
دوستان را چشــم انتظار گذاشته، 
چیســت؟ ماجرا از این قرار است 
كه بازیگران ســریال فرندز بعد از 
17ســال كه از پایان این سریال 
محبوب و پربیننده تاریخ می گذرد، 
دور هم جمع شده اند و 2روز با هم 
مالقات كرده اند كــه حاصل این 
مالقات، اپیزود ویژه دوســتان را 
می سازد. در این قسمت مهمانانی 
چون گروه بی تی اس، دیوید بكام، 
جاســتین بیبر، جیمــز كوردن، 

سیندی كرافورد و... حضور دارند.

تجدید دیدار با دوستان

اگــر جكــی چــان قهرمــان 
كودكی هایتــان بــوده و به دیدن 
فیلم های ژانر اكشن عالقه مندید، 
احتماال از دیدن فیلم ســینمایی 
»ونگارد« لذت خواهید برد؛ فیلم 
ســینمایی ماجراجویانه و اكشن 
سینمای چین كه در سال 2020 
ساخته شــده و در آن جكی چان 
بزرگ نقش آفرینی كرده اســت. 
فیلم ونــگارد كه جایــزه بهترین 
فیلمنامه در جشــنواره فیلم های 
چینیـ  آمریكایی ســال گذشته 
را به خود اختصــاص داده، درباره 
یك شــركت امنیت مخفی به نام 
ونگارد اســت كه توسط مزدوران 
یكی از مرگبارترین ســازمان های 
جهان مورد هدف قــرار می گیرد 
و حــاال تنهــا امید این شــركت 
برای بقا، یك حســابدار است. در 
این فیلم 108دقیقــه ای كه آن را 
اســتنلی تانگ نوشــته و خودش 
هم كارگردانی اش كرده، عالوه بر 
جكی چان بازیگران دیگری چون 
یانگ یانگ، میا ماكــی،  ای لون و 
جكسون لو و... ایفای نقش كرده اند.

بازگشت جكی چان

»یك سرپرســت قانونی باهوش 
و كالهبردار، ســعی می كند تا از 
قانون بــه نفع خودش اســتفاده 
كــرده و با معرفــی افــراد تنها و 
ســالخورده به عنــوان بیمــاران 
روانی، امــوال و دارایی های آنان را 
تصاحب كند. او بــا درآمدی كه از 
این راه كســب می كند، زندگی ای 
رؤیایی برای خودش دســت و پا 
كرده، اما بــا پذیرفتن یك پرونده 
و درگیر شــدن با رازهای مخوف 
قربانی اش كه یــك مافیای روس 
است، با مشــكالت بسیار جدی و 
متعددی روبه رو می شــود«؛ این 
خالصه ای است از فیلم »من خیلی 
مراقبم«؛ فیلمــی مهیج و كمدی 
كه سال2020 در هالیوود ساخته 
شــده و بازیگر نقش اولش ُرزمند 
پایك است. كسی كه برای بازی در 
این فیلم، جایزه بهترین بازیگر زن 
بخش كمدی و موزیكال جشنواره 
گلدن گلــوب2021 را از آن خود 

كرده است.

من خیلی مراقبم

پنجشنبه
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سرزمین فوتبال و گیتار و فستیوال و گاوبازی، چگونه سرزمینی است؟

آرامشدرسواحلاطلس

عیسی محمدی

اسپانیا، هنوز یك  كشور پادشاهی است؛ درست مثل 
انگلستان و سوئد و.... البد تعجب می كنید كه در قرن 
بیســت و یكم میالدی، نظام پادشاهی دیگر چیست؟ 
در این دست كشــورها، نظام پادشاهی مشروطه است 
و حالت سمبلیك دارد؛ یعنی صرفاً هست. اسپانیا نظام 
پارلمانی دارد و یك پادشــاهی مشروطه. پادشاه قبلی 
این كشــور خوان كارلوس اول بود كه بعــد از روزگار 
وحشــت زای دیكتاتور ژنرال فرانكو به تخت نشست. 
او پادشاه محبوبی نزد اسپانیایی ها بود تا اینكه 6سال 
پیش، به نفع پسرش یعنی فیلیپ ششم كنار نشست. 
در اروپا، یكی از مثال های معروف سطح زرنگی و كار و 
تالش، مقایسه شمال و جنوب این قاره است. البته خود 
اسپانیا كه همین االن هم جزو 15كشــور اول دنیا از 
حیث قدرت اقتصادی است. اما در مقایسه با كشورهای 
شمال اروپا مثل آلمان و سوئد و نروژ و... وضعیت بدتری 
دارد. چرا؟ چون اساســاً در اروپا، می گویند كه جنوب 
این قاره، مردمان تنبلی دارد. البته بیراه هم نمی گویند. 
اسپانیایی ها عالقه زیادی به حفظ آرامش دارند و زیاد 
اهل هیجان و جاه طلبی و... نیســتند. در سال 2013، 
می گفتند كه 16ساعت از 24ســاعت اسپانیایی ها به 
تفریح، غذا خوردن، نوشــیدن و خوابیدن می گذرد! از 
دیگر جاذبه های كشور اسپانیا، باید به زبان و همچنین 
ادبیات آن اشاره كرد. ادبیات اسپانیولی، امروزه بخش 
مهمی از ادبیات جهان را تشكیل می دهد و جدا از خود 
اسپانیا، بخش قابل توجهی از رمان ها و ادبیات آمریكای 
التین هم به این زبان خلق شــده اســت. جالب اینكه 
دن كیشوت، اثر جاودانه دن میگوئول د سروانتس را هم 
گروهی، نخستین رمان مدرن دنیا و اروپا و اساس ادبیات 
كالسیك اروپا می دانند كه همین نشان از اهمیت ادبیات 
اسپانیولی در جهان دارد، ضمن اینكه زبان اسپانیایی هم 
یكی از چند زبان پرگوینده اول دنیاست؛ كمی بیشتر از 

نیم میلیارد نفر در جهان.

اسپانیا یكی از توریست پذیرترین كشورهای 
دنیا و اروپا محســوب می شــود. در برخی از 
سال های گذشته، حتی بعد از آمریكا و فرانسه، 
ســومین ركورد را در پذیرش توریست داشته 
است؛ یعنی جمعیتی نزدیك به ایران، به این 
كشور برای گردش و سیاحت و... سفر كرده اند. 
از حیث زیرساخت ها هم كه در حوزه توریسم 
جزو كشورهای اول دنیاست. تنها 3-2 كشور 
هستند كه سایت های گردشگری پذیرفته شده 
یونسكوی آنها، بیشــتر از این كشور است. از 
سوی دیگر موضوع فستیوال های این كشورها 
هم كه شــهره عــام و خاص اســت؛ با صدها 

فستیوال مهم در طول سال.

یكی دیگر از نكته هــای جالب اســپانیا، آن 
است كه بزرگ ترین قرعه كشی كل دنیا به نام 
بخت آزمایی كریســمس یا ال گوردو در این 
كشور برگزار شده و چند میلیارد یورو هم قبل 
از فرا رسیدن كریســمس، توزیع می شود. این 
قرعه كشــی یا التاری، به سال 1812میالدی 
بر می گردد و همه ســاله بیست و دوم دسامبر 
در مادرید برگزار می شــود. همین امر باعث 
می شود تا ســاالنه هزاران نفر راهی این شهر 
شوند. البته میلیون ها  نفر هم ترجیح شان آن 
است كه برنامه را از راه دور و از تلویزیون تماشا 
كنند. البته همه این 3-2 میلیارد یورو یك جا 
به كسی داده نمی شود و بین شركت كنندگان 
توزیع می شــود. امــا گران تریــن جایزه آن 

5-4میلیون یورویی می ارزد.

ماتادورها
از معروف تریــن جنبه هــای 
زندگــی اجتماعــی امــروز 
اســپانیایی ها، همان مراسم 
گاوبــازی اســت. گاهــی 
اسپانیایی ها را به نام ماتادورها 
هم می شناسند. گاوبازی امروزه 
در اسپانیا به دو صورت پیاده و 
سواره است. در پیاده، ماتادور 
باید به مصاف گاو وحشی برود. 

در روش بعدی، باید سوار بر اسب به تقابل برود. در نوع پیاده ماتادور لباس های شاد و جذب 
می پوشــد، درحالی كه در نوع سواره باید لباس های گشاد و ســاده به تن كند. جالب اینكه 
رنگ های استفاده شده توسط گاوبازها، صرفاً برای خوش لعاب شدن این مراسم  است، وگرنه 
گاوها كه كوررنگی دارند. گفته می شود كه سابقه برگزاری این رقابت ها به دوران گذشته و 

رومیان بر می گردد و كماكان جا مانده است.

تاریخ تفریحات و سرگرمی های بشر، تاریخی بلند و عجیب و غریب  است. از جنگ گالدیاتورها در روم باستان گرفته تا جنگ انداختن 
حیوانات و دیگر تفریحات را، می توان در این ژانر از اوقات فراغت بشــر مشــاهده كرد. امروزه نیز غالبًا به صورت غیرقانونی، 
جنگ انداختن حیوانات در سراسر دنیا وجود دارد و برگزار می شــود؛ هرچند رفتاری غیرانسانی است و توسط مدافعان حقوق 
حیوانات نیز علیه این برنامه ها فعالیت هایی صورت می گیرد. با همه این اوصاف، در گوشه و كنار دنیا از این دست رقابت ها، چه برای 

تفریح محض و چه برای شرط بندی و... به چشم می خورد. با هم چند مورد را بررسی می كنیم.

جنگ سگ ها
یكی از كشورهایی كه در آن، نبردهای حیوانات شیوع زیادی دارد، افغانستان است. ازجمله 
اینكه نبرد سگ ها و بزها و حتی شترها در این كشور طرفدارانی دارد. یكی از این نبردهای 
حیوانات كه در این كشور طرفداران خودش را دارد، همین نبرد سگ هاست. البته با وجود 
اعتراضاتی كه طرفداران حقوق حیوانات دارند، ولی به واسطه ضعف نظارت قانونی در این كشور، 
هنوز چنین مواردی وجود دارد و به چشم می خورد. جنگ سگ ها در افغانستان از قدیم وجود 
داشته است اما زمانی كه بخش اعظمی از این كشور زیر سیطره طالبان رفت، این كار را ممنوع 
اعالم كردند. بعد از سقوط طالبان در سال2001 بود كه این كار دوباره شروع شده و به فهرست 
سرگرمی های مردم راه یافت. تا سال ها نیز حتی در شهرهای بزرگ افغانستان نبرد هفتگی 
سگ ها در زمین های خاكی برگزار می شد. البته این جنگ سگ ها گاهی در كشورهایی دیگر 
ازجمله ایران هم برگزار می شود.

حیوانات گالدیاتور

جنگ انداختن حیوانات در نقاط مختلف دنیا و خاورمیانه، گاهی جزو 
تفریحات مردم است

جنگ خروس ها
از دیگر نبردهای رایج حیوانات در دنیای امروز، جنگ خروس هاست. البته خروس ها روی 
هم رفته چندان وحشی حساب نمی شوند، اما به منظور استفاده در اینگونه نبردها، خروس هایی 
را به نام خروس جنگی پرورش می دهند كه كارشان، حضور تهاجمی در این نبردهاست. روی 
هم رفته جنگ خروس ها، برای تفریح و غالباً در مناطق روستایی و بعضی وقت ها نیز به صورت 
شرط بندی برگزار می شود. غالباً این جنگ خروس ها به كشته شدن یك یا هر دو خروس جنگی 
شركت كننده در آن می انجامد. می گویند اولین بار فردی به نام جورج ویلسون در سال1607 
عنوان خروس جنگی را به كار برده است. غالباً هم این مراسم در بیشتر كشورها وجود دارد 
و فقط قواعد برگزاری اش تفاوت می كند، هرچند مشتركات زیادی هم دارد. زمانی حتی 
در نقاطی از تهران هم این جنگ خروس ها برگزار می شد كه در برخی گاراژها بود و جنبه 
غیرقانونی داشت.

جنگ كبك ها و بلدرچین ها
می دانستید كه ما مسابقات یا جنگ كبك ها را هم داریم؟ یا حتی جنگ بلدرچین ها؟ البته به 
قیافه آرام آنها نمی خورد كه اهل جنگ باشند، اما به این منظور هم تمهیداتی اندیشیده شده 
است. مثاًل برای اینكه كبك را به منظور نبرد و جنگ آماده كنند، او را چند هفته در یك قفس 
تاریك كه با پارچه ای پوشانده شده است، حبس می كنند. وقت نبرد كه می شود، او را بیرون 
می آورند و حیوان كه حسابی وحشی شده است، به حساب كبك روبه رویی اش می رسد. در 

مورد بلدرچین هم البته چنین فرایندی تكرار نمی شود. كشاورزانی كه بلدرچین دارند، معموالً 
بلدرچین مورد نظرشان را در دست گرفته و او را تكان تكان می دهند. حیوان هم تحریك 

می شود كه با بلدرچین حریف به مبارزه بپردازد و حسابی همدیگر را تكه پاره كنند. باالخره اینها 
هم بخشی از تفریحات كشاورزان است؛ تفریحاتی كه زیاد هم انسانی به نظر نمی رسد. گفته 

می شود كه هم اكنون در افغانستان و... چنین جنگ هایی رواج دارد.

جنگ سوسك ها
یعنی این آدم ها اگر الزم باشد، برای تفریح خودشان و برای كسب درآمد از ناحیه شرط بندی، 
حتی سوسك ها را هم به جان هم می اندازند. بله، همین سوسك هایی كه با یك عدد دمپایی 

توی خانه تان كشته و به فاضالب می سپارید، یكی از تفریحات كشورهای شرق آسیا هستند. این 
سوسك های مبارز توسط صاحبان شان نگهداری شده و آموزش داده می شوند تا در رقابت های 
سوسكی بتوانند به موفقیت برسند. انواع و اقسام این سوسك ها هم وجود دارند. اما چیزی كه 

در كشورهایی چون تایلند رایج است، استفاده از سوسك های كرگدنی است كه هم به این 
منظور و هم به عنوان نوعی حیوان خانگی، تایلندی ها از آن نگهداری می كنند. مثاًل چنین است 

كه كشاورزان تایلندی، سوسك هایی دارند و وقت تفریح كه می شود، آنها را با خودشان به این 
رقابت ها می برند. هر كدام از سوسك ها هم كه بتواند حریف ها را مغلوب كند، می تواند نفع زیادی 

به صاحب خودش برساند. كلیپ های این رقابت ها هم كه در اینترنت فراوان یافت می شود.

جنگ شترها
شترها در كشورهای زیادی وجود دارند و هم از آنها برای حمل ونقل استفاده می شود، هم از 

شیر و گوشت شان نیز استفاده می كنند. اما این انسان دوپا، از این شترهای سودرسان می تواند 
استفاده های دیگری هم داشته باشد. در كشورهایی چون كشورهای عربی، پاكستان، هند، 
افغانستان و... جنگ شترها رایج است و انجام می شود. شترها به واسطه جثه ای كه دارند و 

همچنین صدای بلندی كه می توانند تولید كنند، صحنه های رقت انگیزی را در مبارزه با هم خلق 
می كنند. اگر تصاویر و ویدئوهای این نبردها را دیده باشید، واقعاً متأسف می شوید كه چرا انسان 

باید چنین كاری كند. در این نبرد غالباً از طریق آموزش هایی كه دیده اند، سعی می كنند پای 
شتر حریف را گاز گرفته و او را زمین بزنند. به محض اینكه احساس خطر برای شتر زمین خورده 

شود، با چوب هایی كه در دست دارند، شتر مهاجم و پیروز را دور می كنند. البته این رقابت در 
جاهایی مثل هند و پاكستان حالت رسمی و قانونی ندارد و غیرقانونی برگزار می شود.

جنگ  بزها و بزكشی
از دیرباز، جنگ بزها و میش ها و... نیز رایج بوده است و حتی در داستان برخی از پادشاهان، 
می خوانیم كه بزها را به جان هم می انداختند تا تفریح در خوری داشته باشند. امروزه هم در 
كشورهایی چون افغانستان و...، چنین جنگ هایی وجود دارد كه یا جنبه سرگرمی دارد، یا 
جنبه شرط بندی؛ درست مثل همان نبرد سگ ها و خروس ها. اما یك مسابقه جالب دیگری كه 
با موضوع بزها در افغانستان برگزار می شود، مسابقه بزكشی است. این مسابقه گاهی گروهی 
است و گاهی هم انفرادی. در این بازی، گروه ها یا بازیكنان جسد سربریده یك بز یا حتی 
گوسفند را دارند. سپس سواركاران آن را از دایره ای در یك سر زمین یا میدان برداشته و به آن 
سر دیگر میدان بازی می برند. زمان رسیدن به دایره اصلی و انداختن جسد بز یا گوسفند و...، 
مشخص می كند كه برنده و بازنده كیست. گاهی خود جسد بز یا گوسفند به عنوان جایزه، باعث 
می شود تا این رقابت ها از هیجان بیشتری برای شركت كنندگان برخوردار باشد.

جنگ گاوها
طبیعی است كه با خواندن این عنوان، یاد مطلب اصلی ما درباره اسپانیا و البته گاوبازی معروف 

ماتادورها بیفتید. خب، این هم یكی از گاوبازی های معروف دنیاست كه در كشوری پیشرفته 
چون اسپانیا جریان داشته و می گویند كه سابقه دو هزار ساله هم دارد. اما گاوبازی های رایج دنیا 

تنها این موردها نیستند. در كشورهای دیگر نیز به جان هم انداختن گاوها رایج است، البته نه 
در حد و اندازه اسپانیا. مثل اینكه گاوهای نر را به جان هم می اندازند و از این بابت كلی تفریح 

می كنند. این گاوها هم به جان هم می افتند و حسابی به هم صدمه می زنند. جالب اینكه بخشی 
از این جنگ گاوها در جشن های محلی هم برگزار می شود و باز هم جالب تر اینكه در مناطقی از 

ایران مانند گیالن و مازندران نیز چنین رقابت هایی وجود دارد؛ معروف به ورزا جنگ. جدا از این 
مورد، چند دهه قبل تر نبرد انسان و گاوهای وحشی هم وجود داشت؛ یعنی بین رزمی كارها و 

گاوهای خشمگین شده كه جزو معروف ترین رقابت های زمان خودشان بودند.



مشاوره را جدی بگیرید
از جمله مواردی كه باید در زمان آشــنایی اولیه برای ازدواج به آن توجه داشت، 
رفتن پیش مشاور ازدواج و مشورت گرفتن از متخصصان این حوزه است. متأسفانه 
هنوز فرهنگ مشاوره در برخی و شاید به جرأت بتوان گفت در بیشتر افراد جامعه 
امروزی، جا نیفتاده و بهره بردن از مشاوره، كاری بیگانه و غریبه است! این كه برای 
رفتن نزد مشاور یا روانشــناس، برخی افراد مقاومت نشان می دهند، متأسفانه 
آسیب های فراوانی به دنبال دارد كه كه باید به آنها توجه كرد. دختر و پسر امروزی 
و خانواده هایشان، باید همانگونه كه برای یك ازدواج هزینه های زیادی را متقبل 
می شوند، قبل از ازدواج، چند جلسه از یك مشاور كاربلد، مجرب، كار آزموده، با 
دانش و با تجربه بهره بگیرند. این كه بگوییم خودمان همه  چیز را می دانیم، درست 
نیست. مشاور ازدواج، به الیه های پنهان شخصیت شما و فرد مورد نظر شما، اشاره 
می كند و شما را به شرایط موجود آگاه می كند. یادتان باشد كه قبل از ازدواج، حتما 
با یك روانشناس و مشاور خانواده و ازدواج در تماس باشید و نگاه روشنفكرانه ای 
نسبت به این مقوله داشته باشید. شركت در كالس های آموزشی ازدواج می تواند 

زوجین را در برقراری یك ارتباط عاطفی و روابط صحیح زناشویی هدایت كند.

از هم بپرسیدنگاه  متفاوت

بهداشت روانی ازدواج 

خودتان را بشناسید

موزیك گردی9مكتب خانه

یكی از اشتباهاتی كه ممكن است در دوران آشنایی پیش 
از ازدواج انجام گیرد، عجله در سازش است. بسیاری از 
دختران و پسران تحت تأثیر عواملی  قبل از بررسی های الزم 
بسیاری از ارزش ها، رفتارها و عادت های خود را به سرعت 
در جهت تطابق با طرف مقابل تغییر می دهند

اگــر بــه موســیقی های محلی 
به خصــوص موســیقی جنــوب 
آلبــوم  عالقه مندیــد، حتمــا 
»تیریشــكو« را گوش كنید. این 
آلبوم كــه كاری از حیدو هدایتی 
اســت، دارای قطعه هایــی بــا 
نام های »واگرد«، »مو ســی تو«، 
»ژولیــن«، »قطار خالــی«، »بید 
خون«، »ُمنگــه )ورژن گیتار(«، 
»ُمنگه«، »سو«، »تیفون«، »مرغ 
و باغ« و »تیریشــكو« است كه با 
سازهایی مثل كمانچه، كالرینت، 
ساكســیفون، عود، سینتی سایزر 
و... شما را با خود به نخلستان های 
جنوب می برد. حیدو هدایتی، حامد 
هدایتــی و احمدرضا شــهریاری 
آهنگساز این آلبوم منحصر به فرد 
هستند و اشــعار این آلبوم كاری 
از حیــدو هدایتی، عبدالحســین 
هدایتی، ســام موســایی، سجاد 
سلیمانی، محمدصادق گرامی، فائز 
دشتی و باباطاهر است. راستی اگر 
كنجكاو شده اید باید بگوییم كه در 
بخشی از جنوب ایران به باران های 
ناگهانــی و شــدید كوتاه مــدت، 

»تیریشكو« گفته می شود.

آلبوم موسیقی تیریشكو

این روزها اگر دنبال یك موسیقی 
حال خوب كــن می گردید، آلبوم 
»بی تو به سر نمی شــود« را تهیه 
كنید و گوش بدهیــد. این آلبوم 
حاصل تالش یــك تیم رؤیایی در 
عالم موسیقی ســنتی است؛ فقط 
با دیــدن نام افرادی كــه در تهیه 
این آلبوم نقش داشته اند، متوجه 
وزن آن می شــوید. زنده یاد استاد 
محمدرضا شــجریان خواننده این 
آلبوم رؤیایی اســت، كیهان كلهر 
نوازنده كمانچه، حســین علیزاده 
آهنگســاز و نوازنده تار و همایون 
شجریان همخوان و نوازنده تنبك 
در این آلبوم اســت. در این آلبوم 
كه سال1381 روانه بازار موسیقی 
شــد، قطعات ماندگاری ازجمله 
»بی همگان به سر شود«، »مطرب 
دل، »ره میخانه، »غم با طبیبان«، 
دل دیوانه«، »چون تو جانان منی« 
و... وجود دارد كه بدون شــك در 
این روزهای پراســترس، حال دل 

همه مان را خوب خواهد كرد.

بی تو به سر نمی شود

منو بشناس كه من ایرانم

از زیباتریــن  بی شــك یكــی 
نماهنگ های سال جاری تا به امروز، 
نماهنگ »منو بشناس« است؛ كاری 
كه یكــی از مهم تریــن پروژه های 
موسیقایی كشــورمان به حساب 
می آید و در ساخت آن 40خواننده 
كشورمان حضور دارند. اگر تا كنون 
فرصت نكرده اید این نماهنگ زیبا را 
ببینید، حتما همین حاال آن را دانلود 
كنید و از دیدن و شــنیدنش لذت 
ببرید. فرزاد فرزیــن، رضا صادقی، 
مهدی یغمایی، خشایار اعتمادی، 
روزبه نعمت اللهــی، حمید حامی، 
عماد طالب زاده، سینا شعبانخانی، 
شهرام شكوهی، حجت اشرف زاده، 
علی لهراسبی، حامد همایون، گروه 
موسیقی هفت و... در تولید این اثر 
زیبا نقش داشــته اند. در بخشی از 
این كار می شــنویم: »منو بشناس 
كه از جنگ نگفتم با تو / منو بشناس 
كه آرامِش در توفانم / منو بشناس به 
لبخند، به زیبایی صلح / منو بشناس 

كه من ایرانم«.

پنجشنبه
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عذاب وجدان 
عذابتان ندهد

هرچند عذاب وجدان كمك می كند تا 
فرد خوبی باشید و اشــتباهات خود را 
تكرار نكنید، اما ایــن عذاب وجدان و 
احساس گناه ممكن است بیش از اندازه 
شده و شــما را آزار دهد. بنابراین باید 
مهارت كنترل این احساس را در خودتان 

ایجاد كنید.

   تالش بیش از حد برای جبران، احساس غم 
و بی كفایتی ازجمله مســائلی است كه در اثر 
عذاب وجدان بیش از حد بــروز پیدا می كند 
و افراد را با مشــكالت روانی بسیاری مواجه 
می كند. چه بسا این عذاب وجدان ممكن است 

علت واقعی نیز نداشته باشد.

   پیشــگیری همیشــه بهتر از درمان است. 
باور كنید اگر كمــی، فقط كمی قبل از گفتن 
هر ســخن یا انجام هــر كاری فكــر كنید و 
حرف هایتان را بسنجید خیلی وقت ها از عذاب 

وجدان بعدی رها خواهید شد.

   به جای اینكه خودتان را آزار بدهید دســت 
به كار شــوید و خطاهای تان را اصالح كنید. 
شــاید نتوانید به ایده آل های خود برسید اما 
ال اقل می توانید كاری كنیــد كه اوضاع كمی 

بهتر شود و كمی احساس مفید بودن بكنید.

   مهم ترین و اصلی ترین مرحله برای كاهش 
عذاب وجدان، فهمیدن علت آن اســت. اگر 
مطمئنید دلیل موجهی وجود دارد، درصدد 
جبــران آن برآیید، اما اگر فكــر می كنید كه 
عذاب وجدان تان بدون دلیل اســت و دچار 
افسردگی شــده اید، حتما با یك روانشناس 
و مشاوره افســردگی در ارتباط باشید. عذاب 
وجدان احساسی مزمن اســت كه با گذشت 
زمان نه تنها از بین نمی رود، بلكه ممكن است 

كهنه تر و شدیدتر شود.

راهنما

مهاتما گاندی یكی از بزرگ ترین شــخصیت های جهان معاصر محسوب می شود كه توانست 
خودكفایی را در ســایه حقیقت به جامعه  بحران زده خود عرضه كند. آنچه او را به عنوان یك 
اندیشمند و مبارز اجتماعی و سیاسی معرفی می كند، اندیشه ها، تفكرات و راهبردهای عملی 
او برای پرهیز از خشونت است. شخصیت این اسطوره آزادی خواه هند، درس های فراوانی برای 
آزادی خواهان جهان داشته است. گاندی رهبر سیاسی و معنوی هندی ها بود كه ملت هند را در 

راه آزادی از استعمار امپراتوری بریتانیا رهبری كرد.

شخصیت شناسی مهاتما گاندی، اسطوره آزادی خواه هند

دشمن خشونت بود گاندی در سال1869 در یك خانواده هندو به دنیا آمد. 
گاندی در خانواده ای معتقد متولد شده بود و از تأثیرات 
آموزه های اعتقادی و قبیله ای آنها بی بهره نماند. گاندی 

از همان سنین كودكی با مرام آسیب نرساندن به 
موجودات زنده خو گرفت و به گیاهخواری، روزه داری 
برای خودسازی و خالص كردن خود و زندگی توأم با 

گذشت اعضای فرقه ها و مذاهب مختلف كوشش كرد. 
گاندی وقتی بسیار جوان بود ازدواج كرد و خانواده او از 
طبقه تجار هندی بودند و زندگی گاندی و همسرش را 

اداره می كردند. برای گاندی و خانواده اش كه به انگلستان 
مهاجرت كرده بودند، زندگی سختی های خود را داشت. 
در آن زمان لندن پایتخت یك كشور امپریالیستی بود. 

مادر گاندی سوگند یاد كرده بود از خوردن گوشت، الكل و 
القیدی جنسی دوری كند. او اگرچه تالش می كرد آداب 

و سنن انگلیسی را بیاموزد اما اصول اعتقادی خاندان را 
مقیدانه رعایت می كرد.

گاندی بر این باور پافشاری می كرد كه فردی كه به جامعه 
خدمت می كند، باید زندگی ساده ای داشته باشد و این 
ساده زیستی را از خودش شروع كرده بود. او با رد زندگی 
به شیوه غربی، روند ساده زیستی را در آفریقای جنوبی در 
پیش گرفت و از آن به عنوان تالش برای رسیدن به نقطه 
صفر یاد می كرد و بدین ترتیب در هزینه های غیرضروری 
صرفه جویی می كرد. او حتی لباس هایش را خودش 
می شست. در یك مورد او هدایایی را كه به خاطر خدماتش 
به جامعه به وی اهدا شده بود، باز پس داد. گاندی در هر 
هفته یك روز را به روزه سكوت سپری می كرد و دوری 
از حرف زدن را مایه آرامش درونی می دانست. گاندی از 
سن 37سالگی به مدت سه سال و نیم از خواندن روزنامه ها 
خودداری كرد و می گفت وضعیت نابهنجار جهان و امور 
جهانی آرامش درونی او را به هم می ریزد. او در بازگشت 
به هند و اشتغال به شغل حقوقی از پوشش غربی دست 
برداشت، اگر چه نشان از ثروت و موفقیت داشت. او 
لباسی برتن كرد كه مورد قبول فقیرترین افراد در هند 
بود و از پارچه تولیدی داخل موسوم به خادی استفاده 
كرد. گاندی و پیروانش پارچه لباس هایشان را از نخی 
كه خود می رشتند تهیه می كردند ودیگران را هم به این 
كار تشویق می كردند. گاندی معتقد بود اگر هندی ها 
لباس های خود را خودشان با چرخ نخ ریسی بدوزند بهتر از 
این است كه از پارچه فاستونی انگلیسی باشد و با این كار 
ضربه اقتصادی سنگینی بر پیكره استعمارگران انگلیسی 
در هند وارد خواهند كرد. بعدها عالمت چرخ نخ ریسی 
روی پرچم كنگره ملی هند نقش بست.

در راه رهایی
گاندی در رشته حقوق ادامه تحصیل داد. او تجربه های 
روزنامه نگاری و وكالت را در كارنامه كاری خود دارد. 
در همین برهه از زمان بود كه اندیشــه مبارزه با ظلم 
و بی عدالتــی در افــكار گاندی تجلی پیــدا كرد و او 
تصمیم گرفت تا به كشورش بازگردد. او در این دوران 
مقاله هایی درباره آنچه استعمار به جهان سوم تحمیل 
می كند، نوشت كه باعث شــد، بارها به زندان بیفتد و 
خشم اســتعمارگران اروپایی را برانگیزد. گاندی در 
مقدمه كتاب زندگینامه خود می نویســد: »آنچه من 
در طول زندگی ام همواره در جست وجویش بوده ام، 
رسیدن به شكوفایی و كمال وجودی و دیدار خداوند 
است، رسیدن به رهایی و رســتگاری«. او نخستین 
مجری طرح هــای نافرمانی مدنی خود بــود و گواه 
این مدعا روزه های سیاســی و غذای ساده اوست كه 
بن مایه های یك رهبر مقتــدر اجتماعی را به تصویر 

می كشد.

مهاتما گاندی در 1921میالدی رهبری كنگره ملی هند را به دست گرفت. او در این دوران توانست اندیشه مبارزه بدون اسلحه خود را به مردمش بیاموزد و اسلحه 
استقالل و خودكفایی در سایه حقیقت را به جامعه  بحران زده خویش عرضه كند. یك سال بعد نخستین نشانه های اندیشه مبارزاتی خود را كه تحریم كاالهای 

خارجی بود، بروز داد و در برابر همه اتهاماتی كه به او وارد بود، سكوت اختیار كرد و با در پیش گرفتن مقاومت منفی، محكوم به 6 سال زندان شد. مهاتما گاندی در 
جزوه سبز نوشته بود: »شیوه مبارزه ما در آفریقای جنوبی فتح نفرت با عشق است« و واقعا هم همینطور بود. مبارزه گاندی مبارزه ای كامال به دور از خشونت بود. 

گاندی تأكید داشت كه خشونت در هیچ جا و تحت هیچ شرایطی نباید اعمال شود. این روشی بود كه گاندی خود در برابر دشمنانش به كار می برد و در نهایت توانست 
دست استعمارگران و زورگویان را از اموال و امكانات عمومی هم میهنانش كوتاه كند، بی آنكه حتی از كوچك ترین روش خشونت آمیزی استفاده كرده باشد.

قدرت برای آرامش
گاندی چندین بار هدف سوء قصد قرار گرفت كه آخرین 
مورد آن موفق بود و شلیك 3گلوله به قفسه سینه، او را 
كه در 79 سالگی و در میان جمعیت عازم محل عبادت 
بود، از پای درآورد. در راج قات بر سنگ یادبود گاندی 
نوشته شده است: »مایلم هند را آزاد و نیرومند ببینم 
تا او بتواند خود را به عنوان قربانــی راغب و نابی برای 
بهتر كردن دنیا عرضه كند. فردی كه ناب است خود را 
قربانی خانواده می كند، خانواده قربانی دهكده، دهكده 
قربانی بخش، بخش قربانی استان، استان قربانی ملت 
و ملت قربانی همه می شــود. من خواهان ســلطنت 
خداوند روی زمین هستم«. گاندی همه حكمت های 
عملی خود را برای برچیدن بســاط خشونت در هفت 
نكته ثروت اندوزی بدون كار، لذت جویی بدون وجدان، 
دانش بدون شخصیت، تجارت بدون اخالق، علم بدون 
انسانیت، پرســتش فاقد از خودگذشتگی و سیاست 
بدون قانون و قاعده خالصه كرد. این هفت نكته آن هم 
در پایان زندگی مردی كه سرنوشت جهان سوم را تغییر 
داد، به این معنی است كه او خیلی پیش تر از آنكه قدرت 
را برای ارضای نفس خویش بخواهد تنها وسیله ای برای 

برقراری آرامش و سعادت انسان ها می دانست.

خانواده ای معتقد

روش های تازه مبارزه

نماد ساده زیستی

آمارها می گویند هر سال نه تنها از تعداد ازدواج های ثبت شده كم می شود، بلكه زندگی مشترك 
زوج های زیادی با طالق پایان پیدا می كند. این یعنی توجه به باید و نبایدهای یك آشنایی منجر 
به ازدواج و شناخت درست، بیشتر از قبل اهمیت پیدا كرده است. خیلی از زوج های جوان روزهای آشنایی پیش از 
ازدواج را بدون درنظر گرفتن اصول شناخت پشت سر می گذارند و بعدها ناچار می شوند انرژی بیشتری برای ساختن 
یك زندگی سالم صرف كنند. اگر خوش شانس نباشند هم فرصتی برای جبران غفلتشان دست نمی دهد و كارشان به 
جدایی می كشد. محمدرضا دژكام، روانشناس، روان درمانگر و مشاور ازدواج و خانواده، درباره اصول یك دوره آشنایی 

پیش از ازدواج و نكاتی كه باید به آنها توجه شود، توضیح می دهد.

نیلوفر  ذوالفقاری

برای آشنایی پیش از ازدواج این باید و نبایدها را به یاد داشته باشید

بيا با هم آشنا شويم

همیشــه یكی از آرزوهای انسان، 
پیدا كــردن یك همــدم و همراه 

بوده است. یافتن نیمه گمشده ای كه 
سال هاست به دنبال اوست تا او را به عنوان 

همسر خویش قلمداد كند. دل كندن و رها 
شدن از تنهایی و پناه بردن به یك انسان دیگر برای 

تسكین آالم و دردهای درون. ازدواج، بخشی از زندگی هر 
انسانی است. هر شخصی از نگاه و منظر خودش به ازدواج نگاه 

می كند. دختر و پسر، هر كدام دلیل یا دالیل خاص خودشان را 
دارند كه البته قابل احترام نیز هستند. هر كس به عنوان یك انسان، 

عقاید و نظرات متفاوتی دارد كه برگرفته شده از شخصیت، خلق و 
خو، روند رشد و تربیت، فرهنگ، آداب و رسوم، تمدن و نحوه پرورش 

خانوادگی اوست. بنابراین به طور كلی و اساسی، ازدواج انسان یعنی آغاز 
یك زندگی نو و تحولی شگرف و جدید برای ادامه زندگی در كنار هم كه پا 

به پا با او در تمام مسیر این جاده همسفر باشد.

همیشه نخستین سالم، نخستین 
كالم و نخســتین نگاه در ذهن آدم 
به یادگار باقی می مانــد. ای كاش این 
نخســتین قرار مالقات، راهی باشد برای 
رسیدن به یكدیگر و ادامه آن یك زندگی مشترك 
با دوام و پایدار. معموال در نخستین دیدار، كم رویی و 
خجالتی بودن ناشی از فشار روانی یا استرس، دختر یا پسر 
را تحت فشار قرار می دهد. ضربان قلب افزایش پیدا می كند 
و اضطرابی به انسان دســت می دهد كه نگو و نپرس! چه بگویم و 
چگونه آغاز كنم و مهم تر از همه از كجا شروع كنم؟ سؤاالتی كه باید 
در نخستین مرحله آشنایی از طرف مقابل پرسیده شود اینها هستند: 
هدف تان از ازدواج چیست؟ مالك ها و معیارهای انتخاب همسر برای 
شما چه چیزهایی است؟ چه توقعاتی و انتظاراتی از همسر آینده دارید؟ 
میزان تحصیالت، میزان درآمد، شــغل و كارتان چیست؟ آیا مستقل 
هستید یا با خانواده زندگی می كنید؟ قصد دارید پس از ازدواج، یك خانه 
جداگانه درنظر بگیرید؟ آیا فردی مستقل هستید؟ آیا درآمد شما می تواند 
پاسخگوی یك زندگی مشترك باشد؟ آیا با دوستان خود رابطه  زیادی دارید؟ آیا 
واقعا می توانم به شما به عنوان یك همسر اعتماد و اطمینان كنم؟ آیا می خواهید با 
افكار خانواده تان زندگی كنید و هر آنچه را آنان به شما القا می كنند انجام دهید یا اجازه 
دخالت كردن در امر زندگی زناشویی را به آنان نخواهید داد؟! و پرسش هایی از این 
دست. بهتر است دختر و پسر قبل از ازدواج و شروع زندگی مشترك درباره مهریه، 

نحوه زندگی، برقراری ارتباط با خانواده ها و... با هم صحبت كنند.

روانــی،  بهداشــت  متخصصــان 
روانپزشكی و روانشناسی، از مدت ها 
پیش بــه عوامــل مؤثــر در ازدواج 
عالقه منــد بوده انــد. ازدواج موفق، 
به عواملی مختلف بســتگی دارد كه 
بســیاری از ایــن عوامــل را در دوره 
آشــنایی قبــل از ازدواج می تــوان 
ارزیابــی كرد. عوامل دیگــری نیز در 
موفقیت های زندگی مشــترك مؤثر 
هســتند كه می توان آنهــا را عوامل 
مؤثر در تداوم  و بقای زندگی زناشویی 
دانست. ازدواج در جوامع بشری از ابتدا 

دو نقش اساسی در زندگی افراد دارد: 
نقش اقتصــادی و اجتماعی و نقش 
روانی. در فردی كه قصــد ازدواج با او 
را دارید، اگر موارد زیر را دیدید و یا از 
كسی شنیدید كه او این خصوصیات 
اخالقی و شخصیتی و رفتاری را دارد، 
از فكر ازدواج كردن با او منصرف شوید: 
اعتیاد به مواد مخــدر و روانگردان ها، 
وجــود رفتار هــای خشــونت آمیز و 
خشم بیمارگونه، ابتال به انواع اختالل 
روانی ازجمله اختالل های جنســی و 

شخصیتی و نداشتن تعهد اخالقی.

مالك های ازدواج موفق
از جمله مواردی كه باید بدون شك و تردید درباره ازدواج به آن 
توجه داشت، بحث پرسش ها یی است كه باید دختر و پسر در 
جلسات آشنایی بیشتر با یكدیگر از هم بپرسند، كه گاهی دیده 
می شود كه نادیده گرفته شده و باعث پیدایش چالش هایی در 
زندگی زناشویی آینده آنان می شود. به طور علمی و كلی برای 
داشتن یك ازدواج موفق باید فاكتورهای زیر را درنظر گرفت: 
توجه به اصالت خانواده و ریشه دار بودن فرد مورد نظر، توجه 
به شرایط سنی فرد مورد نظر، توجه به اصول دینی و اعتقادات 
مذهبی فرد، توجه به میزان تحصیالت، توجه به زیبایی، وضعیت 
ظاهری و همســانی با فرد مورد نظر، توجه به سطح اقتصادی 
خانواده، توجه به وضعیت شغلی و میزان درآمد، توجه به سالمت 
جسمانی و روانی، توجه به رشد و بلوغ عاطفی و فكری و روانی، 

توجه به نگرش و طرز فكر فرد مورد نظر درباره روابط جنسی.

یكی از مهم ترین مسائل در شناخت قبل از ازدواج این است كه ابتدا 
سالیق و خواسته های خود را بشناسید. هدف از ازدواج چیست؟ و برای 
رسیدن به این هدف، همسر آینده شما باید چه ویژگی ها و خصوصیات 
رفتاری ای داشته باشد؟ پیشــنهاد می كنیم در مرحله قبل از ازدواج 
دختر و پسر خواسته ها، اهداف، نیازهای خود را تعیین و اولویت بندی 
كنند. می توان از این فهرست جدولی نیز تهیه كرده كه براساس اولویت 

زیر هم قرارگرفته باشــد. حســن تهیه چنین فهرست اولویت بندی 
شده ای این است كه در جلسات خواستگاری و آشنایی كه دختر و پسر 
با هم صحبت می كنند، بتوانند به جای تعارفات معمول و صحبت های 
پراكنده ای كه بین دختر و پسر تبادل می شود، به صورت هدفمند از 
خواسته ها، اولویت ها و انتظاراتشان از زندگی مشترك آینده صحبت 

كنند و بیشتر با افكار و اهداف یكدیگر آشنا شوند.



10 پادكستگردی

داستان كوتاه دوست دارید؟ »رادیو 
خوان« را گوش كنید. یك پادكست 
تعاملی كه با مشاركت تیم سازنده 
رادیو خوان و افرادی شكل گرفته 
كه قلم خوبی دارند و داستان كوتاه 
می نویســند. این پادكست كه در 
معرفی اش آمده: »یك پادكســت 
مشاركتی روایت داســتان كوتاه 
است كه داســتان های كوتاه شما 
را می خوانــد«، كارش را به تازگی 
آغاز كرده و این روزها به خان پنجم 
رسیده است. »آنگاه زندگی؛ آنگاه 
مرگ«، »دیگر نخواهم خواست«، 
»آرامــش در حضــور دیگران«، 
»در جهــان انســان ها« و »مرثیه 
گمشده« 5اپیزود رادیو خوان است 
كه شنیدن هر كدام از آنها 30دقیقه 
تا یك ساعت زمان نیاز دارد. جدا 
از شــنیدن داســتان های جذاب، 
اگــر خودتان اهل قلم هســتید و 
دستی در نوشتن دارید، می توانید 
داستان هایتان را برای این رادیوی 
نوپا بفرستید تا تبدیل به پادكست 

شود.

رادیوی عاشقان 

»رادیــو مــرز« روایــت آدم ها از 
موضوعاتی اســت كه بیــن آنها 
و دیگــران فاصله می انــدازد؛ از 
فوتبــال و رقص و جنــگ بگیرید 
تــا چاقــی، تیزهوشــی، طالق، 
خودكشــی، فرزندخواندگی و.... 
هم اكنون 30اپیــزود از رادیو مرز 
منتشر شــده كه »توفانی به اسم 
بچه«، »مــرگ آدم عزیز«، »من 
چاقم«، »بچــه شــهید«، »غیر 
تهرانی ها«، »بعد از خودكشــی«، 
»تیزهوشان«، »داغداران كرونا«، 
»فرزندخوانــده«، »جنگ زده«، 
»مبتال به سرطان«، »گیاهخوارها« 
و... ازجمله آن هاست. جدیدترین 
قســمت رادیو مرز كــه به تازگی 
منتشر شــده، »بعد از سقط« نام 
دارد و در آن بــه روایت فاصله ای 
كه تجربه سقط جنین بین آدم ها 
به وجود می آورد اشــاره دارد. این 
اپیزود یك ساعت و 57دقیقه است 
و در آن كسانی كه تجربه این اتفاق 
را دارند، توضیــح داده اند كه این 
ماجرا چرا و چطور تنهاترشان كرده 

است.

رادیو مرز

پنجشنبه
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معرفی 10فیلم ایرانی با موضوع آشپزی و غذا

ردپای طعم ها 
در سكانس های نمایشی

تاكنون فیلم های زیادی ساخته شده  اند كه سناریوی آن حول غذا و نوشیدنی می چرخد یا صحنه هایی 
مرتبط با غذا در آن گنجانده شده است. ردپای غذا و طعم ها همواره در سكانس های تاریخي دیده 
می شود. برای مثال می توان به فیلم بی نظیر »پدرخوانده« اشاره كرد كه در قسمت اول آن یكی از 
اعضای مافیا به مایكل كورلئونه )با بازی آل پاچینو( طرز پخت اسپاگتی اصیل ایتالیایی را آموزش 
می دهد. همچنین بارها و بارها در فیلم و ســریال های داخلی و ملی تماشاگر چنین صحنه هایی 

بوده ایم. در این چند سطر تعدادی از این آثار را بررسی كنیم.

 مهمان مامان
داستان فیلم پیرامون دغدغه های یك زن خانه دار با وضعیت 
مالی نه چندان مناسب است كه خواهرزاده و همسرش را به 

منزل خود برای پاگشا دعوت كرده است. این زن همه تالشش 
را می كند تا میهمانان برای شام در منزل آنها نمانند تا خدای 

ناكرده آبروی آنها با سفره خالی نرود. اما همسر این زن دائما به 
میهمانان اصرار می كند كه شام بمانند. میهمانان هم می پذیرند 

و  شام مهمان مامان این خانواده می شوند. داستان از اینجا 
جذاب می شود، زمانی كه همه همسایه ها و هم محلی های این 

خانواده دست به دست هم می دهند تا آبروی این زن شریف حفظ شود. در نهایت سفره بزرگی 
پر از غذاها و خوراكی های خوشمزه از میگو و ماهی تا ماكارونی تهیه می شود.

 اجاره نشین ها
فیلم ممتاز »اجاره نشین ها« هم گرچه موضوع اصلی  اش آشپزی 
و غذا نیست اما سكانس هایی از این فیلم حال و هوای سفره و 
غذاهای ایرانی را زنده می كند. یكی از شخصیت های اصلی فیلم 
به نام عباس آقا سوپر گوشت، با بازی استاد عزت اهلل انتظامی، 
تعدادی كارگر را به آپارتمانی كه در آن زندگی می كند و رو 
به ویرانی است می برد. اختالف بین همسایه باعث معطلی و 
دست به سر شدن كارگرها و نارضایتی آنها می شود. اكبر آقا و 
خانواده  اش هم برای اینكه از دل این افراد شریف در بیاورند یك 

سفره نوستالژیك ایرانی برایشان پهن می كنند. یكی برنج دم می گذارد و اكبر آقا هم مایه كوبیده 
را آماده می كند. دیگری مشغول پهن كردن سفره است و آن یكی نوشابه های شیشه  ای را در 
سفره می چیند. این سیخ های كباب است كه یكی یكی برای آماده شدن روی منقل می روند.

 حكم
اگر بخواهیم به فیلم دیگری با محتوای آشپزی و غذا 
بپردازیم باید از فیلم سینمایی »حكم« هم یادی 
كنیم. حتما می پرسید چرا حكم؟ چون كثرت غذاهای 
الكچری در فیلم حكم بر سر یكی میز از بزرگان مافیایی 
ایران طبیعتا می تواند هر تماشاگری را جذب خود كند. 
اما آنچه تمایل به این غذاهای خوشمزه و رنگارنگ را 
چند برابر می كند، حرص و ولع كاراكتر در خوردن این 
غذاهاست، آن هم وسط یك بحث كامال جدی، بر سر 

مرگ و زندگی! بازی خسرو شكیبایی البته به یادماندنی است و این ولع به خوردن را 
حتی می توان در نگاهی كه به غذاها می اندازد، احساس كرد. هرچند در این سكانس 
خود میز و انواع غذا زیاد نشان داده نمی شود و چندان مورد تأكید قرار نمی گیرد اما این 
حالت خوردن با ولع و لذت خسرو شكیبایی فقید است كه دل تماشاگر را آب می اندازد.

 زعفرانی
سریال »زعفرانی« داستانی شاد و دلنشین دارد. داستان 
درباره اتفاقاتی بامزه در یك خانواده است. پدر خانواده 
آقا ناصر است كه نقش او را مهدی هاشمی ایفا می كند. 
همسرش نسرین است كه نقش او را ستاره اسكندری ایفا 
می كند. خانواده ناصر و نسرین خانواده شادی هستند كه 
رستورانی كوچك به نام زعفرانی دارند كه فامیلی خودشان 
هم هست. این سریال یك موضوع كلی دارد و آن این است 
كه خانواده رستوران كوچكی دارد و همایون كه صاحب 

رستوران باغ همایون است به خاطر اینكه رستوران كوچك آنها طرفدار و مشتریان بیشتر 
دارد تا باغ رستوران او، با این خانواده و به خصوص رستوران كوچك زعفرانی سر دشمنی 
دارد. اینها را كه كنار بگذاریم حال و هوای این رستوران و تماشای غذاهایی كه در خالل 
فیلم به تصویر كشیده می شود، خالی از لطف نیست.

 شام ایرانی
حاال كه صحبت از مجموعه های تلویزیونی و سینمایی با موضوع 
غذا شده است، حیف است نامی از مجموعه ویدئویی »شام 
ایرانی« نبریم. سری اول این مجموعه به كارگردانی بیژن بیرنگ 
در زمستان سال 13۹0 ساخته شد، و قسمت اول آن در همان 
سال از طریق شبكه نمایش خانگی منتشر شد. سری های بعدی 
این برنامه را نیز به ترتیب محمد شایسته، سروش صحت و سعید 
ابوطالب كارگردانی كرده اند. در هر فصل از این برنامه ۴ نفر از 
میان بازیگران، خوانندگان، ورزشكاران، استندآپ كمدین ها 

و سایر افراد مشهور شركت می كنند؛ و هر شب یك نفر میزبان می شود تا برای مابقی افراد 
شام آماده كند. پس از پایان هر شب، مهمانان و خود میزبان )از سری چهارم( به آن شب نمره 
می دهند؛ تا در نهایت در شب پایانی هر فصل برنده مشخص شود و به وی جایزه تعلق گیرد.

 ماهی ها عاشق می شوند
این فیلم داستان مردی را روایت می كند كه پس از 

سال ها به كشور بازگشته تا ملك پدری خود را كه در 
شمال كشور قرار دارد بفروشد و برگردد. اما متوجه 

می شود كه این ملك به مهمانسرایی تبدیل شده 
است كه معشوقه دوران جوانی این مرد به همراه 

چند زن دیگر آن را اداره می كنند. زنان برای حفظ 
این میهمانسرا به روش خودشان عمل می كنند و با 
غذاهایی رنگین و خوشمزه كه با چاشنی عشق تهیه 

شده، سعی در منصرف كردن این مرد از تصمیم خود دارند. انتخاب رستوران و 
استفاده درست از آن در این فیلم به عنوان محل اصلی وقوع اتفاقات، شرایطی را 

فراهم آورده است كه عالقه مندی به غذاهای مختلف به عنوان یكی از عالیق ایرانی ها 
در فیلم به تصویر كشیده شود.

 كافه ترانزیت
داستان فیلم پیرامون قهوه خانه و حواشی پیرامون آن است 

كه برای زنی كه اكنون مالك، آشپز و همه كاره آن است اتفاق 
می افتد. این قهوه خانه تنها دارایی این زن و ارثی است كه از 
همسر مرحومش برای او باقی مانده است. این قهوه خانه در 
شهر ماكو و در مسیر ترانزیت كامیون هاست، كامیون هایی 

كه انواع محموله  را میان آسیا و اروپا جابه جا می كنند. 
دستپخت و هنر آشپزی این زن به قدری خوب است كه اكثر 
كامیون ها برای صرف غذا پای به این قهوه خانه می گذارند. اما 

مشكالتی در اداره این رستوران برای این خانم جسور اتفاق می افتد. این اتفاقات از جایی 
شروع می شوند كه این خانم آشپز به جای سرو یك غذای كنسرو كه متعلق به یك راننده 

غیرایرانی است شروع به طبخ غذایی شبیه به آن را می كند.

 آشپزباشی
سریال محبوب »آشپزباشی« كه در سال ۸7 ساخته 

و از شبكه یك پخش شد، برداشتی آزاد بود از یك 
داستان واقعی. این داستان پیرامون زندگی زن و 

شوهری می گردد كه از صفر شروع كرده  اند و اكنون 
صاحب یك رستوران موفق هستند. مرد خانواده 

سرآشپز رستوران است و خانم خانواده مدیر آنجا. 
مشكالت این خانواده زمانی شروع می شود كه خانم 
مدیر به یك برنامه تلویزیونی دعوت می شود و در آن 

خود را عامل اصلی موفقیت رستوران معرفی می كند. صحنه های مربوط به آشپزخانه 
رستوران كه نظم و نظافت آنجا یكی از جذاب ترین سكانس های سریال بود، بازی 

رنگ و نور با غذاها شعبده  ای می كرد كه دل از تماشاچی می برد. گرچه برخی 
می گفتند نشان دادن غذاهای اشتهاآور و گران قیمت، دل خانواده های طبقه پایین 

جامعه را به درد آورده بود.

 مادر
فیلــم مانــدگار »مادر« 
گرچه مســتقیم به غذا و 
آشــپزی مربوط نمی شود 
اما صحنه های به یادماندنی 
زیادی در باب غذا دارد. آنجا 
كه كباب وعده ناهار است 
و فرزنــدان مــادر به دلیل 
اختالف هایی كه با هم دارند 

هر یك در گوشه  ای و به دور از سفره مشغول میل كردن 
غذا هســتند و مادر از این اتفاق ناراحت می شود و سعی 
می كند تا خودش بر سر سفره بنشیند تا با شرمنده كردن 
فرزندانش درس بزرگی به آنها بدهد. یا آنجا كه مادر در 
مورد حلوا و قیمه روز ختم صحبت می كند و به فرزندان 
گوشزد می كند كه گوشت های خورش را ریز خرد نكنند 
تا خدای ناكرده به میهمانان برنخورد و آنها ناراحت نشوند. 
این فیلم دیالوگ های ماندگاری دارد مانند: »ســفره از 

صفای میزبان خرم می شه نه از مرصع پلو«.

 یه حبه قند
داستان فیلم درباره پسند، با 
بازی نگار جواهریان، آخرین 
دختر از یك خانواده سنتی 
یزدی است. پسند خانم در 
شرف ازدواج غیابی با پسر 
همسایه ثروتمند خود كه در 
آمریكا زندگی می كند، است. 
این اتفاق باعث جمع شدن 
همه فرزندان و دامادها و نوه ها به خانه قدیمی و باصفای 
دوران كودكی شان می شود. بخش مهمی از اتفاقات این 
فیلم و جذابیت هایش زمانی است كه خواهران در آشپزخانه 
مشــغول تهیه غذا هســتند و با لهجه زیبای یزدی خود 
لحظات شیرین و با دستپخت شان صحنه های خوشمزه ای 
را رقم می زننــد. یكی دیگر از ســكانس های هوس انگیز 
هم تعلق می گیرد به صحنه ناهار ایــن خانواده. آنجا كه 
سفره های دراز پهن و پر می شود از شامی و سیب زمینی 

سرخ كرده و یك عالمه صفا و دورهمی ماندگار.

مطبخخانه
آشپز این هفته پیشنهاد 

تهیه ۲ كیك و یك حلوای خاص دارد

پختن كیك و شیرینی در خانه لذتی دارد 
كه هر كســی آن را حتی یك بار تجربه 
كرده باشد، طرفدار آن می شود. این هفته می خواهیم با راهنمایی 
یك آشپز جوان، فرزانه قربانی آهویی شما را به پخت وپز دلچسب 
در خانه دعوت كنیم. البته پیش از ارائه دستورات كیك پزی بد 
نیست كمی از تجارب فرزانه قربانی در این زمینه بیشتر بدانیم. 
او ۱۰ سال است كه در زمینه كیك و شیرینی پزی به طور تخصصی 
فعالیت داشته و در ۵ سال اخیر در زمینه پخت انواع نان حجیم 
و نیمه حجیم تجربه كسب كرده است. نخستین تجربه اش در 
پخت كیك به دوران نوجوانی او برمی گردد؛ او از جوانی به واسطه 
عالقه مندی به آشپزی از روی دستورهای مادرش، پخت كیك را 
بارها و بارها امتحان می كرد. او كه به این كار عالقه زیادی داشت، 
با وجود اســتعداد و توانایی، فعالیت در حوزه آشپزی را جدی 
نگرفت و برای ادامه تحصیل به دانشگاه رفت. بعدها با اشتغال 
در اوقات فراغت خود، پخت نان و شیرینی را پیش می گرفت 
و به واسطه آشپزی استعداد و ذوق ذاتی خود را بروز می داد. از 
آنجایی كه توانایی خاصی در آشپزی داشت، توسط اطرافیان و 
آشنایان تشویق شد و به این فكر افتاد كه این حرفه را به صورت 
تخصصی و زیربنایی پیش بگیرد. شروع به مطالعه در زمینه پخت 

انواع نان و كیك كرد و همزمان دوره های نان های 
حجیم و نیمه حجیم را گذراند؛ عالقه  اش به 

این حیطه باعث شد روند رشد و پیشرفت 
خود را سرعت بخشــیده و سریع تر 
به دنبال ارتقای توانایی ها و اهداف خود 

باشــد. در ادامه، او كه مهارت های 
پخت وپز نان و شــیرینی را به 

خوبی فراگرفته بــود، به 
آمــوزش و ترویج دانش 
خود به دیگران پرداخت 
و هم اكنون عالوه بر دارا 
بودن هنرجو در این امر، 
در شبكه های مجازی 
به آمــوزش تصویری 
آشــپزی می پردازد و 
دنبال كننده های زیادی 
را تا به اینجا، به مطالب و 

محتوای خود جذب كرده 
است.

سحر  غفوری 

نان بریوشحلوای زنجبیلی

كیك خانگی موز و هویج

همه می دانیم كه سردی، بدن را كرخت و بیمار می كند. زنجبیل از آن دست 
گیاهان دارویی و درمانی است كه طبعی گرم دارد و سردی و بیماری را در بدن 
از بین می برد. حلوای زنجبیلی به واسطه داشتن ماده اولیه زنجبیل، طبعی گرم 

دارد كه می تواند گزینه خوبی برای مجالس میهمانی یا عزا باشد.

نان بریوش كه ریشه و آوازه  اش به كشور فرانسه برمی گردد، مقوی، 
لذیذ و شیرین بوده و برای كودكان و افراد دارای رژیم خاص مناسب 
اســت. بریوش در واقع یك مدل نان است كه تخم مرغ و كره دارد و 
بافت بسیار نرم، پفكی و سبكی دارد. این نان با چاشنی مربا یا عسل، 
طعم و مزه فوق العاده  ای دارد. پس دســت به كار شــوید و این نان 

خوشمزه را تهیه كنید.

مسلما درســت كردن یك كیك خانگی خوشــمزه برای خانواده لذتبخش 
است و می تواند گزینه مناســبی برای میهمانی های خانوادگی و جمع های 
دوستانه باشــد. مخصوصا وقتی با یك لیوان چای ایرانی خوش عطر همراه 
شــود و دلنشــین ترین مزه را به مهمانان هدیه كند. كیك موز و هویج یك 
كیك مناسب است، چرا كه عالوه بر دستور تهیه آسان و سریع، عطر و طعم 

لذیذی نیز دارد.

   آرد شیرینی پزی: ۱۰۰ گرم
   پودر قند: ۶۰ گرم

   كره: ۷۰-۵۰ گرم
   پودر زنجبیل: ۱۵ گرم

مواد الزم

   تخم مرغ: ۳عدد
   شیر: ۴۰ میلی لیتر

   شكر: ۳۶ گرم
   مخمر خشك فوری: ۳گرم

   آرد: ۳۰۰ گرم
   نمك: ۳ گرم
   كره: ۹۰ گرم

   مقداری زرده مخلوط با شیر برای رومال

مواد الزم

در ابتدا آرد شــیرینی پزی را با مقدار گفته شــده از جوش 
شیرین مخلوط كنید. سپس بكینگ پودر را با نمك تركیب 
كرده و ۲بار الك كنید. پس از یكدست شدن و الك كردن، آن 
را به مواد اولیه بیفزایید. سپس به این مخلوط كره و تخم مرغ ها را اضافه كرده و قدری 
هم بزنید كه یكدست شده و رنگ كرم مانندی به خود بگیرد. در این مرحله شكر را 
به مواد افزوده و مخلوط كنید تا دانه های شكر در مواد حل شود. سپس موزی را كه 
به خوبی پوره كرده  اید به مواد اضافه كنید و با همزن بزنید تا یكدست شود. همچنین 
برای عطر بیشتر می توانید پوست لیموترش رنده شده را اضافه كنید و با همزن برقی 
ابتدا با دور كند و سپس با دور تند مخلوط كنید تا همه مواد تركیب شوند. در پایان 
نیز هویج را كه با دنده درشت رنده كرده  اید، به تركیب اضافه كنید و مجدد هم بزنید 
تا كامال با هم مخلوط شوند. خمیر آماده را در قالب میان تهی به قطر۲۲ بریزید و در 
فر كه با دمای 170 درجه داغ شده به مدت 50 تا۶0 دقیقه بپزید. توجه داشته باشید 
تمام مواد باید به دمای محیط برسند و سپس مورد استفاده قرار بگیرند. همچنین 

حتما قبل از گذاشتن قالب داخل فر، فر را كامال داغ كنید.

طرز تهیه

عصرانه های 
خوشمزه بهاری

برای درســت كردن این نــان در ابتدای كار 
آرد، مخمر، تخم مرغ ها، شــكر و شیر را با هم 
به خوبی مخلوط كنید و در ظرفی قرار دهید 
و روی آن را بپوشانید. بعد از 30 دقیقه كره نرم شده را به آن اضافه 
كنید و ورز دهید تا كره به خورد خمیر برود و دوباره روی خمیر را 
بپوشانید. بعد از گذشــت 30 دقیقه نمك را اضافه كنید و این بار 
خمیر را كامال ورز دهید تا ســطح خمیر كامال صاف شــود. سپس 
دوباره روی خمیر را بپوشــانید و 30 دقیقــه در دمای محیط قرار 
داده و پس از طی شدن زمان گفته شده، به مدت ۸تا10 ساعت در 
یخچال به آن استراحت بدهید. پس از طی شدن ساعات مورد نظر، 
خمیر را از یخچال در آورید و تقســیم كنید و به شكل دلخواه، فرم 
داده و در قالب های دلخواه خود قرار دهید. برای پیشنهاد این خمیر 
را به 1۲ قسمت حدود 50 گرمی تقسیم كنید. سپس قالب ها را در 
سینی فر بچینید و روی آن را بپوشــانید و به مدت ۲ تا ۲ ساعت و 
نیم استراحت دهید. پس از زمان گفته شده، زرده تخم مرغ را روی 
مواد بمالید و در فر از قبل داغ شده با دمای1۸0 درجه سانتی گراد 

به مدت ۲0 دقیقه بپزید.

طرز تهیه

ابتدا برای شــروع، آرد را دو بار الك كنید و روی حرارت 
مالیم تفت بدهید تا خامی آرد گرفته شــود؛ ولی دقت 
كنید كه رنگ آرد تغییر نكند و سیاه و تیره نشود. با توجه 

به حرارت گاز حدود 10 تا 15 دقیقه زمان خواهد برد تا خامی آرد گرفته شود.
سپس تا آرد خنك می شود، كره را كه به دمای محیط رسیده با پودر قند و پودر 
زنجبیل با همزن برقی مخلوط كنید تا ســبك و كرمی مانند شود. سپس آرد 
خنك شده را )دقت كنید آرد داغ نباشد( به مخلوط كره اضافه كنید. اگر احساس 
كردید انسجام خمیر كم است می توانید در این مرحله دوباره ۲0 گرم كره نرم 
شده به خمیر اضافه و مخلوط كنید. خمیر آماده را در قالب حلوا بریزید و با دست 
فشرده كنید تا كامال قالب پر شود. سپس قالب ها را در فریزر به مدت 30 دقیقه یا 
در یخچال به مدت ۲ساعت قرار بدهید تا كامال خنك شوند و بعد از خنك شدن 

حلواها را از قالب خارج كرده و نوش جان كنید.

طرز تهیه

   آرد شیرینی پزی: ۲۹۰ گرم
   جوش شیرین: ۱/۲ قاشق غذاخوری

   بكینگ پودر: ۲ قاشق چای خوری
   نمك: ۱/۴ قاشق چای خوری

   كره: ۱۰۰ گرم
   تخم مرغ: ۲ عدد

   شكر: ۲۰۰ گرم
   موز پوره شده: ۳ عدد معادل ۲۰۰ گرم

   پوست لیموترش رنده شده: یك قاشق چای خوری
   هویج رنده شده: یك پیمانه

مواد الزم

نكته های كلیدی تهیه حلوای زنجبیلی:
  انتظار نداشته باشید مواد حلوا خمیری شود. این حلوا كال حالت پودری دارد. 

باید قبل از اینكه سرد شود آن را در قالب یا سینی فشرده كنید.
  می توانید با اضافه كردن زعفران حلوا را به رنگ زرد در بیاورید.

  همچنین می توانید برای تهیه حلوای شیك مجلسی، حلوای زنجبیلی را با رنگ 
خوراكی به رنگ های مختلف در بیاورید.

  می توانید روی حلوا را با شكالت ذوب شده تزیین كنید.

رادیو كار نكن!

رادیو »كار نكن« اصال نمی خواهد 
به شما بگوید كه كار نكنید. اتفاقا 
برعكس، می خواهد بگوید آنقدر 
با عشق كار كنید كه دیگر نتوان 
اسمش را كار كردن گذاشت. در 
معرفی این پادكست آمده: »كار 
نكن داســتان زندگی آدم هایی 
كه با شغلشــون زندگی می كنن. 
آدم هایی كه وقتی ســر كارشون 
هستن، الزم نیست مدام به ساعت 
نگاه كنن كه كی كار تموم می شه 
و وقت زندگی كردن می رسه. توی 
پادكست كار نكن در مورد مسیر 
شــغلی آدم ها باهاشون گفت وگو 
می كنیم«. نخستین قسمت رادیو 
كار نكن اول بهمن ماه سال13۹۶ 
منتشر شد و امروز این پادكست 
بعد از گذشــت بیش از 3سال به 
اپیزود سی وششــم رسیده است. 
در جدیدتریــن قســمت ایــن 
پادكست، یك بازی ســاز جوان 
 یزدی از شــغل جذابش تعریف 

كرده است.



بازی گردی 11توپ خانه

یكی از پرفروش تریــن بازی های 
پلی استیشــن4 كه بــا دریافت 
بیش از 300جایزه، بازی ســال و 
پرافتخارترین بــازی تاریخ لقب 
 The last of us« گرفتــه، بــازی
)آخریــن بازمانده از ما(« اســت؛ 
 PS4 بازی ای كه اگر كنسول بازی
دارید و هنوز آن را بازی نكرده اید، 
نصف عمرتان بر فناست! این بازی 
كه نخستین نسخه اش سال2013 
منتشر شــد، داســتان »جوئل« 
و »الی« و تالش هــای آنها برای 
زنده ماندن در دنیای آخرالزمانی 
را روایــت می كند. ماجــرا از این 
قرار است كه با شایع شدن نوعی 
قارچ انگلی، انسان ها به موجودات 
خونخواری تبدیل شده اند و هدف 
شــخصیت های اصلی بازی زنده 
مانــدن در چنین فضایی اســت. 
داستان قسمت دوم حدودا 4سال 
بعد از نســخه اول اتفاق می افتد 
و حــول محور شــخصیت »الی« 

می گردد كه به دنبال انتقام است.

آخرین نفر از ما 2

این روزها آنقدر تب بازی مافیا باال 
گرفته كه حتــی برایش یك بازی 
آنالین طراحی كرده اند. این بازی 
استراتژیك كه برنده جایزه بهترین 
بازی از دیــدگاه هنری در دومین 
جشنواره جهانی IMGA شده، به 
كاربرانش امكان ساخت گروه هایی 
را می دهد كه افــراد می توانند در 
قالب این گروه ها به صورت مجازی 
و آنالین با یكدیگر مافیا بازی كنند. 
امكان چت با دوستان و اجاره دادن 
قهرمان هــا، نمایــش رتبه بندی 
جهانــی بازیكن هــا، برگــزاری 
تورنمنت هــای چالش برانگیــز، 
امكان استفاده از لباس های جذاب 
برای اعضای بازی ازجمله جوكر، 
حرفه ای، ترمیناتور و... و همچنین 
اســتفاده از دوبلورهای حرفه ای، 
ازجملــه ویژگی های ایــن بازی 
آنالین است. هرقدر بیشتر بتوانید 
در این بازی امتیاز كســب كنید، 
می توانید قهرمان هایتان را مانند 
بازی های آنالیــن »كلش رویال« 

یا »كلش آف كلنز« ارتقا بدهید.

مافیای آنالین

لیمبو؛ بازی معمایی

»لیمبــو )بــرزخ(« یــك بــازی 
خیلی جذاب بــرای عالقه مندان 
بــه بازی هــای معمایی اســت. 
بازی ای كه اگر چــه در ابتدا برای 
ایكس باكــس و پلی استیشــن 3 
ساخته شــد، اما خیلی زود نسخه 
كامپیوتری و حتی موبایلی اش به 
بازار آمد تا هركس با هر وسیله ای 
كه در اختیار دارد، بتواند آن را بازی 
كرده و از بازی كــردن لذت ببرد. 
داســتان بازی درباره پسری است 
كــه به دنبال خواهر گمشــده اش 
می گردد و بازیكــن این بازی باید 
نقش ایــن پســربچه را در برزخ 
ماجراجویی هــای مهیجش بازی 
كند. نكته جالب توجه درباره بازی 
لیمبــو، موســیقی و صداگذاری 
بی نظیر آن اســت. این موسیقی 
كمك می كند تا فضــای بازی كه 
یك فضای مرموز و دلهره آور است، 
به طــور كامل به بازیكــن منتقل 
شود و كاری كند تا بازیكن بازی، 
خودش را در این فضای برزخ طور 

ببیند.

پنجشنبه

شماره 122
20  خرداد 1400 

گفت وگو با مایك رستم پور، بازیكن ایرانی-آمریكایی تیم ملی 
بسكتبال كه اصالت آبادانی دارد 

در ایران عاشق 
فسنجان شدم

چهره بازیكنی كه با تیپ و استایل متفاوت مقابل مهاجمان حریف قد علم می كند، 
برای كسانی كه نمایش تیم ملی بســكتبال در جام جهانی و مسابقات مقدماتی 
المپیك توكیو را تماشا كرده اند غریبه نیســت. مایك رستم پور، همان طور كه 
از اسمش پیداست یك بازیكن دورگه اســت با مادر اهل شیكاگو و پدر آبادانی. 
بسكتبالیستی كه بعد از بازی در لیگ های اسلواكی، مكزیك، كانادا و چند كشور 
دیگر در سال2019 به تیم ملی ایران دعوت شد و اینگونه بود كه بعد از 27سال پا 
به سرزمین پدری اش گذاشت. او آرام آرام با فرهنگ ایرانی خو گرفته و به یكی از بازیكنان اصلی تیم ملی 
بسكتبال بدل شده است. مایك رستم پور می گوید تفاوت فرهنگ زندگی در ایران و آمریكا از زمین تا آسمان 
است اما همیشه وجوه مشتركی پیدا می شود كه انسان ها را به هم نزدیك تر كند. با او درباره ورود بی سر و 

صدایش به ایران و بازی در تیم ملی بسكتبال و دلبستگی هایش در سرزمین پدری گفت وگو كرده ایم.

    مایك رســتم پور یك نــام و فامیلی كامال 
دوگانه است؛ یك بازیكن ایرانی - آمریكایی كه 
آمده برای بسكتبال ایران بازی كند. خودتان 
را آمریكایی می دانید یا فكر می كنید به ایران 

تعلق دارید؟
وقتی پیراهن تیم ملی ایران را بر تن می كنم پس یك ایرانی 
هستم اما گذشــته ام را هم نمی توانم فراموش كنم. مادر من 
آمریكایی است و پدرم اصالت آبادانی دارد. وقتی جنگ ایران 
و عراق شــروع شــد، خانواده پدرم از آبادان به شهر اصفهان 
مهاجرت كردند و هنور آنجا زندگی می كنند. بعد از این ماجراها 
پدرم به آمریكا رفت و در شیكاگو با مادرم ازدواج كرد كه حاصل 
آن یك پسر و سه دختر است. برای من افتخار است كه نماینده 
هر دو كشور باشــم و برای ســرزمین پدری ام بازی كنم. این 

بزرگ ترین افتخار زندگی من است.
    چطور شد كه برای نخســتین بار به ایران 

آمدید تا برای تیم ملی بسكتبال بازی كنید؟
چند سال قبل بود كه مسئوالن فدراسیون بسكتبال و تیم ملی 
ایران با من تماس گرفتند و مذاكراتی برای حضورم در بسكتبال 
ایران شروع شد. روند مذاكرات خیلی مثبت پیش رفت تا اینكه 
در فوریه2019 برای نخستین بار توانســتم وارد ایران شوم. 
دوران درخشانی در بسكتبال آمریكا داشتم و در دبیرستان و 
دانشگاه هم جزو بازیكنان ممتاز بودم. به همین خاطر به عنوان 
یك بازیكن دورگه كه می تواند برای تیم ملی ایران بازی كند 

مورد توجه مسئوالن فدراسیون قرار گرفتم.
    قبل از ورود به ایران از سرزمین پدری چه 

شناختی داشتید؟

خب، همان طور كه گفتم پدرم اصالت آبادانی دارد و 
مدام درباره ایران با من صحبت می كرد. یادم است 
از بچگی نوای موسیقی ایرانی، به خصوص موسیقی 
محلی آبادان در خانه ما شــنیده می شد و پدرم 
خیلی اوقات با اطرافیانش به زبان فارسی صحبت 
می كرد. بنابراین با فرهنگ ایرانی و زبان فارسی 
خیلی بیگانه نیستم و آن را می فهمم. می توانم 
بگویم بعد از ورود به ایران سورپرایز نشدم چون 
پدرم تقریبا هر روز درباره ایران با من صحبت 
می كرد. وقتی به ایران آمدم همان چیزهایی 
را دیدم كه پدرم برایم تصویر سازی  كرده بود. 

االن هم خوشحالم كه اینجا هستم.
    بعــد از 27ســال تصمیم 
گرفتیــد آینــده زندگــی 
ورزشــی تان را در ایــران 
جســت وجو كنید. 27سال 
انتطار برای رفتن به سرزمین 

پدری زمان زیادی نیست؟
وقتی دوره حضورم در مسابقات دانشگاهی 
آمریكا به پایان رسید می خواستم به ایران 
بیایم. برای این كار سعی كردم با مسئوالن 
فدراســیون قبلی ایران ارتباط برقرار كنم 
اما این اتفاق رخ نداد تا اینكه در فدراسیون 

جدید شــرایط برایم مهیا شد. خب، خیلی 
سخت بود كه بدون پاســپورت به ایران بیایم. 

این كار برای یك آمریكایی خیلی ســخت اســت و 

فرهنگ جدید شــوم، غذای جدید بخــورم و زبان جدید یاد 
بگیرم.

    كدام غذای ایرانی مورد پســند شما قرار 
گرفته؟

وقتی در آمریكا بودیم پدرم غذاهای ایرانی درســت می كرد. 
مثل قورمه سبزی كه خیلی لذیذ بود و مادران ایرانی در پختن 
آن تبحر دارند. االن غذای من فقط فسنجان است و این غذا 

را خیلی دوست دارم.
    از بدو حضور در ایران به لحاظ فرهنگی چه 

تفاوت های دیگری را لمس كرده اید؟
ایران مردم خونگرمی دارد و بــه گمانم این مهم ترین تفاوت 
فرهنگی ایران با كشور های دیگر است. مواجهه با مردم خونگرم 

ایران نیمه دیگری از وجودم را به من نشان می دهد.
    االن حدود دو سال می شود كه برای تیم ملی 
ایران بازی می كنید. فكر می كنید بیرون از سالن 
بسكتبال و بدون پیراهن تیم ملی، مردم چقدر 

شما را می شناسند؟
اینجا مردم خیلی با من رفتار خوبــی دارند و من هم متقابال 
با آنها ارتباط برقرار می كنم. رفتار مردم بــا من فوق العاده و 
باور نكردنی است. وقتی به صورت شــان نگاه می كنم از آنها 
انرژی مثبتی می گیرم. خیلی اوقات تماشاگران و طرفداران 
می آیند و عكس یادگاری می گیرند و من با آغوش باز از آنها 
اســتقبال می كنم. مردم می بینند كه داخل زمین به حریف 
رحم نمی كنم و خیلی جدی هستم و بیرون از سالن بسكتبال 
انســان كامال متفاوتی را می بینند. خارج از محیط بسكتبال 
انسان آرامی هستم. فكر می كنم در خانواده ام اینگونه تربیت 
شده ام كه انســان آرامی باشم و تحت هر شــرایطی به همه 
احترام بگذارم. پدر و مادرم همیشه به من توصیه می كردند 
آدم متواضع و فروتنی باشم. من در این دو سال دوبار قهرمان 
لیگ بسكتبال ایران شــدم اما كمتر در مورد این موفقیت ها 
صحبت می كنم و اجازه می دهم خانواده ام و طرفدارها درباره 

این مسئله صحبت كنند.
    چرا داخل زمین بسكتبال این قدر خشونت 

به خرج می دهید؟
من از بچگــی به ورزش هایی مثل بیســبال یــا فوتبال 
آمریكایی عالقه داشــتم و بسكتبال انتخاب آخرم بود. 
فوتبــال آمریكایی را ادامه ندادم چــون پدر و مادرم 
نمی خواســتند در این ورزش خشــن و پربرخورد 
آسیب ببینم. شاید به همین دلیل كمی خشونت 
در سبك بازی ام دیده می شــود. البته هنوز هم 

خیلی باید تالش كنید كه شهروند ایران شوید. پروسه گرفتن 
پاسپورت خیلی سخت بود اما باالخره این كار را انجام دادم و 

االن همه  چیز خوب است.
    البته زندگی در ایران برای كسی كه 27سال 
در آمریكا زندگی كرده چندان هم راحت نیست. 
من از تفاوت فرهنگ هــا صحبت می كنم. بعد 
از دو ســال زندگی در ایران به تفاوت فرهنگ 

زندگی در ایران و آمریكا قائل هستید؟
فرهنگ ایرانی را خیلی دوســت دارم اما با فرهنگ آمریكایی 
خیلی فاصلــه دارد. اصال انگار زندگــی در دودنیای متفاوت 
را تجربه می كنید. همان طــور كه گفتم بــا فرهنگ ایرانی 
هم بیگانه نیســتم و فرهنگ همه اقوام ایران را دوست دارم. 
زندگــی در تبریز، زنجان، آبــادان و گــرگان را تجربه كرده 
و وجه اشــتراك های زیادی بــا مردم این 
شــهرها پیدا كرده ام. اقوام مختلف 
ایرانی چیزهایی را دوست دارند 
كه مورد پســند من هم واقع 
می شود. مثل غذا، موسیقی 
و رفتار اهالی شــهرهای 
مختلــف. در 20كشــور 
بازی كــرده ام و ســفر 
برایم خیلی جذاب است. 
همیشه دوست دارم وارد یك 

فوتبال آمریكایی را دوســت دارم و طرفدار تیم »مینه ســوتا 
وایكینگز« هستم.

    قبل از پیوستن به شهرداری گرگان با نفت 
آبادن قهرمان لیگ بســكتبال ایران شدید. 
حتما بازی برای این تیم و زندگی چند ماهه در 
شهری كه ریشه شما به آنجا تعلق دارد تجربه 

عجیبی بود؟
بهترین روزهای زندگی ورزشــی ام را در آبادان سپری كردم. 
چهارسال در دانشگاه بازی می كردم و به همین خاطر از پدرم 
دور بودم اما وقتی به آبادان آمدم دو ماه كنار هم زندگی كردیم. 
این اتفاق خیلی برایم خاص و به یادماندنی است. آبادان شهر 
كوچكی است اما مردم پرجنب و جوشی دارد. آنها از ساعات 
ابتدایی صبح بیدار می شــوند و مغازه ها تا نزدیك ســحر باز 
می مانند. مردم این شهر شاید پول چندانی برای خرج كردن 
نداشته باشــند اما همیشه كنار هم هســتند و زندگی شاد و 
مســالمت آمیزی دارند. زندگی در شــهرهای مختلف دنیا را 
تجربه كرده ام و می توانم بگویم آبادان شبیه هیچ شهر دیگری 
نیست. به دوســتان و اطرافیانم گفته ام كه یك روز دوباره به 
آبادان برمی گردم و برای مردم این شــهر بازی می كنم. دلم 

برای صدای طبل و سنج و فالفل های آبادان تنگ می شود.
    بازی در گرمای طاقت فرسای آبادان سخت 

نیست؟
برای بازی در دمای باال مشكلی ندارم. من اهل مینه سوتا هستم 

و آنجا هم هوا خیلی گرم است.
    با تیم ملی ایران، حضــور در جام جهانی 
بسكتبال را تجربه كردید و قرار است در المپیك 
توكیو هم با پیراهن تیــم ملی ایران به میدان 
بروید. با وجود شما و یك بازیكن دورگه دیگر 
به نام پویان جالل پور می توان به درخشش تیم 

ملی در توكیو امیدوار بود؟
تیم ملی ایران در 10سال اخیر قوی بوده است. وقتی بازیكنی 
مثل حامد حدادی را در داخل زمین مسابقه دارید هر تیمی 
را می توانید شكســت بدهید. به نظرم می توانیم در المپیك 
خودمان را نشــان بدهیم. فراموش نكنید كــه ما یك بار تیم 
ملی روسیه را در مسكو شكست دادیم. پس می توانیم در برابر 

تیم های بزرگ قد علم كنیم.
    مــا بازیكن دورگه ای مثل اشــكان دژاگه 
را داریم كه در فوتبال ایــران تأثیرگذار بود. 
به عنوان بازیكن دورگه می توانید مثل اشكان 

در بسكتبال ایران تأثیر مثبت بگذارید؟
یك بار اشكان دژاگه را در هتل المپیك دیدم. او یك فوتبالیست 
حرفه ای و با شخصیت اســت و برایش احترام زیادی قائلم. در 
جواب سؤال شما هم باید بگویم آمده ام به تیم ملی كمك كنم تا 
برنده شود. هر كاری از دستم بربیاید انجام می دهم تا تیم ملی 

سربلند باشد برای ایران همه كار می كنم. بهترین روزهای زندگی 
ورزشی ام را در آبادان سپری 
كردم. چهارسال در دانشگاه 
بازی می كردم و به همین خاطر از پدرم 
دور بودم اما وقتی به آبادان آمدم دو ماه كنار هم 
زندگی كردیم. این اتفاق خیلی برایم خاص و  به 
یادماندنی است

كمتر كسی می داند كه حدود 80سال قبل، فوتبالیستی به نام امیرمســعود برومند كه اصالت لبنانی داشت به تیم ملی فوتبال ایران 
پیوست و در همان برهه یك بازیكن ایرانی - لهســتانی دیگر به نام »پیر كارلو« هم برای تیم ملی فوتبال ایران بازی كرد. بعد از این 
ماجراها، ورود دورگه ها به تیم های ملی ایران تا چنددهه مسكوت ماند تا اینكه باز هم سر و كله فوتبالیست هایی با اصلیت ایرانی پیدا 
شد. فوتبالیست هایی مثل فریدون زندی كه با انتشار آگهی در یكی از روزنامه های سیاسی درخواست حضورش در تیم ملی را مطرح 
كرد یا اشكان دژاگه كه بعد از درخشش در بوندس لیگا و با اصرار كارلوس كی روش پیراهن تیم ملی ایران را پوشید. دورگه ها دوران 
درخشانی را در فوتبال ایران پشت سر گذاشتند و اینگونه بود كه كشف ورزشكاران دورگه ایرانی كه در اقصی نقاط دنیا زندگی می كنند 
به بخشی از پروژه مربیان ایرانی و خارجی برای تقویت تیم های ملی بدل شــد. با این حال برخی از دورگه های ورزش ایران هنوز هم 

ناشناخته مانده اند و آشنایی با آنها خالی از لطف نیست.

آدام جمیلی 
   ایرانی - انگلیسی 
دونده ای كه لقب سریع ترین مرد بریتانیا را یدك می كشید اصالت ایرانی دارد. مادر آدام جمیلی 
در دهه60 از كازرون به انگلستان مهاجرت كرد و آدام ثمره ازدواج او با یك مرد بریتانیایی است. 
آدام جمیلی را می توان تنها دونده ای با اصالت ایرانی دانست كه 100متر را در 9.97ثانیه دویده 
و قهرمان مسابقات جوانان جهان شده است. او از هشت سالگی تالش كرد وارد دنیای فوتبال 
شود و پیراهن تیم نوجوانان چلسی را هم پوشید. آدام به طور همزمان در مسابقات دوومیدانی 
شركت كرد و یك سال بعد قهرمان مسابقات دوی 100متر نوجوانان اروپا شد. سال  2013هم 
از فوتبال كناره گیری كرد و یك سال بعد سریع ترین مرد انگلستان شد؛دونده ای كه اگر در 
كازرون به دنیا می آمد در خوش بینانه ترین حالت برای گذراندن دوران سربازی باید پیراهن تیم 
فجرسپاسی شیراز را می پوشید.

مرد 60میلیون دالری
آشنایی با ورزشكاران دورگه ایرانی 

فرید درویش 
   ایرانی - ژاپنی

بین همه كسانی كه خبرهای ریز و درشت ورزش ایران را دنبال می كنند، كمتر كسی را می توان 
سراغ داشت كه نام فرید درویش را شنیده باشد و بداند كه او یكی از گرانقیمت ترین بازیكنان 
بیسبال جهان است. اگر بیسبال در ورزش ایران جایگاه قابل اعتنایی داشت، این شانس را 
داشتیم كه یكی از ستاره های بیسبال دنیا را با پیراهن تیم ملی ایران ببینیم اما فرید درویش 
در المپیك با پیراهن تیم ملی ژاپن به میدان رفت. او ورزشكاری با پدر ایرانی و مادر ژاپنی 
است و جالب اینكه در ژاپن از فوتبالیست های مطرحی مثل كیسوكه هوندا و شنوسكه ناكامورا 
مشهورتر است. بیسبالیست ها در ژاپن و آمریكا معموال قراردادهایی می بندند كه فوتبالیست ها 
در خواب هم نمی بینند. فرید درویش هم یكی از این قراردادهای سنگین را بسته و با 60میلیون 
دالر به تیم بیسبال تگزاس آمریكا رفته است.

الكساندر نوری 
  ایرانی- آلمانی

»من ایرانی هستم و نقشه ایران را روی بازویم خالكوبی كرده ام.« الكساندر نوری، مطرح ترین 
مربی ایرانی دنیای فوتبال كه سابقه مربیگری در بوندس لیگا را دارد همیشه خودش را با همین 
یك جمله معرفی می كند. او بعد از پشت سر گذاشتن دوره كوتاه سرمربیگری در تیم های هرتا 

 برلین و وردربرمن هم اكنون سرمربی تیم دسته دومی فورتونا دوسلدورف آلمان است و
 با این تیم نتایج درخشانی گرفته است. الكساندر نوری در تمام این سال ها پاسپورت ایرانی اش 

را نگه داشته و دو فرزند به نام های مینو و آریان دارد. پدر الكساندر در رشت به دنیا آمد و 
به عنوان فوتبالیست در تیم منتخب گیالن هم بازی كرد و برای ادامه زندگی راهی فرنگ شد.

پویان جالل پور
  ایرانی- آلمانی 

پویان جالل پور،  بازیكن ایرانی- آلمانی است كه در بوندس لیگا برای تیم »مدی بایروث« بازی 
می كند. او یكی از دو بازیكن دورگه تیم ملی بسكتبال ایران است كه به تازگی از سوی مهران 

شاهین طبع به اردوی تیم ملی ایران فراخوانده شده. پویان كه در بسكتبال آلمان با نام فیلیپ 
شناخته می شود از یك پدر ایرانی و مادر آلمانی متولد شده و در 27سالگی قرار است در پست 

گارد راس برای تیم ملی ایران به میدان برود. جالل پور سال201۸ در لیگ LEB ORO اسپانیا 
بازی كرده و یك سال بعد به تیم »سنت پولتن« از سوپرلیگ اتریش پیوسته و حاال به واسطه 

حضور نه چندان درخشان در بسكتبال آلمان به اردوی تیم ملی فراخوانده شده است.

آرون گرامی پور
  ایرانی- انگلیسی 

بسكتبالیست ایرانی- بریتانیایی، یكی از استعدادهایی است كه می توانست سال ها برای 
تیم ملی ایران بازی كند اما به راحتی از دست رفت. آرون گرامی پور كه در پست سنتر بازی 
می كند در شهر منچستر انگلیس به دنیا آمد و برای تیم »منچستر جیانتس« هم به میدان 

رفت اما سال1396 تصمیم گرفت در لیگ بسكتبال ایران و برای تیم دانشگاه آزاد تهران بازی 
كند. آرون بعد از درخشش با پیراهن دانشگاه آزاد به تیم ملی دعوت شد و در جام جهانی 

بسكتبال2019 عضو تیم ملی ایران بود اما به دلیل مشكالت خروج از كشور و طی نكردن دوران 
سربازی نتوانست برای تیم ملی به میدان برود و دست آخر برای همیشه كشور را ترك كرد. او 

بعد از ترك ایران به لیگ كرواسی پیوست و برای تیم »سیبونا زاگرب« به میدان رفت. آرون 
گرامی پور هم اكنون عضو تیم بسكتبال سن لورنزو آرژانتین است.

نیكالس لطیفی 
   ایرانی- كانادایی

نیكالس لطیفی كه متولد استان »كبك« كاناداست از 13سالگی وارد مسابقات كارتینگ شد 
و از 16سالگی به رقابت های حرفه ای كارتینگ آمریكا و كانادا راه یافت. در سال 2019، لطیفی 
به عنوان یك راننده ایرانی باالترین امتیاز را در دنیای موتوراسپرت كسب كرد و با 4عنوان 
نخست و ۸پودیوم، نایب قهرمان فرمول2 جهان شد. او یك سال بعد با تیم ویلیامز به مسابقات 
فرمول یك راه یافت. پدر نیكالس به عنوان ثروتمندترین ایرانی  خارج از كشور شناخته می شود 
و گفته می شود 10درصد سهام مك الرن را در اختیار دارد. با این حساب احتمال دارد كه 
نیكالس لطیفی به عنوان نخستین راننده ایرانی در مسابقات فرمول یك برای مك  الرن مسابقه 
بدهد.

مهیار منشی پور
  ایرانی- فرانسوی 

بین ورزشكاران دورگه ایرانی، مهیار منشی پور به واسطه افتخارات قابل اعتنایی كه در بوكس 
كسب كرد بیشتر شناخته شده است. او كه در دنیای بوكس به »تایسون كوچولو« معروف 

است، بین سال های 2003 تا 2006قهرمان دسته خروس وزن های جهان بود تا اینكه چنین 
عنوانی را به بوكسور تایلندی واگذار كرد. مهیار منشی پور تا 11سالگی در بم زندگی می كرد 

و سال1365 همراه عمه اش به تولوز فرانسه رفت. او در این شهر با محمد بناما، یكی از بهترین 
مربی های بوكس اروپا آشنا شد و مسیر زندگی اش تغییر كرد. مهیار از مخالفان بوكس با كاله 
ایمنی به شمار می رود و معتقد است بوكس همانی است كه محمدعلی كلی و تایسون انجام 

می دادند.

مهرداد رسولی

باركد را اسكن 
كنيد و ويديوی 
اين گفت وگو را 
ببينيد



تماشا خانه 12 رمان گردی

رمان »مــردی به نــام اُوه« را 
خوانده اید؟ نظرتان راجع به این 
رمان چه بود؟ مــردی به نام اوه 
كه نخستین تجربه نویسندگی 
فردریــك بكمــن، نویســنده 
سوئدی اســت، به قدری خوب 
بود كه توانســت نظر عاشقان 
رمان و منتقدان ایــن حوزه را 
به صورت توامان جلب كند! اگر 
این كتــاب را خوانده اید و آن را 
دوست داشته اید، حتما دومین 
اثر این نویسنده خوش قلم و توانا 
را هم در لیست كتاب هایی قرار 
بدهید كه قرار اســت به همین 
زودی هــا آن را بخوانید. كتاب 
»مادربزرگ سالم رساند و گفت 
متأسف اســت«، داستان السا و 
مادربزرگی است كه هر شب با 
داستان هایی كه تعریف می كند، 
او را به دنیــای قصه ها می برد. 
حاال مادربزرگ از دنیا رفته، اما 
برای الســا نامه هایی گذاشــته 
كه این نامه ها او را وارد فضایی 

ماجراجویانه می كند.

السا و مادربزرگش

قهرمان رمان »سرگذشت گربه 
مسافر« یك گربه است؛ یك گربه 
بی نام و نشان كه محل استراحت و 
زندگی اش جلوی یك ون نقره ای 
است. ساتورو كه صاحب این ون 
است، اســم نانا را برای این گربه 
انتخــاب می كنــد و از اینجا به 
بعد نانا با ساتورو همراه می شود 
و برایمان از دوســتی، تنهایی و 
عشق می گوید. این رمان جذاب 
را هیرو آریكاوا نوشــته اســت؛ 
رمان نویس ژاپنی كه سال2003 
برنده دهمین جایزه ساالنه رمان 
دنگكی برای نویسندگان نوظهور 
شد. حاال به تازگی اثر جدید این 
نویسنده ژاپنی در ایران ترجمه 
شده و به چاپ رسیده كه نامش 
سرگذشت گربه مسافر است. این 
كتاب 283صفحه ای را كه درباره 
سفر جاده ای گربه داستان ماست، 
مژگان رنجبر ترجمه كرده و نشر 

سده آن را به چاپ رسانده است.

سرگذشت گربه مسافر

كتــاب »سرگذشــت ندیمه« 
مارگارت اتــوود را خوانده اید؟ 
یا سریال سرگذشــت ندیمه را 
كــه از روی رمانــش ســاخته 
شده، دیده اید؟ خالق سرزمین 
وهم آلــود و ترســناك گیلیاد 
كه حاصــل روی كار آمدن یك 
رژیــم دیكتاتــوری افراطی در 
آمریكاســت، به تازگــی كتابی 
باعنوان »شــواهد« نوشته كه 
این كتاب درواقــع ادامه كتاب 
قبلی اســت. در ایــن رمان كه 
وقایع 15ســال بعد از اتفاقات 
رمان سرگذشــت ندیمه تصویر 
می شود، رژیم گیلیاد همچنان 
در قدرت قرار دارد، اما نشانه هایی 
از افول قدرت شان دیده می شود. 
این رمان را نشــر ثالث منتشر 
كرده و در آن سرگذشــت 3زن 
با یكدیگر گــره می خورد؛ خاله 
لیدیا كه از سران حكومت است، 
اگنس كه در كودكی ربوده شده 
و در گیلیاد رشد كرده و نیكول 

كه دختری از دنیای آزاد است.

ادامه سرگذشت ندیمه

پنجشنبه

شماره 122
20  خرداد 1400 

پای صحبت های مرجانه گلچین، بازیگر توانمندی كه از 
نقش های جدی به ستاره نقش های كمدی تبدیل شده است

دوست دارم 
نقش منفی  بازی كنم

خوب كردن حال مردم یك هنر است. حال مردمی كه این روزها تعریف چندانی ندارد 
و كرونا و مشكالت اقتصادی خنده از لب هایشان گرفته است. و این قدرِت هنر است 
كه می تواند در شكل های مختلف روحیه و انرژی برای شاد زیستن را در كالبد افراد 
تزریق كند. در شب های اخیر شاهد پخش سریالی طنز با فضای مفرح و نقادانه با عنوان 
»بوتیمار« با هنرنمایی بازیگر باسابقه تئاتر، سینما و تلویزیون، مرجانه گلچین بودیم؛ 
بازیگری كه هنرش در خلق صحنه های خاص و حال خوب كن است. گلچین نیاز به 
معرفی ندارد چراكه از ابتدای جوانی چهره و صدایش برای مخاطبان آشنا بوده و هنوز مردم با سریال »آیینه« 

او خاطره دارند. با انگیزه مرور احواالت این روزهای او گفت وگویی كوتاه با او كرده ایم كه در ادامه می خوانید.

    در همین ابتدا اجازه دهید بپرســیم در این 
روزهای ســخت كه حال مردم تعریف چندانی 
ندارد، پخش سریال های طنز تا چه حد می تواند 

برای خلق لحظات شاد و مفرح مؤثر واقع شود؟
مردم در این روزها بیش از هر زمان دیگری نیاز دارند كه بخندند 
و مقداری از مشكالتشان شاید اینگونه تقلیل پیدا كند. به نظرم 
برای درمان ذهنی مردم با این همه معضالت و مشكالت نیاز است 
كه فیلم های كمدی بیشتری ساخته شــود. البته باید با نگاهی 
كارشناسانه، نیازسنجی كرده و بررسی كنند كه چه نوع كمدی 
باید ساخته شود تا روان مردم را التیام دهد. طبیعتاً من در حرفه 
خودم به عنوان بازیگر این مسئولیت را دارم كه به بهترین شكل 

ایفای نقش كنم.
    از سریال بوتیمار و این كمدی اجتماعی برایمان 
بگویید. این سریال چقدر همسو با مشكالت مردم 

جامعه ما بود؟
این سریال، یك ســریال كمدی با نگاه به مسائل روز اجتماعی 
و اقتصادی و زهرخندی بــه گرفتاری هایمان بود. بوتیمار، قصه 
زندگی روزمرگی های ماست؛ آدم هایی كه با مشكالت بسیاری 
دست به گریبان هســتیم و روزگار می گذرانیم. برخی از ما مثل 
پرنده بوتیمار زندگی می كنیم، همیشــه نگران داشته هایمان 
هســتیم كه مبادا همین اندك داشته هایمان هم تمام شود و به 
همین خاطر از آنها استفاده نمی كنیم و درنهایت به جایی می رسم 
كه می بینیم اصال زندگی نكرده ایم. من به عنوان مادر خانواده مثل 
تمام مادرهایی كه مابازای آن در این جامعه بسیار است طبیعتاً 

دغدغه فردای بچه ها و مسائلی از این دست را داشتم.
    گرچه این سریال در برخورد با ماجراهای روز 
جامعه قصه تازه ای نداشت اما در برخورد با شرایط 
كرونا در اجتماع بیش از سریال های فعلی دغدغه 

داشت. این طور نیست؟
بله، همینطور است؛ حقیقت این است كه برای شكل گیری درام 
در كل دنیا، سوژه های اندكی وجود دارد. این نگاه های متفاوت به 
این سوژه هاست كه آن اثر را متفاوت می كند. این سریال شاید قصه 
جدیدی نداشت اما به دغدغه های مردم از دیدگاه جدیدی با توجه 
به شــرایط جدید به وجود آمده نگاه می كرد. قصه این سریال در 
دوران كرونا می گذشت و تجربه این كار برای من خیلی عجیب بود 
چراكه رعایت  پروتكل های بهداشتی، آن هم در كنار گروه تقریبا 
50 نفره، كار را بسیار سخت تر كرده بود. سعی كردیم نكات ریزی 
كه مربوط به همین موضوع كرونا می شود را در قصه مان رعایت 
كنیم. مثاًل كسانی كه در خانواده ها خیلی به رعایت پروتكل های 
بهداشتی پایبندند همین مادران هستند. من در نقش یك مادر 
چنین رفتاری دارم و مدام به فرزندانم گوشزد می كنم كه ماسك 
بزنند و در واقع ایــن جنبه رعایتی را به نوعــی روی دوش مادر 

انداخته اند كه من آن را بازی می كردم.
    از ســختی های كار در زمــان كرونا بگویید. 
شنیدیم كه شــما ابتدا به خاطر كرونا و شرایط 
جسمانی مادر بزرگوارتان پیشنهاد این نقش را 

رد كرده بودید.
بله، من به خاطر كهولت سن مادر عزیزم، زهرابانو، ابتدا از پذیرش 
این نقش ترســیدم چون اگر اتفاقی برای من می افتاد یك گروه 
50 نفره یا خانواده  ام را هم مبتال می كردم. به خاطر شرایط مادرم 
نزد آقای مهران مهام، تهیه كننده محترم رفتم تا پیشنهاد را رد 
كنم. به هر حال شرایط ســختی بود. در همان زمان مادرم چند 
پرستار عوض كرده بود و هیچ كس هم مثل خود من نمی توانست 
از مادرم مراقبت كند. گروه هم قرار بود 3ماه شمال كشور اسكان 
داشته باشد. بنابراین به آقای مهام گفتم با همه عالقه ای كه برای 
بازی در این مجموعه دارم اما همچنان می ترسم چون نمی توانم 

مادرم را تنها بگذارم. ایشان هم لطف كردند و پیشنهاد دادند كه 
مادرم را هم با خود ببریم و به ایــن ترتیب كار را پذیرفتم. مادرم 
در این چند ماه در كنار من بود و خداروشــكر راضی بود و اصال 

اذیت نشد.
    در یك ســال و اندی اخیر كه شیوع ویروس 
كرونا محدودیت های اجتماعی بی سابقه ای ایجاد 
كرده و بسیاری از فعالیت های فرهنگی و هنری 
تعطیل شده اند، هنرمندان زیادی متضرر شده اند. 
به نظر شما راه برون رفت از این بحران حداقل برای 

هنرمندان چه می تواند باشد؟
بله، همان طور كه اشاره كردید هنرمندان زیادی، به ویژه در عرصه 
تئاتر و موســیقی از كرونا لطمه دیدند. خیلی از این عزیزان در 
شرایط بد اقتصادی قرار دارند. البته این روزها مسائل و فشارهای 
اقتصادی همه را اذیت می كند. اگر از خانه بیرون نرویم شب شام 
نداریم و اگر بیرون برویم مرگ تهدیدمان می كند. البته من جزو 
خوش شانس هایی هســتیم كه در این شرایط بحرانی كه تولید 
پایین آمده است می توانم سهمی داشــته باشم. از این بابت هم 
خدا را شكر می كنم. امیدوارم مسئوالن از این قشر حمایت واقعی 
كرده و البته در برای همه مردم چاره درستی بیندیشند. مهم ترین 
اقدام هم واكسیناسیون همگانی است كه خطر ریسك و ابتال را 
به حداقل می رساند. به لحاظ معیشتی هم باید برای دروه های 
بیكاری این عزیزان مثل تمام دنیا راهكاری مناسب پیش بگیرند.

    با توجه به ســابقه درخشان شــما در ایفای 
نقش های جدی از دهه های گذشــته تاكنون، 
خودتان بازی در نقش های طنز را دوست دارید یا 
اساسا این روزها پیشنهادهایی كه به شما می شود 

طنز است؟
در حقیقت دوست دارم نقشــی را بازی كنم كه از خودم خیلی 
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مادر؛ تمام دلخوشی و سرمایه زندگی ام
با نگاهی به پســت های مرجانه گلچین در فضای مجازی پیداست كه 
بیشترین وقتش را صرف خدمت و همراهی با مادرش می كند. خودش از 
این ارادت این چنین می گوید: »هر فردی در زندگی، به چیزی وابستگی 
و دلخوشی دارد، تمام دلخوشی و سرمایه زندگی من هم مادرم زهرابانو 
است. كسی كه در تمام این دوران از او عشق و محبت گرفته ام و سعی 
كرده ام همین عشــق را به خودش بازگردانم. هرآنچه انجام داده ام 
جبران ذره ای از محبت ها و زحماتش نیست. ان شاءاهلل خداوند عمر با 
عزت به مادرم عطا كند. وظیفه همه ماست كه با عشق و محبت به پدر و 
مادرمان كه رنج های زیادی را كشیده اند رفتار كنیم. خدارا شاكرم كه 

الیق خدمت عاشقانه به مادرم هستم«.

دور باشد و هرچه سخت تر، بهتر است؛ حتی شخصیت منفی كه 
شاید از شخصیت واقعی من دور است. البته در البه الی كارهای 
كمدی، كار جدی هم كرده ام و »نفس گرم« از این دست است 
ولی دوســت دارم نقش های متفاوت بازی كنم. یك بار با استاد 
مرحوم محمدعلی كشــاورز كاری بازی كردم كــه درباره باند 
اعتیاد و مواد مخدر بود و در آن كار همسرشان بودم. این از معدود 

نقش های منفی ای من بود كه متأسفم دیگر تكرار نشد.
    به نظرتــان مخاطبان كدام ژانر را از شــما 

می پسندند؟
مردم مرا در كمدی بیشتر دوست دارند، شاید به خاطر اینكه دیگر 

دوست ندارند از غم و غصه بشنوند و ببینند.
    از دوست داشتنی ترین نقش هایتان بگویید.

نقش هایم در »شاهگوش« و »بزنگاه« را خیلی دوست دارم. 
چون بعد از ۹سال دوری از دنیای بازیگری در بزنگاه با یك 
نقش كمدی به صحنه برگشتم و در شاهگوش هم همكاری 

با آقای میرباقری ارزشمند بود. در میان نقش های جدی  ام 
هم »شب بیست ونهم«، »چشم هایم برای تو« و نفس گرم 
را بیشتر دوست دارم. نفس گرم پس از چندین بازی من در 
نقش های كمدی و طنز، اتفاق افتاد و این تفاوت شخصیت 

برای خودم و مخاطب جذاب بود.
    با نگاهی به صحبت ها و ســبك زندگی تان 
به خوبی می توان دریافــت كه زندگی را چندان 
سخت نمی گیرید و به دنبال زندگی آرام و به دور 
از استرس هستید و حتی به دیگران هم پیشنهاد 

می كنید. این طور نیست؟
آرامش و دلخوشی به نوعی بزرگ ترین سرمایه زندگی   محسوب 
شده و برای من هم همیشه در اولویت بوده است. دوست دارم با 
گروهایی كار كنم كه حین همكاری، آرامش داشــته و به دور از 
استرس باشم. از این رو كارنامه كاری افرادی كه با آنها كار می كنم 

برایم مهم است.

معرفی ۱۰سریال طنز پرطرفدار در دهه۹۰

سریال هايی با طعم خنده
سریال های طنز ایرانی همیشه پای ثابت مناسبت های مختلف تلویزیون و همچنین جزو پرمخاطب ترین سریال های ایرانی هستند. البته در چند سال اخیر تلویزیون 
آن قدر به طنزپردازان سخت گرفت كه اغلب، بازی و كارگردانی در سینما و شبكه نمایش خانگی را به حضور در تلویزیون ترجیح دادند. با این حال در دهه90 چندین 

سریال طنز و حال خوب كن پخش شد كه در ادامه به 10تای آنها اشاره می كنیم.

ساختمان پزشكان
با گذشت 10سال از ساخت سریال »ساختمان پزشكان«، این مجموعه هنوز هم در صدر سریال های طنز 
محبوب چند سال اخیر قرار دارد. كمدی فرهنگی- اجتماعی ای كه پیمان قاسم خانی، مهراب قاسم خانی، 
سروش صحت و امیر برادران مشتركاً آن را نوشته بودند و سروش صحت آن را كارگردانی كرده بود. موضوع این 
سریال درباره زندگی پردردسر یك كارشناس روانشناسي به نام نیما )بهنام تشكر( است كه در هر قسمت مشكلی 
جدید برای او به وجود می آید كه بسیاری از این مشكالت تقصیر منشی كم هوش و همسر وسواسی اوست. البته 
ناگفته نماند این سریال در كنار محبوبیت زیاد خود، مشكالت بسیاری را نیز برای عوامل آن به وجود آورد. بهنام 
تشكر، بیژن بنفشه خواه، هومن برق نورد، شقایق دهقان، فرناز رهنما و...  ازجمله بازیگران این سریال هستند.

هیوال
جا دارد در كنار سریال های طنز صداوسیما به سریال های طنز شبكه نمایش خانگی هم اشاره كنیم. یكی از 

پربیننده ترین این سریال ها »هیوال« به كارگردانی مهران مدیری است. او دوباره بعد از چندین و چند سال همكاری 
با پیمان قاسم خانی را از سر گرفت و توانست مجموعه ای جذاب در شبكه نمایش خانگی منتشر كند. هیوال در بخش 

كارگردانی، فیلمنامه، بهترین بازیگر مرد و زن سریال های تلویزیونی سال تقریبا اغلب جوایز جشن حافظ را از آن خود 
كرد. مدیری كه بعد از مدت ها دوباره با یك سریال كمدی ایرانی قوی و انتقادی به عرصه بازگشته، فصل دوم هیوال را هم 
ساخت. فرهاد اصالنی، شبنم مقدمی، مهران مدیری، محمد بحرانی، سیما تیرانداز، نیما شعبان نژاد و گوهر خیراندیش 

بازیگران فصل اول این سریال بودند و در فصل جدید، بازیگران حرفه  ای دیگری به این سریال ملحق شدند.

سه دونگ سه دونگ
یكی از سریال های مناسبتی ماه رمضان كه در سال13۹0 پخش شد و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت 
سریال »سه دونگ سه دونگ« بود كه شاهد احمدلو آن را كارگردانی كرد. این سریال روایتی طنز از زندگی 
آقانصرت است كه سال ها به همراه 3پسر خود، یك مغازه نانوایی را اداره كرده و نان خانواده خود را در می آورد. 
تا اینكه پرویز، دوست قدیمی و شریك سه دونگ از مغازه  اش، پس از 10سال به ایران بازمی گردد تا سهم خود 
را از آن مغازه بفروش برساند و همین موضوع ماجراهای سریال را به سمت و سوی جالبی می كشاند. مرحوم 
سیروس گرجستانی، محمد كاسبی، مرجانه گلچین، جواد عزتی، یوسف صیادی، داریوش سلیمی، عباس 
جمشیدی فر، اشكان اشتیاق و نادیا گلچین ازجمله بازیگران این سریال هستند.

نون خ
سریال »نون خ« یكی از جدیدترین سریال های كمدی ایرانی است كه در مدت كم توانسته است محبوبیت خیلی خوبی 
را كسب كند. این سریال درباره مردی به نام نورالدین خانزاده است كه یك كارگاه فرآوری تخمه آفتابگردان دارد و تخمه 
آفتابگردان های بیشتر كشاورزان را خریداری كرده است. او محصوالت را به تاجری به نام میرزایی در تهران می فروشد اما 
اتفاقاتی برایش رقم می خورد. سریال نون خ در استان كرمانشاه تصویربرداری شده و از ترانه های هنرمندان آذربایجانی و 

كردی مانند حسن زیرك و مظهر خالقی استفاده كرده است. تاكنون سه فصل از آن پخش شده و دومین سریال تلویزیون 
پس از پایتخت بود كه زندگی خانواده ای غیرتهرانی را به تصویر می كشید. از بازیگران این سریال می توان به سعید 

آقاخانی، علی صادقی، هومن حاج عبداللهی، حمیدرضا آذرنگ، فریده سپاه منصور، نعیمه نظام دوست و... اشاره كرد.

پژمان
»پژمان« را می توان یكی از بهترین سریال های كمدی ایرانی و یك نقطه عطف در كارنامه پیمان قاسم خانی و پژمان 
جمشیدی دانست. طرح اصلی این سریال بر اساس خاطراتی كه پژمان جمشیدی از دوران فوتبال و پسافوتبال خود 
برای قاسم خانی ها تعریف كرده بود بیرون آمد و در ابتدا قرار نبود نقش پژمان را خود پژمان جمشیدی بازی كند اما به 
اصرار سروش صحت و پیمان قاسم خانی این اتفاق افتاد تا یك سریال كمدی تماشایی به لیست بهترین سریال های طنز 
ایرانی اضافه شود. پژمان جمشیدی بعد از این سریال با تالش های خودش به یك بازیگر  سینما، تلویزیون و تئاتر تبدیل 
شد. قاسم خانی هم با استفاده از دوشخصیت اصلی این سریال، دوفیلم سینمایی و سریال »خوب بد جلف« را ساخت. از 
بازیگران سریال پژمان می توان به جمشیدی، سام درخشانی، بهاره رهنما، شقایق دهقان و بیژن بنفشه خواه اشاره كرد.

پایتخت
بی شك مجموعه های »پایتخت« یكی از بهترین سریال های طنز ایرانی یك دهه اخیر بوده است. این سریال 
درباره خانواده ای است كه در روستای علی آباد زندگی می كنند و مشكالت مختلفی برای آنها پیش می آید. 

پایتختی ها در اغلب فصل ها یك سفر را هم تجربه می كنند كه سبب قرارگیری كاراكترهای ماندگار این سریال 
در موقعیت های جذاب و جدید می شود. براساس داده های آماری ثبت شده پایتخت از معدود سریال های طنز 
ایرانی دهه اخیر است كه در زمان پخش و حتی بازپخش آن میزان استفاده از اینترنت و حضور در شبكه های 

اجتماعی بسیار كاهش می یابد. محسن تنابنده، احمد مهران فر، ریما رامین فر، علیرضا خمسه و...  از هنرمندانی 
هستند كه با كارگردانی سیروس مقدم در شش فصل لحظاتی شاد را برای مردم خلق كردند. 

دودكش
سریال »دودكش« به قلم برزو نیك نژاد و كارگردانی محمدحسین لطیفی یكی از سریال های طنز ایرانی است 
كه در زمان خود توانست بینندگان زیادی را جذب كند. داستان این سریال درباره دوخانواده است كه با یكدیگر 
قطع رابطه كرده اند اما وقتی یكی از آنها برای آشتی قدم برمی دارد، اوضاع كمی بهتر می شود و همین آشتی باعث 
به وجودآمدن اتفاقات جالب و غیرمنتظره ای می شود. این سریال در دوسری پخش شد كه در سری اول دودكش 
و در سری دوم »پادری« نام داشت اما محبوبیت سری اول آن بسیار بیشتر بود. در این سریال هومن برق نورد، 
بهنام تشكر، امیرحسین رستمی، سیما تیرانداز، جواد عزتی، الناز حبیبی و نگار عابدی هنرنمایی كرده اند. زوج 
هنری هومن برق نورد و بهنام تشكر در این سریال هم توانستند بازی بسیار خوبی را برای بینندگان ارائه دهند.

سه گانه لیسانسه ها
سروش صحت و ایمان صفایی پس از موفقیت در سریال شمعدونی دست به كار شده و این بار »لیسانسه ها« را نوشتند 
و صحت آن را كارگردانی كرد. لیسانسه ها یكی از سریال های موفق در زمینه كمدی و طنز بوده كه توانست محبوبیت 
زیادی را به دست آورد و كار خود را تا 3فصل ادامه دهد. داستان این سریال درباره سه جوان است كه لیسانسه هستند 

و هركدام از آنها مشكالت خاص خود را دارند. یكی از آنها به دنبال فردی برای ازدواج و دیگری درگیر مشكالت 
عروسی است و نفر سوم نیز در خانواده ای از هم پاشیده زندگی می كند. این سریال شوخی های جذابی با مسئوالن 

و نیروی انتظامی دارد و توانسته جوایز زیادی در جشن حافظ و سایر جشنواره ها به دست آورد. هوتن شكیبا، 
امیرحسین رستمی، امیر كاظمی، بیژن بنفشه خواه و بهنام تشكر از بازیگران این سریال هستند.

دردسرهای عظیم
برزو نیك نژاد كه سابقه نویسندگی برای چندین و چند سریال و فیلم كمدی را در كارنامه داشت، در سال۹3 
تصمیم گرفت سریالی را خودش كارگردانی كند. »دردسرهای عظیم« با بازی درخشان جواد عزتی و با حضور 
گرم مهدی هاشمی و الناز حبیبی به یك سریال كمدی ماجرایی بامزه و پرمخاطب تبدیل شد. این سریال آن قدر 
با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد كه تلویزیون و عوامل فصل دوم آن را ساختند اما چندان دیده نشد. داستان 
از این قرار بود كه یك جوان آس و پاس به نام لطیف كه سودای بازیگرشدن در سر داشت، برای كمك به یك تاجر 
ورشكسته سعی می كند نقشه ای را كه برای فریب طلبكاران كشیده اما مشكالت در پی هم از راه می رسند. جواد 
عزتی، الناز حبیبی، مهدی هاشمی، امیر غفارمنش و مریم سعادت در این سریال هنرنمایی كردند.

شمعدونی
»شمعدونی« یكی از جذاب ترین سریال های سروش صحت بود كه برای نخستین بار امضای كامل خودش را پای 

اثرش داشت. به طوركلی سریال های سروش صحت قبل از شمعدونی، تحت تأثیر نوشته های قاسم خانی ها بود. 
گرچه درشمعدونی ظاهرا داستانی در كار نیست و اتفاقات تكرار می شدند اما نتیجه كار بسیار بامزه و خنده دار از آب 
درمی آمد. این مجموعه كه سال13۹۴ پخش شد ماجراهای ساده و گاه عجیبی را كه برای دوخانواده اتفاق می افتاد 

به شكلی شیرین روایت می كرد. صحت در این سریالش هم مانند آثار قبلی اش چند بازیگر جدید معرفی كرد كه 
مهم ترینشان محمد نادری، نقش اول سریال بود كه كاراكتر هوشنگ مظاهری را ایفا می كرد. حسن معجونی، آتنه 
فقیه نصیری، نگار عابدی،  رؤیا میرعلمی، امیر كاظمی و ویدا جوان از دیگر بازیگران این سریال هستند. ناگفته نماند 

فیلمنامه این اثر به قلم صحت و ایمان صفایی نگاشته شده است.
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روز جهاني صنايع دســتي 
 صنايع
امروز و درحالــي برگزاري دستي

مي شــود كه تداوم پاندمي 
كوويدـ 19و تعطيل شــدن گردشگري و 
نمايشــگاه هاي صنايع دســتي به همراه 
گران تر شــدن قيمت مواداوليه همچنان 
هنرمندان صنايع دســتي كشور را تهديد 
مي كند. اما در همين شــرايط نه چندان 
مناسب هنرمنداني هستند كه در گوشه و 
كنار ايران توانســته اند درآمدهاي خود از 
توليد و فروش محصوالت صنايع دستي را 
تــداوم بخشــند و همچون ســفالگران 
كلپورگان محصوالت توليد شده خود را در 

سطح ملي به فروش برسانند.
روزنامه همشــهري به بهانــه روز جهاني 
صنايع دســتي پيگير وضعيت هنرمندان 
صنايع دستي كشور  را بررسي كرده است 
تا مشخص شود پاندمي كرونا چه تأثيري 
بر وضعيت معاش آنها و توليدات هنرهاي 

سنتي داشته است. 
هنرمنــد  مهماندوســت،  سيســتانا 
صنايع دســتي در اســتان سيســتان  و 
بلوچستان در رشته ســوزن دوزي است 
كه آوازه هنرش جهاني شــده اســت. او 
فارغ التحصيل رشــته صنايع دستي و از 
بانيــان راه اندازي يك تعاوني روســتايي 
براي فــروش محصوالت صنايع دســتي 
روستاييان ساكن سيستان و بلوچستان 
است تا اشتغال زنان روستايي در بدترين 

شرايط اقتصادي كشور را تداوم بخشد.
مهماندوست، از 12سال قبل تاكنون رشته 
ســوزن دوزي را ادامه داده است. او ساكن 
روستاي ملك حيدري در شهرستان زهك 
زابل است؛ منطقه اي كه بادهاي 120روزه 
سيستان چنان غباري در آن بلند مي كند 
كه آبي آسمان در آن پيدا نيست. سيستانا 
مهماندوست به همشــهري مي گويد: تا 
2سال قبل كه هنوز كرونا در جهان شيوع 
نيافتــه بــود، فعاليت صنايع دســتي در 
روستاهاي سيستان و بلوچستان درآمدزا 
بود و هنرمندان صنايع دستي مي توانستند 
با حضور در نمايشگاه هاي مختلف درآمد 
خوبي داشته باشــند و محصوالت شان را 
عرضه كنند. فروش محصوالت خوب بود 
و قدرت خريد مردم نيز بيشــتر از حاال و 
مردم مي توانستند محصوالت توليد شده 
توسط هنرمندان صنايع دستي را به راحتي 

خريداري كنند.
به گفته او، اين شــرايط اما از 2سال قبل 
تاكنون كامال متفاوت شــده اســت. به 
تحريم و كرونا كه رسيد، مشكالت دامان 
هنرمنــدان صنايع دســتي را نيز گرفت. 
مواداوليه گران شد و ســوزن دوزها ديگر 
قادر به تهيه پارچه و نــخ موردنياز براي 
توليدات خود نبودند؛ چون اين محصوالت 
اصال در بازارها نبود. به همين خاطر تحويل 
سفارش ها با مشكل مواجه شد. كرونا هم 
كه آمد كارها به طور كامل تعطيل شــد و 

دريچه

افزايش جمعيت ســگ هاي بی صاحب يك 
معضل جهاني است. سازمان جهاني بهداشت 
حيوانات)OIE( در فصل7.7، دستورالعمل 
مديريت جمعيت ســگ ها را بــراي تمامي 
180كشــور عضــو تعييــن مي كنــد. اين 
دســتورالعمل فاقد جزئيات است به همين 
دليل ائتالفي بين المللي به نام ICAM )ائتالف 
بين المللي مديريت حيوانات همراه( شــكل 
گرفت كه خود از نهادهاي معتبري همچون 
پيمان جهاني كنترل هاري تشــكيل شده 

است.
دســتورالعمل آيكــم نســخه 2019 براي 
روش هاي كنترل جمعيت حيوانات شهري 
توسط سازمان جهاني بهداشت حيوانات به 
اشتراك گذاشته شده است و كشورهاي عضو 

ازجمله ايران ملزم به اجراي آن هستند.
آيكم بر اين باور است كه مسئوليت مديريت 
جمعيت سگ ها بر عهده دولت هاي محلي و 
مركزي است و با توجه به شرايط محلي بايد 

يك شيوه اخالقي مؤثر اتخاذ كرد.
سه روش كشتار ســگ ها، عدم غذارساني و 
انتقال به پناهگاه ها روش هايي هســتند كه 
تاكنون اجرا و يا پيشنهاد شده اند كه آيكم در 

مورد آنها نظرات مشخصي دارد.
درمورد حذف فيزيكي ســگ ها آيكم معتقد 
است كه عالوه بر بي اخالقي، ناكارآمد هم بوده 
است. دليل بر ناكارآمدي اين روش، جمعيت 

سگ ها  هيچ گاه كاهشي نبوده است.
در مورد عدم غذارساني آيكم معتقد است  كه 
هرگونه كاهش منابــع غذايي باعث افزايش 
رقابت و پرخاشگري سگ ها و تعارض بيشتر 
آنها با انسان مي شــود. همچنين اين روش 

رويكرد اخالقي ندارد.
در مورد انتقال به پناهگاه ها آيكم معتقد است 
كه وجود پناهگاه در كنــار ديگر روش هاي 
مديريتي مي تواند مؤثر باشد و نبايد به عنوان 

راه حل اصلي به آن نگاه كرد.
آيكم معتقد است كه پس از يك سرشماري 
دقيق از جمعيت ســگ ها با درنظر گرفتن 
شرايط محلي، بايد روشي را انتخاب كرد كه 
اخالق مدارانه و متمركز بر داليل ريشــه اي 
افزايش جمعيت سگ ها و نه فقط متمركز بر 

جمعيت فعلي سگ ها باشد.
يكي از روش هايي كه مورد تأييد آيكم است 
روش زنده گيري، عقيم سازي، تزريق واكسن 
و رهاسازي)CNVR (اســت. اين روش در 
كنار كنترل مراكز مجاز توله كشي، آموزش به 
كودكان و جوامع جهت رفتارشناسي سگ ها و 
البته تداوم اجراي تمامي آنها بسيار مؤثر است. 
البته آيكم به اين نكته اذعــان دارد كه براي 
بعضي از سگ ها اين روش نمي تواند كارا باشد 
كه بايد از روش هاي ديگري استفاده كرد. فقط 
در مواقعي كه هيچ درماني براي سگ وجود 
ندارد بايد از روش يوتانايز طبق استانداردهاي 

آيكم استفاده كرد.
آيكم قويا معتقد اســت كه اگر مردم شاهد 
كنترل جمعيت غيراخالقي سگ ها باشند، 
ممكن است دچار آسيب هاي روحي و رواني 
شوند. اينكه سازمان دامپزشــكي ايران كه 
ســابقه عضويتش در اين ســازمان بيش از 
60سال اســت و به تازگي نيز به عنوان دبير 
كلOIE در آســيا و اقيانوسيه انتخاب شده 
است؛ چرا تاكنون دستورالعمل الزم االجراي 
آيكم را ارائه نداده است و در مقابل روش هاي 
غيرعلمي و غيراخالقي حذف فيزيكي سگ ها 

سكوت اختيار كرده است، جاي سؤال دارد.

 راهبرد هاي الزم االجرا 
در مديريت سگ هاي بي صاحب

يادداشت

زنانروستايياقتصادشانراميبافند
 روزنامه همشهري همزمان با روز جهاني صنايع دستي 
با تعدادي از زنان هنرمند روستايي گفت و گو كرده است

واقعيت هاي اقتصاد به زبان ساده

به زبان ساده حاصل جمع بده بستان در 
يك اقتصاد صفر است؛ يعني پولي كه 
به جيبي وارد مي شود از جيب ديگري 
خارج شده است؛ تمام بحث اقتصاد همين است. يكي مي خواهد 
خدمتي دريافت كند به باالترين كيفيت و كمترين قيمت و ديگري 
مي خواهد براي خدمتي كه ارائه مي دهد، پول بيشــتري دريافت 
كند. اين مفهوم ساده تمام بحث ها و كنش هاي بزرگ اقتصادي 

را موجب مي شود.
همين معادله ساده قوت و قدرت هر موجوديت اقتصادي نسبت به 

سايرين را ساخته و پرداخته مي كند و نشان مي دهد.
اقتصاد يك روســتا را در نظر بگيريد؛ توليدكننده ميوه يا گندم 
يا... به ازاي رفع نياز همســايه خود، از او پولي يا كااليي مي گيرد. 
تا زماني كه اين مبادله در سطح روستاست، هرپولي كه به جيبي 
وارد مي شود، از جيب همسايه ديگري خارج شده است. حال فرض 
كنيد كه برخي از اهالي روســتا كااليي توليد كنند و به ساكنان 
روستاهاي ديگر بفروشــند. در اين صورت، پولي به جيب اهالي 
روستا وارد شده، اما از جيب همسايه  او خارج نشده است و اقتصاد 

روستا پرپول تر شده است.
اين فرمول قابل تعميم بــه اقتصاد يك شــهر و اقتصاد ملي نيز 
هست. يك اقتصاد تا زماني كه پول و ثروتي را از خارج از محدوده 
خود دريافت نكند، هيچ مبادله اي حاصل جمع صفر آن را تغيير 
نمي دهد. اين معادله تا ســطح جهاني نيز پيش مي رود و تالش و 
رقابت براي صادرات كاال و خدمات و دريافت پول در برابر آن، همه 
تالشي است در راستاي اضافه شــدن پول به جيب اجزاي فعال 
يك اقتصاد؛ بدون آنكه از جيب همسايه و همشهري و هم ميهني 
كاسته شود. اينگونه يك اقتصاد تواناتر شده و مردمي ثروتمندتر 

را شاهد خواهيم بود.
هر چه جغرافياي اين مبادالت كمتر باشد، معادله »به دست آوردن 
پول مساوي است با از دست دادن پول توسط نزديك ترين افراد« 
حاكم تر است و هرچه گستره مبادله بيشــتر باشد، شانس اينكه 
پولي از دوردست ها به دســت  آيد و كليت يك اقتصاد در كنار هم 

ثروتمندتر شود، بيشتر مي شود.
اين روزها كه نسخه هاي بســياري براي اقتصاد پيچيده مي شود، 
توجه به چنين فرمول ســاده اي اهميت ضروري و فوري دارد. با 
وضعيت فعلي اقتصاد كشور و با محدوديت بسيار مبادالت و ناآماده 
بودن براي رقابت در بســياري از عرصه هــاي تجارت جهاني، هر 
نسخه اي براي اقتصاد پيچيده شود، به ويژه وقتي متضمن عطا و 
دهشي باشد، الجرم بايد مابازايي درون همين اقتصاد داشته باشد. 
اگر قرار به پرداخت پولي به قشر يا اقشاري از جامعه باشد، الجرم 
بايد يا روي افزايش هزينه براي اقشار ديگري از جامعه حساب كرد 

يا روي دارايي مشترك همه مردم كه خزانه دولت باشد.
نمي شود در طرف هزينه بودجه چيزي افزود؛ بدون آنكه در طرف 
درآمدها نيز محل آن تعيين شود. كاستن از هزينه ها هم وقتي كه 
بيش از 80درصد هزينه هاي عمومي صرف حقوق و دســتمزد و 
پرداخت هاي حمايتي مي شــود، جايي براي ذكر ندارد يا حداقل 

اينكه جايگاه بااهميتي نمي تواند داشته باشد.
وقتي ورودي اقتصاد كشور در حد و اندازه هاي امروزي است، خوب 
است روشن شود وعده هاي پرداخت كمك هزينه و وام و سرمايه 
تقويت بورس از كجا قابل تحقق است. اگر از هدفمندي پرداخت 
يارانه انرژي گفته مي شود، بايد روشــن تر گفته شود كه مقصود، 
ايجاد درآمد از محل افزايش هزينه هــا حداقل براي گروه هايي از 
جامعه است؛ يعني طي كردن مسيري كه پول بيشتري به خزانه 

دولت وارد شود. 
وقتي از وام هاي قابل توجه صحبت مي شــود، بايــد تصور كرد 
كه بار آن روي خزانــه دولت)مايملك تك تك مــردم( يا منابع 
بانكي )مايملك ســپرده گذاران و ســهامداران( قــرار مي گيرد. 
وقتي الزام بانك ها به خريد براي رونق بخشــي به قيمت ســهام 
در بورس به عنــوان برنامه اعالم مي شــود، بايــد منتظر بود كه 
بانك ها در قبال سود و زيان ساالنه از خود سلب مسئوليت كنند و 
درنهايت دارندگان سهام بانك ها، آحاد سپرده گذاران يا آحاد مردم 
بازپرداخت هزينه چنين تصميمي را بر دوش خود حس خواهند 
كرد. وقتي صحبت از خريد تضميني يا غيررقابتي كاال و خدمات 
براي حمايت از توليدكننده اي مي شــود، وقتي وعده حمايت از 
صنف يا گروهي داده  مي شــود و... بايد صادقانه توضيح داده شود 
كه تأمين هزينه آن از كدام منبع است تا مردم بتوانند در فضايي 
شفاف انتخاب كنند اينها واقعيت هاي اقتصادي به زبان ساده است 

كه نبايد و نمي شود ناديده انگاشت.

رئيس ســازمان حفاظت محيط زيســت، بــا صدور 
 محيط
بخشنامه اي بخشي از اختيارات و وظايف اين سازمان را زيست

به ادارات كل استان ها تفويض كرد.
به گزارش سازمان حفاظت محيط زيست، عيســي كالنتري در اين 
بخشنامه اعالم نظر براي تكميل شبكه هاي مخابراتي در داخل مناطق 
4گانه بدون واگذاري عرصه هاي ملي را به همراه تصميم گيري و اقدام 
درباره مرمــت و ترميم جاده هاي بين مــزارع در داخل مناطق تحت 

مديريت سازمان حفاظت محيط زيست به استان ها تفويض كرد.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست همچنين اختيارات اين سازمان 
در هماهنگي با ساير دستگاه ها و اقدام براي جابه جايي محل روستاهاي 
در معرض تهديد بالياي طبيعي در داخل مناطق تحت مديريت سازمان 
حفاظت محيط زيست، مشــروط به تعيين محل جديد روستا داخل 
مستثنيات را نيز به ادارات كل محيط زيســت استان ها تفويض كرد.  
اتخاذ تصميم در بهره برداري از زون هــاي تفرجي مناطق، مبتني بر 
دستورالعمل  مشــاركت در اجراي برنامه هاي مصوب طبيعت گردي 
در مناطق تحت مديريت ســازمان حفاظت محيط زيســت، صدور 
مجوز اســكله هاي قايقراني تفريحي در مناطق 4گانه تحت مديريت 
ساحلي- دريايي، بررسي و تصميم گيري درخصوص گزارش ارزيابي 
اثرات زيست  محيطي شركت هاي صنعتي تا 3۵0 هكتار، مجتمع هاي 
كشت و صنعت و پروژه هاي گردشگري )به استثناي استان هاي شمالي( 
و صدور كارت همياري و ساماندهي نحوه فعاليت همياران محيط زيست 
نيز از ديگر اختياراتي است كه رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به 

استان ها تفويض كرد.

  گونه هاي جانوري در معرض خطر كمبود آب و علوفه
معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: با توجه به خشكسالي 
امسال حتما گونه هاي جانوري با كمبود آب و علوفه مواجه خواهند شد از اين رو  بايدحواسمان به 
حيات وحش كشور باشد. به گزارش سازمان حفاظت محيط زيست، كيومرث كالنتري، در پيامي 
به مناسبت هفته محيط زيست اعالم كرد: امروز با موضوع كمبود آب و خشكسالي مواجه هستيم، 
به دنبال آن متأسفانه با كمبود آب و علوفه براي گونه هاي حيات وحش مواجه خواهيم شد و اكنون نيز 
هستيم. بنابراين خواهش و استدعاي من از همه كشور و بهره برداران بخش هاي آب و منابع طبيعي 
كشور اين است كه امسال همه ما هم به داد گونه هاي جانوري و گونه هاي حيات وحش كه به خاطر 

نبود آب و نبود علوفه قطعا به عرصه هاي طبيعي كشور مراجعه خواهند كرد، برسيم.

  استخراج فسيل هاي چندميليون ساله در مراغه 
رئيس اداره حفاظت محيط زيست مراغه از آغاز استخراج فسيل هاي 7 تا 12 ميليون ساله حيوانات 
مهره دار در روســتاي »َقره كند« اين شهرســتان خبر داد. به گزارش ايرنــا، غالمرضا زارع گفت: 
فسيل هاي اين سايت با تراكم باال در محدوده اي به مساحت بيش از 200 مترمربع پراكنده است. وي 
افزود: فسيل ها در مدت 3 ماه و براي مطالعه و شناسايي گونه و جنس آنها به مركز تحقيقات فسيلي 
مراغه منتقل مي شوند. رئيس اداره حفاظت محيط زيست مراغه اعالم كرد: براي استخراج فسيل ها 
در مدت 3 ماه به 200 ميليون تومان اعتبار نياز اســت. زارع افزود: در ســال هاي گذشته 8 كاوش 
تحقيقاتي در اين منطقه انجام شده و نزديك به 2 هزار قطعه فسيل حيوانات مهره دار به دست آمده 
است. محمد مدادي، مديركل موزه تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيك ايران نيز در مراسم آغاز استخراج 
فسيل هاي چند ميليون ساله در مراغه گفت: كاوش ها و مطالعات فسيلي در منطقه فسيلي مراغه از 
1۵0 سال پيش آغاز شده و تاكنون فسيل هاي مهره دار بسياري به دست آمده است. محمد مدادي 
افزود: منطقه فسيلي مراغه به علت پراكندگي باالي فسيل مهره داران از مناطق بي نظير فسيلي در 

ايران و جهان است.

عليمحمد شــاعري، نماينده دوره دهم مجلس شوراي 
 محيط
اسالمي و معاون سابق سازمان حفاظت محيط زيست با زيست

بررســي وعده هــاي زيســت محيطي كانديداهــاي 
رياست جمهوري گفت: ســازمان حفاظت محيط زيســت بايد از نظر 
امكانات، اعتبارات و نيروي انســاني تقويت شــود تا بتواند به ســاير 

دستگاه ها امر و نهي كند و از حق وتو برخوردار باشد.
اين مقام ســابق ســازمان حفاظت محيط زيســت با تأكيد بر اينكه 
طرح هاي توسعه بايد با رعايت اصول زيست محيطي و ارائه ارزيابي هاي 
زيست محيطي به مرحله اجرا برسند، به ايسنا گفت: محيط زيست نبايد 
قرباني توسعه شود؛ از اين رو در بسياري از كشورها طرح هاي توسعه و 

عمراني با موافقت نهايي مجموعه هاي محيط زيست اجرايي مي شوند.
شاعري افزود: داشــتن حق وتو براي محيط زيست امتياز بسيار خوبي 
است؛ چراكه درحال  حاضر يكي از مهم ترين چالش هاي جامعه بشري، 

چالش هاي زيست محيطي است؛ البته يكي از مهم ترين پايه هاي اصلي 
توسعه پايدار نيز حفظ محيط زيست است كه اگر به آن بي توجهي كنيم، 

جامعه انساني فروخواهد ريخت و قادر به پيشرفت نخواهد بود.
او تأكيد كرد: متأســفانه در حال  حاضر سازمان حفاظت محيط زيست 
سازماني مقتدر نيست كه بتواند به ساير دســتگاه ها امر و نهي كند و 

از سويي ديگر از نظر امكانات، اعتبارات و نيروي انساني ضعيف است.
شاعري اعالم كرد: اگر قرار است كه اين سازمان حق وتو داشته باشد، 
بايد اختيارات و امكانات الزم در اختيار سازمان محيط زيست قرار گيرد 
و از طرفي ديگر نظر اين سازمان فصل الخطاب اجراي برنامه هاي توسعه 

باشد و حرف آخر را اين دستگاه بزند.
شاعري در واكنش به جاي خالي محيط زيست در مناظره هاي انتخاباتي 
گفت: متأسفانه فرهنگ محيط زيستي ما در كشور هم در بين مسئوالن 
و هم در بين مردم پايين است و ارزش چنداني براي محيط زيست قائل 

نيســتيم؛ از اين رو امروزه با بحران هاي خطرناكي در اين حوزه ازجمله 
خشكسالي، كمبود آب، آلودگي هوا، فرونشســت زمين، تغيير اقليم، 

بيابان زايي و... دست و پنجه نرم مي كنيم.
او تأكيد كرد: يكي از اولويت هاي دولت سيزدهم بايد نجات محيط زيست 

ايران باشد.

تفويض 7 اختيار دولتي به استان ها 
توسط سازمان حفاظت محيط زيست

خبرهاي كوتاه

نخستين واكنش  به جاي خالي محيط زيست در مناظره هاي انتخاباتي

سيد صالح واحدي
كارشناس حوزه توسعه

بســياري از تعاوني هاي صنايع دستي در 
سيستان و بلوچستان نتوانستند صادرات را 
انجام دهند يا در نمايشگاه ها شركت كنند 

و توليدات خود را بفروشند.
اين هنرمند ســوزن دوز بلوچ از كاســتي 
حمايت هــاي دولتــي از هنرمنــدان 
صنايع دستي گاليه دارد و مي گويد: نياز به 
حمايت بيشتر داشتيم. وام هاي كرونا نيز به 
برخي هنرمندان تعلق گرفت و برخي نيز 

محروم ماندند.
فضــاي مجــازي اگرچــه روزنــه اميد 
توليدكنندگان محصوالت صنايع دستي 
در روســتاهاي كشــور بود، اما سيستانا 
مهماندوست، هنرمند ســوزن دوز بلوچ 
به همشــهري مي گويد: در شرايط فعلي 
حتي اگر امكان فروش محصوالت از طريق 
فضاي مجازي نيز وجود داشته باشد، باز 
هم قيمــت  مواداوليه به انــدازه اي گران 
است كه هنرمندان سوزن دوز نمي توانند 
مواداوليــه موردنياز خــود را تهيه كنند. 
شرايط اقتصادي مردم هم به گونه اي است 
كه آنها بيشتر به فكر آن هستند كه بتوانند 
نان خود را تامين كنند تا آنكه محصوالت 

صنايع دستي خريداري كنند.
مهماندوست مي گويد: فروش محصوالت 
سوزن دوزي توليد شده توسط من، امسال 
نسبت به سال هاي گذشته بسيار كم بود 
و نتوانســتيم حتي بسياري از محصوالت 
هنرمندان ديگر را در تعاوني هاي روستايي 

سيستان و بلوچستان بفروشيم.
روستاي ملك حيدري در شهرستان زهك 

زابل، چنــد كارگاه توليد صنايع دســتي 
دارد كه بانوان اين روستا توليدكنندگان 
محصول هستند كه بيشترشان به توليد 
البسه محلي و صنايع دستي مشغولند. زنان 
روستا حاال در حال مرمت يك خانه سنتي 
براي تبديل به اقامتگاه بومگردي هستند تا 
عرضه محصوالت توليد شده توسط بانوان 
روســتا در همين اقامتگاه به گردشگران 

صورت بگيرد.
كرونا اما تأثيــر خود را بــر فعاليت هاي 
صادراتي سيستانا مهماندوست نيز داشته 
اســت. او مي گويد، ســال 98دعوتنامه 
پارلمــان اروپا براي برگزاري نمايشــگاه 
صنايع دســتي در بازار سال نوي ميالدي 
در اتحاديه اروپا را داشت و محصوالت خود 
و زنان 12روستايي را كه او با آنها در توليد 
و عرضه محصوالت صنايع دستي همكاري 
مي كند، براي عرضه در اين نمايشگاه ارسال 
كرد و بخشي از اين محصوالت به فروش 
رسيد، اما بخشي ديگر به دليل پاندمي كرونا 

امكان عرضه نيافت و مرجوع شد.
83هنرمند صنايع دستي در 12روستايي 
هستند كه سيستانا مهماندوست در عرضه 
محصوالت صنايع دســتي به آنها كمك 

مي كند.
 اگرچه از فضاي مجازي در دوران پاندمي 
كوويــدـ 19بــراي فــروش محصوالت 
صنايع دســتي بهره گرفته انــد و نتيجه 
خوبي برايشــان داشته اســت، اما آنطور 
كه مهماندوســت به همشهري مي گويد، 
فروش محصوالت صنايع دستي وابستگي 

مســتقيمي به درآمد و اقتصاد خانواده ها 
دارد كه هم اكنون خيلي هــا توان خريد 
محصوالت صنايع دســتي را نيز از دست 

داده اند.
پروانه دهــواري، كيلومترها آن ســوتر از 
روســتاي ملك حيدري مشــغول به كار 
اســت. كرونا اگرچه درآمد او و يكصد زن 
توليدكننده سفال جهاني شده كلپورگان 
در روستاي جهاني كلپورگان سيستان و 
بلوچســتان را به نصف كاهش داده است، 
اما او و زنان روستا همچنان در حال ارسال 
محصوالت خود به شهرهاي مختلف ايران 

هستند.
پروانه دهــواري از 7ســالگي در كارگاه 
مادرش آموزش سفالگري ديد و حاال كه 
در آستانه 30سالگي اســت، مي گويد: از 
پنجم ابتدايي ساخت محصوالت سفالي 
را در روستاي كلپورگان و در كارگاه مادرم 
آموختم و شروع به توليد و فروش محصول 
كردم. آن زمان ماهانه تا ۵00هزار تومان 
درآمد داشتم. مادرم ميانسال بود و پدرم 
نابينا و تحت پوشش كميته امداد بود؛ به 
همين دليل نمي خواســتم باري بر دوش 
خانواده باشم و در كارگاه مادرم سفالگري 
آموختم. اول دبيرستان كه بودم درآمدم از 
محل ساخت و فروش سفال به ماهانه يك 
ميليون تومان رسيد كه آن زمان براي ما 
پول خوبي بود. 17سالگي ازدواج كردم، اما 
سفالگري را رها نكردم و سرانجام مديريت 
كارگاه مادرم را برعهده گرفتم. بعد شروع 
به بازاريابي و رفتن به نمايشگاه ها كردم و با 

مراجعه مشتريان سفال به كلپورگان كارم 
رونق بيشتري گرفت. سفالگري را به تمام 
بچه هاي كلپورگان آمــوزش دادم و االن 
خوشبختانه همه شــاگردانم به ساخت و 
فروش سفال كلپورگان مشغول هستند و 

درآمد خوبي هم دارند.
سفال كلپورگان كه جهاني شد، رونق به 
اين روســتاي دورافتاده در نقطه محروم 
كشور بازگشت و حاال در همين ايام شيوع 
كرونا آنطور كه پروانه دهواري به همشهري 
گفته است، همه زنان روستا مشغول به كار 
هستند و درآمد خوبي هم دارند. هم اكنون 
يكصد زن روستايي در كلپورگان به ساخت 

سفال و فروش آن مشغول هستند.
پروانه دهواري همچون ساير زنان روستا 
تا پيش از پاندمي كرونا صادرات ســفال 
كلپــورگان به خــارج از كشــور را انجام 
مي داد. او مي گويد: صــادرات ما به تركيه 
و فرانســه بود. چون تا پيش از همه گيري 
كرونــا گردشــگران خارجي زيــادي به 
بازديد از كلپــورگان مي آمدند و همانجا 
خريدهايشان را انجام مي دادند و ما برايشان 
ارسال مي كرديم. اما از زماني كه كرونا آمد، 
بازديد كننده خارجي نداشتيم. با اين حال 
تمامي كارگاه ها در روســتاي كلپورگان 
فعال هســتند و محصوالت شان به تهران 
و شــيراز و اصفهــان و شــهرهاي ديگر 
كشور ارسال مي شود، اما صادرات سفال 
كلپــورگان به خارج از كشــور هم اكنون 

متوقف شده است.
زنان روســتاي كلپورگان نيــز در فروش 
محصوالت توليدشده خود از فضاي مجازي 
بهره گرفته اند، اما اين فضا برايشان نتيجه 
چنداني نداشته است؛ دليلش هم مشخص 
است. تماس هاي متعدد همشهري با پروانه 
دهواري، توليد كننده ســفال كلپورگان 
به دليل آنتن دهي نامناسب بارها قطع شد و 
او مجبور به طي مسافتي به مدت 1۵دقيقه 
با يك وسيله نقليه براي دسترسي به تماس 
آسان شــد. او به همشــهري خبر داد كه 
اينترنت در روســتاي كلپورگان نيز قطع 
اســت و امكان دسترســي به شبكه هاي 
اجتماعي براي پاســخگويي به سؤاالت 

ممكن نيست.
گاليه او از همين نقطه آغاز شــد: »هيچ 
حمايتي از سوي اداره ميراث فرهنگي از 
توليدكنندگان ســفال كلپورگان صورت 
نمي گيرد؛ درحالي كه روستاي كلپورگان 
و سفال كلپورگان ثبت جهاني شده است و 
بودجه هايي كه براي اين روستا مي آيد هم 
به توليدكنندگان نمي رســد. با اين حال، 
زنان روســتا كار خود را ادامه مي دهند و 
محصوالتشــان را توليد كرده و به فروش 
مي رسانند. مديركل ميراث فرهنگي هم 
به اين روستا ســرنمي زند تا با مشكالت 
توليدكنندگان سفال آشنا شــود، اما ما 
تالش خودمان را مي كنيم و محصول خود 

را مي فروشيم.«
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روی خط دیپلماسی

گزارش

    گمانه زنی ها درباره دور ششم مذاکرات وین
خبرگزاري رویترز در گزارشــي به نقل از دیپلمات هاي اروپایي 
و ایراني از پيشــرفت مذاكرات خبر داده، اما نوشته كه هنوز راه 
زیادي براي رسيدن به توافق باقي مانده است. به گزارش ایسنا یك 
دیپلمات اروپایي كه در جریان روند مذاكرات قرار گرفته اســت، 
گفت: »مذاكرات، پيشــرفت قابل توجهي كرده اند، اما اكنون در 
سخت ترین بخش خود قرار دارد كه هنوز تصميمات مهمي باید 
گرفته شوند«. دیپلمات دومي هم گفت: مذاكرات به دل موضوع 
در زمينه هسته اي رسيده اســت. یك دیپلمات ارشد غربي گفته 
است كه »طبعا« اميدوار است دور بعدي مذاكرات به یك توافق 
منجر شود، اما هشدار داد »تا وقتي كه بتوانيم مسائل مهم را حل 

كنيم، نخواهيم دانست كه چه اتفاقی می افتد.« 

    تحریم ها باقی می ماند؟
آنتوني بلينكن، وزیر خارجه آمریكا در آستانه دور ششم مذاكرات 
در كميته ســناي آمریكا گفت: من پيش بيني مي كنم كه حتي 
درصورت بازگشت به تعهدات ذیل برجام، صدها تحریم ازجمله 
تحریم هاي اعمالي دولت ترامــپ باقي بمانند. به گزارش رویترز 
او افزود: اگر آنها مغایر با برجام نباشند تا زمان تغيير رفتار ایران 
باقي خواهند ماند. این مهم ترین محور اختالفي مذاكرات است 
چرا كه ایران تأكيد كرده كه خواهان لغو همه تحریم هاي اعمال 
شده در دوران ترامپ اســت. در چنين شرایطي دومينيك راب، 
وزیر خارجه انگليــس نيز در گفت وگو با شــبكه خبري العربيه 
گفت: ما درخصوص پيشــرفت هاي حاصلــه در مذاكرات وین 
درحال همكاري نزدیك با شــركاي ســعودي مان هستيم. ما 
شفاف ساخته ایم كه نباید به ایران اجازه داده شود تا براي اهداف 
نظامي به توانایي هاي هســته اي دســت یابد و باید به پایبندي 
كامل به تعهدات برجامي بازگردد. به گزارش ایسنا، راب در ادامه 
گفت وگوي خود مدعي شد كه لندن به دنبال توافقي »قوي تر و 

طوالني تر« با ایران مي گردد.

    ایران و برجام، محور جلسه شوراي حکام آژانس 
بین المللی انرژي اتمی

اســتفان كلمنت، نماینده اتحادیه اروپا در بيانيه اي در جلسه 
شــوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي كه از هفتم ژوئن 
آغاز شده اســت، درباره توافق هســته اي گفت: اتحادیه اروپا 
بر تعهد قاطعانه اش نســبت به حمایت مداوم از برجام]توافق 
هســته اي[ در این موقعيت مهم تأكيد مي كند و مصمم است 
به همكاري بــا جامعــه بين المللي براي حفظ ایــن توافق كه 
داراي اهميت استراتژیك و عنصري مهم در ساختار عدم اشاعه 
تسليحات هسته اي در سطح جهان است، ادامه دهد. به گزارش 
پایگاه اینترنتي اتحادیه، اروپا كلمنــت تأكيد كرد كه اتحادیه 
اروپا از تمامي كشــورها مي خواهد از اجرایي شدن این توافق 
طبق قطعنامه22۳1 شوراي امنيت سازمان ملل حمایت كنند. 
نماینده آمریكا هم در بيانيه اي در جلســه شوراي حكام كه از 
هفتم ژوئن آغاز شده است، درباره برنامه هسته اي ایران گفت: 
ما قویا از ایران مي خواهيم مانع جمع آوري اطالعات الزم براي 
برقراري دوباره تداوم وقوف ]بر فعاليت هسته اي ایران[ توسط 
آژانس بين المللي انرژي اتمي یا دسترســي آن به این اطالعات 
نشــود. در ادامه این بيانيه آمده: چنين اقدامي، حداقل موجب 
پيچيده كردن جدي تالش هاي مداوم براي رسيدن به تفاهمي 
پيرامون این خواهد شــد كه ایران چگونه مي تواند به پایبندي 
به تعهداتش در برجام در ازاي از ســرگيري مشــابهي از سوي 

آمریكا بازگردد.

نارضایتی مخاطبان از مناظره دوم
واکنش فعاالن سیاسی

بازتاب هاي منفي مناظــره دوم منحصر به 
شبكه هاي اجتماعي نبود و فعاالن سياسي 
اصالح طلــب و اصولگرا نيــز معتقدند دو مناظره برگزار شــده، 
درمجموع نتوانســته افكارعمومي را راضي كنــد. یك تحليلگر 
سياســي اصولگرا دراین زمينــه اعتقاد دارد كه ایــن مناظره ها 
نقش آفریني ویژه اي در افزایش مشــاركت مردم و همچنين در 

انتخاب صحيح مردم ندارد.
ناصر ایماني در گفت وگو با »مدارا« با بيان اینكه نوع مناظره ها باید 
براي انتخابات بعدي تغيير یابد، گفت: تصور مي كنم این مناظره ها 
اساساً به دليل مشكالتي كه دارد، كمك چنداني به شناخت مردم 
نسبت به افكار و برنامه هاي كاندیداها نمي كند. وي ادامه مي دهد: 
اساساً صداوسيما دراین زمينه نقشي ندارد. این مناظره ها را فقط 
در محل صداوسيما برگزار مي كنند. طراحي و نوع مناظره و حتي 
سؤاالتي كه مطرح مي شود و نوع قرعه كشــي در ستاد تبليغات 
ریاست جمهوري تصویب مي شود وصداوســيما مجري است. از 
صداوسيما دراین برنامه هاي مناظره فقط یك دوربين و یك آقاي 

حيدري وجود دارد. بقيه در اختيار صداوسيما نيست.
یك فعال سياســي اصالح طلب نيز معتقد اســت حداقل تأثير 
مناظره هاي انتخاباتي این اســت كه مردم مي فهمند چه كساني 
ادعاي اداره كشور را دارند. قاسم ميرزایي نيكو گفت: اگر به طوركلي 
بخواهم دربــاره مناظره ها صحبت كنم، معتقدم سمت وســویي 
یكجانبه دارد.در مناظره ها شــاهد بودیم برخي جز تهمت و افترا 

سخن دیگري به زبان نياوردند.
وي در گفت وگو با ایلنا درباره تأثير دو مناظره برگزار شده بر ميزان 
مشاركت در انتخابات عنوان كرد: بعيد مي دانم این مناظره ها در 
ميزان مشاركت تأثيري داشته باشد، اما به آنهایي كه فكر مي كنند 
حتما باید رأي دهند تا ميان بد و بدتــر، بد انتخاب كنند، كمك 
مي كند تا متوجه شــوند كدام كمي بهتر بــود و اال هيچ كدام از 
حقوق اصلي مردم كه پایمال شده دراین مناظره ها مورد بررسي 

قرار نگرفت.
بررســي بازتاب هاي 2مناظره برگزار شــده ميــان كاندیداهاي 
سيزدهمين دوره انتخابات ریاست جمهوري نشان مي دهد توقعات 
افكارعمومي از 7كاندیداي تأیيدصالحيت شــده برآورده نشده و 
گذشته از نقد فرم و محتواي مناظره ها، كاندیداها نيز نتوانسته اند 
منعكس كننده مطالبات جامعه باشند. حال باید دید آخرین دور 
مناظره كه قرار است پس فردا)شنبه( برگزار شود، مي تواند انگيزه 
مشــاركت در انتخابات را در جامعه افزایش دهــد یا اینكه مانند 
2مناظره قبلي باید شــاهد كلي گویي ها، وعده هاي بي پشتوانه و 

ادامه حمله به دولت باشيم.

شــوراي نگهبان همچنان زنان را براي پســت 
ریاســت جمهوري احراز صالحیت نمي کند و به نظر مي رسد 
کال این موضوع به بن بست رسیده اســت. دراین زمینه چه 

تالش هایي صورت گرفته است؟
معصومه ابتکار: به هرحال براي دفاع از حقوق زنان به منظور احراز 
پست ریاست جمهوري باید همه تالش خود را انجام دهيم و رایزني 
كنيم. در ارتباط با حضور زنان به عنوان كاندیــدا، در این دوره از 
انتخابات ریاست جمهوري با شوراي نگهبان و به صورت مشخص 
با آقاي جنتي، رایزني و مكاتبه رســمي كردم. بــا توجه به اینكه 
تاكنون از ظرفيت كلمه »رجل سياسي« براي زنان استفاده نشده 
درحالي كه این كلمه، این فرصت را به زنــان مي دهد كه كاندیدا 
شوند، از ایشــان خواستم درباره زنان واجد شــرایط كه داوطلب 
شده اند، حتما به این موضوع توجه داشــته باشند. از سوي دیگر 
یادآور شدم حضور زنان مي تواند عالوه بر باال بردن ميزان مشاركت، 
زمينه ســاز افزایش ضریب اميد در جامعه شود. اما همه مي دانيم 
فعال بيشتر كشــمكش هاي سياســي كه درصدد حذف جریان 
اصالح طلبي و جمع اعتدال هستند، در كانون توجه قرار دارد كه در 
این ميان، مسئله جنسيت و زنان كامال تحت الشعاع قرار مي گيرد. 
زنان هم هميشه اولویت شان مســائل كالن و آینده ایران است و 

هيچ گاه چيزي را مطالبه نكرده اند كه از انسجام ملي مجزا باشد.

با اینکه دولت روحاني وعده هاي بســیاري براي 
استفاده از زنان توانمند در بدنه دولت داد، حتي یك وزیر زن 
هم در این دوره نداشتیم که این موضوع خیلي سؤال برانگیز 

است، نظر شما چیست؟
زهرا شجاعي: یكي از موانع موجود در این زمينه را مي توان مجلس 
دانست. از سوي دیگر ميزان ریسك پذیري زنان كم است و آقایان 
هم احتياط مي كنند و این تصور را دارند كه اگر یك گزینه زن را 
براي یك وزارتخانه معرفي كنند، ممكن اســت در مجلس رأي 
نياورد و به نوعي اعتبار زنان زیرسؤال برود. اگر بخواهم به مانع دیگر 
در این زمينه اشاره كنم، باید بگویم برخي علما، نه همه علما و فقط 
برخي از آنها، برداشت خاصي از این موضوع دارند و معتقدند كه به 
لحاظ فقهي، وزارت از جنس »امارت« و »حكومت« است و به این 
ترتيب وزارت زنان، شــرعا جایز نيست؛ همانطوركه قضاوت زنان 
جایز نيست. درحالي كه ما چنين چيزي را در قرآن هم نمي بينيم 
و در این كتاب آسماني، ملكه بودن زن مورد اشاره قرارگرفته است. 
البته این موضوع مختص دولت فعلي نيست و در دولت اصالحات 
هم چنين بازدارندگي هایي وجود داشــت. براساس روایت آقاي 
ابطحي، رئيس دفتر خاتمي كه قبال در یك پست تویيتري مطرح 
شده، رئيس دولت اصالحات قصد انتصاب یك وزیر زن را داشت اما 
به محض شنيده شدن زمزمه چنين تصميمي، به ایشان پيام داده 
شد اگر این كار انجام شود، اعالم مي كنيم حكومت اسالمي نيست 
و مردم ماليات نخواهند داد. با این حال حتي با وجود اینكه در دولت 
روحاني، زنان در پست وزارت قرار نگرفتند اما شاهد افزایش تعداد 
زنان در مناصب دولتي بودیم و با توجه بــه تعاریفي كه از رجال 

انجام شده، ان شاءاهلل دولت آینده از وزیر زن استفاده خواهد كرد.
معصومه ابتکار: درباره تصدي وزارت از سوي زنان در كابينه آقاي 
روحاني، باید بگویم وي براي بيان دالیل آن معذوریت دارد، اما در 
سطوح دیگر از زنان استفاده كرد و یك اتفاق ویژه افتاد. زناني كه 
مسئوليت مي پذیرند، از طرف یك جریان سياسي مورد هجمه و 
تهدید قرار مي گيرند. با این حال مــا زنان توانمندي داریم كه در 
سمت معاون وزیر بسيار موفق عمل كردند و اميدوارم دولت بعدي 

در این زمينه دوربرگردان نزند.

در شــرایطي دائم از وضعیت به کارگیري زنان در 
دولت بعد احساس نگراني مي شود که هم اکنون هم کارنامه 
موفقي وجود ندارد و به نظر مي رسد این اظهارات فقط جنبه 

فرار رو به جلو دارد.
معصومه ابتکار: به نظرم دولت در افزایش مشــاركت سياسي یا 
مشاركت زنان در عرصه هاي تصميم ســازي، كارنامه مشخص و 
شــفافي ارائه داده و تحوالت مثبتي در این زمينه رخ داده است؛ 
تحوالتي كه در دوره احمدي نژاد فقط درحد انتصاب یك وزیر زن 

و چند معاون رئيس جمهوري باقي 
ماند و هيچ گاه در این وســعت، در 
سطوح دیگر مانند معاون استاندار 
و سفير، تســري پيدا نكرد. اكنون 
ما 56بخشــدار زن داریم كه نقش 
مهمي در سطوح محلي دارند. این 
حركت كامال معناداري است كه در 
جامعه ایران رخ داده و بسيار هم در 
تصميم گيري هاي محلي و منطقه اي 
تعيين كننده است. با توجه به همين 
تحوالت است كه نگرانيم و ما را وادار 
مي كند از دولت بعدي بخواهيم مثل 
دولت های نهم و دهم، دوربرگردان 
نزند و نگاه واپس گرایانه اي نسبت 
به این موضوع ایجاد نشود. نگرانيم 
دوبــاره زنــان به عنوان شــهروند 
دست دوم حساب شوند كه هویت 
آنها فقط در قالب همســر، مادر و 
در قالب خانواده، همســرداري و... 
تعریف شــود. ما نگران اتفاق هاي 
آینده هســتيم، چون جامعه ایران 
این تجربه را داشته است. دولت هاي 
هفتم و هشــتم دوران شكوفایي و 

حركت به ســوي تعالي و توســعه جامعه ایران بود، اما متأسفانه 
در دولت های نهم و دهم دوربرگردان داشــتيم و بســياري از آن 
دســتاوردها از دســت رفت و در همه عرصه ها مانند مناسبات 
داخلي، مناسبات سياسي، آزادي هاي مدني، تحوالت اقتصادي، 
سرمایه گذاري، مشاركت بخش خصوصي و... دچار خسران شدیم؛ 
ما نگرانيم كه دوباره این اتفاق بيفتد. درحال حاضر در دولت روحاني 
زنان شایسته اي در رده هاي مدیریتي فعاليت دارند كه چهره دولت 
را در مقایســه با قبل زنانه تر كرده اند. بنابراین هيچ بهانه اي براي 
رئيس جمهور بعدي براي انتصاب مدیر زن وجود ندارد. در ابتداي 
دولت، حدود 5درصد مدیر زن داشــتيم، اما حاال در پایان دولت، 
این رقم به حدود 25درصد رسيده كه پيشرفت چشمگيري است. 
ازســوي دیگر اكنون ۹6معاون وزیر و همطراز معاون وزیر داریم 
كه در اوایل دولت بيشتر از ۳یا 4زن در این رتبه مدیریتي حضور 
نداشــتند. همچنين اكنون 16معاون استاندار داریم، درحالي كه 

قبال هرگز هيچ زني در این پست حضور نداشته است.

شــرایط و موقعیت کنوني زنان به راحتي به دست 
نیامده و با سختي ها و هزینه هاي بسیاري همراه بوده است. 
افق پیش روي ما شاید روشن باشــد، اما راه مان اصال هموار 
نیست و به نظر مي رسد باید براي رســیدن به توازن اشغال 

پست هاي مدیریتي در سطوح باال، کار ویژه اي مانند تاسیس 
یك وزارتخانه ویژه زنان انجام شود. شــما به وزارت زنان و 
خانواده اعتقادي دارید و اگر پاسخ تان مثبت است، به نظرتان 

وزیر این وزارتخانه باید زن باشد یا مرد؟
زهرا شجاعي: براساس مطالعاتي كه در دوره اصالحات هم انجام 
دادیم، بهترین مدل براي امور زنان، یك معاونت فرابخشي است كه 
رئيس آن هم معاون رئيس جمهور و معاونت امور زنان باشد. البته 
منظورم معاونت كنوني نيست، چراكه تنها نامي از آن باقي مانده 
است. امروزه، هم پست هاي ســازماني و هم بودجه این معاونت 
نسبت به مركز امورمشاركت زنان كه قبال وجود داشت، تقليل پيدا 
كرده است. اما معتقدم با توجه به اختياراتي كه معاون رئيس جمهور 
دارد و نيازي هم به رأي اعتماد از مجلس ندارد، مي تواند این امور 
را دنبال كند و تشــكيالت معاونت كفایت مي كند. من براساس 
مطالعات و تحقيقاتي كه انجام شده، با وزارت امور زنان و خانواده 
موافق نيســتم و اساســا قراردادن خانواده كنار زنان را یك خلط 

مبحث و برداشت اشتباه مي دانم.

وقتي حرف از ســهم 
زنــان از کشــورداري به میان 
مي آید، منظور پست هاي کلیدي 
و اثرگذار اســت. در دولت هاي 
یازدهم و دوازدهم، پســت هاي 
کلیدي و اثرگذار چقدر به زنان 

اختصاص داده شده است؟
معصومــه ابتــکار: مــا نباید 
موقعيت هاي برتري كــه خانم ها 
در ســطوح محلي پيدا مي كنند را 
دست كم بگيریم و دائم به فكر وزیر 
زن باشيم. گاه حضور یك فرماندار 
زن در موقعيتي خــاص، مي تواند 
بسيار گره گشــا باشــد. عملكرد 
خوب زنان در فرایندهاي مختلف 
اقتصــادي، فرهنگــي و اجتماعي 
اســتان و حتــي در حل وفصــل 
اختالفــات، مي توانــد بســيار 
تأثيرگذار باشــد. به عنــوان مثال 
سيستان وبلوچســتان از نخستين 
اســتان هایي بود كه در آن معاون 
استانداري زن منصوب شد. وقتي 
خانم ریگي، فرماندار قصرقند بود، 
یكي از گروه هاي مسلح، تعدادي از مردم را به گروگان مي گيرد و او 
كه نخستين فرماندار زن بلوچ و اهل سنت بود، قبل از پایان مهلت 
نيروي انتظامي، با آنها مذاكره مي كند و با صحبت قاطع مي گوید 
یا به قانون برگردید یا من استعفا مي كنم و پرونده حضور زنان بلوچ 
دراین منطقه براي هميشه بســته مي شود. همين صحبت خانم 
ریگي باعث مي شود ظرف كمتر از یك ساعت گروگان ها آزاد شوند 
و دیگر در دوران مدیریتي او چنين تهدیدهاي امنيتي دیده نشد 
و مردم با ایشان همراهي كردند. این موضوع هم از قدرت مدیریت 
زنانه یعني قدرت ایجاد همگرایي و حل وفصل اختالفات نشــأت 
مي گيرد و هم اینكه نشان مي دهد تغييري ارزشمند درحال ایجاد 
است كه نباید آن را دست كم بگيریم و باید اميدوار باشيم این روند 

ادامه پيدا كند.

خانم شجاعي، مشکالت زیادي در مناسبات داخلي 
و خارجي در کشــور وجود دارد و شــما با علم به همه این 
مشکالت، به عنوان کاندیداي ریاست جمهوري ثبت نام کردید. 
به عنوان یك زن توانمند براي تنش زدایي در ارتباط با ایاالت 
متحده )با توجه به تجربه پیشــین آقاي ظریف( چه برنامه 

مشخصي آماده کرده بودید؟
 زهرا شجاعي: ما مثل برخي بزرگــواران برنامه 7هزار صفحه اي 

ننوشــتيم كه بخواهيم با ذكر جزئيات حتي پروژه ها را هم مطرح 
كرده باشيم و دراین مقطع یك برنامه كلي ارائه دادیم، اما به اعتقاد 
من در بحث تنش زدایي آنچه باید به آن توجه كنيم، اســتفاده از 
ظرفيت سازمان هاي بين المللي غيرحكومتي است. باید بتوانيم 
نهادها و ســازمان هاي غيردولتي شــبيه مدارس كنفسيوســي 
چين در اروپا و آمریكا ایجاد كنيم. در این مســير ضرورت دارد از 
دیپلماســي غيردولتي و تجربه جهاني براي ایجاد اندیشكده ها و 
مراكز تحقيقاتي و مطالعاتي كه در حوزه سياســت خارجي وجود 
دارد، استفاده كنيم. به عنوان مثال، در آمریكا یك شوراي روابط 
خارجي وجــود دارد كه وزراي امورخارجــه به محض پایان دوره 
فعاليت شان، به طور اتوماتيك عضو آن مي شوند و عالوه بر آن مراكز 
تحقيقاتي، اتاق هاي فكر و اندیشكده هایي وجود دارد كه در ارتباط 
با حوزه سياست خارجي كار مي كنند. دیگر چيزي به نام شرق و 
غرب، هژموني آمریكا و پيمان ناتــو وجود ندارد و باید این نگاهي 
كه هنوز وجود دارد، تغيير كند. ما باید تصویري منطقي از آرایش 
نظام بين الملل داشته باشيم كه مثال آمریكا، انگليس و... در كجاي 
این نقشــه قرار دارند؟ اتحادیه اروپا چه ویژگــي ای دارد؟ خروج 

بریتانيا از اتحادیه اروپا چه تأثيري 
در روابط بين الملل گذاشته است؟ 
به نظرم بایــد برنامه هاي عملياتي 

تدوین شود.

خانم ابتکار، به عنوان 
معــاون رئیس جمهــوري در 
امور زنان، چقــدر براي افزایش 
مشــارکت زنان در کشورداري 
تالش کرده اید؟ به نظرشــما با 
توجه به افزایش توانمندي زنان 
در حوزه هاي مختلف، ســهم 
30درصدي زنان از پســت هاي 
مدیریتي که به آن اشاره کردید، 

کافي است؟
معصومه ابتکار: با مقایسه وضعيت 
امروز زنــان و گذشــته، مي بينيم 
تحــول واقعــي در شــاخص هاي 
مختلــف پيشــرفت زنــان ایراني 
در بخش هاي مختلــف به ویژه در 
مدیریت رخ داده كه این امر حاصل 
سياستگذاري، برنامه ریزي، آموزش 
و تحوالت اساسي بوده كه در هریك 

از این بخش هاي تخصصي رخ داده است. این تغيير و تحول، نه تنها 
در كشور كه در مجامع بين المللي نيز به رسميت شناخته مي شود. 
به عنوان مثال آنتونيو گوترش، دبيركل سازمان ملل، در گزارش 
شصت وپنجمين »كميسيون مقام زن« به 8مورد از دستاوردها و 
پيشرفت هایي كه زنان ایران داشته اند، اشاره كرد كه یكي از آنها 
حضور در عرصه هاي مدیریتي و دخالت در تصميم ســازي ها در 
مراحل و سطوح مختلف دولت است. این موضوع نشان مي دهد كه 
یك تغيير واقعي ایجاد شده، هرچند كافي نيست و ما حتما از دولت 
بعدي مي خواهيم این موضوع استمرار پيدا كند. آنچه مسلم است 
اینكه در شرایطي كه سقف هاي شيشه اي مانع حضور زنان به عنوان 
مدیر بود و ترجيح داده مي شــد فضا براي حضور زنان باز نشود، 
افق گشایي شده و شاهد این تحوالت هستيم و زنان كارنامه هاي 

خوبي ارائه مي دهند.

در موضوع سهم زنان از کشورداري، دغدغه اي که 
وجود دارد، سهم نســل جوان زنان و دختران از کشورداري 
است؛ چراکه روند کادرسازي نســل جدید براي مدیریت، 
نویدبخش نیســت. بخش عمده دختران جوان، متخصص 
هستند، اما نسبتي با برخي تشکل ها و تفکرات سیاسي حاکم 
ندارند، کادرسازي نمي شوند، آموزش نمي بینند و به تبع آن، 

دغدغه مدیریت و مشارکت در سیاست را هم پیدا نمي کنند. 
در واقع تشکل هاي سیاسي فعلي در حوزه زنان، نیروي جوان 
ندارند. اصال دغدغه کادرســازي از بین نســل جوان و حل 

مشکالت وجود دارد؟ 
معصومه ابتکار: این بحث بســيار درستي است و به نكته دقيقي 
اشاره شد. ما در معاونت تالش داشته ایم به مباحث حقوق دختران، 
توان افزایي دختران و فرصت و ظرفيت سازي براي دختران توجه 
داشته باشــيم و فكر مي كنم احزاب سياسي هم باید این توجه را 
داشته باشند. باید اميدوارانه به سمت آینده حركت كنيم، چون 
بسياري از زیرساخت هایي كه االن فراهم شده، با تالش و زحمات 
همه آحاد جامعه و زنان به وجود آمده و نباید اجازه دهيم به راحتي 
از دست برود. با وجود رد صالحيت ها، نباید نااميد شویم و اجازه 
دهيم شــرایط دوباره به حالت اول برگردد. ما در دوره اي تجربه 
بسيار پرهزینه اي داشته ایم و االن باید از این تجربيات بهره بگيریم 
و به دنبال راهكارهایي براي عبور باشــيم. بارها شده است با دیوار 
بلندي مواجه شده ایم، اما با تالش، همفكري و جلب اعتماد مردم 
و ائتالف هاي خوبي كه ازنظر سياسي شكل گرفته، توانسته ایم از 

این دیوارهاي بلند هم عبور كنيم.
هرگاه از توان زنان در تصمیم گیري هاي سیاسي 
حرف مي زنیم، بالفاصله موضوع جامعه مســلمان و کشور 
اســالمي و اهمیت خانواده به میان مي آید، درحالي که سایر 
کشورهاي مسلمان هم همین دغدغه ها را دارند، اما در بسیاري 
از موارد از ما پیشي گرفته اند. حال این سؤال مطرح مي شود 
که زنان خارج از ایران چگونه مي توانند به زنان داخل کشور 

کمك کنند؟
معصومه ابتکار: به نظر من كاري كــه امروز مي توان كرد، مقابله 
با فيك نيوزها و تبليغات منفي و دروغ هایي اســت كه عليه ایران 
و دستاوردها و پيشرفت هاي كشــور مطرح مي شود. باید كاري 
كنيم كه واقعيت ها درمورد ایران گفته شود و جانبداري و مواضع 
یك ســویه خبري عليه كشــورمان، جاي خود را به اطالع رساني 
واقع بينانــه بدهــد؛ هرچند حتما جــاي نقد و طــرح كمبود و 
كاستي ها هم وجود دارد. متأسفانه با شرایطي مواجهيم كه عمده 
رســانه ها فقط اخبار منفي را درباره ایران منتشــر مي كنند كه 
تأثير جهت داري بر افكارعمومي جهان و داخل كشور مي گذارد. 
متأسفانه ما در داخل كشور هم با یك رسانه همگانی مواجهيم كه 
كامال در تقابل با دولت و گاه مــردم قرار دارد و اخبار و اطالعاتش 
یك سویه و جانبدارانه است تا جایي كه در حوزه زنان تقریبا غير از 
موارد محدودي در استان ها و رادیو، در بقيه موارد مي توان گفت 
كه تقریبا در 4سال گذشته تحریم بوده ایم و تریبوني براي طرح 
اخبار معاونت زنان از صدا و سيما نداشته ایم؛ درواقع فرصت ارائه 
گزارش كار و پاسخگویي به مطالبات و پرسش هاي مردم را به ما 
نمي دهند یا خيلي محدود است و به ندرت شاید بتوانيم در رادیو 

فرصتي داشته باشيم.

وقتي البي گسترده اي براي حضور زنان و به کارگیري 
آنان در مناصب مختلف صورت گیرد، میزان موفقیت بسیار 
باالتر مي رود. تالش ها ارزشمند است اما مهم تر از آن، برهم 
زدن گعده هاي مردانه اي اســت که سال هاست پست هاي 
باالي مدیریتي را میان هم تقسیم کرده اند و باید زنان وارد 
این مناصب شوند تا مسیر هموارتر شود. حاال زناني که وارد 
عرصه مدیریتي شده اند، چقدر مي توانند در آینده نقش آفرین 

باشند؟ براي تحقق عدالت جنسیتي چه باید کرد؟
معصومه ابتکار: زناني كه تاكنون وارد عرصه مدیریتي شده اند، 
حتما مي توانند در آینده نقش آفرین باشند. با توجه به توانمندي 
زنان در دولت هاي یازدهم و دوازدهــم، به نظرمن رئيس جمهور 
بعدي مي تواند 10وزیر زن، 5معاون رئيس جمهور، 10اســتاندار 
و 10سفير زن داشته باشــد. رئيس جمهور بعدي مي تواند الگوي 
»ده پنج ده ده« را در انتصاب مدیــران زن رعایت كند و معتقدم 
این كار شدني است؛ چراكه ظرفيت سازي الزم، اتفاق افتاده است 
و درحال حاضر ما زنان با تجربه و داراي شــرایط احراز مشاغل و 
پســت هاي رده باال را داریم. رئيس جمهور بعدي نمي تواند بهانه 
بياورد و بگوید زن توانمند و شایســته اي را براي مناصب مختلف 
پيدا نكرده ام. در تویيت هایي هم كه 
درچند روز اخير نوشتم، خاطرنشان 
كرده ام كه با توجه به اینكه ما االن 
شــاخص هاي عدالت جنسيتي را 
داریم، رئيس جمهــور باید برنامه 
خود را براي پيشــبرد و بهبود این 
شاخص ها، ارائه دهد و راهبردهاي 
مشــخصي بــراي تحقــق عدالت 

جنسيتي داشته باشد.

همچنــان در برخي 
مواقع در حوزه کشــورداري به 
زنان نگاه ویتریني مي شــود و 
هنوز این باور وجود دارد که یك 
زن نمي تواند در ســطوح باالي 
مدیریتي فعالیت کند. برخالف 
آقایان که رشدشان در پست هاي 
مدیریتي ادامه دار اســت، براي 
زنان ایــن مســیر، طولي طي 
نمي شــود و در دوره هاي بعد به 
پســت هاي پایین تر مي روند، 
درحالي که آقایــان همطراز در 
پست هاي مدیریتي باالتري قرار 
مي گیرند. درواقع در الیه هاي میاني قدرت، مدام بر سر راه 
زنان سنگ اندازي مي شود. باید توسط معاونت زنان یك کار 
پژوهشي انجام شود تا این موضوع مورد آسیب شناسي قرار 

گیرد. نظر شما چیست؟
معصومه ابتکار: ضرورت كار مطالعاتي درباره آسيب ها در زمينه 
مدیریت زنان كامال بحث درستي اســت و تاكنون مطالعاتي هم 
داشته ایم. هرچند كار پژوهشي در برخي وزارتخانه ها بسيار دشوار 
است، اما فضا كامال روبه بهبود قرار دارد. برخالف این تصور كه چون 
فرهيختگان در وزارت علوم و دانشگاه ها حضور دارند، كار پژوهشي 
در این مراكز راحت تر است، باید گفت در این فضاها مقاومت باالیي 
وجود دارد و كار بسيار سخت اســت. اما در برخي وزارتخانه هاي 
دیگر شرایط بهتري وجود دارد. در 4سال گذشته 8هزار مدیر زن 
جدید به عرصه مدیریت كشور وارد شده اند، اما این كافي نيست و 
باید این تالش ادامه یابد. ما هم ازنظر سطح مدیریت و هم ازنظر 
ميزان تأثيرگذاري بر سياستگذاري كالن كشور به ویژه در قواي 
دیگر، هنوز راهي طوالني در پيش داریم. به عنوان مثال، در مجلس 
بسيار عقب هستيم و در قوه قضایيه هم هرچند اتفاقاتي افتاده و 
به عنوان مثال معاون دادستان مشهد یك زن بسيار توانمند است، 
اما بسيار اندك بوده و مسير طوالني در پيش داریم؛ با وجود این 

به نظرم افق روشني مي توانيم ترسيم كنيم.

سهم ناچيز زنان از كشورداري

 علیرضا احمدي
خبرنگار

ســهم زنان از کشــورداري در ایران یکي از مهم ترین 
موضوع هایي است که در سال هاي اخیر به کرات در جامعه 
ایران و میان فعاالن سیاســي و نخبگان دانشگاهي مورد 
بحث قرار گرفته و این قشر از جامعه تاکنون مسیر ناهمواري 
را براي برآورده کردن مطالبات بر زمین مانده خود پیموده 
است؛ مسیري هرچند صعب العبور اما نه چندان بي حاصل. 
بررسي آمارهاي موجود نشان مي دهد  که حضور زنان در 
جایگاه هاي کالن مدیریتي در سال هاي اخیر با رشد قابل 
توجهي مواجه شده است و زنان موفق شده اند در سمت هاي 
مدیریتي بیشتري حضور یابند و کارنامه موفقي هم از خود 
برجا بگذارند اما این به منزله هموار شــدن مسیر نیست. 
همچنان مقاومت در برابر ظهــور و بروز مدیریتي زنان در 

برخي سطوح مشاهده مي شود.
اینها درحالي اســت که در هفته هاي اخیر و در آســتانه 
برگزاري ســیزدهمین انتخابات ریاست جمهوري در روز 
28خردادماه، بــار دیگر موضــوع کاندیداتوري زنان در 
این انتخابات به ســرفصلي براي پیگیري خواســته هاي 

این قشــر به ویژه در عرصه مدیریتي کشور تبدیل شد. 
برهمین اساس هم بود که زهرا شــجاعي، دبیرکل مجمع 
زنان اصالح طلــب، به عنوان یکــي از کاندیداهاي جبهه 
اصالحات ایران، براي حضور در انتخابات ریاست جمهوري 
سیزدهم ثبت نام کرد. اگرچه مانند دوره هاي گذشته، دراین 
دوره هم صالحیت هیچ زني بــراي حضور در کارزار نهایي 
انتخابات ریاست جمهوري از سوي شوراي نگهبان احراز 
نشد اما تجربه نشان داده این موضوع سبب به فراموشي 
سپرده شدن مطالبات مدیریتي زنان نمي شود و این قشر از 
جامعه همچنان به دنبال افق گشایي براي حضور پرقدرت تر 

در عرصه هاي اجرایي و مدیریتي کشور است.
برهمین اساس مدتی پیش )قبل از اعالم ردصالحیت ها از 
سوی شورای نگهبان( در کالب هاوس همشهري با برگزاري 
گفت وگویي باعنوان »سهم زنان از کشورداري«، به بررسي 
راه طي شــده در این حوزه و افق هاي پیش رو براي ارتقاي 
سهم زنان از مدیریت اجرایي کشور پرداختیم و معصومه 
ابتکار )معاون رئیس جمهور در امور زنان( و نیز زهرا شجاعي 
)دبیرکل مجمع زنان اصالح طلب و رئیس مرکز امور مشارکت 
زنان در دولت اصالحات( به ســؤاالت افراد حاضر در این 

فضاي آنالین پاسخ دادند که در ادامه مي خوانید.

ادامه از 
صفحه 2 معصومه ابتــكار: بخش عمده 

دختــران جــوان، متخصص 
هستند، اما نســبتي با برخي 
تشــكل ها و تفكرات سياسي 
حاكــم ندارند و كادرســازي 

نمي شوند

زهرا شــجاعی: برخی از علما 
معتقدند كه بــه لحاظ فقهي، 
وزارت از جنــس »امارت« و 
»حكومــت« اســت و به این 
ترتيب وزارت زنان، شرعا جایز 

نيست
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يورو 2020 پس از تاخيري  يك ساله از فردا شب با بازی ترکيه-ايتاليا   آغاز خواهد شد، كرونا و تعداد باالي ميزبانان باعث شده 
فوتبالي ها خودشان را آماده تورنمنتي  عجيب  كنند

تفاوت   را    احساس كنيد

20

نشانه هاي پختگي
   استراحت   در مسير بحرین - عراق   3 مبارزه  بدون یک امتياز برتری

مهدي طارمي فقط در زمين بازي بهتر نشده است
در جام زيلكوفسكي لهستان، محمدحسين محمديان با عبور از عليرضا كريمي و تيم ملي فردا با تلفيقي از تيم اصلي و ذخيره ها به مصاف كامبوج مي رود

علي شعباني قهرمان شد، اما چون مبارزه ها نزديك بود، انتخاب او براي  المپيك 
هنوز قطعي نشده است

1819:00 ايرانكامبوج
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تناقض گويي به سبك فرهاد نشانه هاي پختگي
 48ساعت پيش از اتهام كم كاري به اسپانسرها

مجيدي از وفاي عهد 95درصدي آنها خبر داده بود
مهدي طارمي فقط در زمين بازي بهتر نشده است

فرهاد مجيدي با انتشــار يك مطلب 
بلندباال در صفحه رسمي اش بار ديگر 
به انتقاد از مديران باشگاه استقالل و 
حتي مقامات باالتــر ذيربط و بي ربط 
پرداخته است. او رسما خواهان حضور 
يك دستيار يا به قول خودش »مشاور« 
ايتاليايي در كنار تيم شده بود، اما حاال 
در مســير حضور اين فرد مشكالتي 
به وجود آمــده كه مجيــدي را براي 
مرتبه دوم طي يك هفته اخير عصباني 
كرده است. سرمربي استقالل در پست 
اخيرش مدعي شــده بعد از اعتراض 
او به كري خواني اينســتاگرامي وزير 
ارتباطات، اسپانسر باشگاه كم كار شده 
و البد به همين دليل هزينه هاي حضور 
مشاور ايتاليايي را تامين نمي كند. اين 
يعني مجيدي دارد اسپانســر نزديك 
به دولت را به كارشكني تعمدي عليه 

خودش متهم مي كند.
همه اينها درحالي است كه فرهاد در 
مصاحبه ويدئويي بلندش كه 48ساعت 
قبل تر انجام شده بود، چنين جمالتي 
به زبان آورد: »اسپانســر در نيم فصل 
اول و قبــل از حضــور مــن بيش از 
95 درصــد تعهــدات كل فصل خود 
را پرداخــت كرده بــود؛ يعني حدودا 

۷5 ميليارد تومان و اگر اين مبلغ را با 
۱0ميليارد ايرانسل و ۱0-۱2 ميليارد 
آقاي نامداري جمع كنيم، نزديك به 
95 ميليارد تومان به حســاب باشگاه 
آمده اســت.« به اين ترتيب، روشــن 
نيست ادعاي جديد مجيدي در مورد 
كم كاري اسپانسر باشگاه چه معنايي 

مي تواند داشته باشد.
خود فرهاد مي گويــد حامي مالي در 
نيم فصــل اول 95درصــد تعهداتش 
را انجــام داده و در بخــش ديگري از 
هميــن مصاحبه از پيش خور شــدن 
منابع مالي آينده خبــر داده، اما حاال 
مدعي كارشكني اســت. آيا اسپانسر 
براي پرداخت همان 5درصد باقيمانده 
بازي درمي آورد؟ آيا فرهاد حواســش 
هســت كه مصاحبه هايش از ســوي 
افكار عمومي رصد مي شــود؟ او حتي 
در همين بيانيه آخر هــم در دام يك 
تناقض گويــي ديگر گرفتار شــده و 
درحالي كه در بخشي از مطلبش حضور 
مشاور ايتاليايي را بي هزينه خوانده، در 
بخشي ديگر از عدم تامين هزينه هاي 
ســفر او به ايران گله مي كند. خالصه 
اينكه ما نفهميديم داســتان چيست 

آقاي مجيدي! 

استراحت   در مسير بحرين - عراق
تيممليفرداباتلفيقيازتيماصليوذخيرههابهمصافكامبوجميرود

نكته بازي

آماربازي

برزيل نبود، اما...

بدون عارف هرگز

ديديد چرا دعوت نمي شوند؟

جماعــت جالبي هســتيم؛ بعد از 
شكست معترضيم و بعد از پيروزي 
هم همين ژست را حفظ مي كنيم. 
از هر طرف كه به بــازي ايران و 
بحرين نگاه كنيم، درمي يابيم كه 
تيم ملي نتيجه بســيار خوبي گرفت 
و اصال قشــنگ هم بازي كرد. اينكه اسكوچيچ مربي به درد 
بخوري هست يا نه، يك بحث ديگر است و در زمان خودش 
بايد به آن پرداخت، اما بردن بحرين با حال بود، اهميت داشت 
و خيلي هم كيف داد. حاال اين وســط گروهي از عزيزان فاز 
»بحرين كه برزيل نبود« برداشــته اند. صددرصد حق با رفقا 
اســت، اما همين تيمي كه برزيل نبود در تاريخ فوتبالش در 
بحرين به ما نباخته بود. خب اگر اينقدر ضعيف بودند باالخره 
يك بار بايد مي برديم شان ديگر. به اميد روزي كه اينقدر ناالن 

نباشيم.

دراگان اسكوچيچ از زمان حضورش 
در تيم ملي چنــد بازيكن عجيب 
و غريب بــه اردو دعوت كرده كه 
جنجالي شده اســت. در اين بين 
دعوت از هيچ كس به اندازه عارف 
غالمي باعث تعجب نشد؛ بازيكني كه 
در كنار ديگر مدافعان مياني استقالل، خون به دل هواداران 
كرده و اصال در خود اين تيم هم خيلــي مواقع روي نيمكت 
مي نشيند. اسكوچيچ براي اردوي جدي منامه روي نام غالمي 
خط قرمز كشيد، اما تا تيمش بحرين را برد و منتقدان نيمچه 
لبخندي زدند، دراگان فورا عارف را فراخواند. جالب است كه 
كمال كاميابي نيا صدمه ديده و به جاي او ميالد سرلك دعوت 
شده، اما عارف غالمي به جاي وحيد اميري مصدوم به اردوي 
تيم ملي ملحق شده است. خداوكيلي پست اين دو تا چه ربطي 

به هم دارد؟ داستان چيست جناب دراگان؟

2 بازيكني كه در مورد عدم دعوت شان 
به تيم ملــي انتقاد مي شــد، يكي 
فرشيد اسماعيلي بود و ديگري علي 
عليپور. اسماعيلي در حال پشت سر 
گذاشتن بهترين فصل فوتبالي اش 
اســت و اگرچه خودش چيزي نگفت، 
اما خيلي از هواداران استقالل نسبت به عدم دعوت اين بازيكن 
ناراحت بودند. با اين حال نمايش خيره كننده سامان قدوس در 
منامه بحرين به خوبي نشان داد ستاره ايراني برنتفورد يك سر 
و گردن باالتر از هافبك هاي داخلي اســت. در مورد عليپور اما 
وضعيت برعكس بود؛ يعني كسي از عدم دعوت او تعجب نكرد و 
فقط خود اين بازيكن معترض بود! در پست او هم مهدي طارمي 
و سردار آزمون جلوي بحرين غوغا كردند و حتي اگر آنها نبودند 
هم كريم انصاري فرد و كاوه رضايي روي نيمكت حضور داشتند. 

پس خيلي جاي اعتراض وجود ندارد.

متريكا

مـقـدمــاتـــي  رقــابـــت هـــاي 
جام جهاني2022فــردا )جمعــه( در 
گروه هاي 8گانه آسيا پيگيري مي شود 
و در گــروهC ايــران مقابــل كامبوج 
مي ايســتد. كامبوج كه با يك امتياز در 
قعر جدول گروهC قرار دارد، آسان ترين 
حريف ايــران در اين رقابت هاســت. 
اين تيم در بازي رفــت ۱4گل از ايران 
دريافت كرده تــا پرگل ترين بازي اين 
گروه را رقم بزنــد. آن مســابقه، تنها 
بازي اين دوره از رقابت هاســت كه در 
تهران برگزار شــده و به جز آن مسابقه 
ايران در هيچ بازي ديگري نتوانســته 
از امتيــاز ميزباني اش اســتفاده كند. 

بازي رفت ايران و كامبــوج در تهران، 
همان مسابقه اي بود كه مسئوالن ايران 
تحت فشــار فيفا مجوز حضور زنان در 
ورزشــگاه را هم بعــد از مدت ها صادر 
كردند و بازي در شرايط خاص و ويژه اي 
با حضور بانوان برگزار شد. حضوري كه 
با برد پرگل ملي پوشان ايران در مقابل 
ضعيف ترين تيم گروه به پايان رســيد 
اما همان مســابقه به آخرين ميزباني 
تيم ملي ايران در يك بازي رسمي بدل 
شــد و آخرين بار كه تماشاگران ايراني 
توانســته اند در ورزشــگاه و از نزديك 
شــاهد بازي تيم ملي باشند هم همان 
مسابقه بوده اســت. از روز ۱8مهرماه 

98ايران ديگر نتوانســت در يك بازي 
رســمي ميزبان حريفانش باشد و تنها 
يك بار در بازي دوستانه با سوريه ميزبان 
بود كه آن بازي هم به خاطر شيوع كرونا 

بدون حضور تماشاگر برگزار شد.

آمادهباشبهذخيرهها
 Cبا توجه به شــرايط ايــران در گروه
طبيعي اســت كه دراگان اســكوچيچ 
در بازي امشــب به تعدادي از بازيكنان 
اصلي اش اســتراحت بدهد. در فاصله 
4روز تا بازي حساس مقابل عراق، برخي 
از ملي پوشــان ايران نياز به استراحت 
دارند و 4بازيكن نيز يك اخطاره هستند 

و خطر محروميت را احساس مي كنند. 
ســردار آزمــون، احســان حاج صفي، 
كنعاني زادگان و مهدي ترابي 4بازيكني 
هستند كه درصورت گرفتن يك اخطار 
ديگر بازي با عراق را از دســت خواهند 
داد. بنابراين اســكوچيچ در استراحت 
دادن به بازيكنان اصلي تيمش احتماال 
اين 4بازيكــن را در اولويت قرار خواهد 
داد. وحيد اميري هم مصدوم اســت و 
قطعا در بازي فردا حضور نخواهد داشت. 

اسكوچيچ در نشست مطبوعاتي بعد از 
بازي با بحرين اعالم كرد اميري هر دو 
بازي باقيمانده ايران را از دست خواهد 
داد اما ديروز گفته شد ممكن است اين 
بازيكن بــه بازي با عراق برســد. به هر 
ترتيب، چه با حضــور بازيكنان اصلي و 
چه بدون آنها يك برد آســان در انتظار 
تيم ملي اســت. بردي كه البته تعداد 
گل هايش در راه صعــود از اين مرحله 

به كار ايران نخواهد آمد.

اگر كره شمالي از رقابت هاي مقدماتي 

جام جهاني انصراف نداده بود، تيم ملي 12
ايران االن با ۱2امتياز در جمع تيم هاي 
دوم گروه هاي 8گانه صاحب رتبه سوم 
بود. اما انصراف كره شــمالي و حذف نتايج تيم هاي آخر، ايران را از 
رتبه ســوم فعال به رتبه چهارم فرستاده اســت. هم اكنون چين با 
۱3امتياز و تفاضل گل 20+ بهترين تيم دوم در تمامي گروه هاست. 
چين در گروهA يك مســاوي بدون گل به فيليپيــن داده و مقابل 
سوريه هم 2بريك شكست خورده است. در اين گروه سوريه با كسب 
صد درصد امتيازات ممكن در صدر قــرار دارد. در گروهB هم اردن 
همانند چين 4برد، يك تســاوي و يك باخت داشته و ۱3امتيازي 
است اما تفاضل گل كمتري نسبت به چين دارد. ايران، ازبكستان و 
عمان ۱2امتيازي هســتند كه تفاضل گل ايران از آن دو تيم بهتر 

است.

اما با انصراف كره شمالي و حذف اين تيم 

از گروهH كنفدراسيون فوتبال آسيا در 09
رقابت ميان تيم هاي دوم، نتيجه تقابل 
اين تيم ها با تيم آخر گروه شان را درنظر 
نمي گيرد. به اين ترتيب ايران در جدول تيم هاي دوم 9امتيازي است 
و نتيجه بازي فردا شب ما مقابل كامبوج هم در اين جدول محاسبه 
نخواهد شد. با حذف نتايج تيم هاي آخر، هم اكنون ايران رتبه چهارم 
را بين 8تيم دوم در اختيار دارد. در اين جدول لبنان با ۱0امتياز تيم 
اول است و ازبكســتان، امارات، ايران و عمان همگي 9امتياز دارند. 
تفاضل گل 5+ ايران در اين جدول، ما را بعد از ازبكستان و امارات و 
باالتر از عمان در رتبه چهارم قرار داده اســت. چيــن و اردن هم با 

۷امتياز و يك بازي كمتر پايين تر از ايران قرار دارند.

با توجه به اول شدن قطر در گروهE و از 

آنجا كه اين تيم به عنــوان ميزبان جام 05
جهاني به طور اتوماتيك مجوز حضور در 
اين مسابقات را دارد، به جاي 4تيم 5تيم 
از جمع تيم هاي دوم به مرحله بعدي مسابقات صعود خواهند كرد. 
ايران درصورت پيروزي در بازي آخرش مقابل عراق به عنوان تيم اول 
به مرحله بعدي مي رود. اما اگر با تساوي يا شكست در مسابقه آخر، 
ملي پوشان ايران در رتبه دوم گروهC باقي بمانند آن وقت جايگاه ما 
در جدول 8تيم دوم اهميت پيدا خواهد كرد. اگر ايران همين رتبه 
چهارم را حفظ كند يا حتي يك رتبه پايين تر يعني در پله پنجم قرار 

بگيرد در مرحله بعدي حضور خواهد داشت.
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  اگر بازي بعدي را نبريم، هيچ كاري نكرده ايم

 تكيه كالم برانكو
 شرح حال اسكوچيچ

بهروزرسايلي
خبرنگار

يكي از رازهاي حفظ پرســپوليس در اوج، رفتاري بود 
كه برانكو ايوانكوويــچ انجام مي داد. ســرمربي كروات 
سرخپوشان هميشه بازيكنانش را براي كسب پيروزي 
بعدي حريص نگه مي داشــت. شــايد اين جمله 50 بار 
در نشست هاي خبري از دهان برانكو خارج شد: »امروز 
پيروز شديم و خوشــحاليم، اما اگر بازي بعدي را نبريم 
ارزش برد امروزمان هم از بيــن خواهد رفت. اصال انگار 
هيچ كاري نكرده ايم.« تازه معلوم نيســت او اين جمله 
را چندبار در خلوت و در رختكن به خود بازيكنان گفته 

است! در هر صورت استراتژي پروفسور اين بود و توانسته 
بود چنين ذهنيتي براي بازيكنانش بسازد. حاال اما اين 
جمله، تازه نه به شكل اغراق آميز، شرح حال كامل دراگان 
اسكوچيچ و تيم ملي ايران است. امروز همه از اينكه تيم 
ملي موفق به شكست بحرين شده خوشحاليم، اما واقعا 
اگر بازي با عراق را نبريم انگار هيچ كاري نكرده ايم. تيم 
ملي تنها درصورت پيروزي بر عراق اســت كه مي تواند 
به عنوان صدرنشين، صعودش به مرحله بعدي را قطعي 
كند در غيراين صورت دوم شدن در گروه، همه  چيز را به 
اما و اگر خواهد كشاند. بنابراين بهتر است سرنوشت مان 
را خودمان تعيين كنيم. بدترين حالت اين است كه عراق 
را نبريم و صعود نكنيم. در اين صورت يادآوري پيروزي 
بزرگ برابر بحرين در منامه، بيشــتر عذاب آور خواهد 
بود تا خاطره انگيز. پس چه خوب كه اســكوچيچ به طور 
كامل جمله هميشگي هموطنش برانكو را به شاگردانش 

تفهيم كند!

ان
رعی

د زا
سعی

س: 
عك

چهرهدرخشــانبازيايرانوبحرينمهدي
طارميبود؛ستارهايكه2پاسگلدادويك
گلزدتاتيممليكشورماننيميازراهصعود
بهمرحلهبعدراپشــتســربگذارد.طارميازهمانروزهاياولحضورشدر
پرسپوليسنشاندادهبودكهيكاستعدادســطحباالبهشمارميرود،امااين
روزهاازهميشهبهتروباكيفيتترظاهرشدهاست.اوبهترينبازيكنمسابقات
فصلگذشتهليگپرتغالبودوحاالدرتيممليهمهماننقشموردانتظاررابازي
ميكند.بااينهمهاما،نشانههايپختگيوعالئمپيشرفتطارميفقطمحدودبه
مسائلفنينيستوبيروناززمينهممابايكمهديكامالمتفاوتمواجههستيم.

يادآورييكجملهجنجالي
5سال پيش يعني ليگ پانزدهم، بازيكنان پرسپوليس به سياق رايج آن روزها در اعتراض 

به مشكالت مالي دست به اعتصاب زدند. يكي از خبرنگاران به قصد تهيه گزارش راهي 
زمين شد، اما طارمي جلوي او را گرفت. خبرنگار گفت قصد دارد كارش را انجام بدهد، اما 
طارمي به برخورد نامناسبش ادامه داد. خبرنگار خواهان حكميت يكي از بزرگ ترهاي 
تيم شد، اما طارمي كه دومين فصل حضورش در پرسپوليس را پشت سر مي گذاشت، در 
جمله اي عجيب گفت: »بزرگ تر تيم من هستم.« اين اظهارنظر واكنش هاي منفي بسيار 
زيادي را به دنبال آورد و رسانه ها تا چند روز مشغول يادآوري جايگاه طارمي به اين بازيكن 
بودند. حاال اما مهدي بعد از درخشش خيره كننده جلوي بحرين در واكنش به يك سؤال 
در مورد اينكه ستاره تيم بوده، مي گويد: »من نه، هر 26بازيكن تيم ما ستاره هستند.« او 
در بخش ديگري از سخنانش از مردم مي خواهد اين چند روز دست از نگاه رنگي بردارند 
و فقط پشت تيم ملي باشند. واقعا اين كجا و آن كجا؟ اين مهدي قابل مقايسه با بازيكن 

چند سال پيش نيست.

بالهجهانگليسي
حضور مهدي طارمي در نشست هاي خبري مسابقات ليگ قهرمانان اروپا نشان داد او 
كامال زبان انگليسي را آموخته و خودش قادر است در مكالمه و حتي سؤال و جواب هاي 
پينگ پنگي با خبرنگاران گليمش را از آب بيرون بكشــد. طارمي به وضوح نشان داد 
براي آينده حرفــه اي اش برنامه دارد و روياهاي بزرگ تــري را دنبال مي كند. حتي در 
اظهارنظرهاي اين بازيكن راجع به آينده اش هم نوعي احتياط به چشــم مي خورد. اين 
طارمي خيلي فرق مي كند با آن پسر سر به هوايي كه ابتداي ليگ شانزدهم با پرسپوليس 
توافق كرد، اما شبانه ســر از تركيه درآورد و بعد از عقد آن قرارداد ناشيانه با ريزه اسپور 
پشيمان شد و به تهران بازگشت. حاال طارمي قد كشيده و كاراكتر بالغ تري پيدا كرده 

است.

حاشيهقدغن
سال هاي ابتدايي شهرت براي مهدي طارمي با حاشيه هاي پررنگي همراه بود كه البد 
نيازي به بازگويي مهم ترين آنها نيســت. او اما بعد از كوچ به اروپا به كلي تبديل به يك 
آدم ديگر شده اســت. مهدي در يكي از مصاحبه هايش گفته وارد رابطه جديدي شده 
كه به زندگي اش سر و شكل داده است. هر چه هست، آثار دوري از حاشيه در عملكرد 
داخل زمين و بيرون از ميدان طارمي به خوبي ملموس است. او بسيار خوش موقع مسير 
زندگي اش را به سمت اهداف بزرگ و مهم ريل گذاري كرد و حاال در بهترين سن ممكن، 
باالترين بازدهي را پيدا كرده است. حيف بود اگر صددرصد ظرفيت اين استعداد تبديل 

به فعل نمي شد.
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تفاوت   را    احساس كنيد
يورو 2020 با وقفه يك ساله از فردا شب آغاز خواهد شد، كرونا و تعداد باالي ميزبانان باعث شده فوتبالي ها  خودشان را آماده عجيب ترين يوروي تاريخ كنند

رقابت هاي يورو1+2020 از ســاعت23:30 فردا با ديدار افتتاحيه بين 
تيم هاي ايتاليا و تركيه و در ورزشگاه المپيكوي رم آغاز مي شود. در 
3رويارويي قبلي، 2تيم 2بار تن به تساوي1-1 داده اند و يك بار هم در 
سال2000 ايتاليا 1-2تركيه را شكســت داده است. اما اين بار اوضاع 
فرق دارد. ايتاليا ديگر آن تيم تدافعي و كاتناچويي گذشته نيست و 
با مانچيني با سيستم هجومي    3-3-4 به مصاف رقبا مي رود و تركيه 
هم با شنول گونش زياد گل مي زند. پيش بيني يك بازي پرگل در ديدار 
افتتاحيه پيش بيني عجيبي نيست. بعيد است ماركو وراتي كه يك ماه 
است با مصدوميت دست وپنجه نرم مي كند به بازي امشب برسد. در 

غياب او جورجينيو در كنار لوكاتلي و نيكوال بارال در خط مياني ايتاليا 
به بازي گرفته مي شوند. ايموبيله هم به نظر مي رسد نسبت به كاپيتان 
تورينو يعني بلوتي شانس بيشتري براي حضور در نوك حمله دارد. در 
كنار او اينسينيه و براردي يا كيه زا به ميدان مي روند. خط دفاعي 4نفره 
هم با حضور اسپيناتزوال و فلورنتزي در 2سمت خط دفاعي و كيه ليني 
و بونوچي در قلب دفاع و پشت سرشان دوناروما درون دروازه تشكيل 
خواهد شــد. در تركيب تركيه هم بازيكنان سرشناسي حضور دارند 
كه 2تن از آنها به تازگي با ليل قهرمان فرانســه شده اند. چاكر درون 
دروازه مي ايستد. چليك، دميرال، سويونجو و مراس مدافعان اين تيم 

هستند. خط هافبك 5نفره تركيه هم با بازيكناني مثل توفان، يوكوسلو، 
چالهان اوغلو، كارامان و يازيجي شــكل مي گيرد و ايلماز كاپيتان در 
پيشاني خط حمله قرار خواهد گرفت. ايتاليا 10 بازي قبلي اش را با برد 
پشت سر گذاشته و در هر بازي دســت كم 2 گل وارد دروازه حريفان 
كرده اســت. تركيه در 5بازي اروپايي آخرش از 6بازي دروازه اش را 
بسته نگه داشته و در 6بازي پياپي شكست نخورده است. ترك ها در 
13بازي آخرشان تنها يك شكست داشته اند و در اين 13بازي موفق 
شده اند فرانسه و هلند را ببرند و با آلمان مساوي كنند. ايتاليايی ها هم 

با مانچيني 27مسابقه است كه شكستي را تجربه نكرده اند.

آشناييباتيمها

شكلبرگزاري
قرار بود اين دوره گراميداشت 60ســالگي يوفا باشد كه 
حاال شده 61سالگي. ورزشگاه 90هزار نفري ومبلي پس 
از سال1996 براي دومين بار در تاريخ، ميزبان نيمه نهايي 
و فينال اين رقابت ها خواهد بود. ورزشگاه المپيك در رم 

ميزبان بازي افتتاحيه اي است كه بين2 تيم تركيه و ايتاليا 
برگزار مي شود. در اين رقابت ها براي اولين بار از سيستم 
كمك داور ويدئويي استفاده خواهد شد. ابتدا 3 داوطلب 
براي ميزباني وجود داشــت؛ تركيه به تنهايي، آذربايجان 
و گرجستان به صورت مشــترك، ايرلند و اسكاتلند و ولز 
به صورت مشترك كه بعدا تصميم بر اين شد كه مسابقات 

به ميزباني 12كشور برگزار شود.

غايبانبزرگ
چند تيم باســابقه مثل صربستان )يوگســاوي(، ايرلند، 
بلغارستان و بوســني در اين تورنمنت حضور ندارند اما نام 
بازيكنان بزرگ زيادي از تيم هاي راه يافته به مسابقات به عنوان 
غايبان اين رقابت ها ديده مي شــود كه به دليل مصدوميت 
يا داليل فني نام شــان از تركيب تيم ها خط خورده است. از 

فرانسه، انگليس، ايتاليا، آلمان و... مثال هاي زيادي مي شود 
زد؛ بازيكناني مثل بواتنگ، راموس، آسنســيو، كارواخال، 
فان دايك، مويزه كين، سائول، الكازت و اندومبله. تيم منتخب 
غايبان را پست به پست و در يك تركيب 11نفره مي توان به 

اين شكل تشكيل داد: 
سيلســن، ون بيساكا، ســرخيو راموس، الكســاندر آرنولد 
)كارواخال(، فان دايك، مديســن، اندومبله، سائول، مويزه 

كين، برخواين و الكازت

پرافتخارترينتيمها
15دوره اين رقابت ها را 10كشور برده اند. اسپانيا و آلمان هر 
كدام با 3 قهرماني پرافتخارترين تيم ها هستند و فرانسه هم 
2بار قهرمان اين رقابت ها شده است. بقيه جام ها به شوروي، 
ايتاليا، چكسلواكي، هلند، دانمارك، يونان و پرتغال رسيده 

و جالب اينكه انگليس هنوز موفق به بردن اين جام نشــده 
اســت. آلمان )و آلمان غربي( 3بار هم در فينال شكســت 
خورده و اسپانيا و فرانســه هم هركدام يك بار. شوروي هم 
با 3 بار شكســت در فينال ها در كنار آلمان ركورددار است. 
تنها تيم هاي ديگري كه به فينال رسيده اما جام را نبرده اند، 
يوگساوي)2بار( و بلژيك هستند. هلند 4 مقام سومي دارد 

و آلمان و پرتغال هر كدام 3.

هجوميترينتيمها
آلمان با 49بازي و 90امتياز و 72گل زده بهترين ركورد 
تعداد بازي و امتيازگيــري و گلزني را بيــن همه تيم ها 
دارد. بين بقيه تيم ها فرانســه با 62و هلند با 57گل زده 

هجومي ترين تيم ها بوده اند. ايتاليا در 9دوره حضور تنها 
39گل زده دارد يعني ميانگين 4.33گل در هر دوره. اما 
ايتالياي مانچيني تيم ديگري است با ركورد 27بازي بدون 
باخت كه پا به اين رقابت ها گذاشته است. البته در اين دوره 
تيم هاي هجومي تري هم حضور دارند؛ انگليس، فرانسه، 

اسپانيا، بلژيك و...

بيشترينسهميه
منچسترسيتي با 18بازيكن بيشــترين سهميه را بين 
همه باشــگاه هاي اروپايي در اين رقابت ها دارد. چلسي 
با 16بازيكــن، بايرن مونيخ با 14بازيكــن، اينتر )13(، 
ليورپول و اتلتيكو و منچستريونايتد )12(، دينامو كي يف 
)11( و گادباخ و دورتموند و تاتنهام و پاري سن ژرمن 
و بارســلونا )10( در رده هاي بعدي قــرار دارند. ليگ 
برتــر انگليس )120بازيكــن(، بوندس ليــگاي آلمان 
)88بازيكن(، سري آ ايتاليا )71بازيكن(، الليگاي اسپانيا 
)39بازيكن(، ليگ روسيه )32بازيكن(، ليگ يك فرانسه 
)29بازيكن( و چمپيونشــيپ انگليس )28بازيكن( هم 
رده بندي سهميه ليگ هاي مختلف را تشكيل مي دهند.
باالترين ميانگين سني: تيم ملي بلژيك )29.2سال(، تيم 
ملي سوئد )29.2سال( و تيم ملي اسلواكي )28.2سال(

پايين ترين ميانگين سني: تيم ملي تركيه )25سال(، 
تيم ملــي انگلســتان )25.3ســال( و تيــم ملي ولز 

)25.6سال(
باالتريــن درصد لژيونــر در تركيب: تيــم ملي فناند 
)96.2درصــد(، تيم ملــي اســلواكي )96.2درصد(، 
تيم ملــي اتريــش )92.3درصد( و تيم ملــي بلژيك 

)92.3درصد(
پايين ترين درصــد بازيكن شــاغل در ليگ داخلي در 
تركيب: تيم ملي انگلســتان )11.5درصد(، تيم ملي 

ايتاليا )15.4درصد( و تيم ملي روسيه )15.4درصد(
گران ترين تركيب: تيم ملي انگلســتان )1.32ميليارد 
يورو(، تيم ملي فرانسه )1.03ميليارد يورو( و تيم ملي 

آلمان )936.5ميليون يورو(
كم ارزش ترين تركيب: تيم ملي فناند )44.5ميليون 
يورو(، تيم ملي مقدونيه شمالي )61.8ميليون يورو( و 

تيم ملي مجارستان )74.85ميليون يورو(

چندآماريورويي
  تنها 4 تيم بلغارستان، اتريش، اســكاتلند و اوكراين 

هرگز از مرحله گروهي پا را فراتر نگذاشته اند.
  مجارستان هم طوالني ترين غيبت را در اين تورنمنت 
داشته و پيش از ســال2016به مدت 44سال رنگ يورو 

را نديده بود.
  تيم هــاي آلبانــي، لتونــي و نــروژ با يــك گل زده 
ضعيف ترين خط حمله ادوار را دارنــد و نروژ با تنها يك 
گل خورده، صاحب ركورد كمترين گل خورده بين همه 

تيم هاي يورو است.
  تيم ملي ولز بــا ميانگيــن 1.67گل زده بدترين نرخ 
گلزنــي را دارد؛ 10گل در 6بــازي. يوگســاوي هم با 
2.79گل خورده در هر بازي بدترين نــرخ دريافت گل 

را در اختيار دارد.
  تقابل چك با آلمــان پرتكرارترين فينــال ادوار جام 
ملت هاي اروپا و يورو محسوب مي شــود. 2 تيم البته در 
سال1976با نام چكســلواكي و آلمان غربي در فينال به 

مصاف هم رفتند.
  پرتكرارتريــن رويارويي بين 2 تيم اســپانيا و ايتاليا 
صورت گرفته كه 2 تيم 6بار به هــم خورده اند؛ )1980، 

1988، 2008، 2012دوبار در 2016(.

  پرتغال 5بار با قهرمان تورنمنت روبه رو شــده كه يك 
ركورد است؛ )1984، 2000، 2004، دو بار در 2012(.

  اسپانيا بين ســال هاي 2012تا 2016با 734دقيقه 
بسته نگه داشتن دروازه اش ركورد بيشترين مدت بدون 
گل خورده را در اختيار دارد اما اگر بازي هاي مقدماتي و 
انتخابي را هم درنظر بگيريم، اين ركورد با 784دقيقه از 

سال 1975تا 1980به ايتاليا تعلق دارد.
  ايكر كاسياس از اسپانيا در 5دوره متوالي در يورو حاضر 
بوده اما در ســال2016بازي نكرد و فقط در اردو حضور 
داشت. رينر بونهوف از آلمان از سال 1972تا 1980در 3 

فينال پياپي حضور داشت كه يك ركورد است.
  كريستيانو رونالدو 21بار در مرحله نهايي اين رقابت ها 
بازي كرده و از اين لحاظ ركورددار اســت. از نظر ميزان 
دقايق حضور در مســابقه هم با 1793دقيقه ركورددار 
است. او در كنار فابرگاس و اينيستا با 11برد از اين لحاظ 

هم ركورد دارد.
  رونالدو در كنار ميشــل پاتيني كبير بــا 9گل زده 
بهترين گلزن ادوار اســت و البته پاتيني اين 9گل را در 
يك دوره و تنها در 5بازي در ســال1984به ثمر رساند و 
نه 4 دوره، درحالي كه در آن دوره تنها 8 تيم در رقابت ها 
حاضر بودند. او 2 بــار در اين ســال هت تريك كرد كه 
هت تريك مقابل يوگســاوي در 18دقيقه سريع ترين 

هت تريك تاريخ اين مسابقات است.

مربيانخارجي
بيشتر تيم ها با مربيان بومي پا به اين رقابت ها گذاشته اند. 

اما بلژيك ســرمربي اســپانيايي دارد، اتريش سرمربي 
آلماني، لهستان سرمربي پرتغالي و مجارستان سرمربي 
ايتاليايي. در واقــع 2 مربي آلمانــي، 2 مربي پرتغالي، 
2مربي اســپانيايي و 2 مربي ايتاليايي در اين رقابت ها 

حضور دارند.

شرايطوخيماسپانيا
انگار آه رئالي ها دامان تيم ملي اســپانيا را گرفته است. 
پس از آنكه از رئال مادريــد هيچ بازيكني غير از براهيم 
دياس كه قرضــي در ميان بازي مي كنــد به تيم ملي 
دعوت نشد، بدبياري هاي اســپانيا استارت خورد. ابتدا 
تست كروناي سرخيو بوســكتس مثبت از آب در آمد، 
سپس خبر رسيد كه تست بقيه منفي شده و بوسكتس 
در قرنطينه به ســر مي برد. اما بعدا اعام شد كه ديه گو 

يورنته، مدافع اين تيم هم به كوويد-19مبتا شده است. 
يوفا به جاي آنكه براي بازيكنان و اعضاي تيم هاي حاضر 
در رقابت هاي يورو1+2020 واكســن كرونا جور كند، 
درگير دعواي زرگري با سوپرليگي ها بود. به خاطر مثبت 
شدن تست 2 بازيكن الروخا ديدار دوستانه اين تيم كه 
قرار بود مقابل لتوني برگزار شود، به هم خورد و تيم ملي 
زير 21سال اسپانيا به مصاف لتوني رفت و موفق شد اين 
تيم را 4 بر صفر شكست دهد. اگر اوضاع به همين منوال 
پيش برود و آزمايش چند بازيكن ديگر هم مثبت اعام 
شود، شايد اسپانيا حذف يا تيم زير 21سال اين كشور 

جايگزين آن شود.

شهرهايميزبان
هر شــهر ميزبان 3بازي از مرحله گروهي و يك بازي 
از مرحله يك هشــتم نهايي يا يك چهارم نهايي است 
به جز لندن كه عاوه بر 3بــازي مرحله گروهي و يك 
بازي از مرحله يك هشتم نهايي، ميزبان 2بازي مرحله 
نيمه نهايــي و بازي فينال اســت. باكــوي آذربايجان 
)گروهي و يك چهارم(، كپنهــاگ دانمارك )گروهي و 
يك هشتم(، مونيخ آلمان )گروهي و يك چهارم(، لندن 

انگليس )گروهي، يك هشــتم، نيمه نهايــي و فينال(، 
بوداپست مجارســتان )گروهي و يك هشتم(، گاسكو 
اسكاتلند )گروهي و يك هشــتم(، رم ايتاليا )گروهي و 
يك چهارم(، آمســتردام هلند )گروهي و يك هشتم(، 
بخارست روماني )گروهي و يك هشتم(، سن پترزبورگ 
روســيه )گروهي و يك چهارم(، دوبلين ايرلند ميزبان 
گروهي و يك هشــتم بود كه بعدا حذف شــد و جاي 
خود را به روســيه داد تا روس ها از 2 گــروه ميزباني 
كنند، بيلبائو هم بعدا به سويا اسپانيا تغيير ميزباني داد 

)گروهي و يك هشتم(.

سهميهتماشاگران
از بيــن 25 تا 100درصــد به ورزشــگاه هاي ميزبان 
اجازه داده شده تا از هواداران پذيرايي كنند. ورزشگاه 
المپيك باكو 50درصد و حدود 34350نفر، ورزشگاه 
يوهان كرويف آمســتردام يك ســوم ظرفيت معادل 
16هزار نفــر، آره نا ناســيوناال بخارســت 25درصد و 
حــدود 13هزار نفــر، پوشــكاش آره ناي بوداپســت 

كل ظرفيــت 67هزارو215نفري ورزشــگاه، پاركن 
كپنهاگ بين يك چهارم تا يك ســوم ظرفيت حداقل 
11هزارو236نفر، همپدن پارك گاســكو 25درصد 
و 12هزار تماشــاگر، ومبلي لنــدن حداقل 25درصد 
و حــدود 22500نفر، آليانس آره نــا مونيخ 20درصد 
معادل 14هزار نفر، المپيكوي رم 25درصد و 17هزار و 
659نفر، كرستوفسكي سن پترزبورگ حداقل 50درصد 
و 34هزار تماشاگر و الكارتوخا سويا 30درصد و حدود 

18هزار نفر.

گروهمرگ
ســيدبندي اين رقابت ها فرم عجيبي داشت. آلمان با 
وجود كسب نتايج ضعيف در ليگ ملت ها و جام جهاني 
در سيد اول و در كنار بلژيك، ايتاليا، انگليس و اسپانيا 
قرار گرفت و درنهايت اوكراين هم به اين ســيد رفت. 
اينها 6 تيم اول رنكينگ فيفا در قاره اروپا بودند. نكته اي 
كه هنوز خيلي ها را متقاعد نكرده، فرمول حضور تيم ها 
در رده هاي مختلف رنكينگ است كه اوكراين را در رده 
ششم اروپا جاي مي دهد. فرانسه قهرمان جهان در كنار 

5تيم ديگر رتبه هاي ششم تا دوازدهم يعني لهستان، 
سوئيس، كرواســي، هلند و روسيه در ســبد دوم قرار 
گرفتند. سيد يا سبد 3 شامل تيم هاي پرتغال، تركيه، 
دانمارك، اتريش، سوئد و چك بود و ولز و فناند در كنار 
تيم هاي صعود كرده از پلي آف در سيدآخر قرار گرفتند. 
تنها درصورت خوردن پرتغال به قرعه اوكراين از گروه 
مرگ خبري نبود اما چنين اتفاقي رخ نداد و گروه بندي 
به شــكلي پيش رفت كه 3 تيم مدعي آلمان، فرانسه و 
پرتغال در كنار مجارستان در يك گروه قرار گرفتند. 2 
تيم اول، قهرمانان 2 جام جهاني اخير و تيم سوم مدافع 

عنوان قهرماني يورو هستند.

باسابقهترينها
آلمان )و آلمان غربي( با 12دوره و روســيه )و شــوروي( 
با 11دوره حضــور در اين تورنمنت باســابقه ترين تيم ها 
هســتند. در رده هاي بعدي تيم هاي اسپانيا )10(، ايتاليا 
و فرانســه و چك )چكســلواكي( و هلند و انگليس )9(، 

دانمارك )8(، پرتغال )7(، ســوئد )6(، كرواسي و بلژيك 
)5(، تركيه و ســوئيس )4(، مجارســتان و لهستان )3(، 
اوكراين و اتريش )2( در رده هاي بعدي قرار دارند. تيم هاي 
ولز و اســلواكي دومين حضورشــان در ايــن رقابت ها را 
تجربه مي كنند كه دومين دوره پياپي به حســاب مي آيد. 
كشورهاي مقدونيه شمالي و فناند هيچ وقت پيش از اين 

سابقه حضور در اين رقابت ها را نداشته اند.

164 162 69 نيمه نهايي سال2008قهرماني 1968 بوراك ايلمازجورجو كيه ليني شنول گونشروبرتو مانچيني آمار بازي  هاآمار بازي  ها تركيهايتاليا CC

712 27 814 قهرماني 1960فيناليست 1980 آرتم ژيوباادن آزار استانيسالو چرچسوفروبرت مارتينس آمار بازي  هاآمار بازي  ها روسيهبلژيك CC

70 60 140 نخستين حضورقهرماني 1992 ماركو كانرواكاسپر هيولماند تيم اسپاروسيمون كيائر آمار بازي  هاآمار بازي  ها فنالنددانمارك CC

82 51 53 اسكاتلندكرواسي CC حضور در  دو  مرحله گروهييك چهارم 1996و 2008 اندرو رابرتسونلوكا مودريچ استيو كالركزالتكو داليچ آمار بازي  هاآمار بازي  ها

24 64 34 CC يك هشتم 2016يك چهارم 2016 مارك همشيكروبرت لواندوفسكي اشتفان تاركوويچپائولو سوسا آمار بازي  هاآمار بازي  ها اسلواكيلهستان

24 50 62 نيمه نهايي 2016يك هشتم 2016 گرت بيلگرانيت ژاكا رابرت پيج دادوالديمير پتكوويچ آمار بازي  هاآمار بازي  ها ولزسوئيس CC

1013 116 1013 قهرماني 1976نيمه نهايي 1968و 1996 والديمير داريداهري كين ياروسالو سيهاويگرت ساوث گيت آمار بازي  هاآمار بازي  ها چكانگليس CC

261211 قهرماني 1972و 1980و 1996 مانوئل نوير آمار بازي  هايواخيم لوو C1898آلمان قهرماني 2016 كريستيانو رونالدو آمار بازي  هافرناندو سانتوس Cپرتغال

20910 قهرماني 1984و 2000 هوگو لوريس آمار بازي  هاديديه دشان C224فرانسه سومي 1964 آدام ژاالي آمار بازي  هاماركو روسي Cمجارستان

195 116 109 نيمه نهايي 1992قهرماني 1964و 2008و 2012 آندره آس گرانكوييستسرخيو بوسكتس ياني اندرسونلوييس انريكه آمار بازي  هاآمار بازي  ها سوئداسپانيا CC

10 02 54 حضور در  دو  مرحله گروهي2 بار حضور در مرحله گروهي يولين بومگارتينگرآندري پياتوف فرانكو فوداآندري شوچنكو آمار بازي  هاآمار بازي  ها اتريشاوكراين CC

170 80 100 نخستين حضورقهرماني 1988 گوران پاندفجورجينرو واينالدوم ايگور آنجلوفسكيفرانك دي بوئر آمار بازي  هاآمار بازي  ها مقدونيهشماليهلند CC
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تيم ملي فوتبال زنان ايران سه شنبه شب در ورزشگاه اسپارتاك بابرويسك 6گل از بالروس 
خورد اما باخت آنها با كمترين انتقاد همراه بود. آخرين بازي كه تيم ملي زنان پيش از اين 
انجام داده بود، فروردين1398 در مقدماتي المپيك بود. بعد از آن فوتبال زنان تعطيل شد 
و حتي به خاطر نداشتن فعاليت از رنكينگ فيفا خارج شد. از ارديبهشت امسال با انتخاب 
سرمربي و دعوت بازيكنان به اردو، دوباره تيم ملي تشكيل شد. نخستين برنامه تيم 2 بازي 

دوستانه در بالروس بود. بازي اول سه شنبه برگزار شد. ايران در نيمه اول 3گل و در نيمه 
دوم 3 گل خورد. تيم در مينسك اردو زده است و بعد از بازي به اين شهر بازگشت تا ديروز 
و امروز تمريناتش را از سر بگيرد. فردا ســاعت19:30 دومين بازي  تيم ملي با بالروس در 
مينســك برگزار مي شــود و اين بازي پايان اردوي تيم ملي در بالروس است. بالروس در 
رنكينگ فيفا تيم 54است و ايران تيم 70.در ويدئويي كه از بازي منتشر شده است، بازيكنان 
ايران ضعيف تر از چيزي هستند كه انتظار مي رفت. دفاع ضعيف در مقابل حمله هاي حريف 
هيچ واكنشي ندارد، دروازه بان در دفع توپ ها ناتوان است، در حمله ها هم تيم موفق نيست، 
شوتي در چارچوب ندارد و... به نظر مي رســد كه تعطيلي دوساله دليل اصلي اين ضعف ها 
باشد اما منتقدان مي گويند اين بازيكنان در 2 سال گذشته در ليگ بازي كرده اند و نبايد در 

اين حد ضعيف باشند اما ليگي كه زنان دارند آيا قابل مقايسه با ليگ مردان است؟ 
مريم ايراندوست، سرمربي تيم در پست اينستاگرامي از بازيكنانش تشكر كرده است: »به 
تك تك شما ايمان دارم، شما بي نظيريد. تابلوي همدلي شما رنگارنگ نقش بسته و به زودي 

با تالش و همكاري با هم در تاالر افتخارات ايران خواهد بود و آن روز من ساعت ها به تماشاي 
اين تابلو مي ايستم. فصل ها عوض مي شــوند و من همچنان ايستاده از قهرماني هاي شما 
لذت مي برم. به خودتان افتخار كنيد و باور داشته باشيد. شما با 2اردو و آمادگي 40درصد در 
برابر تيمي تا دندان مسلح، غيرت گذاشتيد و جانانه دويديد. از امروز در كنار هم براي بهتر 
شدن كار مي كنيم.«  پدر او نصرت ايراندوست، كمك مربي تيم هم در كامنتي به بازيكنان 
وعده داده است: »اطمينان دارم با تمرينات منظم پيشرفت خواهيد كرد. با 2هفته تمرين 
توانستيم همديگر را خوب بشناســيم. قطعا در اردوهاي ديگر توانايي هاي شما به سر حد 

خواهد رسيد.« 
اما ايرادهايي هم به  خود كادر فني وارد است؛ چرا مربيان هيچ برنامه اي براي دفاع نداشته اند 
و در مدت 90دقيقه تيم با يك برنامه بازي كرد و سرمربي ضعفي را برطرف نكرد. تيم ملي 
فوتبال زنان براي حضور در مســابقات مقدماتي جام ملت هاي آســيا كه شهريور برگزار 

مي شود، تمرين مي كند.

  شكستي كه كسي را نااميد نكرد
تيم ملي فوتبال زنان در بازي دوستانه، 6گل از بالروس خورد اما 
مريم ايراندوست، سرمربي تيم گفت روزي را مي بيند كه همه از 

قهرماني اين تيم لذت خواهند برد 

تشخيص با كيست؟

فدراسيون كاراته و فدراسيون قايقراني به 2 ورزشكار وعده هايي 
داده اند كه به نظر نمي رسد عملي شود و حتي احتمال دارد جنجال 
هم به پا شود. نازنين ماليي و بهمن نصيري براي رفتن به المپيك 
شرايط يكساني داشتند و فدراسيون با وعده پاداش، نصيري را 
قانع كرد كه سهميه المپيك روئينگ به ماليي برسد. در كاراته هم 
ذبيح اهلل پورشيب سهميه گرفت، اما به خاطر قوانين فدراسيون 
جهاني از بين او و ســجاد گنج زاده، فقط گنج زاده توانســت به 
المپيك برود. فدراســيون گفته اگر گنج زاده در المپيك مدال 
بگيرد، به اندازه نصف پاداش مدال او به پورشيب هم پاداش داده 
مي شود. اين دو فدراسيون درحالي اين توقعات را ايجاد كرده اند 
كه ســيدرضا صالحي  اميري، رئيس كميته ملي المپيك گفته 
است: هنوز چيزي مشخص نيست و بايد ستاد بازي ها درباره اين 
موضوع تصميم بگيرد. وقتي هنوز مديران باالدستي درباره پاداش 
تصميمي نگرفته اند، چرا فدراسيون ها ورزشكارانشان را اميدوار 
مي كنند؟ شايد هدف آنها اين باشد كه در ماه هاي قبل المپيك 

تيم ملي آرامش داشته باشد، اما به روزهاي بعد فكر نمي كنند؟ 

مهرعلي باران چشــمه ديــروز بــا 22رأي از 41 رأي رئيس 
فدراسيون ورزش هاي زورخانه اي شــد؛ انتخابي كه با انتقاد 
همراه است. باران چشــمه در حالي نامزد رياست فدراسيون 
بود كه تا اواخر ارديبهشــت سرپرستي فدراسيون را به عهده 
داشــت. ديروز محمدكاظم كوهي يكــي از نامزدها گفت: 
»خيلی زشت است كه در فدراسيون ورزش های زورخانه ای 
كارهای ناجوانمردانه صورت گيرد و از يك كانديدای خاص 
حمايت شود. ادامه سرپرســتی باران چشمه بر خالف اصول 
جوانمردی بود ولي بعد از كناره گيري او از سرپرستي، بعضي 
از معاونان وزارت ورزش ساختمانی را در اختيارش قرار دادند 
و روسای هيأت های استانی را برای رأی دادن به او تحت فشار 
گذاشــتند.« عجيب تر از ادعاي كوهي، پاســخ عبدالحميد 
احمدي، معاون ورزش همگاني وزارت ورزش بود: »تشخيص 
اين مسائل با شما نيســت و حق اظهارنظر در اين باره نداريد. 
شما كانديدا هســتيد و بايد برنامه های خود را به مجمع ارائه 

دهيد. ممنونم از اينكه شما نگران بيت المال هستيد.« 

در جام زيلكوفسكي لهستان كه قرار بود انتخابی تيم ملی باشد 3 مبارزه  بدون یک امتیاز برتری
 محمدحسين محمديان با عبور از عليرضا كريمي 

و علي شعباني قهرمان 97 كيلوگرم شد

امجديه 

به وعده ها دلخوش باشيد

محمدحســين محمديــان در روز نخســت رقابت هــاي 
زيلكوفســكي لهســتان در وزن 97كيلوگــرم موفق شــد 
همه رقبايش را شكســت دهد اما او كشــتي هاي نزديكي با 
2كشتي گير ايراني داشــت و المپيكي شدنش هنوز با ترديد 
همراه است. كادر فني تيم ملي كشتي آزاد كه پيش از اين 3 
ملي پوش المپيكي را معرفي كرده بود ، براي انتخاب نفر اول 
3 وزن ديگر، نتايج مســابقات زيلكوفسكي را مالك قرار داده 
است. روز اول مسابقات، كشتي گيران 97كيلوگرم ايران روي 
تشك رفتند. از بين محمدحسين محمديان، علي شعباني و 
عليرضا كريمي يك نفر براي رفتن به توكيو انتخاب مي شود. 
محمديان با پيروزي  هايي كه به دست آورد، گزينه اول المپيكي 
شدن است ولي هنوز كادر فني نظر نهايي اش را اعالم نكرده 

است.
هر 3 نماينده ايران در مقابل رقبــاي خارجي نمايش خيره 
كننده اي داشــتند ولي در مقابل يكديگر مســابقه نزديكي 
را برگزار كردنــد. محمديان در ديدار نخســت خود در وزن 

97كيلوگرم مقابل كالين مور از آمريكا با نتيجه 11برصفر به 
پيروزي رسيد و در كشتي دوم خود با نتيجه 10برصفر سريك 
باخيتخانوف از قزاقستان را برد و به نيمه نهايي رسيد. عليرضا 
كريمي نيز پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل 
آبراهام كونيدو روانو كشتي گير كوبايي االصل و دارنده مدال 
برنز جهان از ايتاليا قرار گرفت و با نتيجه 11بريك  پيروز شد. 
در مرحله نيمه نهايي كريمــي و محمديان در مقابل هم قرار 
گرفتند كه برنــده محمديان بود كه بــا نتيجه 2بر2 كريمي 
را شكست داد و به فينال رســيد.  علي شعباني ديگر نماينده 
ايران در اين وزن پس از اســتراحت در دور نخســت، در دور 
دوم مقابل ماگومدحاجي نوراف دارنده مــدال برنز جهان از 
مقدونيه با نتيجه 9بر2 پيروز شد و به مرحله نيمه نهايي رفت. 
شعباني در نيمه نهايي عليشير يرگالي دارنده مدال نقره آسيا 
از قزاقستان را 7بر2 شكست داد و در فينال حريف محمديان 
شــد. محمديان در ليگ  شــعباني را برده بود. شــعباني هم 
حدود 4 ماه پيش در مسابقات انتخابي تيم ملي براي حضور 

در مســابقات جهاني صربستان كه به دليل شــيوع كرونا لغو 
شــد، 2بار پياپي و به راحتي محمديان را شكست داده بود. 
با توجه به اينكه 2كشتي گير با ســبك هم كامال آشنا بودند، 
هيچ امتياز فني بين آنها جابه جا نشــد و كشتي با نتيجه يك 
بر يك به نفع محمديان به پايان رســيد. عليرضا كريمي هم 
در ديدار رده بندي با نتيجه 2بــر2 كالين مور از آمريكا را برد 
و به مدال برنز رسيد. كادر فني اعالم كرده بود درصورت نياز 
مسابقات بين نماينده هاي ايران تكرار مي شود. حاال بايد ديد 
پيروزي هاي نزديك يك بريك و 2بــر2 محمديان در مقابل 
شعباني و كريمي كادر فني را قانع كرده است يا اينكه مسابقه 

مجددي در روز پاياني برگزار مي شود.

   محمديان: آرزويم كسب مدال المپيك است
محمدحســين محمديان پس از كســب مدال طال در جام 
زيلكوفســكي از انگيزه اش براي گرفتن مدال المپيك گفت: 
»انگيزه زيادي براي كسب مدال در المپيك دارم و سال هاست 

با اين اميد خودم را نگه داشــته ام تا بتوانم به آرزوي بچگي ام 
برسم.« 

محمديان پيروزي نزديكش مقابل شــعباني و كريمي را به 
شناخت او و اين دو كشــتي گير از سبك مبارزه يكديگر ربط 
داد: »عالوه بر اينكه بارها با هم كشتي گرفته ايم، مدت هاست 
كه در اردو كنار هم هســتيم و همين مســئله سبب شده تا 
با سبك كشــتي هم آشنا باشــيم. همه حركاتمان براي هم 
آشناســت و در مسابقات هم كشــتي خيلی نزديك به پايان 
رسيد. كشــتي با خارجي ها خيلي راحت بود و از نتايجي هم 
كه كسب شــد مشــخص بود ولي با حريفان داخلي هميشه 
سخت اســت.« به دليل اســتفاده از مواد نيروزا، محمديان 
از اواخر ســال2014 به  مدت 4ســال از حضــور در تمامي 
ميادين محروم بــود. ديروز مســابقات 2 وزن 74كيلوگرم و 
125كيلوگرم برگزار شد. يونس امامي و مصطفي حسين خاني 
در 74كيلوگرم مدعي رفتن به المپيك هســتند. در سنگين 

وزن هم اميرحسين زارع و امين طاهري رقيب هم هستند. 

ليلي خرسند 
روزنامه نگار 

دحاويمنارگمتس
نيسايلاترايزفر
اتلوقازباهنم
رطسناوجرگراگن
شقايرتديدشتز
ينامسامرزادگل

دملفيارتركاش
اوغاهسدنهوگول
ناكمناگرذادي
نكرنمادزيلانا
اتياندناقاخق
ريگارفروبعبات

ناركوسوردعاس
جونارواماهدربن
يهيدبرقنسميقم
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افقي:
 1- ستاره- خميده- چراغ 

نفت سوز قديمي
2- رشــته اي از دانــش 
كاربردي و فناوري- پنهان 

شده- فاقد بسته بندي
3- جــاده فــرودگاه- نام 
ســلطان محمــد خدابنده 

پيش از آنكه مسلمان شود
4- ســاختار- بي حيا- هر 

بخش يك مجموعه
5- ضمير انگليســي- سبز 
تيره- مشهور- تكرار حرفي

6- ســياه و ســــفيدش 
خوردنــي اســت- كمك- 

فخرفروشي
7- پدر- فرومايه- تطبيق 

يافته
8- رماني نوشــته سيمين 

دانشور
9- دســتخوش تغييــر- 
ســتاره دنبالــه دار- ابزار 

لحيم كاري
10- ادب آموختـــــن- 

گردهمايي- گودال
11- نشانه مصدر جعلي- از 
آتش افروزان- شــوره زار- 

حيوان وحشي
12- نوعــي كف پــوش- 
ناقــص- دســتگاه قديمي 

نمايش فيلم

13- ســالح رزمي چوب و 
زنجير- صندوقچه

14- واحد شمارش اسب- 
الكل سفيد- به قتل رساندن
15- رايانــه كيفي- ز دانش 
دل پيــر... بود- خســته و 

درمانده
  

عمودي:
1- مؤسسه- اقامت گزيده- 

فرمان اتومبيل
2- كتــف- باصداقــت- 
تنظيم كلي موتور با دستگاه 

الكترونيكي
3- ســاز ضربي- شــيوايي 

سخن- نوار ضبط صوت
4- داراي جنبه داستاني- 

درك كردن
5- پروفيل فلزي به شــكل 
زاويه قائمه- مقابل آوردن- 

تكثير كتاب
6- ياري دهنده- شــبيه- 

شروع، آغاز
7- پوستين- آشيانه جغد- 

از انواع خرما هاي ايران
8- آســتانه- برابــر- پودر 

دستگاه پرينتر
9- بستر- از درجـــــات 
نظامــي- درخــت زبــان 

گنجشك
10- برتري و فضيلت- موي 

بلند- زر
11- همسر حضرت يعقوب)ع(- 
قارچ ذره بينــي در خمير ترش- 

الستيك داخلي تاير 
12- پايتخت كامرون- بي دغدغه

13- فتوا دهنده- دست درازي- 
سراسيمگي

14- از سياره هاي كوتوله منظومه 
شمسي- عمده و اساسي- داخل

15- نفس بلند- مورد اطمينان- 
ميوه آب دار تابستاني

 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 | 3949
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

167534829
492768531
835912764
624871395
518293647
973456218
356147982
781329456
249685173

متوسط

 8   5  3   
4  1      2
5   7   6 8  
1 7  8      
         
     9  2 8
 5 2   4   7
6      2  4
  3  9   1  182649375

947253168
536817429
723594681
895176234
461382957
219738546
674925813
358461792

ساده

متوسط

786152349
431986752
529743681
174825963
298361475
365479128
952614837
617538294
843297516

سخت

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

ساده

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

فاصله؛ از زمين تا آسمان

گاليه هميشــگي دووميداني كاران اين است كه چرا همه 
بودجه فدراسيون براي احســان حدادي هزينه مي شود و 
بقيه بايد با ته مانده بودجه سر كنند. البته چند سالي است 
ته مانده هم، هزينه اردوهاي حسين تفتيان مي شود و تقريبا 
به بقيه چيزي نمي رسد. بيشتر مديران فدراسيون هميشه 
مدعي بوده اند كه اين حرف ها درســت نيست و به بقيه هم 
توجه مي شود، اما حرف هاي شاهين مهردالن با ايسنا نشان 
مي دهد كه آنها در چه شرايطي تمرين كنند. مهردالن كه 
به تازگي بعد از 10سال ركورد پرتاب وزنه را جابه جا كرده، 
گفته است: »ما برای ابتدايی ترين چيزها مثل غذا، مكمل 
و زمين تمرينی مشكل داريم. ورزشكاری مثل من كه برای 
كسب ســهميه آماده می شــود بايد به نگهبان استاديوم، 
رئيس هيأت و مســئول ســالن التماس كند تا يك سالن 
تمرين برايش باز كننــد. غذا، ابتدايی ترين چيز اســت و 
نبايد برای خودم غذا درســت كنم.« او بــه التماس افتاده 
كه فدراسيون اجازه بدهد در مســابقات انتخابي المپيك، 

مربي اش هم كنارش باشد.
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  توقع داريم نامزدهاي انتخابات براي رفع تحريم ها قول بدهند
توقع داريم نامزدهاي رياست جمهوري در سخنراني ها و مناظرات بيش 
از هر چيز درخصوص رفع تحريم ها قول قطعي بدهند. اگر فردي در 
اين خصوص قول بدهد و به آن عمل كند بي شك بي نظيرترين رئيس 

دولت ايران خواهد بود.
محمدحسين عسگري از تهران 

  ستاد كرونا نسبت به تجمعات بي خيال شده است
آنچه  مشهود است، ستاد كرونا نســبت به تجمعات بي خيال شده، 
درصورتي كه آمار فوتي ها 3 رقمي اســت. ســؤال اين است كه چرا 
برخورد نمي شــود و چرا در اين شــرايط هر روز بايد شــاهد مرگ 

عزيزانمان باشيم.
عليرضا سليماني از دزفول

  هزينه دفع فاضالب را كجاي سبد هزينه ها بگنجانيم
در قبوض جديد آب، هزينه سنگين دفع فاضالب اضافه شده كه خيلي 
زياد است. اگر قرار بود اين قدر هزينه گرفته شود، همان چاه فاضالب 

قديمي بهتر بود. چرا به هر بهانه اي بايد پول بپردازيم.
علمي از تهران

  زمين تصرف شده در بلوار بسيج بازپس گيري شود
مدتي است اقدامات ارزنده اي براي بازپس گرفتن امالك عمومي از 
متصرفان شده است. از مسئوالن شهري تقاضا داريم عنايتي هم به 
بلوار بسيج شهرري داشته باشند كه در خيابان 12متري ارديبهشت، 
بين الله يك و دو، شخصي با زد و بند، زمين ورزشي را متصرف شده 
و در حال ساخت است. از مسئوالن تقاضای توجه و رسيدگي عاجل 

داريم.
سالمي از شهرري 

  پارك ملت به حال خود رها شده است
مدت هاست پارك ملت تهران كه جزو زيباترين پارك هاي اين شهر 
است، به حال خود رها شده است، در حالي كه با راه اندازي قايق سواري 
روي درياچه و  اجاره دادن غذافروشــي هاي اطــراف آن، هم مردم از 
خدمات آنها بهره مي برند، هم اشــتغالزايي مي شود و هم شهرداري 

كسب درآمد مي كند.
مقصودلو از تهران 

  آزاد سازي  سهام عدالت به كجا رسيد؟
 باالخره تكليف آزاد سازي  سهام عدالت چه شد؟ چرا مسئولين تاريخ 

دقيق آزاد سازي  كامل آن را اعالم نمي كنند؟
فايزي از خوزستان

  افزايش قيمت شوينده و پوشك بچه
به تازگي قيمت مواد شوينده و پوشك بچه، 25درصد افزايش داشته 
است. اين افزايش قيمت، فشــار زيادي روي ما كه كارمند هستيم و 
دوقلو داريم وارد كرده است. از يك سو مسئولين تشويق به فرزندآوري 
مي كنند و از ســوي ديگر هيچ نظارتي بر اقالم مصرفــي نوزادان و 

كودكان نيست.
سپهري از تهران

  يك آژانس خودرو خيابان را پاركينگ كرده است 
آژانس خودرويي واقع در مينو دشت اســتان گلستان كه از سال95 
مشغول فعاليت است ، فاقد پاركينگ بوده و خيابان هاي اطراف خود 
را تبديل به پاركينگ كرده كه اين مســئله عالوه بر  ايجاد مزاحمت 
براي همســايگان، موجب تصادف و درگيري هم شده است. به رغم 
پيگيري هاي مكرر ما براي رسيدگي به تخلف اين آژانس، هيچ اقدامي 

از سوي مسئوالن براي رفع اين مشكل صورت نگرفته است.
گرگاني از گلستان

  آبياري بي موقع درختان اتوبان حقاني - همت
درخت ها و فضاي سبز اطراف اتوبان حقاني- همت در زمان اوج گرما 
آبياري مي شود، اين مسئله عالوه بر اينكه به سود فضاي سبز نيست و 
باعث سوختن گياهان مي شود، موجب هدررفت آب در فصل كم آبي 

هم مي شود.
خامسي از تهران

  بالتكليفي زمين هاي اداره برق در هشتگرد
ما خريداران زمين هاي هشتگرد كه حدود 14- 13هزار نفر هستيم، 
سال ها پيش اين زمين ها را از اداره برق خريداري كرده ايم. متأسفانه 
با وجود پيگيري هاي مكرر تاكنون قادر به گرفتن زمين خو د نشده ايم 
و اين مسئله ما را سردرگم و كالفه كرده است. از مسئولين قوه قضاييه 
درخواست مي كنيم تا روند قانوني پروســه واگذاري اين زمين ها به 

صاحبانشان را تسريع كنند.
خيامي از كرج

شما نگران نوجوان ها نباش...
دبيركل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات،  ادامه از 

دكتر محمدرضا مســجدي گفت: در 8ســال صفحه اول
گذشته صنايع كشور تا 50درصد تعطيل شده اند و با يك سوم قدرت 
كار مي كنند. واحدهاي توليدي محصــوالت دخاني در اين مدت از 
7واحد به 21واحد رسيده است و سيگار تنها كااليي است كه تحريم 

نشده برعكس دارو و واكسن.
رضا تويسركاني منش، مديركل درمان و حمايت هاي اجتماعي ستاد 
مبارزه با مواد مخدر گفت: روزانه 12تا 13نفر در كشــور بر اثر اعتياد 

مي ميرند.
او گفت: 4ميليون و 400هزار نفر در كشور مواد مخدر مصرف مي كنند.

مجتبي ملكي، دادستان  كرمانشاه گفت: هم اكنون 14درصد معتادان  
كشور بين 15تا 19سال دارند كه اين فاجعه است.

شما نگران نوجوان ها نباش... آنها آنجايي كه شما فكر مي كنيد، نيستند؛ 
مخصوصا زنگ تعطيالت طوالني  تابستان كم كم به صدا درمي آيد و در 
شــرايط كرونا و تعطيلي كالس هاي ورزشي و آموزشي آنها بيشتر در 
فضاهاي خاص خود دابسمش مي ســازند و اگر تعداد دنبال كننده ها 
و اليك ها كم شــود، احســاس يأس و نااميدي مي   كنند. شما نگران 

نوجوان ها نباشيد... آنها آنجايي كه شما فكر مي كنيد، نيستند.

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

زورگيري از مشتريان صرافي
2 پسر جوان با همدستي يكديگر مقابل صرافي هاي خيابان فردوسي زاغ زني و افرادي را كه ارز 
مي خريدند تعقيب و در فرصتي مناسب با تهديد چاقو و قمه پول هاي شان را زورگيري 

مي كردند. يكي از اين دو متهم جزئيات اين سرقت هاي خشن را بازگو كرد.

چند سال داري و چطور شد تصميم به زورگيري از مشتريان 
صرافي ها گرفتي؟ 

من 21ساله هستم و از مدتي قبل در يك رستوران به عنوان كارگر مشغول به كار 
شدم. در همانجا بود كه يكي ديگر از كارگران پيشنهاد زورگيري را داد. او يك 
قرص به من داد و خوردم و بعد با هم به خيابان فردوسي رفتيم و زورگيري كرديم.

درباره جزئيات زورگيري توضيح بده.
جلوي صرافي ها پرسه مي زديم و افرادي كه ارز مي خريدند را شناسايي مي كرديم. 

اغلب طعمه هاي مان زنان و دختران جوان بودند. بعد آنها را تعقيب مي كرديم و در محلي 
خلوت با تهديد چاقو پول هاي شان را زورگيري مي كرديم. در اين مدت با اين ترفند توانستيم از 

5نفر دالر و يورو زورگيري كنيم.
پرونده تان نشان مي دهد در يك مورد باعث مجروح شدن زني جوان شده ايد. در اين باره 

توضبح بده.
روز 12فروردين بود كه در مقابل يكي از صرافي ها ايستاده بوديم كه فهميديم زن و مرد جواني چند هزار يورو خريده اند. آنها 
را نشان كرديم و وقتي سوار موتورسيكلت شان شدند به تعقيب شان پرداختيم. يوروها داخل يك كيف و در دست زن جوان 
بود. وقتي به شهرك وليعصر رسيدند در موقعيتي مناسب به آنها نزديك شديم و كيف پر از يورو را از دست زن جوان قاپيديم 
اما او مقاومت كرد و به همين دليل مجبور شديم با چاقو تهديدشان كنيم. زن جوان مي گفت مداركش داخل كيف است و 

باز هم مقاومت مي كرد به همين دليل او چند متر روي زمين كشيده و مجروح شد.
چطور دستگير شديد؟

بعد از اين ســرقت بود كه به رباط كريم فرار كرديم و فكرش را هم نمي كرديم پليس در تعقيب مان باشــد اما سرانجام 
دستگير شديم.

همدستي زن و شوهر تبهكار براي سرقت دينام كولر
2نفر از دستگيرشدگان طرح رعد زن و شــوهري هستند كه به اتهام 
سرقت دينام كولر بازداشت شــده اند. آنها كه به عنوان نظافتچي  
وارد خانه هاي شهروندان مي شدند در فرصتي مناسب دينام 
كولر خانه شان را سرقت كرده و به يك مالخر مي فروختند. 

مرد سارق در گفت وگويي از جزئيات سرقت هايش گفت.

از شــرايط زندگي ات بگو. چطور شد كه با 
همسرت تصميم به سرقت از خانه هاي مردم گرفتيد؟

من شغلم جمع كردن ضايعات اســت و 3فرزند دارم. از حدود 
10سال قبل به مواد مخدر اعتياد پيدا كردم. هزينه هاي زندگي 
از يك طرف و هزينه هاي مواد مخدر مصرفي ام از طرف ديگر باعث 

شد تصميم به سرقت بگيرم.
چطور نقشه سرقت هايت را عملي مي كردي؟

به افراد مختلف براي نظافت منزل سپرده بوديم و 2 نفري با همسرم به خانه هاي 
مردم مي رفتيم تا آنجا را نظافت كنيم. وقتي آنجا بوديم همســرم سر صاحب خانه را گرم 

مي كرد و من در فرصتي مناسب به پشت بام مي رفتم و دينام كولر را باز مي كردم.
صاحب خانه به شما شك نمي كرد؟

چون با همسرم آنجا بودم معموال شك نمي كردند و به خاطر شرايط مان حتي به ما كمك هم مي كردند 
و من دور از چشم شان دينام ها را از خانه بيرون مي بردم.

دينام هاي سرقتي را چكار مي كرديد؟
بعد از چند مورد سرقت يك مالخر پيدا كرديم كه هر كدام از دينام هاي كولر را بين200تا 250هزار 

تومان از ما مي خريد كه همه پولي كه گيرم مي آمد خرج مواد مخدر مي شد.
حاال كه دستگير شده اي فرزندانت چه شرايطي دارند؟

آنها را به بهزيستي تحويل داده ام.

  آتش سوزي هاي تهران
 عمدي نبود

مديركل مديريــت بحران اســتان تهران 
ضمن تشــريح جزئيات چند مــورد حادثه 
آتش ســوزي در تهران همه اين حوادث را 

طبيعي و غيرعمدي دانست.
منصــور درجاتــي در اين باره به باشــگاه 
خبرنگاران گفت: هر سال در اسفندماه براي 
مقابله با حريق هاي احتمالــي در ماه هاي 
آغازين ســال بعد به نهادهايي مثل منابع 
طبيعي، آتش نشاني، ارتش و محيط زيست 
آماده باش مي دهيم كه تمهيــدات الزم را 
بينديشند. ســال98 بارندگي هاي زيادي 
داشتيم كه نسبت به ســال هاي قبل و بعد 
از آن استثنا بود و پوشش گياهي متراكمي 
ايجاد شد. به همين دليل آتش سوزي هاي 
سال 98 با ســال هاي ديگر متفاوت بود، اما 
ميزان اين آتش سوزي ها در سال 99 كمتر 
شد و شايعاتي مبني بر دست داشتن دشمن، 
منافقيــن، عوامل خارجــي و... زياد مطرح 
شــدند كه چنين چيزي نبود و فقط شايعه 

بودند.
درجاتي در ادامه گفت: امسال هم جلسات و 
تمهيداتي را براي آتش سوزي ها انديشيده ايم 
و شايعاتي كه مبني بر خرابكاري و انفجار در 
پااليشگاه تهران مطرح شدند، واقعيت ندارند 
و دليل آن فقط فرسايش مخازن فراورده هاي 

نفتي، نشت و تركيدن بود.
مديركل مديريــت بحران اســتان تهران 
ادامه داد: آتش ســوزي در شركت بهنوش 
هم به دليل قــرار دادن ضايعات در محوطه 
انبارهاي روباز بود و هيچ گونه عوامل خارجي 
براي آن متصور نيست و هم اكنون هم تمام 
شهرهاي استان تهران آماده باش هستند كه 

شاهد آتش سوزي هاي فصلي نباشيم.

  ماجراي عجيب سر انسان
 روي علمك گاز 

پيدا شدن سر انســان روي  علمك گاز يك 
ساختمان مسكوني در تهران، ساكنان اين 

ساختمان را به وحشت انداخت. 
به گزارش همشــهري،چند روز قبل زني به 
همراه فرزندانش از خانه شان در شمال غرب 
تهران خارج شد تا به خانه يكي از بستگانش 
برود. آنها اما به محض خروج از ساختمان با 
ديدن سر انساني روي علمك ساختمان، به 
وحشت افتادند و زن جوان ماجرا را به پليس 
اطالع داد. طولي نكشيد كه مأموران در محل 
حاضر شدند و همزمان گزارش اين حادثه به 
بازپرس جنايي تهران نيز اعالم شد. با دستور 
قاضي،سر كشف شده روي علمك گاز كه به 
نظر مي رسيد متعلق به انسان است به پزشكي 
قانوني منتقل شد تا مشخص شود كه آيا اين 
سر متعلق به انسان است و اينكه چه مدتي از 
زمان مرگ مي گذرد و اين سر متعلق به چه 

كسي است؟

نظريه پزشكي قانوني 
كارشناسان پزشكي قانوني با انجام تحقيقات 
اعالم كردند كه سر متعلق به انسان و يك مرد 
است كه 30سال قبل فوت شده است. ظاهرا 
اين ســر داخل ظرفي مخصوص در يكي از 
آزمايشگاه هاي پزشــكي تهران نگهداري و 
از آن براي انجام آزمايشات مختلف پزشكي 

استفاده مي شده است. 
وقتي نظريه پزشــكي قانوني به تيم جنايي 
اعالم شد ماموران دريافتند كه ماجرا، جنايت 
نيست اما بايد آزمايشــگاه مورد نظر را پيدا 
مي كردند. با انجام بررســي ها آزمايشــگاه 
پزشــكي كه اقدام به نگه داشتن سر انسان 
مي كرد شناسايي شــد. بر اساس تحقيقات 
صورت گرفته از آزمايشــگاه مشخص شد 
كه اين سر متعلق به فردي بوده كه 30سال 
قبل بر اثر بيماري فوت شده بود و با رضايت 
خانواده اش، ســر وي براي انجام آزمايشات 
پزشكي در اختيار آزمايشــگاه قرار گرفته 
و در همه ايــن مدت داخــل ظرفي خاص 
نگهداري مي شد. اما پس از اتمام آزمايشات 
و با توجه به گذشت 30سال،آنها سر انسان را 
در ميان ضايعات و زباله هاي آزمايشگاه رها 

كرده بودند.
با مشخص شدن اين موضوع هنوز يك سوال 
بدون جواب باقي مانده بود. اينكه چطور سر 
انسان روي علمك گاز ساختمان مسكوني 
قرار داده شــده بــود. در ادامــه تحقيقات 
مشخص شد كه شوهر زني كه هنگام خروج 
با سر انسان روبه رو شده و موضوع را به پليس 
اطالع داده بود، يك روز قبل هنگام رفتن به 
محل كارش در كنار جوي آب و در ميان زباله 
ها چشمش به سر انســان كه رها شده بود 
افتاده و تصور كرده بود كه مجسمه تزييني 
اســت. به همين دليل آن را برداشته و روي 
علمك گاز مقابل ساختمان خودشان گذاشته 
بود. راز اين ماجراي عجيب خيلي زود با انجام 
تحقيقات پليســي فاش و پرونده اي كه در 
دادسراي جنايي تهران تشــكيل شده بود 

مختومه شد.

خواب تبهكاران پايتخت آشفته شد
طرح هاي پليس تهران براي برخورد با تبهكاران همچنان 

ادامه دارد و در تازه ترين طرح رعد پليس پيشــگيري داخلي
پايتخت 793نفر از سارقان و مالخران پايتخت دستگير 

شده و در اختيار مرجع قضايي قرار گرفتند.
به گزارش همشهري، چهل و پنجمين مرحله از طرح برخورد با سارقان 
كه از چند روز گذشته در تهران آغاز شده بود صبح ديروز با برگزاري 
نمايشگاه و تشريح دستاوردهاي آن از سوي رئيس پليس پايتخت پايان 
يافت. سردار حسين رحيمي، رئيس پليس تهران درخصوص مهم ترين 
دستاوردهاي اين طرح گفت: در چهل و پنجمين طرح رعد 793سارق 
و مالخر دستگير و در مجموع 43باند سرقت متالشي شد. او ادامه داد: 
در اين مرحله 320حكم قضايي اجرا و 4هزار و 474مورد اموال سرقتي 

كشف شد كه ارزش اموال كشف شده حدود 20ميليارد تومان برآورد 
مي شود. همچنين به 799پرونده سرقت رسيدگي شد و 35نفر محكوم 

متواري نيز دستگير شدند.
رئيس پليــس پايتخت همچنين از كشــف 139دســتگاه خودرو و 
موتورسيكلت سرقتي خبر داد و گفت: در حوزه قاچاق كاال نيزحدود 
16هزار مورد كاالي قاچاق كشف و 14نفر دستگير شدند و ارزش اموال 

كشف شده 4ميليارد و 99ميليون تومان برآورد مي شود.
به گفته ســردار رحيمي دســتگيري 249خرده فروش مواد مخدر و 
كشف 96كيلوگرم انواع مواد مخدر، شناسايي و يك نفر از اعضاي باند 
قاچاق عتيقه از سوي پليس مترو و كشف 253قطعه انواع عتيقه جات و 
زيورآالت قديمي، دستگيري يك مالخر حرفه اي دوچرخه هاي سرقتي 

و كشف 32دستگاه دوچرخه از مخفيگاه وي و كشف 2 مزرعه رمز ارز و 
72دستگاه ماينر از ديگر دستاوردهاي طرح رعد بود.

چهل و پنجمين مرحله از طرح رعد پليس تهران به دستگيري 793سارق و مالخر منجر شد

قتل همسربا ضربه مشت
جــوان تاز ه دامــاد كه بــه دنبال 

مشاجره با همسرش او را با ضربه پيگيري
مشت به قتل رسانده و جسدش را 
در بيابان هاي اطراف شهر سقز دفن كرده بود، در 

شمال كشور دستگير شد. 
به گزارش همشــهري، 8خرداد امسال خانواده 
دختر 28ســاله اي در شهرســتان ســقز راهي 
اداره پليس شدند و خبر از ناپديد شدن عجيب 
دخترشان دادند. آنها گفتند: دخترمان مدتي قبل 
با جواني كه از آشنايان دورمان است، عقد كرد. 
آنها در اين مدت به دنبال فرصتي مناسب براي 
برگزاري مراسم عروسي شان بودند و هيچ مشكل 
و اختالفي با هم نداشــتند، اما از روز گذشته كه 
براي انجام كاري با هم بيرون رفتند، ديگر خبري 
از آنها نشــد. وقتي دخترمان به خانه برنگشت با 
تلفن همراهش تماس گرفتيم، اما خاموش بود. 
با دامادمان كه تماس گرفتيم، جواب درســت و 
حسابي به ما نداد و هيچ يك از آشنايان و اقوام هم 
از سرنوشــت دخترمان خبر نداشتند و احتمال 
مي دهيم كه حادثه شومي برايش رخ داده باشد. 

با اين اظهــارات پرونده اي تشــكيل و تيمي از 
كارآگاهان اداره آگاهي شهرستان سقز تحقيقات 
براي كشف راز ناپديد شدن دختر جوان را آغاز 
كردند. تنها كسي كه از سرنوشت دخترگمشده 
باخبر بود، همســر او بود، اما كسي از اين جوان 

30ساله خبر نداشت و خانواده اش نيز مي گفتند 
كه وي در ايــن مدت به خانــه مراجعه نكرده و 

نگرانش هستند. 

سرنخي در شمال 
كارآگاهان كه احتمال مي دادند تازه داماد جوان 
باليي بر سر همســرش آورده است، جست وجو 
براي دســتگيري او را آغاز كردند. بررسي هاي 
اوليه از اين حكايت داشت كه وي آخرين بار سوار 
بر خودروي سواري اش راهي خانه پدر همسرش 
شده و او را ســوار ماشــين كرده و هر دو راهي 
خيابان شده اند، اما پس از آن ديگر كسي داماد 

جوان و همسرش را نديده بود. 
در ادامه تحقيقات، كارآگاهان به ســرنخ هايي 
دســت يافتند كه نشــان مــي داد متهم تحت 
تعقيب از استان كردستان خارج شده و به يكي 
از استان  هاي شمالي كشور گريخته است. با اين 
حال كسي از مخفيگاه او خبر نداشت و اين مسئله 

تحقيقات پليس را با مشكل روبه رو مي كرد. 
در حالي كــه هيچ  ردي از متهــم تحت تعقيب 
نبود، كارآگاهان آگاهي با بررسي هاي تخصصي 
به اطالعاتي دســت يافتند كه نشان مي داد مرد 
جوان در شهرستان آستارا در استان گيالن حضور 
دارد. تيمي  از كارآگاهان با دريافت نيابت قضايي 
راهي اين شهر شدند و با همكاري پليس آستارا 

موفق شــدند مخفيگاه مرد جوان را در خانه اي 
در اين شهر شناسايي و دوشــنبه گذشته، او را 
دستگير كنند.  مرد جوان كه در ابتدا مدعي بود 
از سرنوشت همسرش خبر ندارد، پس از انتقال به 
اداره آگاهي سقز به قتل او اعتراف كرد و مدعي 
شد كه ناخواســته باعث مرگ وي شده است. او 
گفت: من و همســرم عقد كرده بوديم، اما هنوز 
زير يك ســقف نرفته بوديم. در اين مدت همه 
تالشم اين بود كه شرايط را براي برگزاري مراسم 
عروسي مهيا كنم و در اين ميان با همسرم دچار 
اختالف هايي شديم كه ممكن است در زندگي هر 

كسي پيش بيايد. پشيمانم!
متهم ادامه داد: روز حادثه به مقابل خانه همسرم 
رفتم و براي انجام كارهايي كه داشتيم، او سوار 
ماشينم شد و به راه افتاديم. در بين راه پاي همان 
اختالفات جزئي به ميان كشيده و بحثمان شد. 
در يك لحظه آنقدر عصباني شدم كه كنترلم را 
از دست دادم و با مشــت ضربه محكمي به سر 
همسرم زدم. او بي حال شد اما حتي تصورش را 

هم نمي كردم كه جانش را از دســت داده باشد. 
كمي بعد هر چه صدايش زدم جوابي نداد و متوجه 
شدم بدنش كامال سرد شــده و نفس نمي كشد. 
وحشــت كرده بودم و نمي دانستم چه كنم. من 
قصد كشتن او را نداشتم و از كاري كه كرده بودم، 
پشيمان بودم. پس از آن به ســمت بيابان هاي 
اطراف شهر رفتم و در جايي خلوت جسد همسرم 
را از ماشــين بيرون كشــيدم و در گودالي دفن 
كردم. مي ترســيدم حقيقت را به كسي بگويم و 
براي همين تصميم گرفتم فرار كنم. به ســمت 
شمال كشور رفتم و در اين مدت  در استان گيالن 
ســرگردان بودم و هيچ هدفي نداشتم تا اينكه 

دستگير شدم. 
با اعترافات هولناك مرد جوان، ماموران به همراه 
وي راهي بيابان هاي اطراف شهر شدند و جسد 
مقتول را از دل خاك بيرون كشيده و به پزشكي 
قانوني منتقل كردند. در ادامــه براي متهم قرار 
بازداشت صادر شــد و وي براي انجام تحقيقات 

تكميلي راهي بازداشتگاه شد.

مشاجره زوج جوان در داخل 

ماشين پايان هولناكي داشت

دستگيري مالباخته اي كه تبديل به سارق شد
»همسر باردارم از شدت ترس از حال رفته است، آيا 
كسي از شما خانم ها طال همراهش است كه به او 
آب طال بدهم؟« مرد فريبكار درحالي كه سراسيمه 
وارد مغازه ها مي شــد، با گفتن اين جمالت، نقشه 

سرقت هاي طاليي خود را عملي مي كرد.
به گزارش همشــهري، چند روز قبل زني به اداره 
پليس پايتخت رفت و گفت در دام مردي ســارق 
گرفتار شده است. وي توضيح داد: براي خريد نان 
به نانوايي رفته بودم كه ناگهــان مردي وارد آنجا 
شد. به شدت سراسيمه و دستپاچه بود و مي گفت 
همسرش از حال رفته و روي زمين افتاده است. مرد 
جوان مي گفت همسرش باردار است و چند دقيقه 
قبل پسربچه اي درحالي كه ماسك و نقاب ترسناك 
به صورت داشــته از كنارش گذشــته و همسرش 
به شدت ترســيده و از حال رفته است. او مي گفت 
براي اينكه حال همسرش خوب شود بايد مقداري 
طال داخل ليوان آب بگذارد و بعد همسرش آن آب 
را بنوشد اما خودشان طالي سفيد دارند و براي اين 

كار بايد از طالي زرد استفاده شود.
وي ادامه داد: بــه جز من، چنــد زن ديگر هم در 
نانوايي بودند اما حاضر به كمك نشــدند. من اما 
تصميم گرفتم به همسر باردار او كمك كنم. زنجير 
و گردنبند طاليم را به مرد دادم و او سراســيمه از 

دســتم قاپيد و به بيرون از نانوايــي رفت. من هم 
به دنبالش رفتم تا ببينم حال همسرش چطور است 
اما آن مرد به سمت يك موتورســيكلت كه كنار 
خيابان پارك بود دويد، ســوار آن شد و فرار كرد. 
به شدت شوكه شده بودم و تازه فهميدم او يك سارق 
است و همه حرف هايي كه گفته بود، نقشه اي براي 

فريب من بوده است.

سرقت هاي سريالي
با مطرح شــدن نخستين شــكايت، پرونده اي در 
دادســراي ويژه سرقت تشكيل شــد و گروهي از 
مأموران تحقيقات براي شناســايي سارق را آغاز 
كردند. اما در مدتي كوتاه چند شــكايت مشــابه 
ديگر هم مطرح شد كه نشان مي داد مرد فريبكار 
به صورت ســريالي دست به ســرقت طالي زنان 
مي زند. شــگرد او در همه سرقت ها يكي بود؛ ابتدا 
سراســيمه وارد مغازه هاي مختلف مانند نانوايي، 
ســوپرماركت يا مراكز خريدي كــه زنان حضور 
بيشتري در آنجا داشتند، مي شــد و به دروغ ادعا 
مي كرد كه همسر باردارش از شدت ترس از حال 
رفته است و بايد به او آب طال بدهد تا حالش خوب 
شود. او با همين ادعاي عجيب و غريب توانسته بود 

طعمه هايش را فريب دهد و طالهاي آنها را بدزدد.

در دام پليس 
ماموران بــراي به دســت آوردن ردي از متهم، به 
بررســي تصاوير دوربين هاي مداربســته اطراف 
محل هاي سرقت پرداختند. اگرچه شماره پالك 
موتور خوانا نبود، اما با كنار هم قرار دادن چندين 
تصوير موفق شدند شــماره كامل پالك موتور را 
به دســت آورند و صاحب آن را شناسايي كنند. با 
بازداشت صاحب اصلي مشخص شد كه او چند وقت 
قبل موتورش را به مردي به نــام پيمان به صورت 
قولنامه اي فروخته اســت. كمي بعــد پيمان در 

عملياتي غافلگيرانه دستگير شد. 
متهم اگرچه در بازجويي ها منكر سرقت بود اما در 
مواجهه حضوري با شاكيان ناچار شد حقايق را بيان 
كند. وي گفت: حدود يك سال قبل براي همسرم 
يك سرويس طال خريدم و يك روز كه او قصد داشت 
به خانه پدرش در شهرستان برود طالهايش را هم با 
خودش برد. چند روز بعد درحالي كه گريه مي كرد و 
ترسيده بود به من زنگ زد و گفت در دام يك سارق 
گرفتار شده است. همســرم برايم تعريف كرد كه 
براي خريد به مغازه رفته و مردي هراسان وارد آنجا 
شده و به دروغ ادعا كرده كه همسرش در خيابان از 
حال رفته است. او به بهانه درست كردن آب طال و با 
اجراي نمايش، طالهاي همسرم را سرقت كرده و پا 

به فرار گذاشته بود.
متهم ادامه داد: من به شدت 
مشكالت مالي داشتم و به 
سختي توانسته بودم براي 

همسرم طال بخرم و پس از اين 
اتفاق تصميم گرفتم با همين شــگرد 
دست به ســرقت بزنم تا هم جبران 
خسارتي شــود كه به من وارد شده 
بود و هم براي همســرم كه بعد از 
سرقت  طالهايش، دچار افسردگي 
شده بود يك سرويس طالي ديگر 

بخرم.
ســارق جوان ادامه داد:  براي اجراي 

نقشه ام ابتدا مغازه هايي را كه چند زن 
در آن حضور داشتند شناسايي مي كردم 
و با ورود به آنجــا و گفتن اين جمله كه 
همسر باردارم يا مادرم از شدت ترس از 
حال رفته، نقشه ام را عملي مي كردم. اين 
متهم پس از اقرار به سرقت هاي سريالي 
با دستور بازپرس دادسراي ويژه سرقت 

براي انجام تحقيقات بيشتر و شناسايي 
ساير شاكيان در اختيار مأموران پليس 

آگاهي تهران قرارگرفت.
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يكفيلمايرانيدركن
جاده خاكي در بخش دوهفته كارگردانان به نمايش درمي آيد 

جاده خاكي بــه كارگرداني پناه 
پناهي، فرزنــد جعفــر پناهي، 
نماينده ســينماي ايران در بخش دوهفته كارگردانان جشنواره 

كن امسال خواهد بود. 
به گزارش همشهري، جاده خاكي نخستين فيلم بلند پناه پناهي 
است و در زمره آثار 8كارگردان فيلم اولي حاضر در بخش دوهفته 
كارگردانان قــرار دارد. در اين فيلم جاده اي و خانوادگي، حســن 
معجوني، پانته آ پناهي ها، رايان سرلك، امين سيميار و بهرام ارك 
بازي مي كنند. مســتانه مهاجر، تهيه كننده و امين جعفري، مدير 
فيلمبرداري جاده خاكي هســتند. بخش دو هفتــه كارگردانان 
جشــنواره كن با فيلم  ميان 2جهان به كارگرداني امانوئل كارر با 
بازيگري ژوليت بينوش در نقش نويســنده اي كــه در حال تجربه 

دوراني از عدم امنيت شغلي است، افتتاح خواهد شد.
چيارا نيز ازجمله فيلم هاي مهم حاضر در اين بخش به كارگرداني 
جوناس كارپينيانو است. اين فيلمســاز جوان ايتاليايي فيلم هاي 
ســيامبرا و مديترانه اي را نيز در كارنامه خــود دارد. جوانا هاگ، 
كارگردان بريتانيايــي نيز با فيلم آمريكايي- بريتانيايي ســوغات 
قسمت 2با بازيگري هانور سوئينتون بايرن، تيلدا سوئينتن، چارلي 
هيتون، هريس ديكنسون و جو آلووين در بخش دوهفته كارگردانان 
جشنواره كن حضور دارد. حضور 2نفر از اعضاي خانواده سوئينتن در 
اين فيلم نيز از نكات قابل توجه است و به نظر مي رسد تيلدا سوئينتن 
با حضور در فيلم هاگ و فيلم هاي حافظه به كارگرداني آپيچاتپونگ 
ويراستاكول و گزارش فرانسوي ساخته وس اندرسون كه در بخش 
رقابتي و اصلي جشنواره كن حضور دارند، در آستانه كسب افتخاري 

بزرگ در جشنواره كن قرار گرفته است.
قسمت اول فيلم ســوغات به كارگرداني جوانا هاگ يكي از فيلم هاي 
تحسين شده در جشنواره فيلم ساندنس 2019بود. تهيه كننده اجرايي 
سوغات قسمت2 مارتين اسكورسيزي است. اسكورسيزي همچنين 
تهيه كننده مورينا به كارگرداني آنتونتا آالمت كاسيجانوويچ، ديگر فيلم 

حاضر در بخش دو هفته كارگردانان نيز هست. 

نامزدهایانتخاباتیدرسراسردنيايادستكم
دركشورهایمترقی،نشانهایبصریويژهگزارش

خودشانرامیسازند؛ازرنگاختصاصیتا
فونتوقلمويژهومولفههایكوچكوبزرگیكههركدام
اجزایهويتبصریيكنامزدراشکلمیدهند.اماازآنجا
كههرگونهنشانههایتمايزبصریدرايرانممکناست
حملبرنوعیفرقهگرايیشود،رنگهاازدورهایعماًلدر
انتخاباتحذفشدهاندوبهتبعآننشانههایديگرنيزبه

مروربهفراموشیسپردهشدند.

وقتی هنــوز نامزدها در هويــت بصری حداقل هــا را نيز رعايت 
نمی كنند درباره محل برگزاری مناظره ها چه می توان گفت؟ صدا 
و سيما در سال های اخير به رنگ های روشن و آسمان آبی و پرچم 
ايران و نمادهای عمومی در طراحی محل مناظره ها بسنده كرده 
است. نشانه هايی كه هيچ كدام نمی تواند محل برگزاری مناظره ها 

را متمايز كند. برگزاركنندگان حتی در اســتفاده از فونت ها هم 
اغلب به نستعليق  های معمولی كه با ساده ترين نرم افزارها فراهم 
می آيند، بســنده می كنند. كافی اســت يك بار محل برگزاری 
مناظره ها را در ســه دوره اخير انتخابات رياست جمهوری مرور 
كنيد. آن قدر نزديك به هم هستند و شــبيه به نظر می رسند كه 
كشــف تمايز ميان آنها دشــوار است. خوشــبختانه حتی شمار 
نامزدهای مشــترك در دوره های اخير آن قدر هست كه می توان 

نطق يكی در انتخابات 1396 را به جای نطق او در انتخابات 1400 
جا زد. حتی استوديويی كه مناظره ها آنجا برگزار می شود هم شبيه 
دوره های گذشته است. صدا و سيما اهميت برنامه های خود را با 
استوديوهايی كه به آنها اختصاص می دهد نشان می دهد. يعنی هر 
چقدر برنامه اهميت بيشتری داشته باشد و تماشاگر بيشتری به 
پای آن بنشيند اســتوديويی كه به آن اختصاص می يابد بزرگ تر 
است. استوديوهای بزرگی كه شــبيه سوله ای درندشت اند و گرم 

كردنشان در زمستان و خنك كردنشان در تابستان كاری دشوار و 
طاقت فرساست و خيلی وقت ها ممكن نيست. حتی خيلی وقت ها 
فاصله مجری و مهمانان آن قدر زياد است كه ممكن است صدای 

همديگر را به درستی نشوند. 
گاهی هم كه كسی می خواهد خالقيتی به خرج دهد نتيجه آن قدر 
بد می شــود كه همگان ترجيح می دهند به تكــرار معمولی های 
گذشته بسنده كنند. مثاًل در دوره فعلی نامزدها دقايقی در جلوی 
در ورودی استوديوها صحبت می كنند. ظاهراً حتی كسی نبوده كه 
آبروداری كند و جلوی صحنه و پشت صحنه را كمی مرتب كند كه 

ظاهر ماجرا حفظ شود.
يك طرف نامزد مشــغول پاسخ به پرســش های خبرنگار صدا و 
سيماست و در طرف ديگر كارهای رايج و روزمره در جريان است 
و ســاختمان های قديمی و آسيب هايی كه كســی جلويشان را 
نپوشانده و نماهايی كه صرفاً به دليل وجود امكانات از باال گرفته 

می شوند و هيچ ارزش زيبايی شناسانه ای ندارند.

آرشنهاوندي
مترجم

خبر

همان همیشگی
نگاهی به دكورهای صدا و سيما در محل برگزاری مناظره های انتخابات رياست جمهوری

تلويزيــون تأثيــري در رفتارهاي 
سياســي رأي دهنــدگان دارد؟ در يادداشت

مناظره هاي انتخاباتــي، بينندگان 
بيشــتر به حرف هــاي نامزدها توجــه دارند يا به 
تصويرشــان؟ آيا صرفاً بــا نگاه كردن بــه تصوير 
تلويزيوني يك نامزد انتخاباتي چيزي از خصلت هاي 
رفتاري و توانايي مديريتي او دســتگير مخاطب 
مي شــود؟ مناظره هاي تلويزيوني ســيزدهمين 
انتخابات رياست جمهوري در ايران چقدر در ترغيب 
مردم به رأي دادن به يكي از نامزدها مؤثر هستند؟ 
خوشبختانه براي پاسخ گفتن به همه اين سؤاالت 
به هيچ وجه نياز به آسمان و ريسمان به هم بافتن و 
توســل به انواع مغالطات نيســت. پاسخ همه اين 

پرسش ها يك »معلوم نيسِت« محكم است. يافتن 
پاسخ اين پرســش ها به تحقيق و آمار نياز دارد و 
تاكنون پژوهشــي كه به بررســي اثر مناظره هاي 
انتخاباتي در رفتــار رأي دهندگان ايراني پرداخته 
باشد منتشر نشده، يا اگر هم منتشر شده احتماال 
نتايجش آنچنان دندانگير نبوده كه مورد توجه قرار 

بگيرد. 
با اين حال، در ينگه دنيا كه انتخابات همچون يك 
فيلم سينمايي پر از لحظات هيجان انگيز و تماشايي 
اســت و تا آخرين لحظــه نمي توان بــه پيروزي 
دمكرات ها يــا جمهوريخواهــان رأي داد، درباره 
تأثير مناظره هاي تلويزيونــي در پيروزي نامزدها 
تحقيقات شده است. بياييد به سپتامبر سال1960 
بازگرديم، جايي كه سناتور جان اف. كندي )نامزد 
دمكرات هــا( و معــاون اول رئيس جمهور ريچارد 
نيكســون )نامزد جمهوريخواهان( در نخســتين 

مناظره تلويزيوني شان روبه روي هم قرار گرفتند. 
اين مناظــره از طريق راديو هم پخش مي شــد و 
كســاني كه از راديو شــنونده آن بودند، به دليل 
شناخت نيكسون از سياســت خارجي و تبحرش 
در سياســت، رأي به پيروزي او در مناظره دادند. 
اما كساني كه اين مناظره را از تلويزيون ديده بودند 
چنين نظري نداشتند. بينندگان تلويزيوني معتقد 
بودند كه نيكسون الغرمردني و رنگ پريده بوده و در 

برابر جواني به خوش ســيمايي كندي حرفي براي 
گفتن نداشته است. بعداً معلوم شد نيكسون قبل 
از مناظره حاضر نشده زير دست گريمور بنشيند و 
بخشي از بي رنگي رخسارش به همين دليل بوده؛ 
مضاف بر اينكه رنگ كت وشلوارش با رنگ بك گراند 
تصوير يكي بوده و همين مســئله تشخيص او را 
براي بينندگان تلويزيون سخت مي كرده است. در 
دو مناظره بعدي نيكسون وزنش را باال برد، حاضر 

شد گريم شود و با قدرت و جسارت بيشتري -كه 
در زبان بدنش آشكار بود- در بحث ها شركت كرد 

و مناظره ها را برد.
در ســال2003 تحقيقي دانشــگاهي درباره اين 
مناظره صورت گرفــت و معلوم شــد بينندگان 
تلويزيوني اين مناظره كمتر از شنوندگان راديويي 
به مواضع نامزدها توجه داشــتند. براي بينندگان 
تلويزيوني، عالوه بر رهبري اثربخش، برداشت شان 
از صداقت نامزدها براساس نشــانه هاي تصويري 
هم مهم بوده است، اما شــنوندگان راديويي صرفاً 
به توانايي رهبري اثربخش نامزدها توجه كرده اند. 
درنهايت اين تحقيق نتيجه مي گيرد كه بينندگان 
تلويزيوني بيشتر آمادگي دارند تا مباحث سياسي 
را به نفع نشانه هاي تصويري منبعث از شخصيت 
نامزدهــا ناديده بگيرنــد. حاال اگــر مي خواهيد 
رفتار 7مرد حاضر در ســيزدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهوري را از زاويه نشــانه هاي تصويري 
تحليل كنيد، صداي تلويزيــون را ببنديد و آنها را 

فقط براساس آنچه مي بينيد قضاوت كنيد.

»قشنگمعلومهكيدارهراستميگه!«
محمدناصراحدي

روزنامه نگار

NBCسال1960نيکسوندرسمتراستوكندیدرسمتچپ-استوديو
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 فتانه احدي
روزنامه نگار

كيوسك

بغداد قصد دارد براي عبور از بحران برق، با سرمايه گذاري 
40ميليارد دالري 8رآكتور هسته اي بسازد

گام هسته اي عراق 
براي توليد برق

بحــران دولــت در لبنــان و احتمال 
ورشكســتگي بانك مركزي اين كشور، 
موضوع گزارش نخســت روزنامه االخبار 
است. به روايت اين روزنامه، هيچ نشانه اي 
از پايان قريب الوقوع بحران بي دولتي در 
لبنان ديده نمي شود. االخبار همچنين به 
بازتاب سخنراني اخير سيدحسن نصراهلل 
در رسانه هاي عربي پرداخته است. به گفته 
نصراهلل، رئيس كل بانــك مركزي لبنان با 
پرداخت رشوه به نيروهاي سياسی حمايت 

آنان را جلب مي كند.

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

روزنامه االخبار ]لبنان[

هيأت حماس در قاهره 

رسوايي ميلياردرهاي آمريكايي

بحران دولت طوالني است

روز گذشــته هيأت عالي رتبه حماس به 
رياست مروان عيسي براي مذاكره بر سر 
پرونده  اسرا وارد پايتخت مصر شد. مصر 
طي سال هاي گذشــته واسطه مذاكرات 
غيرمستقيم رژيم صهيونيستي با جنبش 
حماس بوده است. اسرائيل اصرار دارد كه 
حماس تعدادي از سربازان اسير اين رژيم 
در نوار غزه را آزاد كند. تا كنون نتايجي از 

روند اين مذاكرات منتشر نشده است.

فايننشال تايمز به نقل از نشريه پروپابليكا 
نوشــته كه به برگه هاي مالياتي برخي از 
ثروتمندترين افــراد جهان ازجمله جف 
بزوس، ايالن ماسك و وارن بافت دسترسي 
پيدا كرده كه نشــان مي دهد آنها ماليات 
بســيار كمي پرداخت كرده انــد. بر اين 
اساس، جف بزوس، بنيانگذار آمازون، در 
ســال هاي۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ مالياتي پرداخت 
نكرده اســت. ايالن ماسك مؤسس تسال 
هم در سال۲۰۱۸ مالياتي نپرداخته است. 
سخنگوي كاخ سفيد افشاي اين اطالعات 
را غيرقانوني خوانده است. گفته مي شود 
پليس فدرال هم در حال بررسي چگونگي 

درز اطالعات است.

جهان نما

اجساد قربانيان كرونا، روي دست »گنگ«
 

پيدا شدن صدها جسد در گورهاي 
ماســه اي در روســتاهاي حاشيه 
رودخانــه گنــگ موجــب نگراني 
مســئوالن هند شده اســت. دولت از مردم خواســته كه اجساد 
قربانيان كرونا را به رودخانه ها نســپارند؛ اما فقر براي مردمي كه 
توان پرداخت هزينه ســوزاندن اجســاد خود را ندارند، داستان 

ديگري رقم مي زند.
به دليل افزايش هزينه سوزاندن اجساد، بوداييان هندي در ايالت 
اوتار پرادش مجبور شــده اند مردگان خــود را در پارچه بپيچند 
و در گورهاي ماســه اي كه عمقي هم ندارند در حاشيه رودخانه 
دفن كنند. اما با بارش باران، جســدها از زير خــاك بيرون آمده 
و صحنه هاي دلخراشــي ايجاد كرد. از اين رو مأمــوران پليس از 
روستاييان خواسته اند تا اجساد را به رودخانه ها نسپارند و به مردم 
اطمينان داده اند كه در برگزاري آيين  سنتي سوزاندن اجساد به آنها 
كمك مي كنند. مسئوالن نگرانند كه دفن كردن اجساد به شيوه 

كنوني، مشكالت بهداشتي تازه اي براي ساكنان بومي رقم بزند.

اجساد شناور در رودخانه گنگ هند
به گزارش شــبكه الجزيــره، اهالي روســتاي اجرايــال ِخدا در 
520كيلومتري دهلي نو، از اينكه مجبورند اجساد مردگانشان را 
در ساحل رودخانه گنگ به خاك بسپارند، ابراز ناراحتي مي كنند. 
ويرندرا كومارپدر 54ســاله مي گويد: »جســد فرزندم را به جاي 
سوزاندن، در ساحل گنگ به خاك سپردم. پسرم 18ساله بود و از 
10سالگي به صرع مبتال بود. وقتي دچار تشنج شد نتوانستيم او 
را به بيمارستان خصوصي ببريم. بنابراين او را با يك پزشك محلي 
تحت معالجه قرار داديم. هزينه درمــان او حتي به صورت محلي 
حدود 2هزار روپيه هند )28دالر( در ماه بود. با اين روش درمان، 
او تا اواسط ماه گذشــته زنده ماند. با درآمد كمتر از 100دالر در 
ماه، هيچ پولي براي تأمين هزينه هاي ســوزاندن بدن پسرم باقي 
نمانده است. براي برگزاري مراسم سنتي، حداقل 15هزار روپيه 
)200دالر( الزم بود.« او جزو طبقه داليت اســت. داليت در آيين 

هندو به معناي زمين خورده يا ستم ديده است.

پس از موج دوم بيماري همه گير كرونا در ماه گذشته، صدها جسد 
در گنگ در ايالت هاي شــمال هند شناور شدند. همچنين مكان  
دفن دسته جمعي در حاشيه رودخانه در مناطق اونائو و پرياگرج 
در اوتار پرادش پيدا شد، و عكس هاي اجساد نيمه دفن شده، كه 
بيشتر آنها با پارچه هاي زعفراني رنگ سنتي پيچيده شده بودند، 

در شبكه هاي اجتماعي دست به دست چرخيد.

هزينه سوزاندن اجساد در دوران كرونا
در اوتار پرادش مكان مقدســي در امتداد رودخانه گنگ وجود 
داردكه در آن مراسم جسد سوزي برگزار مي شود. يكي از راهبان 
بودايي مي گويد: »هزينه هاي سوزاندن جنازه ها در دوران كرونا 
به طور ناگهاني افزايش يافته اســت.« به گفته او به طور متوسط ، 
يك خانواده بايد 5هزارو 500روپيه )75 دالر( براي هيزم هزينه 
كند. مواد ديگر مانند كفن، شكر، چوب بخور يك هزار و 500روپيه 
)20دالر( و بيشتر هزينه دارد. هزينه آوردن جسد در آمبوالنس 
يا تراكتــور حداقل هزار روپيــه )14دالر( اســت. اكنون هزينه 
سوزاندن به طور متوسط 8هزار روپيه )110دالر( برآورد مي شود، 

درحالي كه 3ماه قبل 5هزار روپيه )69 دالر( بود.
تصاوير اجساد شناور و دفن شده در گنگ خشم مردم را برانگيخت 
و به همين دليل برخي مناطق هزينه خدمات آمبوالنس، هيزم و 

سوزاندن قربانيان كرونا را كاهش داده اند.
سوني كومار، يكي از ســاكنان رانيگانج در منطقه آراريا در ايالت 
بيهار، كه مادر و پدرش را ماه گذشته از دست داده، مي گويد:»پس 
از اينكه روستاييان به دليل ترس از ابتال به كرونا با سوزاندن والدينم 
مخالفت كردند، مجبور شدم اجساد پدر و مادرم را در مزرعه دفن 
كنم.« اين دختر 18ساله مي گويد: »ما براي معالجه پدرم چندين 
وام گرفته بوديم و به همين دليل مجبور شــديم درمان مادرم را 
قطع كنيم. بخش ناراحت كننده اين است كه هيچ كس از روستا در 
سوزاندن اجساد به ما كمك نكرد و آنها به شدت با سوختن اجساد 
مخالفت كردند.« به گفته سوني او با كمك پسر عمويش، گورها 
را حفر كرده و مراسم خاكســپاري را انجام داده است زيرا اهالي 
روستا مي ترسيدند با سوختن اجســاد ويروس گسترش يابد. او 
ادامه مي دهد: »ما مقداري خسارت از دولت دريافت كرده ايم، كه 
البته به پرداخت بدهي كمك مي كند اما والدين من ديگر زنده 
نيستند. ما حتي در مرگ هم نتوانســتيم به آنها عزت بدهيم و 

اين دردناك است.«

افغانستان يك كشور چند قومي است و همين مسئله 
مسائل سياسي و امنيتي آن را بسيار پيچيده كرده است. براساس 
مطالعات مردم شناختي، جايگاه قوم هزاره را در اين كشور چگونه 

مي بينيد؟
مردم شناسان تاكنون 54قوميت را در افغانستان شناسايي كرده اند. 
اما از ميان اين اقوام، 4قوم اصلي هســتند؛ يكي قوم پشتون است كه 
در مناطق شرق و جنوب افغانســتان تمركز جمعيتي دارد، ديگري 
قوم تاجيك است كه در منطقه بدخشــان و شمال افغانستان تمركز 
جمعيتي دارد، قوم ازبك هم مرز با كشور ازبكستان است و در منطقه 
شمال غرب افغانستان زندگي مي كند، قوم ديگر هم هزاره است. قوم 
هزاره در مناطــق هزاره جات در منطقه باميان در مركز افغانســتان 
زندگي مي كنند و مذهب شان تشيع اســت. به لحاظ جمعيتي، آمار 
دقيقي در افغانستان در دسترس نيست اما گفته مي شود كه اين كشور 
حدود 34ميليون جمعيت دارد. در اين ميان، حدود 42درصد پشتون 
هستند، 20تا 25درصد تاجيك هستند، 20تا 25درصد هزاره  هستند 
و بقيه ازبك ها، قرقيزها، اويغورها و ديگر اقوام هستند. هزاره ها به لحاظ 

جمعيتي، سومين قوم بزرگ افغانستان به شمار مي روند.
در ماه هاي  اخير موج حمالت تروريستي عليه مردم 
هزاره به خصوص در منطقه غرب كابل افزايش پيدا كرده  است. 
درست است كه اين حمالت اتفاق تازه اي نيست و در گذشته هم 
شــاهد آنها بوده ايم اما به هر حال، شدت و تعداد حمالت، اخيرا 
افزايش يافته است. در اغلب موارد، هيچ گروهي هم مسئوليت 
حمالت را به عهده نمي گيرد. مي خواهيم بدانيم كه اساســا چرا 
هزاره ها اكنــون يكي از اهداف اصلي حمالت تروريســتي در 

افغانستان هستند؟
يك جريان كلي تري در دنياي اسالم وجود دارد كه اگر آن  را به درستي 
فهم نكنيم، نمي توانيــم دليل عمليات تروريســتي عليه هزاره ها را 
بفهميم. بعد از انجام حمالت تروريستي 11سپتامبر از سوي القاعده 
عليه آمريكا، آمريكايي ها به افغانستان هجوم آوردند و طالبان را ساقط 
كردند و القاعده را هم از پايگاه هاي خود در اين كشور بيرون راندند. 
همزمان، بســياري از انديشــكده های آمريكايي به اين جمع بندي 
رســيدند كه بايد تضادي كه القاعده ميان دنياي اسالم و دنياي كفر 
ايجاد كرده را تغيير دهند. يعني تضاد اسالم و غرب را به درون اسالم 
برگردانند و تضاد شــيعه و ســني را تقويت كنند. فعاليت داعش در 
ســوريه و عراق عليه شيعيان و ايزدي ها درســت در راستاي همين 
تفكر انجام شد. داعش در واقع عليه اين 2گروه قتل عام به راه انداخت. 
اين گروه بعد از اينكه خالفت خودخوانده اش را در خاورميانه از دست 
رفته ديد، به دنبال احياي خالفت خراسان رفت. نيروهاي داعش به 
افغانستان منتقل شدند تا پرچم واليت خراسان را علم كنند. روس ها 
معتقدند كه جابه جايي نيروهاي داعش به افغانستان خودبه خود انجام 
نشد و آمريكايي ها به اين گروه كمك كردند. نيروهاي داعش در منطقه 
بدخشان مستقر شدند. مســكو معتقد است كه هدف بعدي داعش، 
منطقه آسياي مركزي اســت كه حوزه نفوذ روسيه به شمار مي رود. 
روس ها معتقدند كه داعش در نهايت به سمت ايالت سينگ كيانگ 
چين هم خواهد رفت و فعاليت خود را در تاجيكســتان، ازبكستان و 
چچن دنبال خواهد كرد. بسياري از تحليلگران هم تأييد مي كنند كه 
آمريكا به اســتقرار نيروهاي داعش در شمال افغانستان كمك كرده 
است. آنچه مشخص است اينكه شــيعيان در افغانستان و پاكستان 
به صورت هدفمند مورد حمله قرار مي گيرنــد. اغلب اين نيروها كه 
اين حمالت را انجام مي دهند زيرمجموعه داعش هستند. در كويته 
و كراچي پاكستان هم جمعيت نسبتا باالي هزاره ها زندگي مي كنند 
كه بارها هدف حمله قرار گرفته اند. شــمار زيادي از هزاره ها در غرب 
كابل، در منطقه دشت برچي زندگي مي  كنند و به دليل تراكم جمعيتي 
زياد هزاره ها در اين منطقه، دشت برچي 
هــدف راحت تري بــراي گروه هاي 

تروريستي بوده است.

همانطور كه اشاره كرديد، شيعيان هزاره به صورت 
هدفمند مورد حمله قرار مي گيرند كه در بيشتر حمالت، داعش 
متهم اصلي است. طي روزهاي اخير كه اعتراض به كشتار مردم 
هزاره در افغانستان باال گرفته، برخي چهره هاي شناخته شده 
از اقوام ديگر مي گويند كه همه مردم افغانستان قرباني جنگ و 
درگيري ها هستند و نبايد وضعيت وخيم كشتار مردم را قوميتي 

كرد. نظر شما چيست؟
به اعتقاد من هم قومي كردن كشتار مردم هزاره اشتباه است. ببينيد 
هزاره ها شيعه هستند و اين خط كشي هاي قوميتي در مورد هزاره ها، 
ناخواسته مذهبي هم خواهد شد. وقتي تضاد قومي و مذهبي مي شود، 
ديگر نمي توان آن حس همدردي الزم را در ميان باقي مردم افغانستان 
برانگيخت. واقعيتش اين است كه بيشتر كشتاري كه در افغانستان رخ 
داده، در ميان سني ها و خود پشتون ها بوده است. آن چيزي كه مسئله 
حمله به هزاره ها را پيچيده كرده اين است كه در حمالت اخير نيروهاي 
كيفي اين مردم هدف قرار گرفته اند. مثال دانشجويان و دانش آموزان 
را هدف قرار مي دهند. در واقع تروريسم در افغانستان آينده هزاره ها 
را هدف قرار داده است. حمله اخير به مدرسه دخترانه در دشت برچي 
در همين راستا قرار مي گيرد. هدفمندبودن عمليات تروريستي عليه 
هزاره ها از اين منظر مهم اســت. از منظر ديگر، عامالن اين حمالت 
قصد دارند يك جنگ شيعه- سني در افغانستان به راه بيندازند. جنگ 
افغانستان اگر مذهبي شــود، ديگر قابل كنترل نخواهد بود. تاكنون 
هزاره ها بسيار خوب رفتار و تالش كرده اند كه مسئله شيعه- سني را 
از اين حمالت جدا كنند؛ حتي تالش كرده اند حساب پشتون ها را از 
اين حمالت جدا كنند. من معتقدم اين رفتار بسيار عاقالنه بوده است.

خاطرم هست كه سال گذشته در گفت وگويي كه با 
هم داشتيم تأكيد كرديد كه شيعيان و هزاره ها در افغانستان طي 
سال هاي اخير پيشرفت هاي بسيار خوبي داشته اند و بسياري 
از نخبگان آنها در پايتخت مستقر شــده و پست هاي كليدي 
دستگاه هاي دولتي را در دست گرفته اند. اخيرا اما بحث اين است 
كه در افغانستان نوعي تبعيض سيستماتيك عليه هزاره ها در 
جريان است و همين زمينه ساز آزادي عمل گروه هاي تروريستي 

عليه هزاره ها شده است. آيا چنين تبعيضي وجود دارد؟
خب، افغانســتان يك جامعه پيچيده  اســت اما فراموش نكنيم كه 
شــيعيان در پســت هاي بســيار باالي دولتي در اين كشور حضور 
دارند. آقاي محقق معاون رئيس جمهور اســت؛ آقاي دانش، معاون 
رئيس جمهور است. تعداد زيادي از نيروهاي كيفي شيعيان و هزاره ها 
در دولت سهيم هستند. بسياري از استادان دانشگاه ها در كابل هزاره 
هستند. نمي توان گفت تبعيض سيســتماتيك عليه آنها وجود دارد. 
ببينيد در هر قوميتي گروه هاي افراطي ناسيوناليســت وجود دارند. 
نمي توان گفت كه مثال پشتون ها به طور كلي عليه هزاره ها هستند. 
درست اســت كه يك نوع انحصارطلبي در ميان پشتون ها در مورد 
حكومت و قدرت در افغانستان وجود دارد اما اين انحصارطلبي صرفا 
عليه هزاره ها نيســت. مثال پشــتو ن ها عليه زبان فارسي هم موضع 
دارند. مي خواهند زبان پشــتون، زبان اصلي افغانستان باشد. اما در 
افغانستان به هيچ وجه نمي توان زبان فارســي دري را ناديده گرفت. 
در قانون اساسي اين كشور، زبان فارســي به عنوان زبان دوم تعيين 
شده است. منشا اينها، همان احساسات افراطي ناسيوناليستي ميان 
برخي گروه هاي پشتون است. منظورم اين است كه ممكن است برخي 
گروه هاي پشتون عليه هزاره ها موضع تبعيض آميز داشته باشند اما 
قبول ندارم كه كل ســاختار دولت، يك تبعيض سيستماتيك عليه 
هزاره ها را دنبال مي كند. ببينيد، دولتمردان افغان مي دانند كه ناديده 
گرفتن يك قوم اساسا به نفع افغانستان نيست؛ آن  هم قومي كه 20تا 
25درصد جمعيت كشور را تشــكيل مي دهد و جمعيت منفعلي هم 
نيست. جمعيتي است كه در جهاد شــركت كرده، با سالح آشناست 
و مي تواند دوباره سالح به دســت بگيرد. هيچ حكومت عاقلي چنين 
رفتاري نمي كند. بايد منصفانه تر فضــا را ديد و پذيرفت كه تبعيض 

سيستماتيك عليه هزاره ها وجود ندارد.
همه ما مي دانيم كه طالبان بعــد از خروج نيروهاي 
آمريكايي از افغانستان، همه قدرت را مي خواهد. شما هم اشاره 
كرديد كه در ميان پشتون ها نوعي انحصارطلبي ديده مي شود. 
طالبان خود را پيروز جنگ مي داند و در آينده افغانستان احتماال 
دست باال را داشته باشد. با توجه به اين گزاره، جايگاه قوم هزاره 

را در دولت آينده چگونه مي بينيد؟ 
هزاره را نبايد منفك از 2قوميت ديگر ديد؛ منفعت هزاره ها در 
اين است كه در كنار تاجيك ها و ازبك ها و ديگر اقليت هاي 
قومي افغانستان قرار بگيرند. پشتون ها همه جمعيت 
افغانســتان نيســتند. حتي اگــر 50درصد جمعيت 
افغانســتان را هم پشــتون درنظر بگيريم، 50درصد 
باقيمانده اقليت هاي قومي ديگر هستند. نفع هزاره ها در 
هماهنگي با اقليت هاي قومي ديگر است؛ بدون تشديد 

تضادهاي قومي با پشتون ها. 

 آينده هزاره ها؛ هدف تروريسم در افغانستان
گفت وگو با پيرمحمد مالزهي درباره وضعيت كنوني و آينده شيعيان هزاره

 بحران كمبــود برق در 
عــراق مســئوالن اين گزارش

كشــور را وادار كرده تا 
دســت به دامن انرژي هسته اي شوند. 
اين كشور قصد دارد طي 10سال آينده 
8رآكتور هسته اي بسازد تا بلكه بتواند 
به ايــن بحــران پايان بدهد. مشــكل 
خاموشي هاي گسترده كه در ماه هاي 
گرم سال حتي به بيش از 10ساعت در 
روز هم مي رسد، حدود 2دهه است كه بر 
ايــن كشــور ســايه افكنــده و بــه 
نارضايتي هاي عمومي دامن زده است. 
ايــن در حالي اســت كــه پيش بيني 
مي شــود ميزان تقاضا در اين بخش و 
مصرف بــرق تا پايــان دهــه جاري 
50درصد افزايش پيدا كنــد. بنابراين 
مســئوالن تنها راه چاره را در ساخت 
نيروگاه  هسته اي ديده اند. هرچند عراق 
براي به سرانجام رســاندن اين طرح با 
چالش هاي ژئوپلتيــك و مالي زيادي 

روبه رو خواهد شد.
كمال حســين لطيف، رئيس سازمان 
كنترل مواد راديواكتيو عراق به تازگي 
در مصاحبه اي اعالم كرد كه كشورش 
قصد دارد 8رآكتور هسته اي با قابليت 
توليد 11گيــگاوات بــرق راه اندازي 
كند. به گفته او، عــراق به دنبال جذب 
ســرمايه گذاري خارجــي 40ميليارد 
دالري اســت و تاكنــون بــا مقامات 
كشــورهاي مختلف ازجمله روسيه و 
كره جنوبي در اين زمينه مذاكره كرده 
است. برآورد مي شود نخستين قرارداد 
احتماال ظرف ســال آينــده ميالدي 
منعقد شود. بغداد 20ســايت را براي 
راه اندازي رآكتور هسته اي درنظر گرفته 
كه قرار است بعد از بررسي هاي فني و 

امنيتي، 5سايت برگزيده شوند.

تأمين سرمايه
ســقوط قيمت نفــت خام در ســال 
گذشــته عراق را كه اقتصاد آن وابسته 
به نفت اســت، از درآمدهاي اين بخش 
محروم كرد. از ســوي ديگر، تحريم ها 
و درگيري هاي سياســي گسترده طي 
سال هاي گذشته اجازه نداده كه دومين 
توليدكننده نفت اوپك، زيرساخت هاي 
قديمي توليد برق خود را به روزرساني 
كند. لطيــف گفتــه: »برآوردهاي ما 
حاكي اســت كه بدون انرژي هسته اي 
تا سال2030 با مشكالت جدي بزرگي 

روبه رو خواهيم شد.«
بــا توجه بــه اينكــه عــراق به دنبال 
نوســان قيمت نفــت بــا بحران هاي 
مالي گســترده اي روبه رو است، تأمين 
سرمايه، بزرگ ترين چالش اين كشور 
براي هسته اي شدن اســت. براساس 
اطالعات صندوق بين المللي پول، حتي 
اين روزها كه قيمت هر بشكه نفت خام 
به حدود 70دالر رسيده، اين كشور به 
زحمت مي تواند دخــل و خرج خود را 

مديريت كند.
به گفتــه لطيف، دولت عــراق در حال 
مذاكره با شــركت »روس اتم« روسيه 
براي ســاخت رآكتورهاي هســته اي 
اســت. مقامات كره جنوبي نيز امسال 
گفته اند مي خواهند به ساخت نيروگاه  
در عراق كمك كنند و به مقامات بغداد 
پيشنهاد داده اند كه در سفري به امارات 
از رآكتورهايــي كه شــركت برق كره 
)Kepco( در اين كشور ساخته، بازديد 

كنند. فرانســه و آمريكا نيــز از ديگر 
كشورهايي هســتند كه مقامات عراق 

در اين باره با آنها وارد مذاكره شده اند.
البته بلومبرگ در گزارشــي نوشــته 
كه سخنگوي شــركت كپكو به عنوان 
بزرگ ترين شــركت بــرق كره جنوبي 
گفته است كه اخيرا تماسي با مقامات 
عراق نداشــته و درخواســتي مبني بر 
همكاري از آنها دريافت نكرده اســت. 
مسئوالن شركت روس اتم نيز حاضر به 

مصاحبه در اين باره نشده اند.

فاصله توليد و تقاضا
حتي اگر عراق طرح ساخت پايگاه هاي 
هسته اي را طبق برنامه اي كه دارد پيش 
ببرد، باز هم براي تأمين ميزان تقاضاي 
10ســال آينده اين كشــور با مشكل 
روبه رو خواهد بود. براساس آمار وزارت 
نيروي عــراق، اين كشــور هم اكنون 
18.4گيــگاوات برق توليــد مي كند. 
اين در حالي اســت كه ميزان تقاضا در 
شرايط عادي 28گيگاوات است و اين 
شكاف با واردات از كشورهاي مختلف 
ازجمله ايران پر مي شــود. اگر ظرفيت 
نيروگاه ها افزايش يابد، ميزان توليد تا 
شهريور امسال به 22گيگاوات مي رسد. 
اما اين رقم باز هم خيلي كمتر از ميزان 
مصرف در ماه هاي گرم تابســتان است 

كه از 30گيگاوات هم فراتر مي رود.
به گفتــه رئيس ســازمان كنترل مواد 
راديو اكتيو عراق، اين كشور هم اكنون 
با فاصله 10گيگاواتي بين ظرفيت توليد 
و ميزان تقاضا روبه روست و از آنجا كه 
پيش بيني مي شود تقاضا تا سال2030 
به 42گيگاوات برسد، دست كم طي يك 
دهه آينده بايد 14گيگاوات برق بيشتر 

در اين كشور توليد شود.

چالش هاي ژئوپلتيك
تصميم دولت عــراق براي توليد انرژي 
هســته اي مســلما با موانع بين المللي 
زيادي روبه رو خواهد شد؛ همان موانعي 
كه برنامه هاي هسته اي كشورهاي ديگر 
منطقه هم با آن دست به گريبان است. 
كارشناسان معتقدند بغداد بايد بتواند 
نگراني هاي ژئوپلتيك درباره صلح آميز 
بودن فعاليت هسته اي خود را برطرف 
كند. اين نخستين بار نيست كه عراق 
تالش مي كنــد تا به انرژي هســته اي 
دست پيدا كند. 4دهه پيش، اسرائيل 
يك رآكتور هســته اي را كه در جنوب 
بغداد در دست ساخت بود، هدف حمله 
قرار داد و تخريب كرد. اســرائيل ادعا 
مي كرد كه هدف از ساخت اين رآكتور 
كه »اوسيراك« نام داشت، توليد سالح  
هسته اي براي حمله به اين رژيم است. 
عراق از ســال2003 نيز به اتهام تالش 
براي دستيابي به سالح هسته اي به مدت 
يك دهــه درگير جنگ با آمريكا شــد 

كه در نتيجه آن 
ي  خت ها يرسا ز
انرژي اين كشور 
آســيب جدي 

ديد.

»كودكان هزاره در تمام اين سال ها هواي 
زندگي را با طعم انتحــاري و دود آتش 
چشيده اند.« اين جمله اي است كه يكي 
از كاربران افغــان در جريان يك كمپين 
اينترنتي در اعتراض به »نسل كشــي« 
مردم قوم هزاره در توييتر نوشته است. 
بيش از 4دهه است كه افغانستان درگير 
جنگ اســت و همچنان در شــهرها و 
روستاهاي مختلف، اين صداي انفجار و 
بوي باروت است كه فضا را پر كرده. مردم، 

نسلي بعد از نسل ديگر، در ميانه جنگ به 
دنيا آمده اند و برخي در همين جنگ هم 
كشته  شده اند تا قرباني اصلي ادامه رقابت 
بزرگان بر سر قدرت باشند. طي ماه هاي 
اخير، قوم هزاره كه شيعه مذهب هستند، 
در مناطق مختلف افغانستان، به خصوص 
در كابل، هدف اصلي حمالت تروريستي 
بوده اند. »پيرمحمد مالزهي« كارشناس 
مسائل افغانستان و پاكستان، معتقد است 
داعش با حمله به مراكز آموزشي هزاره ها 
قصد هدف قــرار دادن نيروهاي كيفي 
اين قوم و در نتيجه ضربه زدن به آينده 
آنها را دارد. او در عين حال معتقد است 

كه عامالن اين حمالت قصد دارند جنگ 
شيعه-سني در افغانستان به راه بيندازند 
و هزاره ها با دوري كردن از خط كشي هاي 
قومي و مذهبي در مخالفت با اين حمالت، 

بايد مانع اين روند شوند.
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جست وجوی گوگل برای مهدیاگلمحمدی پس از اينكه پاسخ موتور 
يافتن زشــت ترين زبان و حروف دنيا معرفی زبان رسمی 
منطقه كارناتاكا يعنی Kannada بود هندی ها حسابی از 
خجالت گوگل در آمده و پس از به راه افتادن توفانی توييتری 
گوگل  رسما از مردم اين منطقه در جنوب هند عذرخواهی 
كرد. Kannada زبانی است كه دست كم 40ميليون نفر در 
مناطق جنوبی هند به آن زبان صحبت می كنند و قدمتی 
حدود 2هزار و 500سال دارد. پی سی موهان، نماينده مجلس 
 بنگلــور مركــزی  هــم   در توييتــر   نوشــت: زبــان

 Kannada ميراثی غنی و يكی از قديمی ترين زبان های 
دنياســت و ادبای اين منطقه مدت ها پيش از تولد جفری 

چاوسر)شاعر، نويسنده، فيلسوف و سياستمدار انگليسی( در 
قرن چهاردهم ميالدی در ادبيات حماسی آثاری از خود بر 
جای گذاشته اند. مسئوالن غول جست وجوی اينترنتی جهان 
هم رسما گوگل را بابت نقص الگوريتمی، مقصر دانستند و 
عذرخواهی كردند. به گفته آنها موتور جست وجوی گوگل از 
الگوريتم هايی پيروی می كند كه منطبق بر بيشترين شمار 
پاسخ هايی است كه به صورت رسمی يا علمی منتشر شده اند؛ 
اما در اين مورد خاص اين الگوريتم به درستی عمل نكرده و 
ساليق برخی كاربر ها را مالك تشخيص و ارائه پاسخ قرار داده 
است. گوگل تا به حال اشتباه های تاريخی زيادی انجام داده 
است كه برخی از آنها مشهور هستند؛ اما مهم ترين ايرادی كه 
به آن گرفته می شود اين است كه جست وجو های كاربر ها از 

طريــق جی ميل  
فــرد  بــرای 
شخصی ســازی 
می شود، سپس 
چنانچه جرمی 
مرتبط بــا آن 
جست وجو ها به 

كاربر نسبت بدهند تاريخچه جست وجوهای فرد در 
گوگل برای دستگاه قضايی برخی كشور ها می تواند مالك و 
اثبات كننده وقوع جرم باشد. برای نمونه جست وجو برای 
عبارت سرقت بانك می تواند به عنوان نيت قبلی متهم برای 

سرقت بانكی لحاظ شود كه وی در آن رابطه مظنون است.

تصوير احسان نراقی، پژوهشگر فقيد حوزه فلسفه  و جامعه شناسی را می توانيد روی بنرهايی در جاده فاطمهعباسی
شمال به سمت گيالن ببينيد كه دســت يك جوان را گرفته و دارد از خيابان 
عبور می كند. احتماال به اين فكر می كنيد كه اين بنر برای اطالع رسانی درباره 
مراسم بزرگداشت يا ســالگرد آن مرحوم يا معرفی كتاب هايش مثل »رؤيای 
شيفتگان: چگونگی تحوالت سياسی اجتماعی در جهان معاصر«، »پايان يك 
رؤيا: در نقد ماركسيسم« يا مثال برگزيده مقاالت »ما و جهان امروز« نصب شده 
باشد، اما سخت در اشــتباهيد. اين بنر تبليغاتی را پليس راه گيالن در جاده 
نصب كرده تا به شما بگويد مراقب عابرين سالمند باشيد و موقع ردكردن اين 
عزيزان اول به چپ نگاه كنيد، بعد به راست و اگر ماشين نيامد آنها را از خيابان 
عبور دهيد. بله، درست حدس زديد، عكس احسان نراقی به عنوان يك سالمند 
كه دارند از خيابان ردش می كنند و نيازمند مراقبت اســت به اشتباه روی بنر 
چاپ شده و هيچ كدام از مسئوالن پليس راه گيالن هم متوجه چنين اشتباه 
فاحشی نشده اند؛ نمونه اين ســوتی های عجيب را پيش از اين هم در بنرها و 
بيلبوردهای تبليغاتی در شــهرها زيــاد ديده ايم؛ مانند بيلبــوردی كه برای 
فرهنگسازی  اســتفاده از كمربند ايمنی طراحی شــده بود و عاقبت نبستن 
كمربند در خودرو را مصادف با ُمردن دانسته و از تصوير يك خواننده برای درس 
عبرت به عنوان شخص فوت شده، استفاده كرده بودند. يا روی يك بنر تبليغاتی 
برای فرهنگ حجــاب، عكس بازيگری كار شــده بــود كه از ايــران رفته و 
نامناسب ترين عكس برای اين بنر بود. البته روی بيلبوردهای تبليغاتی فقط 
عكس اشتباه چاپ نمی شود و غلط های اماليی و نوشــتاری هم در آنها زياد   
است، اما سؤال اينجاست كه بخش روابط  عمومی كه اصال برای جلوگيری از 
همين اشتباهات در ســازمان ها ايجاد شــده، چرا كارش را به درستی انجام 
نمی دهــد؟ اگر در انتخاب مســئول برای ايــن بخش مهم در هر ســازمانی 
سختگيری بيشتری شود و كسانی كه مطلع و باسواد هستند برگزيده شوند، 

احتماال ديگر كمتر شاهد چنين سوتی هايی باشيم.

عبور از خیابان با نویسنده رؤیای شیفتگان

میلیارد دالر
نماگر های اقتصادی ۳ ماهه 
سوم سال ۹۹ كه توسط بانك 
مركزی منتشر شده، نشان 

می دهد خالص حساب 
سرمایه همچنان منفی است 
و تا پاییز سال گذشته حدود 

۵ میلیارد و ۱۵۹ میلیون دالر از 
كشور خارج شده كه با وجود 
كاهشی حدود ۶۰ درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال 
۹۸، اما می تواند زنگ خطری 
برای اقتصاد كشور باشد؛ 

به خصوص در سال جاری كه 
قرار است آینده چند سال 

كشور تعیین شود.

درصد
رئیس انجمن صنفی 

شركت های حمل ونقل ریلی 
و خدمات وابسته از پیشنهاد 
افزایش ۶۰ درصدی قیمت 

بلیت قطار خبر داده و گفته: 
تاكنون خبری از تصمیم گیری 
و موافقت با این پیشنهاد در 
شورای عالی ترابری نشده 

است.

تومان
قیمت هویج به كیلویی ۱۴هزار 
و ۵۰۰ تومان رسید. همچنین 
فروش بذر هویج نانتس الیت 
آمریكایی هم در فروشگاه های 

اینترنتی ایران باب شده 
كه قیمت این بذر فیبری 

یك میلیون و ۱۰۰ هزار تومان 
است!
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 »پابلو روييس اي پيكاســو« نقاش 
نامدار سبك كوبيســم براي بيشتر 
منتقدان هنر، شــخصيتي اســت 
داراي قداســت هنري، اما حاال يك 
اســتاد هنر دانشگاه اســپانيا سراغ 
سويه هاي زن ستيزانه پيكاسو رفته 
و با دانشــجويانش در برابــر آثار او 
تحصن كرده اند. اين استاد دانشگاه 
هنر كه ماريا لوپيس نام دارد با افشاي 
مستنداتي درباره بدرفتاري پيكاسو 
با زن ها به خصوص شريك زندگي اش 
raaM قصــد دارد به گفته خودش 
از او قداســت زدايي كند. او به همراه 
دانشجوهايش به موزه پيكاسو رفته 
و در مقابل آثار هنري اين هنرمند با 
بر تن داشتن لباس هاي سياه و سفيد 
منقوش به نوشته »پيكاسو زن ستيز« 
دســت به تحصن توأم با سكوت زده  
اســت. ماريا لوپيس در گفت وگو با 
آرت نيوز گفت: كار ما بي نتيجه نبود. 
در پي انتقادات جامعه زنان، صفحه 
اينستاگرام پيكاسو بسته شد و مدير 
موزه پيكاسو هم مناظره اي با عنوان 
پيكاســو از منظر جنســيت برگزار 
خواهد كرد تــا به راســتي آزمايي 
مســتندات تاريخي زن ستيزي اين 

نقاش پرداخته شود.

زنان عليه 
پيكاسو

زين الدين زيدان، مربی 
معروف فرانســوی با 
دلخوری تمام از رهبری 
تيم رئال مادريد كنار كشيد تا يك فضای دوقطبی 
كم وبيش جهانی را بين طرفــداران خود و معمار 
كهكشانی ها »فلورنتينو پرز« ايجاد كند. بعد انتشار 
آن نامه تند خداحافظی، آقای رئيس هم پاتك رو 
به عقب زد و كارلو آنجلوتی را به تيمش برگرداند، اما 
بحث اين است كه چرا زيدان با وجود شخصيت آرام 
و كاريزماتيك خود و آن كارنامه درخشان فوتبالی، 
در برخی مواقع اينگونه تهاجمی و حق به جانب رفتار 
می كند؟ سؤال ديگر اينكه چرا برخوردها با زيدان 
دوگانه است و با وجود موفقيت های زياد، با هر ناكامی 

تيمی با اين هجمه ها  مواجه می شود؟
زيدان كه به زودی پا به 50سالگی خواهد گذاشت، 
در زندگی خود همواره چهره ای دوگانه داشته است؛ 
چه از بُعد شخصيتی كه آرام و متين به نظر می رسد و 
ناگهان توفانی می شود و چه از منظر خانوادگی كه 
همواره در تضاد و تالطم بوده است. يكی از مهم ترين 
علل اين دوقطبی بودن، رابطه  زيــدان با پدرش 
»اسماعيل زيدان« است كه آنها مشخصاً رابطه خوبی 
با هم ندارند. سابين كالياری، روانشناس فرانسوی در 
 Dans la tête »كتاب خود با عنوان »در سِر زيدان
de Zidane می نويسد كه او كمبود محبت پدرش را 

احساس می كند و نمودهای بيرونی اين آشوب درونی 
كه ريشه در بی مهری پدری دارد هم باعث آن ضربه  
سر به سينه ماركو ماتراتزی در فينال جام جهانی 
2006و استعفای شوكه برانگيز سال 2018بعد فينال 
دراماتيك كی يف شد. زيزو همواره حس می كند كه 
به اندازه كافی از سوی پدرش تحويل گرفته نشده و 

به همين سبب نمی تواند اين بی مهری را تحمل كند.
اسماعيل زيدان 86ساله متولد دهكده كوچك كابيال 
واقع در كنديرا الجزاير است. زندگی اش در سرزمين 
پدری با چوپانی و فقر گذشــت و پس از مهاجرت به 
فرانسه هم به كار ساختمانی و مكانيكی ماشين آالت 
روی آورد و به سختی گذران زندگی كرد؛ لذا شايد برای 
او اساساً فوتبال يك شغل به حساب نمی آيد؛ حتی اگر 
در اوج داستان باشی! حرفه فرزندان ديگر اين پدر 
سختگير هم داللت بر اين موضوع دارد؛ مجيد زيدان 
)58ساله( كه مسئول نگهداری يك استخر شناست، 
فريد زيدان كه يك تاجر بود و در 55سالگی درگذشت، 
نورالدين زيدان )54ســاله( كه مدير يك شركت 
تبليغاتی است و ليال زيدان )52ساله( هم كه مسئوليت 
دبير اجرايی يك مؤسسه انتشاراتی را برعهده دارد، 
اثبات كننده اين مهم هستند كه در خانواده زيدان ها 
ورزش طرفداری نــدارد. زين الدين حتی اگر غول 
فوتبال هم باشد، باز چندان مهم نيست. اسماعيل 
زيدان در كتاب خاطراتش كه با عنوان »در مسيرهای 
ســنگی« Sur Les Chemins de Pierres در 
فرانسه به چاپ رسيده نيز با اشاره به زندگی سخت 
پدر و مادرش محمد بن علی زيدان و زهرا زيدان و فقر 
تمام نشدنی دوران حيات آنها بيان می كند: »سرزمين 
سخت و سنگالخی كابيل كه از عرق و گاه خون شما 
تغذيه می كند، خود محلی برای پرورش قهرمانان است. 
ما در آنجا هرگز به ورزش و فوتبال فكر نمی كرديم؛ 
چون كارهای روزمره مان بيش از اندازه بود. در وجود 
ما همه چيز از طريق كار حاصل می شد. همه چيز اينجا 
كار كار كار است... از تالش نترس. استقامت كن. به 
زندگی اعتماد داشته باش. آن وقت شگفتی های خوب 
در زندگی شما رقم می خورد.«  و به راستی چه شگفتی  
مهم تر از ظهور يك نابغه  فوتبال در تمام دوران ها، اما 
همه اينها هم باعث نشده كه اسماعيل و زيزو مثل يك 
پدر و پســر در كنار هم باشند. نتيجه هم مثل پايان 
تلخ يك فينال است. اين روزها زيدان كه به نظر در 
محاســبات حرفه ای خود كمی دچار خطا شده بايد 
حداقل يك سال خانه نشينی را تجربه كند تا سكان 

تيم ملی فرانسه را به دست بگيرد.

بر و برگ روشنفكری در خيابان

همين قدر زيبا، همين قدر متفاوت، همين قدر ايران... / درياچه اروميه اول آخر
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چشم هايش
بزرگعلوی

درباره  گذشته قضاوت كردن كار 
آسانی است، اما وقتی خودتان در 
جريان توفان می افتيد و ســيل 
غران زندگی،  شما را از صخره ای در 
دهان امواج مخوف پرتاب می كند، 
آنجا اگر توانستيد همت به خرج 
دهيد، آنجا اگر ايستادگی كرديد، 
اگر از خطــر واهمه ای به خود راه 
نداديد، بلــه، آن وقت در دوران 
آرامش، لذت هستی را می چشيد.

ديالوگ

بوك مارك

كارتونيست روزنامه 
انگلستان  متروي 
تابلوي جيغ ادوارد 
مونك را با شــرح 
»واي خدايا دست 
زدم بــه صورتم« 
اين  طنز  دستمايه 
روز هــاي كرونايي 

قرار داده است.
 منبع: مترو

حافظ

چو سرو اگر بخرامی دمی به گلزاری

خورد ز غيرت روی تو هر گلی خاری

گرينويچ

من راوي قصه هاي مردمم

تو مــن را نمي بيني؛ تــو از من سیدمحمدحسینهاشمی درست روبه روي هم نشسته ايم. 
بي خبري؛ تو انگار نه انگار كه ايني كه روبه رويت نشسته است 
دارد چه مي كشــد و چه مي گويد و چه مي خواهد. فقط گاهي 
اوقات به من، به روبه رويت، نگاه مي كني و سرت را مي چرخاني و 
تمام. اين روايت ماســت. روايت روزهاي ماست. روايت زندگي؛ 
زمانه؛ روزمرگي. حاضرم قســم بخورم كه تويــي كه روبه رويم 
نشسته اي، پنج دقيقه ديگر، هيچ چيزي از من را به ياد نخواهي 
آورد؛ حتي فراموش مي كني كه چطور خيره شده ام به چشمانت. 

به چشماني كه مي دانم در هر چروكي كه كنارش افتاده، كلي ماجرا نهفته 
است و كلي داستان ناگفته مانده. تو، از آدم هايي شبيه من كم نمي بيني. من 
هم كلي آدم شبيه تو را مي بينم و نگاهشان مي كنم؛ با دقت. زل مي زنم به 
چشمانشان و مدام سعي مي كنم كه يك جوري، حتي اگر كم، تحليل شان 
كنم. من عاشق تحليل كردن آدم ها هستم؛ آنقدري كه دوست دارم دوباره از 
اول، درس خواندن را شروع كنم و روانشناسي بخوانم. مثالً همين امروز، قبل 
از تو، وقتي توي ايستگاه منتظر رسيدن مترو بودم، خانمي را ديدم كه آن 
طرف نشسته بود. داشت موسيقي گوش مي داد و خيره شده بود به ريل مترو. 
انگار كه داشت به تمام دنيا فكر مي كرد. به هر چه در آن دارد اتفاق مي افتد. 
انگار كه دلش مي خواست همه  چيز را عوض كند. من تمام اينها را از نگاهش، 
از چشمانش خواندم. درســت و غلطش را هم نمي دانم. اما خودم با خودم، 
دوست دارم كه اينطوري فكر كنم. درســت مثل چيزي كه درباره تو فكر 

مي كنم. اينكه تو داري به فرزندت فكر مي كني. شايد داري به آينده اش 
در اين دنيا فكر مي كني. داري به اين فكر مي كني كه چطور عاقبتش را بهتر 
كني. آينده اش را زيباتر كني. من دوست دارم كه براي آدم ها قصه بسازم. قصه 
زندگي شان را و بهترين جا برايش، همينجاست. همين وسط مترو. اينجا تا 
دلت بخواهد قصه هست و آدم ها هر كدام روايتگر يك ماجرا هستند. فقط 
كافي است نگاهشان كني. درست توي چشمانشان نگاه كني. من به اين قضيه 
اعتقاد دارم و مي دانم كه اعتقادم درســت است. كافي است مثل من، چند 
دقيقه از روزت را بگذاري پاي حرف هاي مردم. آن موقع به چشمانشان نگاه 
كني. بعد از چند وقت، از نگاهشان همه  چيز را مي فهمي. انقدري كه ديگر به 
شنيدن حرف هايشان نيازي نداري. ديگر خودت براي خودت، نويسنده كتابي 
مي شوي كه حرف هاي آدم هاست. آدم هايي كه اين روزها، بيشتر از هميشه 
تنها هستند و خيلي هاشان اين تنهايي  را دوست دارند. من راوي قصه هاي 

آدم ها هستم.

درسرزیدان
مسعودكیمیایی

اعتراض

 صلوات برای سالمتی اميرعلی، 
ما كاری به حكم نداريم، حكم رو 
كاغذ مال محكمه  اس، اصليت 
حكم مال خداست كه ما و منش 
ريخته و گلريــزون می كنيم 
واسه كســی كه آزاد می شه از 
اين چارديواری كــه همه  دنيا 
چارديواريه؛ كرم مرتضی علی، 
يه مرد كه واسه شرف و ناموسش 
دوازده سال رو كشيده، وجدانش 
باالتر از اين پوالست كه كاغذه. 
سالمتی 3تن: ناموس و رفيق و 
وطن. سالمتی 3كس: زندونی و 
سرباز و بی كس. سالمتی باغبونی 
كه زمستونش رو از بهار بيشتر 
دوست داره. ســالمتی آزادی. 

سالمتی زندونيای بی مالقاتی.
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