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يادداشت
گيتي اعتماد؛  شهرساز 

چند ســال قبل محقق جواني در يكي از شــهرهاي 
بزرگ آمريكا خود را به  ظاهر خانم بسيار سالخورده اي 
درآورد و در فضاهاي عمومي به رفت و آمد و گشــت و گذار مشــغول شد. حاصل 
تحقيق او، آن بود كه مردم عادي )به خصوص جوانان( عمدتا نه تنها به سالمندان 
كمكي نمي كنند، بلكه هرجا كه فرصت باشد، حق آنها را ضايع و به آنها اجحاف 
مي كنند. به طور خالصه، زندگي براي ســالمندان در شــهرهاي بزرگ، شلوغ و 

متراكم آمريكا در خارج از خانه، امن و راحت نيست.
البته تحقيق فوق بيشتر در زمينه اجتماعي و فرهنگي بود، اما من مي خواهم به 
اين موضوع بپردازم كه در شهرهاي ما به خصوص شهر تهران كه نمونه بارزي از 
شهرهاي ديگر خواهد بود، زندگي براي اقشار آسيب پذير )سالمندان، معلوالن، 

كودكان و گروه هايي از زنان( امن و راحت نيست.
يكي از رايج ترين و پررفت وآمدترين فضاهاي شهري پياده روها هستند. اگر دقت 
كنيد در يك مسير پياده، گاه بعد از پيمودن چند متر مجبور به رفتن به سواره رو 
مي شويد؛ چون يا به وسيله ديواره هاي يك كارگاه ساختماني يا مصالح ساختماني 
يا ماشين آالت آن كارگاه، ادامه مسير مســدود است و يا بساط مغازه هاي مجاور 
)ميوه فروشي، سوپرماركت ها، تعميرگاه ها و...( پياده رو را اشغال كرده و عبور راحت 
و بي خطر را غيرممكن مي سازد. حتي اگر اين موارد نباشد، رمپ هاي پاركينگ  
كه متأسفانه برخالف مقررات )كه بايد از بر زمين در داخل پياده رو شروع شود( از 
لب سواره رو آغاز مي شود و چنان اختالف سطحي به وجود مي آورد )به خصوص 
در پياده روهايي كه پهن تر بوده و داراي باغچه هستند( كه عبور را خطرناك و گاه 

براي سالمندان و معلوالن غيرممكن مي كند.
به طور كلي شــيب عرضي و طولي هم پياده روها و هم ســواره روها در نقاطي از 
تهران بسيار زياد و صعب العبور اســت؛ نمونه هايي از آن در شمال محله گيشا در 
خيابان هاي فرعي ديده مي شود كه واقعا بسيار دور از استانداردهاي شهرسازي 

است.
نمونه ديگري از فضاهاي عمومي شــهري غيرقابل استفاده براي بخش عمده اي 
از اين اقشار، متروست. حتي در ايســتگاه هايي از مترو كه پله برقي دارند، براي 
رسيدن به پله برقي بايد از پله معمولي گذر كرد و تازه پله برقي هم براي ويلچر و 
كالسكه مناسب نيست و نياز به آسانسور از سطح پياده روي خيابان تا سطح خريد 
بليت و ورود به محوطه و تا سطح سوار شدن قطار احساس مي شود. مشكل عبور 
و مرور پياده يا با ويلچر يا با كالســكه تقريبا در همه فضاهاي عمومي وجود دارد؛ 
از پياده روها گرفته تا پارك ها و سينماها و مراكز اوقات فراغت تا ادارات مختلف. 
حتي در نقاطي كه كنار پله ها رمپ گذاشته اند شيب آنچنان تند است كه رمپ را 

گاه غيرقابل استفاده مي كند.
مشكل ديگر شهر، وجود موتورسوارها در نقاط ممنوعه است. در خيابان هاي شلوغ، 
موتورها يا از پياده رو عبور مي كنند يا در سواره رو در خالف جهت حركت مي كنند 

كه اينها براي پياده ها از همه اقشار بسيار خطرناك است. 
پارك ماشــين در پياده روهــا و جلــوي ورودي هــا و روي پل هــاي پياده رو 
مشــكل ديگري اســت. در بســياري از موارد خط عبور پياده در ســواره روها 
 به پل پياده ختم نمي شــود كه اين هم براي همه اقشــار مشكل ســاز اســت.

 اما دربــاره كودكان، شــهر واقعا نامهربان اســت. جز آبخوري در 2ســطح آن 
هم در معدود نقــاط، تســهيالت خاصي براي كــودكان در شــهر پيش بيني 
نكرده ايــم؛ مثال تعبيه نكــردن تلفن هاي عمومــي براي مواقــع اضطراري، به 

كار نبــردن نرده هاي مناســب در ســاختمان ها يا نقاط 
پرتــگاه و داراي اختالف ســطح در مكان هــاي مختلف 

 شــهر و از اين قبيل. غير از مترو، اتوبوس هاي ما هم براي اقشــار آســيب پذير
 نامناسب است.

شهر تهران و اقشار 
آسيب پذير و حساس

نگاه
سيدابراهيم اميني ؛  عضو شوراي اسالمي شهر تهران

قريب به 3دهه از ۱۴اكتبر۱۹۹2، روزي كه ســازمان 
ملل متحد طي قطعنامه 3/۴۷، سوم دسامبر را به نام 
روز بين المللي افراد داراي معلوليت نامگذاري كرد مي گذرد. نامگذاري اين روز به نام 
گروهي از انسان ها كه طبق آمارهاي موجود بيش از ۴درصد جمعيت جهان را دارا 
هستند نبايد صرفا يك نامگذاري جهت خوشامد گروهي از شهروندان يا تنها يادبود 
و تكريم كالمي آنان دانست و رسيدن به اهداف اين روز نيازمند اقداماتي عملي و 

روي زمين مانده است و نه صرفا شعار.
حقيقت اين اســت كه در اين 3دهه، جامعه جهاني از برآورده ســاختن نيازها و 
امكانات مورد نياز افراد داراي معلوليت ناتوان بوده است. اين ناتواني در حالي است 
كه برآورده ساختن خواسته ها و نيازهاي اين گروه كه اگرچه از قضا پرجمعيت ترين 
اقليت جهان، اما اقليتي كم توقع محسوب مي شوند، چندان هم هزينه بردار نيست. 
بنابراين مي توان گفت بخش عمده اي از نارســايي ها در زمينه حقوق افراد داراي 
معلوليت به نوع نگاه به اين مقوله و ناديده گرفتن حقوق اين قشــر برمي گردد و نه 

تنگناهاي مالي و اقتصادي.
اگرچه نبايد از اين نكته غافل شــد كه وضعيت افــراد داراي معلوليت و توجه به 
حقوق ايشان در سطح جهان قابل مقايســه با 3دهه پيش نيست و در بسياري از 
جهات پيشرفت هايي محسوس هرچند ناكافي در اين زمينه صورت گرفته است. 
براي درك تفاوت در نگاه و همچنين حقــوق افراد داراي معلوليت با زمان تصويب 
قطعنامه همين بس كه درحال حاضر و با تغيير رويكردها به حوزه معلوليت، حتي 
نام روز بين المللي تصويب شده توسط سازمان ملل نيز در عمل از »روز بين المللي 
معلوالن« بــه »روز بين المللي افراد داراي معلوليت« تغيير يافته اســت. اصالح و 
تغييري كه در بطن خود، شخصيت فرد داراي معلوليت را جداي از شرايط فيزيكي 
او ديده و فرد را فارغ از ويژگي هاي جسمي و براساس شخصيت، دانش و مهارت هاي 

او مي شناسد.
در كشور ما نيز طي سال هاي اخير كوشش هايي جهت حمايت از افراد داراي معلوليت 
صورت گرفته است كه بخش مهمي از آن در حيطه قانون و مقررات گذاري باقي مانده 
و اجرايي نشده است. ازجمله مواردي كه همواره مورد انتقاد اين قشر بوده، عدم عدالت 
استخدامي و تحقق نيافتن قوانين مرتبط با سهميه هاي استخدامي و موارد مبتني بر 

تبعيض مثبت درخصوص به كارگيري اين افراد در مشاغل مختلف است.
اما موارد خروج از ورطه سخن و عمل در راستاي تحقق حقوق افراد داراي معلوليت 
نيز بيشتر معطوف به اقدامات شهرداري ها و مناسب سازي معابر عمومي بوده است، 
اقدامي پســنديده اما ناكافي. ازنظر بسياري صرف مناسب ســازي معابر به معناي 
حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت است. اما بايد از خود پرسيد هدف از حضور 
همه ما، ازجمله فرد داراي معلوليت از حضور در ســطح شهر و تردد در خيابان ها 
چيست؟ آيا جز اين است كه گشــت و گذار و تغيير حال و هواي فردي تنها بخش 
اندكي از هدف شــهروندان از حضور در معابر عمومي است و در اغلب موارد خروج 
افراد از محل ســكونت براي اهداف مختلفي ازجمله رســيدگي به امور شــغلي، 

اقتصادي، علمي، فرهنگي، ورزشي و تفريحي است؟
پس بايد گفت حتي اگر ســطح خيابان ها نيز به صورت كامل مناسب عبور و مرور 
فرد داراي معلوليت گردد، مادامي كه فرهنگسازي براي نگاه مناسب به وي و امكان 
حضور مناسب و مؤثر او در سطح جامعه فراهم نگردد، مناسب سازي معابر نيز ابتر 
و بي اثر است. الزمه تحقق نگاه مناسب و حضور مؤثر فرد داراي معلوليت در جامعه 
نيز فرهنگسازي  و زدودن اين طرز تفكر اشتباه از برخي اذهان است كه معلوليت را 

برابر با ناتواني مي دانند.  نتيجه اينكه مادامي كه فرهنگسازي 
مناسبي در رابطه با فرد داراي معلوليت و حقوق وي ازجمله 

حق حضور و نقش آفرينــي برابر با فرد بدون معلوليــت در جامعه براي حاكمان و 
شهروندان تبيين نگردد، مناسب سازي فيزيكي شهرها فاقد فايده الزم خواهد بود.

 ضرورت تغيير نگرش 
به معلوليت

ضميمه  پنجشنبه ها

2روز مانده به پايان تعطيالت 2هفته اي، تصميمات جديدي 
گرفته شده؛ قرار است طرح هوشمند مديريت كرونا ادامه 
يابد و تردد شــبانه در شــهرهاي قرمز و نارنجي همچنان 
ممنوع باشد. اين را رئيس كميته اجتماعي و انتظامي ستاد 
ملي مقابله با كرونا در دوازدهمين روز از اعمال محدوديت ها 
اعالم كرد. مدت اجراي تصميمات جديد هم از روز شنبه تا 
پايان هفته آينده خواهد بود. قرار است از اين پس، وزارت 
بهداشت روزهاي دوشنبه هر هفته، وضعيت شهرها را اعالم 
كند و براســاس آن محدوديت هاي جديد اعمال شود. در 
همين ۱2روز گذشته، بنا بر اعالم ستاد ملي مقابله با كرونا از 
۱60شهر قرمز، تنها 6۴شهر در اين وضعيت باقي مانده اند 
و ۹6شهر به نارنجي تغيير رنگ داده اند. تهران هم يكي از 
شهرهاي خارج شده از وضعيت قرمز است. حاال پايتخت به 

رنگ نارنجي درآمده، اما فرمانده ستاد مقابله با كروناي تهران 
مي گويد اين شرايط ناپايدار و شكننده است؛ هر چند كه آثار 
اعمال محدوديت ها در ريتم شهري ديده شده. استناد او به 
كاهش 30درصدي تراكم تردد در شهر و حمل ونقل عمومي 

است. ديروز شماره جان باختگان به 362نفر رسيد.
فردا آخرين روز از نخستين مرحله قرنطينه 2هفته اي در 
پاييز است. از اسفند سال گذشته تاكنون، اين دومين بار 
اســت كه قرنطينه به معني جدي تــري در ايران اعمال 
مي شود؛ بار اول در هفته دوم تعطيالت نوروزي و بار دوم 

از ابتداي آذر.
اعمال قرنطينه دوم، زماني اتفاق افتاد كه در 2 ماه پاييز 
يعني مهر و آبان، ۱۹هزار و ۴۱8نفر جانشان را از دست 
دادنــد و ۴02هزارو8۴6نفر مبتال شــدند. ۴۴درصد از 
آمار كل فوتي هاي كرونا، در همين 2 ماه گذشــته ثبت 
شــد. آبان،  ماه ركورد هاي جديد در فــوت و ابتال بود؛ تا 
جايي كه در بيســت و هفتمين روز آن، باالترين ميزان 

در همه ليگ هاي ورزشي 
كه در حال برگزاري است، ورزش

همــه ســعي مي كننــد 
پروتكل هاي بهداشــتي را رعايت كنند. 
تســت مي  گيرند، ضدعفوني مي كنند، 
آنهايي كه تست كرونايشان مثبت است را 
قرنطينه مي كنند و... اما در ليگ  واليبال 
زنان، سختگيري ها بيشتر است. نه اينكه 
مســئوالن برگزاري ليگ و فدراســيون 
قوانين جداگانــه اي براي زنان داشــته 
باشند، اين خود آنها هستند كه پروتكل ها 
را جدي تــر گرفته اند و حتــي بعضي از 
بازيكنــان موقع مســابقه هم ماســك 
مي زنند. بعضي ها مي گويند آنها بيش از 
حد حساس هستند، نظر بعضي ها هم اين 
است كه آنها وسواســي اند. اما خود زنان 
مي گويند بــراي پيشــگيري از بيماري 

ماسك استفاده مي كنند.
ليــگ واليبــال زنــان از 2۹آبــان آغاز 

مرگ يعني ۴82مورد ثبت شــد و بــا افزايش نگراني ها 
از رســيدن مرگ هاي روزانه بــه 600نفــر، از اول آذر، 
محدوديت هاي سختگيرانه تري اعمال شد. 2روز مانده 
به پايان مرحله اول قرنطينه، بسياري نگران وضعيت بعد 
از پايان محدوديت ها و بروز پيك شــديدتري از بيماري 
هستند. در پايان هفته اول قرنطينه، خسرو صادق نيت، 
رئيس بيمارســتان امام خميني گفته بود محدوديت ها 
بايد هدفمند شود. اگر مردم رعايت كنند، زمستان قرباني 
كمتري خواهيم داشت و در غيراين صورت، بايد منتظر 
پيك چهارم بيماري ماند. از آن طرف معاون كل وزارت 
بهداشت هم كه از نتيجه اعمال محدوديت ها راضي است، 
گفته بود كه ترددها كاهش يافته، تماس هاي اجتماعي 
كمتر شده و پروتكل هاي بهداشتي به ميزان قابل توجهي 

افزايش پيدا كرده است. 
در اين وضعيت، چند ســؤال باقي مي ماند؛ اينكه تا چه 
زماني اين محدوديت ها بايد اعمال شود و شرايط بعد از 
پايان قرنطينه چه خواهد بود؟ عدد مهار كرونا كدام است 
و چه زماني مي توان گفت قرنطينه نتيجه مثبتي داشته 

است؟ جمعي از متخصصان رشته 
اپيدميولوژي، عفوني و بيهوشي و 

مسئوالن بخش هاي آي سي يو و اورژانس بيمارستان ها، 
در گفت وگو با همشهري به اين سؤال ها پاسخ داده اند.

سناريوهاي پس از  وضعيت قرمز
 همشهري از جزئيات تأثير اعمال محدوديت هاي 2هفته اي بر زنجيره انتقال كرونا 

و چشم انداز هفته آينده گزارش مي دهد

متخصص مغز و اعصاب مي گويد: 
ماسك زدن موقع مسابقه، احتمال 

ايست قلبي را باال مي برد

سناريوهاي پس از  وضعیت قرمز
    پاسخ  به 6سوال درباره محدوديت هاي جديدكرونا  و چشم انداز هفته آينده

  رئيس اتاق اصناف تهران :  فعاليت گروه هاي ۱  و 2  شغلی درتهران از شنبه مجاز مي شود

ليگ زنان با ماسک 
نفس می کشد

شــده و بازي ها در 2گــروه در تهران و 
اصفهــان انجام مي شــود. در چند بازي  
كه در اصفهان برگزار شــده، 3بازيكن از 
ذوب آهن و 2بازيكن از پيكان در بيشــتر 
دقايق بازي ماســك داشــته اند. هانيه 
محتشــمي پور بازيكن پيكان اســت كه 
ترجيح مي دهد با ماســك به زمين برود. 
او مي گويد به ماســك عــادت دارد:  »ما 
قبل از شــروع ليگ 2ماه تمرين داشتيم 
و همــه در تمرينات ماســك مي زديم. 
من به ماســك عادت كردم و ديگر موقع 
بازي هم با ماسك بازي مي  كنم.« اما چرا 

در تمرينات پيــكان بازيكنان مجبور به 
استفاده از ماسك بودند؟ هانيه مي گويد: 
»همــه پروتكل هاي بهداشــتي رعايت 
مي شــد و هر روز براي تمرين ســالن را 
ضدعفوني مي كردند اما چون اين امكان 
وجود نداشــت كه براي هر نوبت تمرين 
تســت بدهيم، همه ماســك مي زديم تا 
مشكلي پيش نيايد.« هانيه در بازي سوم 
تيمش كه مقابل ذوب آهن برگزار شــد، 
ماســك نداشــت: »2بازي اول حتي از 
تمرينات هم سبك تر بود و مشكلي براي 
زدن ماسك نداشتيم اما بازي با ذوب آهن 

خيلي سنگين بود و نمي شد ماسك زد. 
موقع تمرينات هم وقتي فشار خيلي باال 
مي رفت يك گوشه اي از سالن مي رفتم، 
ماسكم را درمي آوردم و نفس مي گرفتم.«

آيا فدراســيون واليبال قانون مشخصي 
براي اســتفاده از ماســك دارد؟ آيتك 
سالمت، يكي ديگر از بازيكنان ذوب آهن 
كه از ماسك اســتفاده مي كند، مي گويد 

فــدراسيـــــون 
هيچ كسي را از اين 

كار منع نكرده است: »هر كسي كه مايل 
باشد، مي تواند از ماسك استفاده كند. 

 ليلي خرسند 
خبرنگار

 زهرا جعفرزاده 
خبرنگار
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زندگی در تور زنان صياد
روايت همشهري از ناخدا معصومه و صيادي زنان  در دل خليج فارس

امروز ۱3آذر، 
سوم دسامبر، 

روز جهاني افــراد داراي معلوليت 
نامگذاري شده اســت؛ روزي كه 
بهانــه اي مي شــود تا دســت كم 
مشــكالت معلــوالن، توان يابان و 
در كنارش ســالمندان و كســاني 
كه به طور موقت دچــار معلوليت 
مي شوند، بيش از هر زمان ديگري 
مطرح شــود؛ به اميد آنكه شنيده 
شــود و اقدامي برايشــان صورت 

بگيرد.

۱0 ماه بيكاري 
و غيبت حداقل 

حمايت هــاي اقتصــادي در بدنه 
ضعيف تئاتر كشور، اتفاقي است كه 
در هجوم مشــكالت ديگر هيچ گاه 
ديده نشد؛ ســختي كه كم وبيش 
ديگر هنرمندان دچار آن شــدند و 
همچنان با آن دســت و پنجه نرم 
مي كنند. حاال ايــده تازه اي مطرح 

شده است. 

تهران در مسير 
مناسب سازي 
براي معلوالن
 پيروز حناچي:  ديگر 

هيچ پروژه اي بدون توجه به 
پيوست هاي دسترس پذيري 

افتتاح نمي شود

 اينترنت روي
 صحنه تئاتر ايران 

 مدير مركز هنرهاي نمايشي
 از ايجاد يك تلويزيون اينترنتي

براي حمايت از تئاتر ها  خبر داد 

صفحه3 را 
بخوانيد

صفحه18 
را بخوانيد

4

اعداد كلیدي
بودجه 1400
   حداقل حقوق كارمندان دولت و 
بازنشستگان: 3.5ميليون تومان

  ســقف معافيــت مالياتــي 
حقوق بگيران: 4ميليون تومان

  رشــد حقــوق كارمندان و 
بازنشستگان: 25درصد

  قيمــت هر بشــكه نفت در 
بودجه: 40دالر

  ميــزان فــروش داخلــي و 
خارجــي نفــت: 2.3ميليون 

بشكه در روز
  وضع ماليات بر خودروهاي 
سواري 2ميليارد تومان به باال

  پيش بيني نرخ تورم در سال 
آينده؛ 22درصد

  وام ازدواج به هــر عروس و 
داماد؛ 50ميليون تومان

بررسی زندگی دكتر »محمد 
معین«  استاد مسلم ادبیات 
فارسی از نگاه فرزند ارشدش 

دكتر »مهدخت معین«

خانه موزه دكتر معین و استاد 
امیرجاهد در محدوده شرق 

تهران قراردارد

پدرم 18ساعت 
در روز کار می کرد

صفحه های جدید

روانشناسی 
 مراقبت از روان در گفت وگو  با 

مهدی اسماعیل تبار

آشپزی 
 غافلگیری با  دسرخانگی  

گل خانه
گزارشی درباره »پارك شهر«؛ 

نگین زمردی پایتخت
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 قابي كه ديروز از تقديــم اليحه بودجه 
ســال1400 به مجلس شوراي اسالمي دولت

ثبــت شــد، قابي اســت مانــدگار، نه 
رئيس جمهور به مجلس رفت تا اليحه بودجه را تحويل 
بدهد و نه رئيس مجلس در جاي خود ايستاد تا اليحه را 
تحويل بگيرد؛ اين غريبانه ترين حالت تحويل بودجه در 
روزهاي ســخت اقتصادي بود. اين نخســتين تقابل 
رئيس جمهــور و رئيس مجلس در 6 ماه گذشــته كه 
مجلس جديد روي كار آمده اســت، نيســت؛ حسن 
روحاني تاكنون در 3نوبت كه طبق عرف بايد در مجلس 
حضور مي يافت، از پاستور نظاره گر تحوالت مجلس بوده 
و دليل اين موضوع مصوبات ستاد كرونا اعالم شده است، 
اما همنشــيني ســران 2قوه در همين 6 ماه به معدود 
جلسات شــوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا 
محدود شده كه تعدادش به كمتر از انگشتان يك دست 

مي رسد.
 غيبت ديروز رئيس جمهور خبر از اوج گيري تنش در 
روند تعاملي مجلس و دولت در آستانه سيزدهمين دوره 
انتخابات رياســت جمهوري را مي دهد.  به نظر مي رسد 
دولت دوازدهم و مجلس يازدهم اگر الزم باشد از روي 
اجبار همديگر را تحمل مي كنند. براســاس ماده182 
قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي، دولت 
موظف است اليحه بودجه ساالنه كل كشور را حداكثر 
تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس ارائه دهد. هرچند 
نامي از حضور رئيس جمهور براي تقديم اليحه بودجه 
ساالنه در اين ماده قانوني نيامده است، اما حضور روساي 
جمهور در زمان ارائه بودجه و دفاع از آن روندي مرسوم 
و معمول است كه در ادوار گذشته صورت گرفته است و 
حاال غيبت توأمان 2رئيس قوه در زمان تقديم و دريافت 

اليحه بودجه امري بي سابقه است.
 رئيس جمهوري با عنوان رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
و براساس توصيه ستاد مقابله با كرونا به مجلس نرفت و 
رئيس مجلس هم ترجيح داد با حضور در ميان جمعي 
از نمايندگان كه براي رعايت همين پروتكل ها براساس 
اصل رعايت فاصلــه اجتماعي به صــورت مجازي و با 
حضور در ساختمان مشروطه در نشست هاي مجلس 
حاضر مي شوند، به ســاختمان مشروطه برود و سكان 
اداره مجلس را بــه نايب رئيس دوم خود بســپارد. به 
اين صورت، روســاي 2قوه كه از رقباي قديمي هم در 
سياست هستند در آستانه نخســتين قدم براي ورود 
به ســال1400 براســاس فرمول رعايت پروتكل هاي 

بهداشتي با يكديگر مقابله به مثل كردند. غيبت حسن 
روحاني در نشســت هاي مجلس يازدهم مســبوق به 

سابقه است. 
او در 2نشستي كه براي بررســي رأي اعتماد به وزراي 
پيشــنهادي اش براي تصدي وزارت صمت )در تاريخ 
22مرداد و هشتم مهرماه( برگزار شد، به مجلس نرفت 
و اين غيبت اعتــراض و گاليه جمعــي از نمايندگان 
را به دنبال داشــت؛ آنچنان كه بــر رأي نمايندگان به 
صالحيت نخســتين گزينه او، حسين مدرس خياباني 
تأثير گذاشــت و او از تصدي وزارت بازماند. هشــتم 
مهرماه حســن روحاني بار ديگر طبق عــرف بايد در 
مجلس حاضر مي شــد. با اين حال در روزي كه جلسه 
رأي اعتماد به عليرضا رزم حســيني، گزينه دوم دولت 
براي وزارت صنعت، معدن و تجارت در مجلس برگزار 
مي شد، روحاني از پاستور نظاره گر عملكرد نمايندگان 
بود. اعتراض هايي به غيبت او در صحن شــد، اما نهايتا 

رزم حسيني رأي آورد. 
پيش تر نيز برخي از نمايندگان ازجمله حسن نوروزي، 
نماينده رباط كريم از تريبون مجلس اعالم كرده بودند كه 
اگر رئيس جمهور باز هم در مجلس حاضر نشود و بودجه 
را كسي غير از او به مجلس ارائه كند، مجلس به كليات 
اليحه بودجه رأي نخواهد داد. مجلس يازدهم تندترين 
اظهارات را از زمان آغاز تاكنون عليه دولت و شــخص 
رئيس جمهور داشته است؛ چنان كه حسينعلي اميري 
اخيرا گفته بود: معاونت حقوقي رئيس جمهور در ارتباط 
با نطق و اظهارنظر برخي نمايندگان كه مصداق اهانت 
به رئيس جمهور بوده، از برخي نمايندگان شكايت كرده 
است. اين نطق ها و اظهارات چنان تند و بي سابقه بوده 
كه در مواردي برخي نمايندگان رئيس جمهور را تهديد 
به اعدام هم كرده اند. امتناع دولتي ها از حضور در مجلس 
اخيرا به وزيران هم رســيده است. پيش تر علي بابايي، 
سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس گفته بود وزرا 
مي گويند كه به علت رعايت پروتكل هاي بهداشــتي از 
حضور در جلسات ازجمله جلسات مجلس منع شده اند.

برخــي وزيران در جلســات علني مجلــس تندترين 
اهانت ها را شــنيده اند كه معروف تريــن مصداق آن 
حضور محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه در جلسه 
علني مجلس بود؛ جلسه اي كه او دروغگو خطاب شد و 
نمايندگان با فريادهايشان مانع از سخنراني وي  شدند. 
بعد از اين جلسه رهبر معظم انقالب درباره حفظ حرمت 

مسئوالن به مجلس تذكر دادند.

 سال گذشــته همين ايام مذاكرات 
ايران و آمريكا با وساطت فرانسه براي دیپلماسی

لغو تحريم ها در ازاي ادامه تعهدات 
ايران، به توافقاتي رســيد كه تندروها با نقشه ترور 
شهيد سردار ســليماني معادله را به هم زدند؛ حاال 
همان اتفاق در آستانه روي كار آمدن جو بايدن و با 
ترور شهيدمحسن فخري زاده رخ داده و بايد منتظر 
ماند و ديد آيا اين بار بايدن مي تواند نقشه تندروها را 

خنثي كند؟ 
روز گذشته جو بايدن، رئيس جمهور منتخب آمريكا 
در گفت وگويي با روزنامه نيويورك تايمز در پاسخ به 
اين سؤال كه آيا به ديدگاهش درباره توافق هسته اي 
ايران كه پيش از اين در يادداشتي در پايگاه اينترنتي 
شبكه سي ان ان منتشر كرده بود، پايبند است يا نه، 
گفت: سخت خواهد بود، اما بله.  او در آن يادداشت 
موردنظر نوشته بود كه »اگر ايران به پايبندي جدي 
به توافق هســته اي بازگردد، آمريكا به عنوان نقطه 
آغاز مذاكرات بعدي به اين توافق بازخواهد گشت. و 
تحريم هايي را كه در دولت دونالد ترامپ عليه ايران 

اعمال شده بود، لغو مي كند.«
بايدن در اين گفت وگو افزود: ببينيد، بحث زيادي 
درباره موشــك هاي نقطه زن و طيــف ديگري از 
چيزهايي وجود دارد كه موجب ثبات زدايي منطقه 
مي شود، اما واقعيت اين است كه بهترين راه براي 
رسيدن به كمي ثبات در منطقه، كنار آمدن با اين 
برنامه هسته اي ايران است.  رئيس جمهور منتخب 
آمريكا ادامه داد: با رايزني متحدان و شــركايمان 
در مذاكرات و توافق هاي بعدي براي ســخت تر و 

طوالني تر كردن محدوديت هاي هســته اي ايران 
همچنين مطرح كردن برنامه موشكي اش، مشاركت 
خواهيم كرد. او افزود: آمريكا اگر ضرورت داشــته 
باشد، هميشه گزينه بازگرداني سريع تحريم ها را 

دارد و ايران اين را مي داند. 
موضوع مســتحكم تر كردن برجام تنها خواســته 
آمريكا نيست، خروج آسان ترامپ از برجام و تالش 
او براي اســتفاده از مكانيسم ماشــه در شرايطي 
كه آمريكا ديگر عضــوي از برجام نبود، نشــان از 
آسيب پذير بودن توافق هسته اي دارد و محمدجواد 
ظريف، وزير خارجه 2سال قبل پيشنهاد داده بود 
در ازاي تصويب برجام در كنگره آمريكا، ايران هم 
پروتكل الحاقي را در مجلس به تصويب برســاند؛ 
البته آن زمــان كه ظريف اين پيشــنهاد را مطرح 
مي كرد مجلسي در ايران بر سركار بود كه برجام را 
به تصويب رسانده بود؛ درحالي كه اكنون مجلسي 
در ايران فعاليت دارد كه همين 2روز قبل طرح توقف 
اجراي پروتكل الحاقي را به تصويب رسانده است. 
ساعاتي بعد از تصويب كليات اين طرح، جوزپ بورل، 
مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا با وزير خارجه 
ايران تماس گرفت و بر تالش هاي خود براي حفاظت 

از برجام تأكيد كرد. 
همزمان خبرگزاري رويترز در گزارشــي نوشــت 
كه مطابق مكاتبات ديپلماتيك، فرانســه، آلمان 
و انگليس در اواخر  ماه اكتبــر يعني 4 يا 5 ماه قبل 
از دولــت ترامپ خواســته بودند تــا درخصوص 
تحريم هاي جديد عليه بانك هاي ايراني تجديدنظر 
كند؛ چراكه اين اقدام مانع تجارت هاي بشردوستانه 
مشروع شــده و به منافع مشترك متحدان آسيب 

مي زند. 
رويترز مطابق داده هاي حاصل شده از بانك مركزي 

و گفت وگو با بانــك داران و همچنين ديپلمات ها 
و مقامات غربــي ادعا كرد كه بانــك فدرال آلمان 
يك تســهيالت ســپرده چند ميليارد يورويي را 
براي بانك هاي ايرانــي - ازجمله 2بانكي كه هدف 
تحريم هاي جديد آمريكا قرار گرفتــه بودند - باز 
نگه داشــته تا در زماني كه دسترسي اين كشور به 
سيستم  مالي جهاني عمدتا قطع شده بود، شاهراه 
بانكي  موردنياز تهران را در اختيــارش قرار دهد. 
آمريكا همان زمان به عنوان بخشي از كمپين فشار 
حداكثري تحريم هايي را عليه 18 بانك ايراني اعمال 
كرده بود. درخواست 3كشور اروپايي در حالي فاش 
شده كه از سوي ديگر گزارش هايي از آمريكا منتشر 
شده كه براســاس آن دونالد ترامپ قصد افزايش 
فشــار بر ايران در يكي، 2ماه باقي مانده از دوران 

رياست جمهوري اش را دارد.
 در همين چارچوب ديلي بيست در گزارشي مدعي 
شد كه دونالد ترامپ سياستگذاري و موضع گيري در 
قبال ايران را به مشاوران ارشد خود اعطا كرده، ولي 
تأكيد كرده كه كار را به جنگ نكشند. شوراي امنيت 
سازمان ملل قرار است در  ماه جاري ميالدي يعني 
دوم دي درخصوص برنامه جامع اقدام مشترك يك 

نشست برگزار كند.
ايران روز جمعه و ساعاتي بعد از ترور شهيد محسن 
فخري زاده، دانشمند برجسته هسته اي كه در يك 
حمله تروريســتی در آبسرد به شــهادت رسيد از 
شوراي امنيت خواســته بود اين اقدام جنايتكارانه 
را محكوم كند، اما رسانه هاي غربي گزارش داده اند 
بعيد است شوراي امنيت قصد صدور بيانيه اي با اين 
مضمون را داشته باشد؛ چون حتي اگر يكي از اعضا 
چنين درخواستي داشته باشــد، احتماال با وتوي 

آمريكا همراه خواهد شد.

حسن روحاني براي سومين بار در روزي كه طبق سنت بايد به مجلس مي رفت 
 به دليل توصيه هاي ستاد كرونا، در پاستور ماند. رئيس مجلس هم 

از ساختمان مشروطه اتفاقات صحن علني را دنبال كرد

رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا در تماس با ظريف اعالم كرد كه بر حفاظت از برجام تأكيد دارد

فاصله اجتماعي روحاني و قاليباف

پيام بورل و  بايدن

 طرح مجلسي ها در لغو تعهدات برجامي 
ايران و اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي مجلس

مخالفت صريح و علني رئيس جمهور را 
يك روز پس از تصويب آن در مجلس به همراه داشت. 
با اين حال اين طرح كــه با قيد دو فوريت در مجلس 
بررســی و تصويب شــده بود، پس از يك بار رفت و 
برگشت بين مجلس و شورای نگهبان مهر تاييد خورد.

 ســاير اعضاي دولت ازجمله اســحاق جهانگيري، 
معاون اول رئيس جمهور قبل از آنكه شورای نگهبان 
نظر نهايی خود را دربــاره مصوبه مجلس اعالم كند، 
اين مصوبــه را نقض اصل تفكيك قــوا و دخالت در 
كار شــوراي عالي امنيت ملي اعالم كردند. محمود 
واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور نيز مصوبه مجلس 
را بخشي از دستور كار جلسه دولت اعالم كرد و گفت: 
اكثر اعضاي دولت نسبت به طرح در رابطه با مسائل 
هسته اي، نگراني هايي داشــته اند كه راجع به آن با 
دستگاه هاي ذيربط مشورت نشــده است. اين طرح 
پختگي الزم را ندارد لذا در نحوه اجرا مشــكل پيش 
مي آيد. اكثر اعضاي هيأت دولت نگــران بودند اين 
طرح در روابط ديپلماتيك و مسائل داخلي مشكالتي 
به وجود بيــاورد. طرح مجلس، دولــت را موظف به 
اخراج بازرسان آژانس، توقف اجرای پروتكل  الحاقی 
و از سرگيری غنی ســازی 20درصد می كند. حسن 
روحاني، رئيس جمهور در جلســه چهارشنبه هيأت 
دولت ضمن عذر غيبت خود در هنگام تقديم اليحه 
بودجه1400 شــايعات در اين باره را رد كرد و گفت: 

در رســانه ها مطرح شــود كه عدم حضور امروز من 
در مجلس شوراي اســالمي به خاطر مصوبه ديروز 
مجلس شوراي اسالمي اســت كه البته با آن مصوبه 
دولت موافقت ندارد و آن را بــراي روند فعاليت هاي 
ديپلماتيك مضر مي داند، اما نرفتن به مجلس صرفا 
به دليل پروتكل هاي بهداشتي بوده و نه مسئله ديگر.

اخالق را زیرپا نگذارید
روحاني پاسخ منتقدان نسبت به عقب ماندن برنامه 
هسته اي ايران در دولت تدبيرواميد را هم داد: »بسيار 
مهم است كه در اين شــرايط، آمار و ارقام و شرايط 

سال هاي گذشته را در تمام زمينه ها ازجمله در زمينه 
هســته اي دقيقا مورد توجه قرار دهيم، شرايطي كه 
امروز در زمينه هسته اي داريم به مراتب باالتر از 8سال 
پيش است. قدرتي كه امروز در زمينه هسته اي داريم، 
از يك IR1 و IR2 كه بخشي از IR2 ناقص بود امروز 
به IR8 و IR9 رســيديم. امروز قادريم IR2M را در 
زنجيره هاي متعدد غني ســازي كنيم. امروز قادريم 
در IR6 زنجيره غني سازي داشته باشيم، يك چنين 
قدرتي هيچ وقت نه در 8سال و نه در هيچ زمان ديگر 
در تاريخ ايران نبوده است. امروز ما از لحاظ هسته اي 
از هر زمان ديگر قدرتمندتر و توانمندتريم و از لحاظ 
امكانات تحقيق و توسعه شرايط ما از هر زمان ديگر 
بهتر اســت. نبايد رقابت هاي سياسي يا رقابت هاي 
انتخاباتي )كه به نظر من هنوز زود اســت كه شروع 
شــود براي انتخابات ســال1400(، باعث شود كه 
اخالق را زير پا بگذاريم يا حقايــق را زير پا بگذاريم. 
واقعيت ها را خيلي روشن و شفاف بايد با آمار و ارقام 

به مردم بگوييم.

يك روز پس از تصويب كليات طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها در مجلس كه دولت را موظف به خروج از 
پروتكل الحاقي مي كند، روحاني صريحا با آن مخالفت كرد و جهانگيري از نامه دولت به شوراي نگهبان خبر داد

جلسه دوم دادگاه رئيس سازمان خصوصي سازي برگزار شد

اصالح و تأیید مصوبه برجامی مجلس

 ماجرای واگذاری 
کشت و صنعت مغان

در حاشيه سياست

  پدرساالر اصالحات کیست؟
قائم مقام حزب اصالح طلب اتحاد ملت به اظهارات اخير عضو حزب 
كارگزاران سازندگي واكنش نشان داد؛ آذر منصوري به خبرآنالين 
گفته كه »تصميمات اصالح طلبان حداقــل بعد از انتخابات92 
وجه جمعي و ائتالفي به خود گرفته است، همه احزاب و گروه ها 
و شــخصيت ها ديدگاه هاي خود را مطرح مي كنند و تصميمات 
به صورت جمعي گرفته مي شود. نه آقاي خاتمي و نه هيچ تشكل 
ديگري خود را پدر ساالر اصالح طلبان نمي دانند.« فائزه هاشمي 
از اعضاي حزب كارگــزاران اخيرا طي اظهاراتــي در واكنش به 
»عالقه مندي حزب كارگزاران براي تبديل شــدن به پدرساالر 
اصالحات« گفته بود: »جرياني كه پدرســاالر است، حزب اتحاد 

ملت است كه نزديك ترين به آقاي خاتمي است.«

  ادعاي معین درباره یك ترور
مصطفي معين، وزير علوم سابق در واكنش به ترور شهيد محسن 
فخري زاده، از ترور يكي ديگر از دانشــمندان كشورمان توسط 
تروريست هاي رژيم صهيونيستي در دهه80 شمسي نوشت و به 
انتقاد از پنهان كاري در اين خصوص پرداخت. به گزارش جماران، 
مصطفي معين در صفحه اينستاگرام خود تصاويري منتشر كرد 
و نوشت: »در تاريخ 26دي1385، دكتر اردشير حسين پور استاد 
فيزيك هسته اي دانشگاه شيراز و سرپرست آزمايشگاه تحقيقاتي 
مالك اشتر در خوابگاه صدراي دانشگاه با گاز راديواكتيو توسط 
عوامل موساد ترور شــد. در آن زمان ترور اين دانشمند برجسته 
هسته اي از سوي مقامات تكذيب شد )كه سيستم اطالعاتي زير 
ســؤال نرود!( و او به عنوان مورد گازگرفتگي معمولي، غريبانه به 

خاك سپرده شد.«

  روایتي از برخورد امام با ِگرادهندگان
مرتضي مبلــغ، عضو حزب اتحــاد ملت درباره اظهــارات اخير 
وزيرامورخارجه مبني بر اينكه »عــده اي از داخل به خارجي ها 
ِگرا مي دهند كه اگر ما در ايران روي كار بياييم، مي توانيم با شما 
توافق كنيم« به اعتمادآنالين گفت: اينكه شخصي به خودش اجازه 
تماس غيرمتعارف با خارج را بدهد و به همين راحتي حاضر باشد 
مسايل سياسي كشــور تحت تأثير عمل او قرار بگيرد، يك رفتار 
بسيار وحشتناك اســت. مبلغ با ذكر يك روايت تاريخي گفت: 
در زمان حضرت امام)ره( يكي از آقاياني كــه در وزارت خارجه 
مسئوليتي هم داشــت، با يكي از كشورها تماســي برقرار كرده 
بود و در مسئله انتخاباتي كاري شــبيه همين آقايان انجام داده 
بود. به محض اينكه خبر به امام رســيد، بالفاصله دستور عزل را 
صادر كردند تا ديگران به خودشان اجازه وارد شدن به اين بازي 

خطرناك را ندهند.

  مصوبه مجلس، گل به خودي بود
عضو شــوراي مركزي حزب كارگزاران مجلس را مقصر گراني ها 
دانست؛ سعيد ليالز با اشاره به مصوبه اخير مجلس با عنوان »اقدام 
راهبردي براي لغو تحريم ها« و صعودي شدن قيمت دالر و سكه 
پس از تصويب اين طرح، به ايلنــا گفت: با توجه به اينكه مجلس 
بعد از گراني دالر در ماه هاي گذشته دولت را مسئول آن دانست، 
بي راه نيست كه با افزايش نرخ ارز بعد از مصوبه مجلس درخصوص 
صنعت هسته اي، مجلس را مقصر و مســئول گراني ناشي از اين 
تصويب بدانيم. وي افزود: واضح است كه تصويب چنين طرح هايي 
كه هيچ پايه اجرايي  ندارد، اوال گل به خودي و دوما بازي در زمين 

حريف و دشمن است.

  تقدیر نمایندگان از دستگاه قضایي 
115 نماينده مجلس شــوراي اســالمي با صدور بيانيه اي كه در 
تريبون رسمي جلسه علني روز گذشته قرائت شد، از عملكرد مثبت 
دستگاه قضا در برخورد با تخلفات خصوصي سازي قدرداني كردند. 

دخالت در اختيارات 
شوراي عالي امنيت ملي

معاون اول رئیس جمهور روز چهارشنبه 
در حاشیه جلسه هیأت دولت با اشاره 
به مصوبه مجلس در عقب راندن برجام 
به خبرنگاران گفت: این مصوبه از نظر 
قانون اساســي، دخالت در اختیارات 
شوراي عالي امنیت ملي و دخالت در 
قوه مجریه و از نظر بار مالي نیز معاون 
حقوقي رئیس جمهــور به من گزارش 
داده اســت که در ایــن 3 زمینه بار 
مالي دارد و دخالــت در قوه مجریه و 
نیز دخالت در کار شوراي عالي امنیت 
ملي است. اسحاق جهانگیري با بیان 
اینكــه قانونگــذاري و تفكیك قوا 
براســاس قانون اساسي تفسیر شده 
اســت، تصریح کرد: در قانون اساسي 
رئیس جمهور به عنوان کســي که از 
طرف مردم انتخاب مي شود اختیاراتي 
دارد که باید عمل کند. وزیر خارجه هم 
اختیاراتي دارد که در سیاست خارجي 
باید آنها را انجام دهد و به سازمان انرژي 
اتمي هم وظایفي داده شده است، قطعا 
دستور به این دســتگاه ها که اینگونه 
حرکت کن یا این چنین ســانتریفیوژ 
نصب کن دخالت در امور اجرایي است. 
او تأکید کرد: نمي شود با موضوع مهم 
امنیت ملي کشــور برخورد لحظه اي 
و احساســي کرد. این نیازمند تدابیر 
بسیار زیادي اســت و دولت مخالف 
این مصوبه است و این مسائل را براي 
شــوراي نگهبان نوشــته ایم. وي در 
پاسخ به پرسشي مبني بر اینكه خود 
دولت در ســال۹۲ پرونده هسته اي را 
از شــوراي عالي امنیت ملي به وزارت 
خارجه تحویل داده است، گفت: نخیر 
اینطور نیســت در ســال۹۲ مجري 
سیاســت هاي شــوراي عالي امنیت 
ملي، دبیر آن بــوده و در مقطعي هم 
این کار به وزیر خارجه واگذار شــد 
امــا سیاســتگذاري آن همچنان با 

شوراي عالي امنیت ملي است.

ث
مك

   اصالح جزئي طرح نمايندگان
نمایندگان مجلس، ماده 6طرح اقدام راهبردي براي لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران را به منظور تامین نظر 
شوراي نگهبان اصالح کردند. براین اساس عبارت »یك ماه« به »۲ماه« و همچنین عبارت »تصویب« به »الزم االجرا« 
تغییر یافت. دولت جمهوري اسالمي ایران موظف است درصورت عدم اجراي کامل تعهدات کشورهاي متعاهد طرف 
توافق هسته اي در قبال ایران و عادي نشدن روابط بانكي و رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده هاي 
نفتي ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش ۲ ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون، در مجلس شوراي 

اسالمي نظارت هاي فراتر از پادمان ازجمله اجراي داوطلبانه سند )پروتكل الحاقي( را متوقف کند.

دادگاه  دوم  جلســه 
رســيدگي بــه اتهامات قضایی

رئيس ســابق ســازمان 
خصوصي ســازي  و معاون ســابق وزير 

اقتصاد روز گذشته برگزار شد.
نخســتين جلســه دادگاه »ميرعلــي 
اشــرف عبــداهلل پوري حســيني« روز 
دوشــنبه برگزار شــده بــود؛ وي كه 
مردادماه سال گذشــته بازداشت شده 
بود، چنان كه در تصاوير ديده مي شــود 
با لباس شــخصي در دادگاه حاضر شده 
و به نظر مي رســد كه با قرار وثيقه آزاد 
اســت. پوري حسيني از ســوي مدعي 
العموم به »اخالل عمــده در نظام توليد 
و اقتصاد كشــور« و به تاراج دادن اموال 
عمومي كشور متهم است. واگذاري هاي 
بي ضابطه، عدم رعايت تشريفات قانوني، 
ارزان فروشي شركت ها براساس نظريات 
كارشناسي غيرمعتبر و واگذاري به افراد 
فاقد اهليت ازجمله اتهاماتي اســت كه 

نماينده دادســتان متوجه رئيس سابق 
ســازمان خصوصي ســازي  كرده است. 
در نخستين جلســه دادگاه به تخلفات 
صورت گرفته در جريان واگذاري شركت 
ماشين سازي  تبريز به قربانعلي فرخزاد 
پرداخته شد. باللي، نماينده دادستان در 
جلسه روز گذشته دادگاه نيز تخلفات در 
فرايند واگذاري شركت كشت و صنعت 
و دامپروري مغان را تشريح كرد. به گفته 
باللي در 2مرداد97 مزايده اين شركت 
برگزار شده و »شركت توسعه بازار سرمايه 
تهران« برنده اول مزايده مي شــود، اما 
به دليل اينكه بــرادران صرافان به عنوان 
سهامداران اين شركت از بدهكاران كالن 
بانكي بودنــد، در نتيجــه گزارش هاي 
وزارت اطالعــات و مخالفت ســازمان 

بازرسي از مزايده كنار گذاشته مي شود.
 پس از حدود 5 ماه از تاريخ مزايده، يعني 
در تاريخ 2دي97، شركت كشت و صنعت 
بدون ارزيابي مجدد و با همان قيمت قبل، 

به نفر دوم مزايده يعني »شركت شيرين 
عســل و دامپروري آذربايجان خاوري« 

واگذار مي شود. 
درحالي كه همين شــركت نيــز بالغ بر 
1200ميليارد بدهــكاري به بانك ملت 
داشته است كه اين موضوع صرفا با يك 
نامه تأييد از يك شعبه بانك ملت، حل 
شده تلقي شده اســت. تخلفات صورت 
گرفته در اين واگذاري بنا بر كيفرخواست 
عبارتند از اينكــه؛ ارزيابي مجدد قيمت 
دارايي هاي شــركت با توجه به جهش 
صورت گرفتــه در قيمت هــا در اواخر 
ســال97 انجام نشــده و هــر مترمربع 
زمين هــاي مزروعــي معــادل 2هزار 
و965تومان محاسبه شده و ديگر اينكه 

اهليت خريدار نيز احراز نشده است.
 بنا بر توصيف نماينده دادستان، دشت 
مغان، دشتي وسيع و حاصل خيز است 
كه مساحت آن 300 تا 350هزار هكتار 
برآورد شــده اســت. وي با بيان اينكه 
شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان 
بزرگ ترين بنگاه اقتصــادي خاورميانه 
و مهم ترين مجموعه كشت و صنعت از 
ميان 11مجموعه كشــت و صنعت در 
كشور اســت، گفت: اين شركت حدود 
7درصد از كل مواد غذايي زنجيره غذايي 

كشور را شامل مي شود.

اسماعیل سلطنت پور
خبرنگار
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   جهاني بهتر براي معلوالن با توجه به توانايي آنها
13آذر برابر با 3دسامبر روز جهاني افراد داراي معلوليت، مناسبتي بين المللي است كه از سال1992 توسط 
سازمان ملل ترويج داده و گرامي داشته مي شود. هدف از گراميداشت اين روز باال بردن فهم درباره مسائل 
مربوط به ناتواني هاي جسمي و بسيج كردن حمايت مردمي براي باال بردن جايگاه، حقوق و بهبود وضعيت 
افراد ناتوان است. از ديگر اهداف اين روز، افزايش آگاهي نسبت به منافع سهيم ساختن معلوالن در تمام 
جوانب زندگي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عنوان شده است. اين روز در ابتدا تا سال2007 »روز 
جهاني معلوالن« نام داشت، اما از آن سال به بعد تاكنون شعار و موضوع خاصي دارد. البته در سال1999 
شعاري با مضمون »امكان دسترسي براي همه در هزاره جديد« برگزيده شد و سرلوحه امور قرار گرفت. 
امسال نيز برنامه ها با شــعار »همه معلوليت ها قابل مشاهده نيستند« پيگيري مي شود. اگرچه سازمان 
بهداشت جهاني و سازمان ملل هم بيانيه اي مشترك با عنوان »به سمت جهاني بهتر با دسترس پذيري 
و توسعه پايدار براي معلوالن با توجه به شيوع كرونا« را منتشــر كرده اند. همزمان نيز در تهران پويش 
»معلوليت بدون محروميت« با مشاركت سازمان هاي مردم نهاد و كانون معلوالن شهر تهران توسط معاونت 
امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران آغاز شده است. محمدرضا جوادي يگانه، معاون امور اجتماعي 
و فرهنگي شهرداري تهران در همين ارتباط گفت: »اهداف اين پويش، تغيير نگاه جامعه نسبت به افراد 
داراي معلوليت، شناساندن توانايي اين افراد به جامعه، مطالبه گري اجتماعي در راستاي رفع محدوديت ها 
و نيازهاي افراد داراي معلوليت، آشنايي جامعه با حقوق افراد داراي معلوليت و جلب مشاركت جامعه نسبت 

به اجراي مسئوليت اجتماعي خود نسبت به افراد داراي معلوليت است.«

   نگاهي كوتاه به وضعيت مناسب سازي  شهر تهران
   طول مسير پياده رو هاي تهران: 10هزار كيلومتر

   ميزان بهسازي پياده روهاي تهران در حال اجرا: 500 كيلومتر
   ميزان بهسازي پياده روهاي تهران اجرا شده: 60 كيلومتر

   نياز به طول پياده روهاي جديد: بين 5000 تا 6000  كيلومتر 
   تعداد خيابان هاي بهسازي شده: بيش از 80 خيابان

   تعداد بوستان هاي بهسازي شده: 40 بوستان 
   تعداد ساختمان هاي بهسازي شده: 40 ساختمان 

امروز 13آذر، ســوم دســامبر، روز 
جهاني معلوالن نامگذاري شده است؛ گزارش

روزي كه بهانه اي مي شود تا دست كم 
مشــكالت معلــوالن، توان يابــان و در كنارش 
سالمندان و كساني كه به طور موقت دچار معلوليت 
مي شوند، بيش از هر زمان ديگري مطرح شود؛ به 
اميد آنكه شنيده شوند و اقداماتي براي  آنها صورت 

گيرد.
يكي از خواســته هاي بحق افراد داراي معلوليت 
دســترس پذيري به امكانات و خدمات است؛ يك 
 خواســته پايه اي هر انســاني كه براي زيستن در 
شــهر نياز دارد. حال سؤال اينجاســت كه شهر 
دسترس پذير چه ويژگي هايي دارد؟ تهران از اين 

نظر چه وضعيتي دارد و چگونه بايد باشد؟
در پاســخ به ســؤال نخســت بايد گفت شــهر 
دسترس پذير شهري است كه تمام شهروندان در هر 
شرايطي و با هر ويژگي اي بتوانند در آن از امكانات 
و خدمات بهــره ببرند؛ چنان كه بــراي يك خريد 
ساده هم نيازمند دسترس پذيري هستيم. در عين 
حال، نياز به شهر دســترس پذير براي شهروندان 
توان ياب به علت محدوديت هاي بالقوه اي كه دارند 
مانند نابينايــان، ناشــنوايان و معلوالن به صورت 
متفاوت جلوه مي كند. درست مثل معلوالني كه در 
ترددهاي شهري، پياده رو را ترك كرده و از خيابان 
تردد مي كنند؛ چــون محل پيــاده روي با وجود 
چيدمان غيرقانوني مغازه ها، مصالح ســاختماني 
و ناهموار بودن ســطح، چاره اي برايشان نگذاشته 
است. يا مثل نابيناياني كه هنوز نمي توانند در يك 
مركز خريد عمومي ليست اجناس داخل مركز را 
بخوانند و اجناس مورد نظر خود را انتخاب كنند. 
با اين اوصاف اگر بخواهيم واقع بينانه به قضيه نگاه 
كنيم، بايد بگوييم تا رفع مشكالت و تحقق يك شهر 

دسترس پذير راه طوالني در پيش است.  
در اين بين، شهردار تهران 
روز سه شنبه در گفت وگو 
با همشهري، اعالم كرد 
ديگر هيچ پروژه اي بدون 
توجه به پيوســت هاي 
دسترس پذيري افتتاح 
نمي شود. به گفته پيروز حناچي در دوره مديريت 
جديد شهري به اين مسئله توجه بسياري شد كه تا 
جاي ممكن معابر شــهري و نــاوگان حمل ونقل 
عمومي براي اســتفاده معلوالن و آنهايي كه به هر 
دليلي امــكان حركت به صورت عــادي را ندارند، 
مناسب سازي شود هرچند در اين زمينه اقدامات 

بسياري بايد انجام شود.

مهدي صالحي، مديركل 
معماري و ســاختمان 
معاونــت معمــاري و 
شهرســازي شهرداري 
تهران نيز اين مسئله را 
كه كارهاي بسياري بايد 
براي دسترس پذيري صورت بگيرد، تأييد كرده و 
مي گويد: »به طور قطع وضع موجود تا اصالح شدن 
فاصله زيادي دارد. طول معابر شــهر زياد است و 
اصالح آنها در زمان كم ممكن نيست، حتي با همه 
فشــارها و افزايش اعتبــار مناسب ســازي كه از 
۷0ميليارد تومان به ۴00ميليارد تومان رسيده، باز 
هم كار زيادي نمي توان انجام داد. با اينكه بودجه 
۶برابر افزايش پيدا كرده اما تــورم و گراني مانع از 
تحقــق كامــل برنامه هــا در حــوزه پروژه هاي 
مناسب سازي معلوالن شده اســت. بنابراين اگر 
انتقادي از سوي جامعه معلوالن در اين حوزه است، 
انتقاد بجايــي اســت، امــا از آن طــرف بايــد 
محدوديت هاي شهرداري هم درنظر گرفته شود. 
اصالح معابر شــهري مانند تهران كــه نزديك به 
18هزار كيلومتر اســت در زمان كوتاه امكان پذير 

نيست.«
او در عين حال سرعت مناسب ســازي را به ويژه با 
الزاماتي كه براي ساختمان هاي جديد درنظر گرفته 

شده، مناســب ارزيابي مي كند. صالحي مي گويد: 
»حداقل ۵0درصد از ســاختمان هاي شهرداري 
كه نياز به اصالح داشــتند، مناسب سازي شدند. 
ميادين ميوه و تره بار و ايســتگاه هاي »بي آرتي« 
به مناسب ســازي 100درصدي نزديك شــدند. 
ايستگاه متروي برج ميالد هم كه به تازگي افتتاح 
شده، الگويي مناسب از يك ايستگاه براي معلوالن و 
نابينايان است كه البته در حوزه ناشنوايان هنوز بايد 
كارهايي انجام شود و نياز به برنامه ريزي و اقدامات 

نرم افزاري دارد.«

اجراي 1۸۸پروژه مناسب سازي  معلوالن در سال جاري
 زهرا نژادبهــرام، عضو 
هيأت رئيســه شوراي 
شــهر تهــران و رئيس 
ســتاد مناسب ســازي  
معابــر تهــران نيــز از 
تالش هاي انجام شده از 
سوي اين ســتاد و مديريت شــهري طي 2سال 
گذشته خبر مي دهد و راه اندازي نرم افزار مخصوص 
تردد معلوالن در شهر، تخفيف اسنپ وي   ژه معلوالن 
و همچنين انجام پروژه مناسب ســازي  در شهر را 

ازجمله اين اقدامات عنوان مي كند.
 نژادبهرام با اشاره به اينكه تهران متعلق به همگان 

است و شهر تنها به افراد ســالم و بالغ تعلق ندارد، 
مي گويد: »از سال گذشــته تالش شده كه در هر 
منطقه تهران، دســت كم 2معبر و 2بوستان كامال 
مناسب سازي شود. در اين راستا تاكنون منطقه۵ 
ازجمله مناطقي بوده كه توانسته در توانمندسازي 
معابر، بوســتان ها و اماكن عمومي موفقيت هايي 
به دســت آورد. بنابراين شــهرداري مناطق ديگر 
تهران هم بايد بــا جديت بيشــتري كار را دنبال 
كنند.«به گفته نژادبهرام، با پيگيري هاي مستمر، 
نقشه راهنماي تمام مكان هاي مناسب سازي شده 
شهر تهران )معابر، بوستان ها، ساختمان هاي تحت 
تملك شهرداري، ايســتگاه هاي اتوبوس و مترو، 
ميادين تره بار، فروشــگاه هاي شهروند و...( جهت 
اطالع معلوالن و اقشار آسيب پذير در روز جهاني 
معلول )13آذر( رونمايي مي شــود و در دسترس 

عموم قرار مي گيرد.
اين عضو شوراي شــهر تهران همچنين از تعريف 
188پروژه مناسب ســازي براي سال جاري خبر 
مي دهد و مي گويد: »خوشبختانه اين پروژه ها در 
مناطق ۴، ۵ و 19 به اتمام رسيده است. 2ايستگاه 
تازه ســاخت مترو هم مجهز به آسانسور شده اند و 
ديگر ايستگاهي بدون آسانسور افتتاح نخواهد شد. 
همچنين تا پايان سال، ۴8ايستگاه مترو مجهز به 

آسانسور مي شوند.«

پيروز حناچي: ديگر هيچ پروژه اي بدون توجه به پيوست هاي دسترس پذيري افتتاح نمي شود

همشهري همزمان با روز جهاني معلوالن در گفت وگو با مديران شهري و كارشناسان پروژه هاي دسترس پذيري شهر براي معلوالن را بررسي كرد

تهران در مسير مناسب سازي براي معلوالن
نگاه

 مسير طوالني 
براي احقاق حقوق معلوالن

يكي از شــاخه هاي مهــم مفهوم حق 
به شهر، حقي اســت كه در آن جايگاه 
اقشار آســيب پذير و به حاشيه رانده 
شده در فضاهاي عمومي شهر متبلور شود. از دهه 19۷0 ميالدي 
موضوع بسترسازي براي شهر دســترس پذير به طرز مشهودي 
مورد توجه قــرار گرفت؛ به گونه اي كه مجمع عمومي ســازمان 
ملل متحد در سال19۷۶، شعار مشاركت كامل و تساوي حقوق 
معلوالن با ســاير افراد را مطرح و ســال 1981 را ســال جهاني 

معلوالن اعالم كرد. 
در ايران نيز نشست مســئوالن و كارشناســان مركز تحقيقات 
ســاختمان و مســكن در ســال 13۶۵را مي توان نقطه عطفي 
در آغاز فرايند مناسب ســازي فضاهاي شــهري قلمداد كرد كه 
منجر به تدويــن و ابالغ مجموعه ضوابط و مقررات شهرســازي 
 و معماري براي افراد معلول جســمي - حركتي در سال 13۶8

شد.
طي 3دهه گذشــته قوانين و الزامات حقوقي فرادست متعددي 
ازجمله برنامه هاي ۵ساله توسعه كشور، قانون حمايت از حقوق 
معلوالن، قانون كار، مراحل تصويب و ابالغ به تمامي دستگاه هاي 
اجرايي را طي كرده اند. با وجود ايــن، از نظر اقدامات عملياتي و 
ميزان نمود آن در سطح شهر، كارنامه دستگاه ها و نهادهاي ذيربط 
و به ويژه سازمان بهزيستي كشــور به عنوان نهاد متولي نظارت و 
پيگيري دغدغه ها و مطالبات حوزه افــراد داراي معلوليت، قابل 

دفاع نيست.
 تصويب قانون حمايت از حقوق معلوالن به عنوان سند اختصاصي 
در اين زمينــه در تاريخ 139۷/2/1توســط مجلس دهم، نقطه 
عطفي در تحــوالت حوزه افــراد معلول تلقي مي شــود. قانون 
مذكور در قالــب 10فصل و 3۴ماده تالش داشــت، همه ابعاد و 
حقوق افراد داراي معلوليت را مدنظر قرار دهد و در ماده ســوم 
با تشكيل ســتاد هماهنگي و پيگيري مناسب ســازي كشور به 
رياست وزير كشور و دبيري سازمان بهزيستي، مسئوليت نظارت 
بر عملكرد تمامي دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي را به آن 
 سپرد؛ درحالي كه بخش مهمي از قانون مذكور كماكان اجرايي 

نشده است.
در مقياس مديريتي كالنشــهر تهران، پــس از روي كار آمدن 
مديريت جديد شهري تهران در شــهريور 139۶، مسئله احقاق 
حقوق تضييع شده شهروندان آسيب پذير و معلول به عنوان يكي از 
اولويت هاي مهم مورد توجه و پيگيري احياي ستاد مناسب سازي 
فضاهاي شهري شهرداري تهران در دستور كار قرار گرفت. طي 
3سال گذشته، ستاد مناسب سازي به ميزباني معاونت شهرسازي 
و معماري به صورت فصلي تشكيل جلسه داده و مصوبات متعددي 
ازجمله »تشــكيل كميته هاي مناسب ســازي در سطح مناطق 
با حضور نمايندگان جامعه معلوالن«، »آمــوزش پيمانكاران با 
ضوابط مناسب سازي حين انجام پروژه هاي عمراني و راهنمايي 
رانندگان خطوط حمل ونقل عمومي در شهر براي نحوه مواجهه 
با مسافران معلول«، »ممانعت از افتتاح پروژه هاي عمراني فاقد 
استانداردهاي الزم از منظر مناسب ســازي«، »پيگيري تهيه و 
انتشار نقشــه راهنماي مكان هاي مناسب سازي در سايت تهران 
من« را براي اجرا به واحدهاي ذيربط ابالغ كرده اســت. شوراي 
شهر تهران به عنوان نهاد ناظر در سطح محلي، با وجود مسائل و 
محدوديت هاي متعدد مالي، با افزايش 10برابري اعتبار اين بخش 
بر اهميت و ضرورت راه اندازي نهضت مناسب ســازي در سطح 

مناطق 22گانه صحه گذاشت.
در اين ميان با وجود برنامه ريزي ها و پيگيري هاي انجام شــده 
كه بستر الزم براي مطالبه گري در بحث مناسب سازي را فراهم 
آورده، اما روند مناسب ســازي در فضاهاي عمومي پايتخت كند 
پيش مي رود. براساس آمار و مستندات موجود در 3سال گذشته 
8۵بوستان از مجموع قريب به 2300بوستان سطح شهر تهران، 
قريب به 100كيلومتر از مجموع 12هزار كيلومتر معابر پايتخت، 
88ساختمان از كل ساختمان هاي تحت تملك شهرداري تهران 
و 20درصد از ايســتگاه هاي جديد افتتاح شده در خطوط مترو 
عمليات مناسب سازي و اعمال ضوابط و استانداردهاي الزم براي 

استفاده افراد معلول را رعايت كرده اند.
از جمله مهم تريــن داليل عدم توفيق مديريت كالن كشــوري 
در مناسب ســازي بســتر فضاهاي عمومي، مي توان به عدم باور 
و آگاهــي الزم مديران به موضــوع و ضرورت رعايت پيوســت 
مناسب ســازي براي پروژه هاي عمراني، پيش بيني نشدن منابع 
مالي موردنياز بــراي مفاد مصوب، فقدان زيرســاخت هاي الزم 
و نبود ضمانت هاي اجرايي كافي در فراينــد نظارت بر عملياتي 
شدن قوانين و بخشــنامه هاي ابالغي اشــاره داشت كه داليل 
كافي به شــمار مي رود تا بــر گزاره با مضمون »مســير طوالني 
 براي تحقق تهراني دسترس پذير و انســان محور« مهر تأييدي 

زده شود.
در پايان الزم است به اين نكته اشاره شــود كه تصور اختصاص 
موضوع مناسب سازي شــهر به اقليتي از شهروندان كه سبب به 
حاشيه راندن آن طي دهه هاي گذشته شــده كامال مردود بوده 
و معلوليت ممكن اســت با هر واقعه پيش بيني نشــده اي براي 
هر شخص رخ دهد؛ بنابراين مناسب ســازي معابر و مسيرهاي 
دسترسي بايد به صورت فراگير به دغدغه و فرهنگ عمومي تبديل 
شــده و عالوه بر معابر در فرايند ساخت وساز اعم از مجتمع هاي 
مســكوني، تجاري و خدماتي نيز مورد توجه قرار گيرد. يكي از 
اقدامات مهم براي تحقق شهر دســترس پذير، آگاهي بخشي به 
شهروندان در اين خصوص است كه موضوع طرد اقشار آسيب پذير 
كشور از بســتر فضاهاي عمومي به واســطه عدم امكان حضور، 
موجب خســران و محروميــت از توانمندي ها و اســتعدادهاي 

10درصد جمعيت كشور خواهد بود.
از سوي ديگر، عدم دسترســي مطلوب افراد داراي معلوليت در 
بهره مندي از فضاهاي عمومــي و فقدان فرصــت برابر در بهره 
جستن از امكانات، باعث حذف خودبه خود آنان از چرخه اقتصاد 
و فعاليت هاي اجتماعي شــده و به حاشــيه راندن هرچه بيشتر 
اقشار آسيب پذير را به همراه دارد كه غلبه بر اين مسئله، نيازمند 
هدفگذاري صحيح، هماهنگي بين بخشي، پيش بيني ضمانت هاي 
اجرايــي الزم براي تحقــق مصوبات و نظارت جدي و مســتمر 

نهادهاي دولتي و محلي است.

صفيه قلي زاده
پژوهشگر مسائل شهري

   محمد كمالي، عضو شــوراي راهبردي معلوالن 
شهرداري تهران 

زيربنا و فلسفه شعار »تهران شــهري براي همه« بسيار 
پراهميت است. چراكه اين شعار مديريت پنجم، اشاره به 
اصل نوزدهم قانون اساسي يعني منع تبعيض بهره مندي 
همگان از حقوق مساوي و همچنين اشاره اصل بيستم يعني 
همه افراد ملت يكسانند، دارد. پارك هاي شهر تهران نيازمند 
اعتبار مالي سنگين و زمان طوالني نيست. البته مديريت 
شهري از سال1397 نســبت به مناسب سازي  پارك ها در 
سطح مناطق 22گانه اقدام كرده و تاكنون بخش بسياري 
از اين پارك ها براي معلوالن و افراد كم توان مناسب سازي  
شده اند. طي اين مدت اقداماتي به اتمام رسيده، اقداماتي در 
دست انجام است و اقدامات مناسب سازي  ديگري هم طبق 
برنامه ريزي ها در آينده آغاز مي شود. متأسفانه گستردگي 
عقب ماندگي ها در شهر تهران به ميزاني باالست كه انجام 
اقدامات جديد طي 3 سال گذشته به چشم نمي آيد. اماكني 
در شهر تهران به علت جانمايي نادرست امكان مناسب سازي 
ندارند. بسياري از كشورهاي ديگر نيز با مشكل جانمايي هاي 
غلط مواجه هستند. مهم ترين اصل براي تحقق اين شعار، 
فرهنگسازي  است. بايد از رأس مديريت شهري تا كارمندان 
به محتواي اين شعار پي برده باشند. تعريف اين شعار يعني 
تمامي فضاهاي تهران اعم از مراكــز فرهنگي، تفريحي، 
ورزشي، ناوگان حمل ونقل عمومي و... قابل دسترسي براي 

تمامي شهروندان است.

فرهنگسازي  مهم ترين اصل است

پور
ناه

ر پ
 امي

ي/
هر

مش
س: ه

عك

    پريسا اميرقاسم خاني 
خبر نگار

هواي آلوده در شهر نيمه تعطيل

شهر نيمه تعطيل شد، اما آلودگي هوا دست برنمي دارد. 
هر سال با شــروع فصل وارونگي دما، دولت بالفاصله 
مدرسه ها را تعطيل مي كرد تا رفت وآمد را كمتر كند. 
امسال به دليل كرونا مدرسه ها بسته و كركره مغازه ها 
پايين اســت و اداره ها نيمه تعطيل شده اند، اما بازهم 
شاخص آلودگي ديروز باال رفت و به بيشترين ميزان 

در 8ماه گذشته رسيد و غبار تيره همه جا را پوشاند. 
بعد از يك هفته بارندگي از روز شنبه شاخص آلودگي از 
100كمتر و آسمان تهران پاك شده بود، اما اين شرايط 
چند روز بيشتر ادامه نداشــت و در چهارشنبه دوباره 
آلودگي افزايش پيدا كرد و در نخستين ساعات بامداد 
شــاخص از 1۵0 باالتر رفت. با روشن شدن آسمان، 

آلودگي اندكي كاهش پيدا كــرد، اما در عصر اين روز 
عدد شاخص به 1۶۵ رســيد. روز چهارشنبه شاخص 
آلودگي هوا در مشــهد هم از 130 گذشت و به معناي 

هواي ناسالم براي گروه هاي حساس ثبت شد.
 هفته گذشته - بنا به گفته مديرعامل شركت كنترل 
كيفيت هواي تهران - اگرچه بارش هاي خوبي در سطح 
شهر تهران داشتيم، اما متأسفانه ســرعت باد بسيار 
كم بود كه اين مسئله سبب شــد آالينده ها فرصتي 
براي خروج از شهر نداشــته باشند. كاهش دما هم به 
آلودگي هوا اضافه كرد؛ زيرا سبب شد كه آالينده هاي 
هوا در ارتفاعات پايين باقي بمانند و درنتيجه بر غلظت 
آنها افزوده شود. بنابراين هواي تميز چند روز بيشتر 

تداوم نداشت. 
محدوديت هاي مربــوط به وضعيت قرمــز بيماري 
كرونا باعث شــده تا رفت وآمد در مركز شهر به شكل 

قابل توجهي كم شود. ظاهرا تعطيلي اصناف و ادارات 
بايد باعث كاهش استفاده از خودرو و در نتيجه كاهش 
آلودگي هوا شود. به گفته سردار محمدحسين حميدي، 
رئيس پليس راهور تهران با شروع محدوديت هاي كرونا، 
جريان ترافيك صبحگاهي تهــران حدود 20درصد و 

ترافيك عصرگاهي نيز 38درصد كاهش داشته است.
خودرو هاي سواري شــخصي، روز ها به دليل تعطيلي 
كلي در شــهر تردد نمي كنند و شب ها هم درصورت 

حركت در خيابان ها 200هزار تومان جريمه خواهند 
شد. پس بايد هواي شهر در ســاعات اول صبح پاك 
باشد، اما آنچه ديده مي شود اين است كه صبح ها هواي 

شهر همچنان آلوده است.
 بايد به اين موضوع توجه داشت كه خودرو هاي سنگين 
ديزلي كه بعضــي از آنها كاال هــاي مصرفي را حمل 
مي كنند، همچنان به كار خود ادامه مي دهند و شب ها 
بيشــتر از هر زمان ديگري فعال هســتند. همچنين 

تهران ديروز آلوده ترين روز سال را پشت سرگذاشت

محمد سرابي
خبرنگار

اعتراض به  اجرانشدن قانون 
حمايت از حقوق معلوالن 

بهروز مروتي، مدير كمپين افراد داراي معلوليت
 تهران هنوز شــهر 
دسترس پذيري براي 
نيســت.  معلوالن 
شهرداري  چند  هر 
اقدامــات زيادي در 
اين زمينه انجام داده 

ولي كافي نيست. چون مشاوران معلول از خود 
شهرداري هستند و با شهرداري قرارداد دارند، 
براي همين ما از كم و كيف كارهايي كه صورت 
مي گيرد، اطالع نداريــم. هنوز موانع فيزيكي 
براي معلوالن در شهر زياد است و حمل ونقل 
عمومي هنوز به طور كامل دسترس پذير نشده 
اســت. 2پروژه مانند متروي نواب را داشتيم 
كه بدون مناسب سازي افتتاح شدند. اعتراض 
كرديم و خوشــبختانه گوش شنوايي بود كه 
حفر چاه آسانســور را انجام دادند تا كارهاي 
بعدي صورت بگيرد. بــه هرترتيب درمجموع 
افــراد داراي معلوليت در جامعــه آنطور كه 
بايد، حضور ندارند و مناسب سازي  شهر براي 
معلوالن سرعتش كند است و فراگير نيست. 
پيگيري  خاصي درباره پويش»شهر تراز« كه 
به شعار »شــهري براي همه« كمك مي كرد، 
ديده نمي شــود. به خاطر همين مشــكالت، 
ديروز )12آذر( تجمعي گاليه آميز جلوي نهاد 
رياست جمهوري بابت عدم اجراي قانون حمايت 
از حقوق معلوالن انجام داديــم؛ چراكه رفع 
بخشي از نيازهاي دسترس پذير، حمايت دولت 

و هماهنگي با مديريت شهري را نياز دارد.

ته
نك

مشاهده اماكن مناسب سازي  شده 
اپليكيشــن هاي زيادي براي آنكه بتواند به 
افراد داراي معلوليت كمك كند تاكنون ايجاد 
نشده اســت. با اين حال يكي از مفيدترين 
آنها را مي توان نقشه »رايا« يا »نقشه تهران« 
دانســت كه توســط آنها اليه هاي مكاني 
مناسب سازي شده براي توان يابان به راحتي 
مشخص مي شود. براي استفاده از اين قابليت 
همچنين مي توان وارد سايت تهران من شد و 
در نقشه تهران بوستان ها، ايستگاه هاي مترو 
و...  را كه شــرايط الزم براي استفاده آسان 
معلوالن دارند، مشاهده و بهترين مسير براي 
رسيدن به آن را انتخاب كرد. براي مشاهده 
مكان هاي مناسب سازي  شده براي معلوالن 
مي توانيد وارد ســايت يا نرم افزار تهران من 
شويد و سپس نقشه را باز كنيد. از منوي سمت 
چپ گزينه اليه هاي گويا ساز را انتخاب كنيد، 
زير عنوان اماكن مناسب ســازي  شده براي 
توان يابان تعدادي گزينه موجود اســت. از 
جمله ايســتگاه هاي متروي مناسب ويلچر، 
معلوالن و نابينايان، بوســتان هاي مناسب 
معلوالن، ســرويس هاي بهداشتي مناسب 
معلوالن، ســاختمان هاي اداري شهرداري، 
سراي محالت و بازار ميوه و تره بار. با انتخاب 
اين اليه ها مي توانيد نمادهاي مربوط به آن را 
در سرتاسر نقشه تهران مشاهده و از اماكن 

مناسب توان يابان استفاده كنيد.

ما 
هن

را

شــهرداری تهران، مصوبه و ستاد مناسب سازی فضای 
شهری دارد و چند كارگروه در اين ستاد تشكيل شده 
كه موضوعات فنی و عمرانی و شهرســازی را پيگيری 
می كنند. طی سال های اخير با تشــكيل كارگروه امور 
مناطق و راه انــدازی كميته فرهنگــی و اجتماعی با 
مسئوليت اداره ســالمت و عضويت دبيران كل كانون 
معلوالن محالت تهران و نظارت آنان بر عملكرد مديريت 
شهری در مناسب ســازی فضاها و همچنين عضويت 
معاونان اجتماعی به عنوان افراد مطالبه گر اتفاقات خوبی 
در شهر رخ داده اســت. اصوالً مناسب سازی عملكرد 
فنی و عمرانی است اما به گمان ما مناسب سازی موضوع 
اجتماعی به حساب می آيد و از اين رو 2 وظيفه مهم در 
كميته اجتماعی و فرهنگی داريم. اول جريان ســازی و 
مناسب ســازی فرهنگی و اجتماعی در حوزه معلوالن 
است. افراد دارای معلوليت توانمندی های زيادی دارند 
كه مردم به دليل ناآگاهی، نداشتن شناخت و دانش كافی 
در پذيرش و ارتباط گرفتن با آنها مشكل دارند. در اين 
بخش، كارهای زيادی انجام شده و تا حدود زيادی نگرش 
شهروندان به معلوالن تغيير كرده است. همچنين برای 
آگاه سازی مردم كمپين تشكيل داده ايم. وظيفه ديگر، 
مطالبه گری موضوع مناسب ســازی در شهر تهران به 
شــمار می رود و تالش می كنيم سياست هايی در شهر 
تهران ايجاد و توسعه يابد و پيشنهاداتی در ستاد مناسب 
سازی فضای شهر ارائه شود تا پروژه های جديد شهری، 

اســتاندارد مناسب سازی 
داشته باشند.

به هر حــال نبايد فراموش 
كنيم شــهر تهران و اين 
بافت كنونی حاصل دهه ها 
بی توجهی به نياز گروه های 

خاص است و وقتی از مناسب ســازی برای افراد دارای 
معلوليت صحبت می كنيم تنها مختص جمعيت 10 تا 15 
درصدی معلوالن نيســت؛ بلكه مربوط به سالمندان با 
انواع بيماری و معلوليت دوره سالمندی، معلوليت بالقوه 
دائمی يا موقتی كه ممكن است برای ساير افراد رخ دهد و 
تمام مردان و زنانی كه پدر و مادر هستند و كالسكه دارند 
و نمی توانند در  شهر حركت كنند، است. موضوع مناسب 
سازی كلی است و جمعيت 40 تا 50 درصدی شهر تهران 
را شامل می شود و بايد مدام اين موضوع توسط افرادی 
كه دغدغه دارند مطالبه گری شــود تا عقب ماندگی رخ 
داده را با استاندارد ســازی پروژه های جديد تا حدود 

زيادی جبران كنيم. 
با توجه بــه محدوديت بودجــه ای و ظرفيت هايی كه 
شهرداری تهران در اختيار دارد هر چقدر سرعت داشته 
باشيم تا تغييری در شهر رخ دهد، فاصله مان با مطلوب 
زياد اســت. بنابراين كاری كه انجام می شود خوب و با 
كيفيت اســت اما آنقدر كار انجام نشده و فاصله زيادی 

با مطلوب داريم كه نمی توانيم از اقدامات راضی باشيم.

هنوز عقب هستیم
   زينب نصيری، مديركل اداره سالمت شهرداری تهران 
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صنايع و كارخانه ها هم كه بســياري از آنها با سوخت 
مازوت كار مي كنند، فعال هستند.

مديرعامل شــركت كنترل كيفيت هــواي تهران در 
اين باره مي گويد: از عوامل اصلي آلودگي هوا در تهران 
تردد خودروهاي ديزلي است. باتوجه به آنكه برخي از 
اين خودروها اقالم ضروري را حمل مي كنند، تردد آنها 
ممنوع نشده است و همچنان بر آلودگي هوا تأثيرگذار 
هستند. بخش زيادي از ذرات معلق زير 2.۵ميكرون 
كه آلودگي مؤثر در فصل سرد اســت، از خودروهاي 
گازوئيلي و صنايعي كه گازوئيل و مازوت مي سوزانند، 
وارد هواي شهر مي شــود؛ به همين دليل، الزم است 
در زمينه انجام معاينه فني خودروهاي سنگين و نيز 
استفاده از فيلتر مناســب در دودكش صنايع، نظارت 

بيشتري صورت گيرد.
حسين شهيدزاده در مورد تأثير نوع سوخت بر ميزان 
آلودگي هوا گفت: كيفيت سوخت مصرفي در تهران 
به خصوص سوخت ديزلي نسبت به سال هاي ابتدايي 
دهه90 بسيار بهتر شــده و مدت هاست هم بنزين و 
هم گازوئيل نمونه برداري شده از جايگاه هاي تحويل 

سوخت، معموالً در محدوده مجاز قرار دارند.
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گزارش

يك روز پس از تصويب كليات طرح مجلس موســوم به اقدام راهبردي 
براي لغــو تحريم ها؛ واكنش بازارهــا به اين مصوبه ادامــه يافت. روز 
چهارشنبه شاخص بورس با نزول و بازارسهام با خروج نقدينگي مواجه 
شد. قيمت ها در بازارهاي طال و ارز هم در محدوده روز سه شنبه نوسان 
داشتند. به نظر مي رســد يكي از داليل اين موضوع سيگنالي است كه 
ساكنان فعلي بهارســتان، يعني نمايندگان مجلس، با مصوبه خود، به 
معامله گران ارز در چهارراه اســتانبول و ساختمان شيشه اي بورس در 

سعادت آباد تهران ارسال كرده اند.
به گزارش همشهري، تصويب اين طرح در مجلس باعث شد حال بازارها 
ظرف روزهاي سه شــنبه و چهارشــنبه دوباره ناخوش شود. حركت 
صعودي قيمت ها در بازار طال و ارز، از ظهر سه شنبه با تصويب كليات 
اين طرح آغاز شــد ديروز هم بورس به اين رويداد واكنش نشان داد. 
مروري بر روابط چند ماه گذشته بازار سهام و ارز نشان مي دهد روابط 
اين دو بازار معكوس شــده و احتماال جريان نقدينگي بين اين دو بازار 

به طور مداوم در تردد است.

اثر گذاري مصوبه در بازار ارز
روزسه شنبه بالفاصله بعد از انتشار خبر تصويب كليات طرح مجلس، 
قيمت هر دالر آمريــكا دســت كم 1000تومان افزايــش يافت و به 
26هزارو300تومان رســيد نــرخ دالر درد و روز اخير حتي در برخي 
ساعات به 26هزارو500تومان هم رسيده است. ديروز هم با وجود اينكه 
قيمت ارز اندكي نزول كرد اما همچنان قيمت ها در ســطوحي معامله 
مي شد كه روز سه شنبه بعد از يك جهش قيمتي به آن رسيده بود. در 
مبادالت ديروز قيمت ارز در ابتداي صبح با نزول مواجه شد اما هرچه 
به بعد از ظهر نزديك تر شديم شــيب منحني قيمت دالر صعودي تر 
ترسيم شد و موجب شد قيمت هر دالر آمريكا در بازار آزاد در محدوده 
25هزارو800 تا 26هزار تومان دادوستد شود. سكه نيز در دادوستدهاي 
ديروز بين 12 تا 11ميليون و800هزار تومان دادوســتد شد. فعاالن 
بازارهاي طال و ارز براين باورند كه مصوبــه مجلس مي تواند همچنان 
سطح تنش هاي سياسي بين ايران و آمريكا را باال نگاه دارد. فعاالن بازار 
ارز بيم آن دارند كه با مصوبه مجلس و تكاليفي كه براي دولت به ويژه 
براي خروج از پروتكل الحاقي تعريف شده سطح تنش ها كاهش نيابد 
و حتي تحريم ها به روال قبل ادامه يابد. در واقع مصوبه روز سه شــنبه 
مجلس سطح اميدواري را براي كاهش تنش ها و تحريم ها نزول داد و 
چون كاهش نيافتن تحريم ها به معناي محدود ماندن جريان ورود ارز 
به كشور است به افزايش دوباره قيمت دالر و به دنبال آن طال منجر شد.

محمدرضا بادامچي يك نماينده ســابق مجلس در اين باره مي گويد: 
تصويب اين طرح نه فقط موجب رشــد قيمت ارز و سكه مي شود بلكه 
نگرش خوش بينانه حل مشــكالت را به تأخير مي اندازد. او مي افزايد: 
متأسفانه قانونگذاران و نمايندگان مجلس به جاي اينكه فضا را آرام و 
شرايط اقتصادي و فشار مضاعف را به مردم تعديل و فضاي مذاكرات را 
فراهم كنند، سعي در لغو برجام دارند. به گفته او در شرايط تحريمي كه 
حتي نمي توان مطالبات فروش نفت و صادرات را از ساير كشورها گرفت، 
چطور مي توان انتظار داشت بر مشكالت مالي غلبه كرد؟ تصويب طرح 
لغو تحريم ها، نگرش خوش بينانه و روزنه هاي اميد دريافت مطالبات و 
حل مشكالت را از بين مي برد و نه فقط شاهد افزايش نرخ ارز خواهيم 

بود بلكه قيمت سكه و طال نيز رشد خواهد كرد.

اثر گذاري مصوبه در بازار سهام
يك روز بعد از بازار ارز، بازار سهام هم به اين مصوبه واكنش نشان داد 
شاخص بورس در مبادالت ديروز، چهارشنبه، با نزول مواجه شد. البته 
جوانه هاي اين نزول از ســاعات پاياني معامالت روز سه شنبه كه خبر 
تصويب كليات طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم ها منتشــر شد، 
زده شده بود چنان كه در همان ساعات پاياني مبادالت روز سه شنبه 
220ميليارد تومان نقدينگي از بازار سهام خارج شد. اين جريان خروج 
نقدينگي از بازار سهام ديروز هم با وجود رشد ارزش روزانه معامالت 
ادامه يافت و 600ميليارد تومان از نقدينگي سهامداران حقيقي از بازار 
سهام خارج شــد. با اين حال ديروز ارزش روزانه معامالت بورس پس 
از ماه ها به 30هزار ميليارد تومان رسيد كه ركورد تازه اي در ماه هاي 
اخير به شمار مي آيد. آمارها نشان مي دهد از 27آبان به اين سو هيچ گاه 
ارزش معامالت خرد سهام به كمتر از 10هزار ميليارد كاهش نيافته و 
در طول يك هفته اخير هم همواره در محدوده 19 تا 20هزار ميليارد 
تومان بوده اســت. ديروز در عين حال با وجــود نزول 0.18درصدي 
شاخص بورس، شاخص كل هم وزن و شاخص فرابورس با رشد مواجه 
شــدند كه نشــان مي دهد احتمال تداوم نزول در بورس وجود دارد. 
محمد گودرزي كارشناس بازار سرمايه درباره كاهش شاخص بورس 
در مبادالت ديروز گفت: با توجه به صعــودي بودن بازار طي روز هاي 
اخير، افرادي كه در 3 ماه گذشته بر اثر نزول بازار متضرر شده بودند، 
حاال با كاهش ضررشان، به دنبال گرفتن نوسان هستند؛ اين موضوع 
مي تواند دليل نزول شاخص بورس در مبادالت ديروز باشد. مديرعامل 
يكی از كارگزاری های بورس با بيان اينكه كليت بازار مســاعد و روند 
مثبت است گفت: دولت به دنبال تامين مالي 50 هزار ميلياردي از بازار 
سرمايه است به همين دليل از بازار حمايت خواهد كرد. به گفته او اگر 
روند متعادل بازار طي روز هاي اخير ادامه داشته باشد سرمايه گذاران 

به زودي به بازار بازخواهند گشت.

رابطه جديد ارز و بورس
مروري بر روند حركــت قيمت ها در بازارهاي ارز و ســهام در چند ماه 
گذشته نشان مي دهد كه احتماال اين روند كه سال هاي گذشته همراه 
با يك همگرايي مثبت بوده رابطه اي عكس پيدا كرده است. به طوري 
كه در طول چند ماه گذشته هر گاه قيمت دالر با رشد مواجه مي شود 
بازار سهام افت كرده است و در دوره هاي صعود بازار سهام قيمت دالر 
با كاهش مواجه مي شود. مطابق ادبيات مالي، رشد قيمت ها در بازارارز 
منجر به رشد شاخص هاي بورس مي شــود اما به نظر مي رسد جريان 
نقدينگي كه از ميزان تورم در آينده بيمناك اســت هم اكنون به طور 
مداوم و پرسرعت بين اين دو بازار در حال حركت است و از فرصت هاي 
رشــد در اين دو بازار اســتفاده مي كند. اقتصاددانان با تكيه به عوامل 
اقتصادي ازجمله تورم و شيب رشــد نقدينگي بر اين باورند كه ميزان 
تورم در ايران همچنان در ســال آينده كاهش نخواهد يافت و همين 
عامل منجر شده اســت نقدينگي براي حفظ ارزش با سرعت بيشتري 

بين بازار ها به چرخش در بيايد.

نماگرهاي بازار سهام در مبادالت ديروز
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

0.18-2699-1470967شاخص كل بورس - واحد
ارزش معامالت - ميليارد 
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ارزش بازار - هزار ميليارد 
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 سيگنال بهارستان 
به سعادت آباد و چهارراه استانبول

حسن روحاني، رئيس جمهور 
آخريــن اليحه پيشــنهادي 
دولــت  بــراي ســال1400 
هجري خورشيدي را به معاون 
پارلماني اش، حسينعلي اميري داد تا به مجلس ببرد و در 
يك سخنراني همزمان از جزئيات آخرين سند دخل و 
خرج دولت رونمايي كرد. اما آخرين بودجه دولت تدبير 
و اميد و نخستين بودجه قرن 15هجري خورشيدي چه 
پيامي دارد؟ دولت مي گويد با دالر4200 خداحافظي 
كرده و ميزان فروش نفت در بودجه1400 ايران روزانه 
2.3ميليون بشكه درنظر گرفته شده و قرار نيست اين 

درآمد نفتي خرج هزينه هاي جاري شود.

درآمدهاي نفتي
به گزارش همشــهري، رقــم كل بودجه ســال آينده 
2435هزارو707ميليارد تومان اســت كه البته فقط 
841هزارو342ميليارد تومان آن به دخل و خرج جاري 
و عمراني دولت مربوط مي شــود و بقيه آن به بودجه 
شركت ها، مؤسسات و بانك هاي دولتي اختصاص دارد.

دولت قبال گفته بود براي ســال آينــده روي صادرات 
650هزار بشكه نفت با احتساب قيمت هر بشكه 40دالر 
حســاب باز كرده و بقيه آن قرار است به مردم فروخته 
شود، پيشنهادي كه منتقدان به ويژه نمايندگان مخالف 
دولت در مجلــس از آن به عنوان ميــراث يك بدهي 

سنگين براي دولت آينده ياد مي كنند.
سقف درآمد پيش بيني شده از محل صادرات نفت در 
ســال آينده 199هزار ميليارد تومان ديده شده، البته 
دولت در اليحه اش از مجلس اجازه خواسته تا نسبت به 
پيش فروش نفت به صورت ريالي و ارزي يا در قالب انتشار 
اوراق مالي اسالمي اقدام و پول آن را به خزانه واريز كند. 
برآورد دولت اين است كه مي توان از اين مسير 70هزار 
ميليارد تومان درآمد كسب كرد. قرار است بانك مركزي 
مازاد درآمد ناشي از فروش داخلي و خارجي نفت را به 
خزانه واريز كند تا دولت از آن براي تكميل طرح هاي 
حمل ونقل عمومي، توليدي، دولت الكترونيك، آموزش، 
 ســالمت، محيط زيســت و تحقيقات با اولويت حوزه 

دانش بنيان استفاده كند.

كاهش ورودي صندوق توسعه ملي
نكته كليدي بودجه سال1400 را مي توان در كاهش 
ورودي صندوق توسعه ملي به سطح 20درصد دانست. 
دولت به صراحت در اليحه بودجه اعالم مي كند سهم 
صندوق توســعه ملي از درآمدهاي نفت و گاز در سال 
آينده 20درصــد خواهد بود و مازاد ســهم صندوق تا 
38درصد تعيين شــده در قانون برنامه ششم توسعه 
به عنوان بدهي دولت و وام تلقي شود كه بازپرداخت آن 
براساس سازوكاري خواهد بود كه هيأت امناي صندوق 
يادشده تعيين مي كند. البته در اليحه بودجه تأكيد شده 
ارزي كه از صندوق توسعه ملي به ريال تبديل خواهد 

شد براساس ارز نيمايي خواهد بود.

نماي كلي دخل و خرج 1400
درآمد دولت در ســال آينده 317هزار ميلياردتومان 
پيش بيني شــده اما هزينه هاي جــاري دولت دوبرابر 
درآمدها يعني 637هزار ميليارد تومــان خواهد بود. 
روي كاغذ از همين حاال دولت 319هزار ميليارد تومان 
كسري دارد. اين كسري بودجه از كجا تامين مي شود؟ 
دولت مي گويد روي فروش دارايي هاي سرمايه اي به طور 
مشخص نفت و فرآورده هاي نفتي حساب باز كرده و كل 
منابع دولت از محل واگذاري دارايي هاي ســرمايه اي 
بالغ بر 225هزار ميليارد تومان خواهد بود كه قرار است 
104هزار ميليارد تومــان آن صرف پروژه هاي عمراني 

شود. افزون بر اين، دولت از كانال واگذاري دارايي هاي 
مالي يا همان فروش انواع اوراق قرضه، فروش ســهام 
شركت هاي دولتي و صندوق توســعه ملي و نظاير آن 
مي خواهد 298هزار ميليارد تومان منابع شناســايي 
كند كه 100هــزار ميليارد تومان آن بــه بازپرداخت 
بدهي هاي مالي دولت اختصاص دارد و بقيه آن به اضافه 
مازاد درآمد هاي نفتي خرج هزينه هاي جاري و پوشش 

كسري بودجه دولت خواهد شد.

نرخ ارز چه مي شود؟
مژگان خانلو، ســخنگوي ســتاد بودجه مي گويد: ارز 
محاسباتي براي تبديل دالرهاي حاصل از فروش نفت 
11500تومان پيش بيني و در نتيجه ارز 4200توماني 
دولتي از بودجه حذف شده اســت. اما در اليحه دولت 
براي اين منظور يك شــرط تعيين شده و آمده است: 
درصورت تغيير نرخ ترجيحي مورد اســتفاده در اين 
قانون به نرخ ســامانه معامــالت الكترونيك به دولت 
اجازه داده شود تا پول آن را به خزانه واريز كند تا صرف 
معيشت و سالمت مردم شود. جالب اينكه دولت توپ 
حذف دالر 4200توماني را به زمين مجلس فرستاده و 
در رديف هاي بودجه هم ميــزان درآمد از اين محل را 
تنها يك ريال تعيين كرده است. آيا نمايندگان مجلس 

و دولت درنهايت بر سر اين چالش به نتيجه مي رسند؟

بودجه 3ميليارد يورويي بند خاص
پيشنهاد ديگري در بودجه مطرح شــده كه براساس 
آن درصورت اجازه مقام معظم رهبري دولت مي تواند 
2ميلياردو845ميليون يورو از ورودي صندوق توسعه 
ملي برداشت كند و از اين پول براي طرح هاي آبياري 
تحت فشــار و نوين، آبخيزداري و آبخوانداري، مقابله 
با اثرات ريزگردها، تقويت بنيه دفاعي نيروهاي مسلح، 
طرح هاي نوآورانه جهاد دانشگاهي، توليد فيلم و سريال 
در صدا و سيما و طرح هاي آب و فاضالب در شهر اهواز 

استفاده شود.
 

دگرگوني در بودجه هدفمندي يارانه ها
يكــي از مهم تريــن تبصره هاي بودجه ســال1400 
تبصره14 است كه ســنگ بناي آن براســاس قانون 
هدفمندي يارانه ها گذاشته شده و حاال دولت براي سال 
آينده تصميم دارد از محل اجراي اين تبصره 267هزار 
ميليارد تومان دخل و خرج كنــد. دخل دولت از كجا 
مي آيد و اين پول در چه بخش هايي هزينه مي شود؟به 
گزارش همشــهري، دربودجه 66هزار ميليارد تومان 
ازمحل فروش فرآورده هاي نفتي در داخل، 120هزار 
ميليارد تومان از محل فروش صادراتي اين محصوالت، 
32هزار ميليارد تومــان از محل فــروش داخلي گاز 
طبيعي، 32هزار ميليارد تومان بابت خوراك ميعانات 
گازي پتروشيمي ها و 16هزار و 350ميليارد تومان هم 
بابت طلب قبلي دولت از پتروشيمي ها درآمد پيش بيني 

شده است.
از ايــن مبلغ 79هــزار ميليــارد تومان ســهم خزانه 
و شــركت هاي ملي نفت، گاز و پخــش فرآورده هاي 
نفتي اســت و 42هزارو800ميليارد تومان سهم يارانه 
نقدي، 31هزار ميليارد تومان كمك معيشــتي دولت 
به خانوارها، 15هزارو400ميليارد تومان براي كاهش 
فقر مطلق در كشور، 5هزارو200ميليارد تومان يارانه 
طرح ســالمت و باقيمانده پول هم سهم مصارف ديگر 

خواهد شد.
البته وزارت تعاون، موظف اســت به شناسايي و حذف 
3 دهك باالي درآمدي از فهرست يارانه بگيران،  اقدام 

كند.

همه اعداد کلیدی بودجه 1400
حذف مشروط دالر 4200تومانی و فروش 70هزار ميليارد تومان نفت در داخل كشور از نكات برجسته بودجه1400 است

بودجه

كالن

مشاغل

مركز آمار ايران مي گويد: اقتصاد 
ايران در نيمه نخســت امسال با 
احتساب ارزش افزوده بخش نفت 
2دهم درصد رشد داشته و بدون 
احتساب نفت به همين ميزان رشــد منفي را تجربه 
كرده است. به گزارش همشــهري، دليل اصلي مثبت 
شــدن نرخ رشــد اقتصادي ايران هرچنــد ضعيف و 
نزديك به صفر در تابستان امسال، افزايش 1.7درصدي 
شاخص رشد اقتصادي در بخش كشاورزي و كاهش 
شــدت رشــد منفي گروه صنايع و معادن بوده است. 
براساس اعالم مركز آمار در اين مدت بخش صنايع و 
معادن با رشــد منفي 7درصد مواجه شده، اما به دليل 

شــيوع ويروس كرونا، بخش خدمات ايران به شــدت 
آسيب ديده و 3.5درصد از وزن آن در كل اقتصاد ايران 

آب رفته است.
جزئيات منتشر شده از مركز آمار نشان مي دهد رشد 
اقتصادي ايران در نيمه نخســت امسال بازهم منفي 
بوده و به منفي 1.9درصد بــا نفت و منفي 1.3درصد 
بدون نفت رســيده اســت. اين گزارش مي افزايد كل 
ارزش محصــول ناخالــص داخلي به قيمــت ثابت 
ســال1390 در 6ماهه نخست ســال1399 به رقم 
344هزار ميليارد تومان با نفــت و 300هزار ميليارد 
تومان بدون احتساب نفت رســيده است؛ درحالي كه 
ارزش كل اقتصاد ايران در نيمه نخست پارسال بيشتر 
بوده و با نفت 351هزار ميليارد تومــان و بدون نفت 

304هزار ميليارد تومان بوده است.
اقتصاد ايران به ويژه پس از خروج آمريكا از برجام وارد 
فاز ركود شــده و انتظار دولت بر اين بود كه به تدريج 
اقتصاد احيا شــود، اما شــيوع ويروس كرونا، موتور 

تحريك كننده رشــد اقتصاد يعنــي بخش خدمات 
را از كار انداخت و حاال اميدها به مثبت شــدن رشد 

اقتصادي ايران با برداشته شدن تحريم هاست.

رشد اقتصادي ايران از بهار98 تا تابستان99

رشد ضعيف اقتصاد 
در تابستان99

 فعاليت گروه يك و 2 شغلي 
از شنبه در تهران مجاز شد

با تغيير وضعيت همه گيري كرونا در كالنشــهر تهران از قرمز به نارنجي، از شنبه 15آذر ماه 
عالوه بر مشاغل گروه يك، فعاليت مشاغل مشمول گروه2 شغلي نيز با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي مجاز شمرده مي شود، اما فعاليت مشاغل مشمول گروه 3 و 4 شغلي همچنان ممنوع 
است. رئيس اتاق اصناف تهران در گفت وگو با همشهري با اشــاره به تغيير وضعيت شيوع 
كرونا در تهران از قرمز به نارنجي از مجوز ستاد ملي مقابله با كرونا براي فعاليت واحد هاي صنفي گروه هاي شغلي 
يك و 2 در شهرهاي داراي وضعيت نارنجي مانند تهران، از شنبه 15آذر ماه خبر داد و گفت: با مصوبه ابالغي ستاد 
ملي مقابله با كرونا از شنبه مالكان واحد هاي صنفي گروه هاي شغلي يك و 2 مشروط به رعايت دستورالعمل هاي 
بهداشتي مي توانند مغازه هاي خود را باز كنند، اما فعاليت گروه هاي شغلي 3 و 4 در تهران همچنان ممنوع است. 
قاسم نوده فراهاني، افزود: مجوز فعاليت مشاغل گروه2 درحالي صادر شــده كه فعاليت مشاغل مشمول گروه3 
شامل بوستان ها، مراكز تفريحي و مشاغل مشابه، مهد هاي كودك، تاالر هاي پذيرايي و رستوران ها )شامل بيرون بر 
نمي شود(، آرايشگاه هاي زنانه و سالن هاي زيبايي، موزه ها، سينما ها و تئاترها، استخر هاي سرپوشيده و باشگاه هاي 
ورزشي پربرخورد، چايخانه ها و قهوه خانه ها با عرضه مواد دخاني و مشاغل مشمول گروه4 شامل باشگاه هاي ورزشي 
و ورزش هاي پربرخورد ازجمله كشتي، باغ وحش و شــهربازي، مراكز آبي، استخرهاي سرپوشيده و باشگاه هاي 

ورزشي سالني حتي در شهرهاي داراي وضعيت نارنجي و زرد ممنوع خواهد بود.

تذكر به فروشگاه هاي زنجيره اي و كركره نيمه باز
رئيس اتاق اصناف تهران همچنين با اشاره به اينكه آمارها نشان مي دهد 95درصد واحدهاي صنفي در تهران 
دستورالعمل هاي ستاد ملي مقابله با كرونا را رعايت كرده اند، در مورد سهل انگاري برخي صنوف در رعايت ضوابط 
ابالغي ستاد ملي مقابله با كرونا براي تعطيلي كسب وكارها گفت: بازرسان اتاق اصناف به فروشگاه هاي زنجيره اي 
كه به فروش اجناسي غير از اجناس ســوپرماركتي و موادغذايي اقدام مي كردند و همچنين برخي واحدهاي 
صنفي مشمول ممنوعيت فعاليت كه با كركره نيمه باز به ارائه خدمات مي پرداختند، تذكر داده است. نوده فراهاني 
همچنين از تغيير گروه بندي مشــاغل خبر داد و افزود: با درخواست برخي اتحاديه هاي صنفي و پيگيري اتاق 
اصناف عالوه بر صنف سازندگان و فروشندگان عينك هاي طبي، 3رسته شغلي ديگر شامل تامين كنندگان مواد 
شيميايي جهت عرضه مواد ضد عفوني كننده و موردنياز كارخانه هاي داروسازي، بيمارستان ها، آزمايشگاه ها و 
صنايع مختلف، عرضه كنندگان ابزار و يراق مشتمل بر تامين كنندگان مواد و مصالح ايزوگام، قطعات پمپ و ابزار 
موردنياز صنايع و فروشندگان و عرضه كنندگان قطعات و لوازم يدكي كشاورزي نيز از گروه 2 به گروه يك شغلي 

منتقل شده و از اين پس در همه شهرهاي كشور با وضعيت قرمز، نارنجي يا زرد مجاز به فعاليت خواهند بود.

تعطيلي صفر تا صد مشاغل، راهگشا نيست 
طاهر محمدي، دبير و عضو هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران و رئيس اتاق اصناف شميرانات در گفت وگو با همشهري 
در مورد تغيير فهرست مشاغل و كسب وكارهاي مجاز به فعاليت از شنبه هفته آينده با تغيير وضعيت تهران از 
قرمز به نارنجي، گفت: در شهرهاي قرمز فقط مشاغل گروه يك مجوز فعاليت دارند، اما در تهران و ساير شهرهايي 
كه وضعيت آنها از قرمز به نارنجي تغيير مي كند، عالوه بر مشــاغل گروه  يك، مشــاغل گروه2 نيز مي توانند با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي فعاليت كنند. طاهر محمدي افزود: بايد با برنامه ريزي و 
سياستگذاري مناسب براي رعايت پروتكل ها و فاصله گذاري اجتماعي و تنظيم مناسب ساعت كار مشاغل اجازه 
دهيم تا كسب وكارها نيز به فعاليت خود ادامه دهند. بايد ساعات كار مشاغل را به گونه اي تدوين كنيم تا برخي 
صنوف مانند مصالح ساختماني و ابزارآالت كه اوج فعاليت آنها از صبح تا ظهر است در اين ساعات فعال شوند و 
برخي ديگر از صنوف مانند فروشندگان پوشاك كه بيشتر بعدازظهرها فعال هستند، از 2 تا 8 شب فعاليت كنند. 
او افزود: بهتر است به جاي تعطيلي صفر تا صدي مشاغل با توجه به ماهيت كسب وكارها محدوديت منصفانه اي 
براي فعاليت صنوف تعيين و بر رعايت آن نظارت كنيم. عالوه بــر آن، بايد با تعيين ظرفيت واحدهاي صنفي 

برمبناي مساحت اجاره دهيم تا تعداد مشخصي مشتري براي خريد در اين واحدها حضور داشته باشند.

اجراي نادرست محدوديت ها در برخي صنوف
دبير و عضو هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران و رئيس اتاق اصناف شميرانات با اشاره به صدور مجوز فعاليت برخي 
مشاغل ضروري در شهرهاي قرمز، گفت: متأسفانه شاهد هســتيم در صنوفي مانند فروشگاه هاي زنجيره اي، 
ميادين ميوه و تره بار و... بدون رعايت هيچ ضوابطي، افراد زيادي در اين مراكز تردد مي كنند كه اين شيوه فعاليت 
با هدف قطعي اعمال محدوديت ها مغايرت دارد. محمدي با تأكيد بر ضرورت تعيين زمان بندي ساعات كاري و 
تعداد مراجعان به واحدهاي صنفي، افزود: با اعمال محدوديت هاي صفر تا صدي پاساژها و مجتمع هاي تجاري 
تعطيل شد، اما مي توانيم در اينگونه مراكز تجاري با درنظر گرفتن تعداد واحدهاي صنفي و مراجعان، از شيوع 
كرونا جلوگيري كنيم تا اين كسبه نيز قادر به ادامه فعاليت باشند؛ به نحوي كه مثال در مجتمع هاي تجاري كه 
مثال 500مغازه وجود دارد با استفاده از سيستم انتظامات پاساژها از هر دري كه مشتري خارج مي شود، مشتريان 
جديد جايگزين شوند تا مثال حداكثر 150نفر به طور همزمان در اين مراكز حضور داشته باشند. او افزود: در مورد 
آرايشگاه هاي مردانه و زنانه نيز مي توانيم فعاليت آنها را حداكثر با 2نفر فعال صنفي و 2مشتري مجاز دانسته و 
به نحوي مديريت كنيم تا اين واحدها كه مدت زمان زيادي است تعطيل و كسب وكارشان با مشكل مواجه شده با 

اولويت رعايت فاصله گذاري اجتماعي و پروتكل هاي بهداشتي، حداقل به طور نسبي فعال باشند.

گروه بندي جديد و نحوه فعاليت مشاغل و كسب وكارها از شنبه هفته آينده 
گروه بندي 

مشاغل
وضعيت 
رسته هاي شغليفعاليت

 مشاغل 
گروه شغلي 

سطح يك

 مجاز 
 براي

 فعاليت

مشاغل حياتي و ضروري مرتبط با زندگي روزمره مردم نظير مراكز امدادي و درماني، 
اورژانس ها، مراكز امنيتي، مراكز اداري و خدماتي، فروشگاه هاي زنجيره اي، 

سوپرماركت ها و مراكز تأمين ارزاق و مايحتاج عمومي، نانوايي ها و داروخانه ها، 
تامين كنندگان مواد شيميايي جهت عرضه مواد ضد عفوني كننده و نياز كارخانجات 
دارويي، بيمارستان ها، آزمايشگاه ها و صنايع مختلف، عرضه كنندگان ابزار و يراق 

مشتمل بر تامين كنندگان مواد و مصالح ايزوگام، قطعات پمپ و ابزار موردنياز صنايع، 
فروشندگان و عرضه كنندگان قطعات و لوازم يدكي كشاورزي و سازندگان و فروشندگان 

عينك هاي طبي.

 مشاغل 
گروه شغلي 

سطح2

 مجاز 
 براي

فعاليت

مراكز خريد، پاساژها، فروشگاه هاي فرش، مواد غيرغذايي، مراكز شماره گذاري 
اتومبيل، مراكز تهيه و طبخ غذا با پذيرش مشتري، مراكز متبركه و زيارتگاه ها، مساجد 
و مصلي ها، مراكز تمرين و انجام مسابقات ورزشي، مراكز فروش لوازم خانگي، قنادي 
و شيريني فروشي ها، آبميوه و بستني فروشي ها، آرايشگاه هاي مردانه، بازار فروش 
خودرو، فرش و موكت فروشي ها، خدمات چاپ ديجيتال، تزيينات داخلي ساختمان، 

كادويي فروشي ها، اسباب بازي فروشي ها، عمده فروشي و خرده فروشي پوشاك، 
پارچه فروشي ها، پرده سراها، مراكز فروش مبلمان، كيف و كفش، مراكز فروش 

لوازم التحرير، خياطي و خرازي، آتليه و عكاسي ها، مشاوران امالك، فروشگاه هاي لوازم 
آرايشي و بهداشتي و مراكز فروش و عرضه خشكبار و آجيل.

 مشاغل 
گروه شغلي 

سطح3

غيرمجاز 
 براي 
فعاليت

مدارس، دانشگاه ها، حوزه هاي علميه، آموزشگاه هاي فني و حرفه اي، زبان سراها، 
آموزشگاه ها و كتابخانه ها، مهدهاي كودك، استخرهاي سرپوشيده، سينما و تئاتر، موزه ها 
و باغ موزه ها، تاالرهاي پذيرايي، آرايشگاه هاي زنانه و سالن هاي زيبايي و كاهش فعاليت 

مترو و حمل ونقل عمومي درون شهري.

 مشاغل 
گروه شغلي 

سطح4

غيرمجاز 
 براي 
فعاليت

همايش ها، برگزاري مراسم اجتماعي، فرهنگي و مذهبي، مدارس شبانه روزي، 
باشگاه هاي ورزشي مربوط به ورزش هاي پربرخورد، ازجمله كشتي، كاراته و جودو، 

كافه ها، چايخانه ها و قهوه خانه ها با عرضه مواد دخاني، باغ وحش ها، شهربازي ها و مراكز 
تفريحي آبي.

بدون نفتبا نفتفصل

1.1-9.9-بهار 98

0.2-10.1-تابستان 98

0.62.1-پاييز 98

2-5.8-زمستان 98

2.4-4.1-بهار 99

0.2-0.2تابستان 99

0.3-6.8-سال 98

1.3-1.9-نيمه نخست 99

چك ليست هزينه برخي خدمات پرمصرف دولتي
تعرفه به ريالشرح خدمت

2640000عوارض خروج براي هر نفر
1320000عوارض خروج زائرين حج تمتع، عمره

450000عوارض خروج زائرين عتبات عاليات )عوارض خروج هوايي(
150000عوارض خروج زائرين عتبات عاليات )عوارض خروج زميني و دريايي(

1250000تعرفه صدور، تعويض و تمديد گذرنامه براي كليه سنين
1500000واگذاري و تعويض پالك خودرو )اعم از نصب و فك(

500000واگذاري و تعويض پالك موتورسيكلت )اعم از نصب و فك(
500000صدور گواهينامه رانندگي هوشمند

500000ثبت نام كارت هوشمند ملي )اولين بار(
300000ثبت والدت در مهلت قانوني بهمراه صدور شناسنامه

1500000صدور شناسنامه فرزندان ناشي از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي 

تحويل اسناد بودجه بدون حضور رئيس جمهور و رئيس مجلس

بودجه به روايت اعداد

3.5 ميليون تومان
حداقل حقوق كارمندان دولت و بازنشستگان

4 ميليون تومان
سقف معافيت مالياتي حقوق بگيران

 25 درصد
رشد حقوق كارمندان و بازنشستگان

 11.500 تومان
نرخ تسعير ارز در بودجه

40 دالر
 قيمت هر بشكه نفت در بودجه

2.3 ميليون  بشكه در روز
ميزان فروش داخلي و خارجي نفت 

20 ميليارد  تومان به باال
وضع ماليات بر امالك تجاري و اداري 

2 ميليارد  تومان به باال
وضع ماليات بر خودروهاي سواري

20 درصد
سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفت و گاز

 30 درصد

 كاهش وابستگي بودجه جاري دولت به نفت نسبت به امسال

50 ميليون تومان
وام ازدواج به هر عروس و داماد

199 هزار ميليارد تومان
 درآمد فروش نفت و فرآورده هاي آن در داخل و خارج 

104 هزار ميليارد تومان
 بودجه عمراني دولت در سال آينده

319 هزار ميليارد تومان
كسري تراز عملياتي بودجه دولت

125 هزار ميليارد تومان
 تامين كسري بودجه با فروش اوراق قرضه

95 هزار ميليارد تومان
تامين كسري بودجه با فروش سهام شركت هاي دولتي

  75.5 هزار ميليارد تومان
استقراض از صندوق توسعه ملي

22 درصد
پيش بيني نرخ تورم در سال آينده 
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06
نگین زمردی 

پایتخت

گزارشی درباره »پارك شهر«؛ 
قدیمی ترین پارك شهر تهران كه 

امسال 60ساله شد!

07
مراقبت از روان

در عصر كرونا

دكتر مهدی اسماعیل تبار ، روانشناس 
از بی توجهی به سالمت روان و 

آسیب های آن می گوید 

13
عباس میرزا؛ 

شاهزاده ناكام

نایب السلطنه فتحعلی شاه
نسبت به دیگر شاهزادگان عرضه 

بیشتری نشان داده

08
اینجا تاریخ 

ورق می خورد

گفت وگو با مجموعه داری كه بیش از 
صدها سند تاریخی  و دستخط 

رجال سیاسی و مشاهير دارد

10
غافلگیری با 
دسرخانگی

 3پیشنهاد جذاب 
 ساناز صادقپور، آشپز فعال در 

فضای مجازی

بررسی زندگی دكتر »محمد معین« 
استاد مسلم ادبیات فارسی از نگاه فرزند ارشدش 

دكتر »مهدخت معین«

پدرم 18ساعت 
در روز كار می كرد

11

12

09

در ایران اصال مسابقه 
فری استایل برگزار نمی شد و 
برای نخستین بار در مسابقات 
جهانی كشور چك مسابقه 
دادم. آن مسابقات حدود 
300نفر شركت كننده داشت و 
در بخش نمایش انفرادی مقام 
نهم را كسب كردم

خانه موزه دكتر معین 
و استاد امیرجاهد كه 

در محدوده شرق تهران 
قراردارد، خانه ای است 

كه استاد از سال1329 تا 
سال1345 كه بیمار شد، 

در آن زندگی می كرد

چقدر تنها مانده ایم برای خوردن یك سیب
چاره ای نبــود باید می رفتم 
گرچه دیر رسیدم. شما اگر 
بودید سراســیمه می رفتید 
كسی كه هزارسال دل شما 
را برده باشد و حاال پیدایش 
شــده باشــد نه دیدن كه 
خــوردن دارد. رفتــم، باید 
زودتر می رفتم اما كرونا، دل قدیمی وگرم را ترس خورده 
كرده بود. رفتــم جایی كه دلبند دیریــن را، آنجا بیابم 
اما آنجا زیر پای بزرگراهی بلند و تنومند گم شــده بود. 
گل بانویی كه آنجا خانه داشــت، خانه اش درخت انجیر 
داشت، حوض آبی داشت، كوچه داشت، خیابان داشت، 
دیگر نداشت حتی مردی ســركوچه گلفروشی داشت، 
آقای متوسطی بود. قدش كمی بلندتر از بوته یاس هفت 
ساله بود. مثل گل بود و همیشــه از سر انگشتانش گل 
می ریخت، چه گل هایی؟ یكی از آنها تا همین چند سال 
پیش در خانه دوست،  حیاط را ارغوانی كرده بود اما كلنگ 
نوسازی آن را ریشــه كن كرد. آقای گل، خانه اش گوشه 
باغچه اش بود. بام خانه چادر برزنتی بود و شاخه های گل 
روی چادر راه می رفتند و ما كه از كنار باغچه می گذشتیم 
بوی بهــار حالمان را جــوری خوب می كــرد كه پاگیر 
می شدیم تا عطر از سرو شانه مان باال برود. حاال بزرگراه 
باغچه و كوچه را برده است. كوچه پایین و كوچه باالیی 
را هم برده است. حســن آقا خیاط، امیرعلی كفاش، آقا 
مجتبی لبنیاتی، شــاطر احمد نان سنگكی، تعمیرگاه 
یخچال، تعویض روغنی، كولرسازی، شیشه بری،  آقا بیژن 
سلمانی، یعنی آن خیابان بیست متری نقلی و به دردبخور 
زیر تن پت وپهن وعبوس بزرگراه جاماند. هیچ آدرسی، 
نامی، نشــانی، تلفنی، پالكی جز خاطره ها نمانده است 
یعنی بسیارها مردمان معصوم و مطیع در طوفان توسعه 

شهری مثل دود پراكنده شدند.
رفت تا لب هیچ

و پشت حوصله نورها دراز كشید
و هیچ فكر نكرد

كه ما میان پریشانی تلفظ درها
برای خوردن یك سیب

چقدر تنها ماندیم
هزار سال پیش. یادتان هست خبری از فاصله اجتماعی 
نبود و همسایه، غریبه نبود و بخشی از زندگی بود. خانه ها 
هم قد بودند، كوتاه و بلندمرتبه نبودند، آن سال ها كه من 
كودك تر از امروز بودم ســنندج تا 200سال دو خیابان 
داشت، چون همدیگر را قطع كرده بودند شده بود چهار 
خیابان! بیشتركوچه ها در رو داشت و هیچ غریبه ای به 
بن بست نمی رســید، حتی دزد دو  دانه كیك یزدی كه 
پا به فرار به كوچه  ما رســیده بود بی دغدغه از ته كوچه 
در رفت. آن وقت ها آدم های معدودی اتومبیل داشتند و 
پیاده رفتن و آمدن یك عادت بود مثل صبحانه خوردن 
كه همیشه نان تازه، پنیر و چای شیرین سرسفره بود و اگر 
كره و مربای آلبالو یا انجیر، عسل و یا مربای به بود آن وقت 

لذت لقمه خوردن را جهانی می كرد!
آن روزگاران هر چیزی سرجای خودش بود و می كوشید 

به آنچه هســت هســتی، تعالی و دوام بخشــد. همین 
بود وقتی بقالی آقای دریانی ســوپرماركت شد ما همه 
خوشحال شــدیم. چون دانایان گفته بودند پدیده های 
جدید وقتی به وجــود می آیند كه شــرایط الزم برای 
ظهورشان فراهم شــود. یادتان هست وســط خیابان 
نرده نبود. چراغ قرمزها كوتاه بود و مســافران ایستاده 
در اتوبوس ها فقــط جوان ها بودند، صندلی نشــین ها، 
دختران و بیشــتر میانســالن بودند و بــرای یكدیگر 
خاطره گویی می كردند و از قبولی نوه هایشان در دانشگاه 
یا گاهی پرپر شــدن پســرانی می گفتند كه بــا اعتیاد 
طناب كشــی می كردند. ناگفته نماند همان ایام گاهی 
در روزنامه ها می خواندیم؛ ستیز بین نقش ها و هنجارها و 
ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی دارد جدی می شود 
یا می خواندیم وجود هر مرد یــا زن ضعیفی خبر از یك 
قربانی بی گنــاه در جامعه می دهد! بــا این همه هویت 
محله ها همچنان حفظ بــود و كوچه ها همچنان افقی و 
عمودی )برج( نشده بود و كوچه باغ ها برای قطع نشدن 
حرف های آرزو و امید باهم، امتداد داشتند و هیچ پزشكی 

نامی ازكووید-١٩ نشنیده بود.
بابونه های باالی تپه ها

گسترش می یافتند
تا همنشینی ما را بپوشانند

حاال و اكنون آنقدر صنم داریم كه به یاسمن نمی رسیم 
همین كه هنوز حتی ســایه كرونا به ما نرســیده مثال 
خوشــحالیم و اصال همین كه با پول یــك كیلومرغ در 
ماه پیش حــاال می توانیم یك كیلو پــای مرغ بخریم و 
شاید از خوشحالی معاونت دامداری و دام و طیور وزارت 
كشاورزی و رئیس اتحادیه مرغ فروشان را به ضیافت ترید 
پای مرغ دعوت كنیم!دیگر چه جای گله، واقعا درچنین 
اوضاعی موضوع درهم ریختگی بافت شــهری جایی در 
خاطره كسی دارد! آن هم برای ما مردم معصوم و گرفتار 
در كالف بیكاری، گرانی و كابوس ماســك كه هر روز با 
رنج تازه ای روبه رو می شویم؟ راست این است دوستی ها 
دچار خلل شده است. چون كوچه های عمودی ما را به 
دهلیزهای انزوا و خودتنهایی پرتاب كرده اند. تفاوت های 
زیســتی و اختالفات طبقاتی تشدید شده است. جامعه 
به ناچار بخشی از گذشته خود را فراموش می كند. حاال و 
اكنون یادمان می رود چه دوستان و همسایگان دلبندی 
را در كدام محله جا گذاشــتیم یا گم كرده ایم. همراهم 
می گوید با این همه، من همه دوستانم را و همه آشنایانم 
را همچنان در قلبم دارم، روی پل های عابر پیاده، روی 
پل های بی رحم سرعت و در تونل های وحشت و فرار و نیز 

در روزهایی كه بیدها در پریشانی باد مجنونند.
كتابی می خوانم تو در آنی

ترانه ای می شنوم تو در آنی
نان می خورم در برابرم تویی

كار می كنم
می نشینی و چشم در من می دوزی

ای همیشه حاضر

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 

  شعرها به ترتیب

سهراب سپهری، مجید تیموری و ناظم حكمت.

ی
رای

 دا
مد

مح
س:  

عك

پای صحبت های مهدی سلطانی، بازیگر تئاتر، سینما 
و تلویزیون به بهانه هنرنمایی اش در سریال آقازاده

بازیگر نابلد می تواند 
خطرناك باشد

با احمدرضا فلسفی كه در 
مسابقات آنالین فر ی استایل 
بین 8نفر برتر جهان قرار گرفت

مارادونا برایم 
الهام بخش بود
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گل خانه 6 كتاب گردی

  عقالنیــت و معنویت و 
نیایش فیلسوف

بــرای كســانی كــه دنبــال 
مطالعــه جدی تــر هســتند، 
2پیشنهاد داریم از كتاب های 
یك فیلســوف. احتماال دكتر 
غالمحسین ابراهیمی دینانی را 
از طریق برنامه های تلویزیونی 
و صراحتــی كــه دارد، به یاد 
بیاوریــد. حاال این فیلســوف 
صریح، 2 تــا از كتاب هایش را 
تجدید چاپ كرده اســت. این 
كتاب ها »عقالنیت و معنویت« 
و »نیایش فیلسوف« نام دارد. 
این كتاب ها توسط نشر هرمس 
تجدید چاپ شده. كتاب نیایش 
فیلســوف هم كه تجدید چاپ 
شــده، مجموعه ای از مقاالت 
فلســفی و كالمی این چهره را 
در بر می گیرد. در مقدمه كتاب 
می خوانیــم: »كســانی كه از 
عقل دور می شــوند و با احكام 
خرد فاصله پیــدا می كنند، در 
گمراهــی و پریشــانی گرفتار 
می آینــد. عقــل، حقیقتــی 
ادراكی اســت كه غیر از ادراك 
به كار دیگــری نمی پردازد. در 
برخی روایات اســالمی از عقل 
با عنــوان نــور یادشــده و در 
برخی از روایــات دیگر حجت 
و پیامبر باطن شــناخته شده 
است. كسانی كه عقل را حجت 
و پیامبر باطن می شناسند، به 
این واقعیت نیز اعتراف می كنند 
كه پیامبر باطن به هیچ وجه با 
پیامبر ظاهر ضدیت و مخالفت 
ندارد، زیرا ظاهر در مرتبه باطن 
همان باطن اســت و باطن نیز 
در مرحله ظاهر، جز همان امر 

ظاهر چیز دیگری نیست.«

  طرز فكر اعتیادآور
تــا مدت هــا فكــر می كردند 
كه اعتیــاد، اعــم از اعتیاد به 
مواد مخــدر و الــكل و...، یك 
جرم آشكار اســت. اما بعد این 
ایده در دنیای جامعه شناســی 
و روانشناســی مطرح شد كه 
اعتیــاد، یك بیماری اســت؛ 
در واقع بیمار، ابتــدا در ذهن 
خودش دچار مشــكالتی شده 
و در دنیای بیرونــی، مصداق 
این مشــكل را می بینیــم. با 
این رویكرد، نــگاه به معتادان 
مواد مخدر تغییر كــرد. بعدها 
در مــورد معتــادان بــه الكل 
هم چنین اتفاقــی افتاد. حاال 
می دانیم كه اعتیــاد، در ابتدا 
یك طــرز فكر مخرب اســت 
و بعدهــا تبدیل به یــك كار 
فیزیكی و مصداقــی در دنیای 
واقع می شــود. حاال انتشارات 
ارجمند، كتابی به اســم »طرز 
فكر اعتیادآور« نشــر داده كه 
ترجمــه ای از كتــاب آبراهام 
تورسكی است كه توسط دكتر 
پوریا صارمی فروشانی و دكتر 
 ندا عصاره انجام شــده است؛ 
در واقع در ایران، گفته می شود 
كه نخستین بار اعضای انجمن 
الكلی هــای گمنــام بودند كه 
متوجه این طــرز فكر نابهنجار 
شــدند و به جــای ترك ها و 
قرنطینه های ظاهری، تصمیم 
گرفتند كه روی اصالح طرز فكر 
كار كنند. در واقع گفته می شود 
كه این طرز فكر، ناشی از نوعی 
منطق سطحی و نادرست است 
كــه در نهایت، فــرد را مجاب 
می كند تا به مصرف مواد مخدر 

یا الكل بپردازد.

پیامبرباطن

فكرهایدردسرساز

پنجشنبه
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چندنكتهكاربردیبرایپیادهروی

ورزشسادهوارزان
به نظر می رســد پیاده روی یكی از ساده ترین و 
ارزان ترین ورزش های دنیاست؛ چرا كه نیاز به 
تجهیزات عجیب و غریبی نــدارد، حتما نباید 
در یك باشگاه یا ورزشگاه خاص انجام شود و از 
همه مهم تر اینكه آموزش خاصی هم نمی خواهد! 
همین كه یك كفش مناسب داشته باشیم، كافی 
است تا به این ورزش ســاده، مؤثر و ارزان روی 
بیاوریم. اما اگر چند نكته مهم و كاربردی را در 
قدم زدن هایمان لحاظ كنیم، می توانیم كیفیت 
آن را باالتر بــرده و در نهایت حــال بهتری از 
پیاده روی هایمان به دست بیاوریم. در ادامه چند 
نكته كاربردی برای پیاده روی را با هم بررســی 

می كنیم.

استفادهازكفشمناسب
قطعا نخســتین نكته كاربردی در پیاده روی، استفاده 
از كفش مناسب است. كفش مناسب پیاده روی كفش 
سبك و نرمی است كه به راحتی تا می شود، دارای كمی 
لژ اســت و قابلیت ارتجاعی دارد و صد البته اینكه فرم 

قوس كف پا در آن رعایت شده است.
روزانهنیمساعت

بهترین مدت زمان پیاده روی، نیم ساعت در روز است. 
به جای اینكه مثال یك روز در هفته چند ســاعت راه 
برویم، بهتر اســت پیاده روی را جزو برنامه روزانه مان 
قرار بدهیم. نیم ساعت پیاده روی تند در روز كه ما را به 
نفس نفس بیندازد، باعث می شود بدن تا 12ساعت در 

حالت چربی سوزی قرار بگیرد!
گامبرداشتنسریع

بهترین نوع پیاده روی، تند راه رفتن است. برای اینكه 
یك پیاده روی مؤثر داشــته باشیم، بهتر است به جای 
برداشتن قدم های بلند، قدم هایمان را كوتاه تر و سریع تر 
برداریم. این نحوه گام برداشــتن هم تأثیر بهتری در 
تناسب اندام دارد و هم باعث می شود فشار كمتری به 

ساق و كف پا بیاید.
پیادهرویبدونتوقف

پیاده روی ای كه هــر چند دقیقه یك بار بایســتیم و 
به ویترین مغازه ها نگاه كنیم یا بدتر از آن گوشــه ای 
بنشینیم و اســتراحت كنیم، تأثیرات یك پیاده روی 
خوب را كم و كمتر می كند. مهم نیســت هر بار چند 
دقیقه زمان برای پیاده روی درنظر گرفته ایم، مهم این 

است كه آن را بدون توقف انجام بدهیم.
پیادهرویسبك

منظور از پیاده روی سبك این است كه هنگام پیاده روی 
 تا حــد امكان هیــچ وســیله ای همراهمان نباشــد. 
همراه داشتن كیف ســنگین یا كیسه های خرید جزو 
ممنوعیات پیاده روی هســتند. زمان هایی كه به قصد 
پیاده روی از خانه خارج می شــویم، بهتر اســت فقط 

گوشی تلفن همراه و كلید خانه را برداریم.

راهكار

5مسیركمخطرپیادهروی
دردورهكرونا!

این روزها قرار اســت جز برای انجام كارهای ضروری از خانه بیرون نیاییم. اما به هر حال برای دور كردن افسردگی از خود و همچنین 
بیماری های مختلفی كه دلیل شان كم تحركی است، بد نیست گاهی در ساعت های خلوت و در مكان های باز، با  رعایت كامل پروتكل های 
بهداشــتی، پیاده روی كنیم. اگر قصد دارید در این روزهای زیبای پاییزی كه متأسفانه با ویروس كرونا همراه شده، در فضای باز قدم 
بزنید، ماسك، دستكش و مواد ضد عفونی كننده تان را بردارید و در ساعت های ابتدایی روز كه شهر خلوت تر از همیشه است، به یكی 

از این مسیرهای كم خطر پیاده روی بروید.

دریاچهشهدایخلیجفارس
بی شك بهترین پیشنهاد برای یك پیاده روی كم خطر، پیاده روی در مسیر 
پیرامونی دریاچه شــهدای خلیج فارس اســت. فقط یادتان باشد اگر برای 
پیاده روی این گزینه را انتخاب كردید، حتما صبح خیلی زود راهی چیتگر 
شوید تا در خلوتی و با ریسك كمتری قدم بزنید. این دریاچه مصنوعی كه سال 
1392در شمال غرب تهران و در محدوده شهرداری منطقه 22ساخته شده، 
130هكتار مساحت دارد و به دلیل فضای باز گسترده اش، بهترین جا برای یك 
پیاده روی در روزهای كرونایی به حساب می آید. یك بار كه دور این دریاچه را 
قدم بزنید، تقریبا حدود 7كیلومتر پیاده روی كرده اید كه البته می توانید همین 
مسیر را با دوچرخه هم ركاب بزنید. در بخشی از این پیاده روی متفاوت در 
پایتخت، وقتی به بخش شمالی دریاچه برسید، می توانید روی ساحل سنگی 
قدم زده و تا نزدیكی آب بروید تا یك روز به یادماندنی را تجربه كنید. ضمن 
اینكه در كنار این مجموعه زیبا و تفریحی، یك بوستان سرسبز هم وجود دارد 

كه پیاده روی در آن هم می تواند حالتان را خوب كند.

گزارشیدرباره»پاركشهر«؛قدیمیترینپاركشهرتهرانكهامسال60سالهشد!

نگین زمردی پایتخت
امروز را نگاه نكنید كه تعداد بوستان های بزرگ پایتخت از انگشــتان دو دست هم بیشتر شده و در هر منطقه و محله ای می توان 
لحظه ای در پارك های كوچك و محلی به آسایش و آرامش رسید. تهران 60سال پیش هیچ پاركی برای عموم مردم نداشت و هر 
آنچه از سرسبزی تهران قدیم شنیده اید، فقط به باغ های خصوصی آن دوران محدود می شود. تا اینكه سر و كله »پارك شهر« پیدا شد؛ بوستانی كه برای 
نخستین بار واژه »پارك« را به فرهنگ لغت تهرانی ها آورد و فضای عمومی سرسبزی را در اختیار شهروندان پایتخت نشین قرار داد. پارك شهر كه در مركز 
تهران واقع شده، سال 1339تاسیس شد و حاال دقیقا 60سال از ایجاد آن می گذرد. در این گزارش به بررسی تاریخچه و ویژگی های این پارك نوستالژی 

برای چندین نسل از شهروندان تهرانی پرداخته ایم؛ پاركی كه امسال 60ساله شد و بی شك یكی از زیباترین نگین های زمردی پایتخت به حساب می آید.

پرنیانسلطانی

باركد را اسكن كنید و 
ویدیوی این گزارش را 

ببینید

پارك شــهر تا قبل از اینكه یك بوستان عمومی شــود، یك باغ بوده. 
ماجرا از این قرار اســت كه در روزگاران دور پایتخت، یعنی در دوره 
حكومت قاجاری ها، تهران از 5محله تشكیل شده بود كه یكی از آنها 
محله »سنگلج« بود؛ محله ای كه محدوده پارك شهر و خیابان بهشت، 
بازار قوام الدوله، خیابان وحدت اسالمی، خیابان سی تیر و خیابان خیام 
را شامل می شد و جمعیت بسیار زیادی در آن زندگی می كرد. ظاهرا 
پهلوی اول هم پیش از آنكه به سلطنت برسد، در مجاورت تاالر سنگلج 
خانه ای داشته و در آن روزگار می گذرانده. تا اینكه سال 1304هجری 
شمسی از راه رسید و پهلوی اول روی كار آمد. با شاه شدن رضاخان، از 
آنجا كه چاه های فاضالب محله سنگلج زیادشده بود و این نگرانی وجود 
داشــت تا آب قنات ها و درنتیجه آب آشامیدنی كل شهر تهران آلوده 
شود، رضاخان تمام خانه های كوچك این محله را خریداری كرد و از 
بین برد. بعد دستور داد كل این محله را درخت بكارند. نتیجه این شد 
كه محله ســنگلج خیلی زود به باغی بسیار زیبا و دیدنی تبدیل شد و 

زمینه ساخت نخستین پارك تهران به وجود آمد.

این بوستان كهنسال در دل پایتخت، بخش های مختلفی دارد كه 
ازجمله آنها می تــوان به كتابخانه، ســایت پرنده نگری، موزه صلح 
تهران، آكواریوم و باغ پرندگان اشاره كرد. ضمن اینكه این بوستان 
امكانات بســیار خوبی دارد كه همه تهرانی ها قطعا با آنها خاطرات 
زیادی دارند. به عنوان مثال اگر در آلبوم عكس كودكی بســیاری 
از پایتخت نشین ها بگردید، حتما تصویری از آنها درحالی كه روی 
تندیس شیرسنگی پارك شهر نشسته اند پیدا می كنید! اگر این عكس 
را نداشته باشند، حتما عكســی روی قایق های دریاچه مصنوعی 
پارك شــهر دارند! در نهایت اینكه بدون ایــن عكس ها هم حتما 
زمین های بازی كودكان، مسیر پیاده روی و دوچرخه سواری، ساعت 
بزرگ مركزی، تندیس طاووس، آبنما و دیگر امكانات پارك شهر به 

جزوی از خاطرات خوش سال های گذشته شان تبدیل شده است.

قدیمیترینكتابخانهتهران
درپاركشهر

بی شــك اما یكی از اصلی ترین ویژگی های پارك شــهر، 
كتابخانه مركزی تهران است كه از ابتدای دهه 40در این 
بوستان ساخته شده است. این كتابخانه كه كتابخانه شماره 
یك و قدیمی ترین كتابخانه پایتخت به حســاب می آید، 
ساختمانی دوطبقه با 40طاق ضربی و گنبدی شكل است 
كه آن را هوشنگ سیحون، معمار نام آشنای ایرانی بنا كرده 
است. این كتابخانه كه عمر آن به بیش از نیم قرن می رسد 
تا سال 1352توسط ســازمان كتابخانه های عمومی شهر 
تهران اداره می شــد و بعد از چند باری كه مالكیت آن به 
وزارت فرهنگ و هنر، وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و 
اداره كل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان تهران رسید، از 
سال 1384به نهاد كتابخانه های عمومی كشور واگذار شد.

نكته جالب توجه دیگر این پارك، نقش آن در جریان جنگ تحمیلی 
است. این بنایی كه در ضلع جنوب شــرقی پارك قرار دارد و امروز 
به آكواریوم و نمایشگاه ماهی های آب شیرین تبدیل شده، در زمان 
جنگ به عنوان یك پناهگاه ساخته شــد تا مردم بتوانند در مواقع 
اضطراری به آن پناه ببرند. بعد از اینكه روزهای جنگ سپری شد، 
این پناهگاه تغییر كاربری داد و امروز به شكل یك آكواریوم بزرگ 

درآمده است.

پارك شهر در محدوده طرح ترافیك و طرح كاهش آلودگی هوا قرار 
دارد، به همین دلیل بهتر است برای مراجعه به این پارك قدیمی از 
خودروی شخصی استفاده نكنیم. بهترین راه برای رفتن به پارك شهر، 
استفاده از مترو است. با اســتفاده از مترو و رفتن به ایستگاه متروی 

امام خمینی یا حسن آباد، با كمی پیاده روی به پارك شهر می رسیم.

با اینكه تصمیم ساخت نخستین پارك تهران در زمان پهلوی اول گرفته 
شد اما كار ساخت این پارك از زمان محمدرضا پهلوی شروع شد. دلیل 
این موضوع هم این بود كه تا سال 1328، محدوده باغ سنگلج 2متولی 
داشت؛ بخش غربی آن در اختیار وزارت كشــاورزی بود و اداره بخش 
شرقی آن را به شهرداری سپرده بود. به همین دلیل ساخت نخستین 
پارك تهران عملیاتی نمی شد تا اینكه به سال 1328رسیدیم. در این 
سال شهرداری مسئولیت تمام و كمال محدوده باغ سنگلج را برعهده 
گرفت و كار ایجاد پارك شــهر كمی روی غلتك افتاد. در نهایت سال 
1332طرح اولیه پارك كشیده شد و از همان زمان كار ایجاد این پارك 
آغاز شد. گفته می شود در این سال طرح و نظارت اجرای بوستان در این 
محل را به 2مهندس به نام های كاظمی و رحمانی سپردند. 7سال بعد 
از این اتفاق، یعنی در سال 1339درهای بوستان بزرگ شهر كه نامش 
City park یا همان »پارك شهر« شده بود، روی مردم باز شد و به این 

ترتیب نخستین پارك عمومی تهران ساخته شد.

نكته جالب توجه درباره قدیمی ترین پارك تهران این اســت كه در این 
بوستان، ممنوعیت ساخت وساز وجود دارد. گویا در همان دهه 30كه بحث 
ساخت نخستین بوستان پایتخت جدی شد، مجلس شورای ملی قانونی را 
برای به رسمیت شناختن پارك ها و بوستان های موجود در شهر به عنوان 
قسمتی از بیت المال و اموال عمومی شهر به تصویب رساند. در این قانون 
كه در جلسه روز یكشنبه 28بهمن ماه ســال1335به تصویب رسید، 
ساختن هر نوع بنایی كه به مسكن یا به ادارات یا به مؤسسات اختصاص 
داشته باشد، در پارك شهر، یعنی در جایی كه قبال سنگلج معرفی می شد، 
ممنوع است. جالب تر اینكه نخستین پارك تهران باعث ایجاد یك قانون 
كلی برای همه بوستان های عمومی كشور هم شد. این ماده واحده قانونی، 
یك تبصره هم دارد كه در آن گفته شده همه میادین شهری و باغات و 
بوستان های عمومی در هر شهرستان، شامل این مواد و قوانین خواهند 
بود! به این ترتیب جز ساختمان های عمومی مثل كتابخانه ها، موزه ها و... 

هیچ بنای دیگری نباید در پارك ها ساخته شود؛ حتی اگر دولتی باشند.

پربازدیدترینپاركتهرانبوستان25هكتاریبا8درورودی

اما بشنوید از قدیمی ترین پارك تهران كه دقیقا امسال 60ساله شد. این بوستان 
بزرگ حدود 25هكتار مساحت دارد كه از این مقدار، 17هكتار آن فضای سبز 
اســت. دقیق تر بخواهیم بگوییم، 4هكتار آن چمن كاری و حدود 13هكتارش 
درختكاری است. پارك شهر كه از شمال به پایانه و خیابان فیاض بخش، از غرب 
به خیابان وحدت اسالمی، از جنوب به خیابان بهشت و از شرق به خیابان خیام 
منتهی می شود، دارای 8در ورودی اســت تا به این ترتیب مراجعه كنندگان به 
این پارك بتوانند به راحتی به آن رفت وآمد كنند. محصور بودن و داشتن درهای 
ورود و خروج كه منجر به بسته شدن پارك در ســاعت های میانی شب شده، 
امنیت قدیمی ترین پارك تهران و درختان كهنسالش را بیش از پارك های دیگر 

شهر تامین می كند.

مركزیت پارك شهر و دسترســی بسیار خوبی كه 
دارد باعث شــده تا این بوســتان عالوه بر عنوان 
قدیمی ترین پارك شهر تهران، عنوان پربازدیدترین 
پارك پایتخت را هم به خــود اختصاص دهد. این 
روزها كه به دلیل شــیوع بیمــاری كرونا و توصیه 
خانه مانی، بازدید از این پارك هم مثل تمام مراكز 
تفریحی و فرهنگی پایتخت كم و حتی نزدیك به 
صفر شده، اما در شــرایط عادی این پارك به طور 
میانگین روزانه پذیرای هزار و 500شهروند تهرانی 

است.

ازدربندتادركهوتوچال
اگر ورزشكارتر هســتید، می توانید پیاده روی تان را به ارتفاعات 
تهران ببرید. فقط بــرای یادآوری بگوییم كــه ارتفاعات تهران 
معموال در روزهای پایانی هفته كمی شلوغ هستند. بنابراین اگر 
قصد كوهنوردی دارید، سعی كنید برنامه تان را به صبح روزهای 
كاری بیندازید تا نگرانی كمتری بابت حضور در یك فضای بیرونی 
داشته باشید. مســیرهای دربند، دركه و توچال، فضاهای بسیار 
خوبی برای پیاده روی به حساب می آیند، اما بهتر است با تفاوت 
این مسیرها هم آشنا باشید. اگر فقط قصد یك پیاده روی ساده 
را دارید، بهتر اســت دركه را انتخاب كنید؛ این دره كوهستانی، 
دست كم در آغازش مسیر ساده تری نسبت به دربند دارد. دربند اما 
بیشتر نیاز به كوهنوردی دارد. سرباالیی های این مسیر كوهستانی 
ممكن است كمی برای كسی كه فقط قصد پیاده روی دارد سخت 
باشد. مسیر توچال یا همان بام تهران هم تا ایستگاه دوم و سومش 
كامال مناسب سازی شده و با یك راه سرباالیی آسفالت شده، جای 

بسیار خوبی برای پیاده روی به حساب می آید.

پیادهراههایشهر
اگر به دنبال مسیرهای پیاده روی داخل شهر و با دسترسی 
آسان و راحت می گردید، بهترین گزینه برای شما پیاده راه های 
تهران اســت. بی  شــك یكی از معروف ترین و بزرگ ترین 
پیاده راه های پایتخت، پیاده راه 15خرداد یا همان محدوده 
بازار بزرگ تهران است؛ پیاده راهی كه اتفاقا این روزها به دلیل 
تعطیلی بازار مســیر خلوت و كم خطری بــرای پیاده روی 
به حساب می آید. با انتخاب این مسیر می توانید زمان زیادی 
را در پیاده راه های 15خرداد، ناصرخسرو، باب همایون، میدان 
ارگ و... ســپری كرده و با خیال راحت قــدم بزنید. گزینه 
دیگر پیاده روی در پیاده راه ها، محدوده میدان مشق است؛ 
جایی كه از روزگار حكومت قاجارهــا در دل پایتخت باقی 
مانده و با انتخاب آن می توانید عالوه بر پیاده روی، همزمان 
از دیدن بناهای بسیار قدیمی و سر در زیبای باغ ملی لذت 
ببرید. محدوده میدان مشــق بین خیابــان امام خمینی و 
خیابان سی تیر واقع شده كه می توانید بعد از قدم زدن در آن، 
خودتان را به پیاده راه سی تیر هم برسانید و قدم زدن در یكی از 

قدیمی ترین خیابان های شهر را هم تجربه كنید.

پاركهاییمخصوصپیادهروی
در شهر تهران پارك و فضای سبز كم نداریم؛ اما برخی از پارك های تهران هستند كه انگار 
بیش از آنكه برای تفریح و اســتراحت ساخته شده باشــند، مخصوص پیاده روی هستند. 
درست مثل همین پارك شهر كه در گزارش اصلی به آن پرداخته ایم یا پارك ملت كه یكی 
از بزرگ ترین پارك های تهران به حساب می آید و فضای بسیار خوبی برای پیاده روی دارد. 
دسترسی بســیار خوب پارك ملت كه در خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش واقع شده، یكی از 
دالیلی است كه بسیاری از ورزشــكاران را برای ورزش و پیاده روی به این پارك می كشاند. 
پارك نیاوران هم اگر چه در شمال پایتخت قرار دارد و شاید رفتن به آن برای ساكنان مركز، 
شرق، غرب و جنوب تهران كمی سخت باشد، اما بی شك یكی از بهترین پارك های پایتخت 
برای قدم زدن به حساب می آید. اما اگر به دنبال پاركی در محدوده مركزی تهران هستید، 
حتما سری به پارك هنرمندان بزنید؛ پاركی كه در خیابان طالقانی، خیابان ایرانشهر قرار 

دارد و جای بسیار خوبی برای پیاده روی است.

خیابانولیعصروبلواركشاورز
یكی دیگر از بهترین گزینه های پیــاده روی در تهران، 
قدم زدن در بزرگ ترین خیابان خاورمیانه است! به ویژه 
در فصل پاییز كه برگ های زرد درختان كهنسال چنار 
در این خیابان بلند، منظره بسیار زیبایی را رقم می زنند. 
البته اگر در روزهای تعطیلی تهران به ســر نمی بردیم، 
شاید این گزینه، گزینه خوبی به شمار نمی رفت؛ چون 
با باز بودن مغازه هــای دو طرف خیابــان ولیعصر، این 
خیابان همواره یكی از شلوغ ترین خیابان های پایتخت 
به حساب می آید. اما حاال كه مغازه ها تعطیلند، بهترین 
فرصت است كه از خلوتی خیابان ولیعصر  استفاده كرده 
و در ســاعت های خلوت تر روز خودتان را میهمان یك 
پیاده روی اساســی در طوالنی ترین خیابان خاورمیانه 
كنید. اگر پیــاده روی در این خیابان زیبــا با درختان 
چنــارش را انتخاب كردیــد، حتما در محــدوده بلوار 
كشاورز، ســری هم به این بلوار قدیمی زده و در فضای 
مناسب سازی شــده میانه بلوار، دقایقی روی نیمكت ها 
نشسته و از هوای بسیار خوب خیابانی كه درست در مركز 
دومین شهر پرترافیك و هفتمین كالنشهر پرجمعیت 

دنیا قرار دارد، لذت ببرید!



در خانه می مانیم، دور تفریح، مهمانی 
و ســفر را خط می كشــیم، ماسك 
می زنیم، دســت هایمان را می شوییم 
و پروتكل های بهداشــتی را رعایت می كنیــم، چرا؟ چون 
می خواهیم مراقب سالمت جســم مان در برابر یك ویروس 
همه گیر كه دنیا را درگیر خود كرده، باشیم. اما مگر سالمتی 
فقط مربوط به جسم اســت؟ اگر حواسمان به سالمت روح و 
روانمان نباشد، بعد از اینكه كرونا بساطش را جمع كرد و رفت، 

تبدیل به چه آدم هایی خواهیم شد؟ بسیاری از ما این روزها با فشارها و آسیب های روانی 
ناشی از وضعیت موجود و همه گیری كرونا درگیریم و نگرانی عمیقی را نسبت به آینده 

تجربه می كنیم. دكتر مهدی اسماعیل تبار، روانشناس و تحلیل گر فرهنگی، معتقد است حلقه 
گمشده ای كه باعث می شود در گرداب آسیب هایی مثل نگرانی و وسواس بیفتیم، بی توجهی به 

سالمت روان است. او برایمان از ساده ترین قدم ها برای حفظ سالمت روحی می گوید.

نيلوفر ذوالفقاری

راه حل مشكالت الینحل

آموزه هايی از هزار سال قبل

خواب و خوراك روح

گروه دوم، دست شستگان از عمر

خداحافظی با افراط و تفریط

كتاب گردی7مكتب خانه

  پری كوچولــو و خدایا 
خوشحالم

تازگی ها انتشارات آستان قدس 
رضوی، از مجموعه نیایش های 
كودكانه 2جلد را راهی بازار كرده 
اســت. نام این دو جلد، »خدایا 
خوشحالم« و »پری كوچولو« 
است كه فریبرز لرستانی آنها را 
نوشــته. این كتاب ها قرار است 
كه پیام هــای دینی و معنوی را 
به بچه ها منتقــل كنند. این دو 
كتاب برای گروه ســنی الف و 
ب نشر یافته اســت و هر كدام 
7 داســتانك كوتــاه دارد كه 
می شــود آنها را بــرای بچه ها 
خواند. نویســنده كتاب، درباره 
انتشار این دو جلد و همچنین 
مجموعه »نیایش های كودكانه« 
می گوید: »این مجموعه سعی 
كرده با زبانی ســاده و صمیمی 
به كودك كمك كنــد تا ارزش 
زندگی را دریابــد و با آگاهی از 
حضــور خدا در تمــام لحظات 
زندگی، ارتباط بهتری با خالق 
خود برقرار كند«. در بخشی از 
داستان »دوستی« از كتاب پری 
كوچولو، می خوانیم: »وقتی مادر 
لباس ها را می شوید، آنها را روی 
بند رخت پهــن می كند. بعد به 
آســمان نگاه می كند. آن وقت 
خورشید خانم از پشت ابر بیرون 
می آید، با خنده می گوید: »آمدم، 
آمــدم.« مادر لبخنــد می زند. 
روی پله حیاط می نشــیند تا 
خورشیدخانم لباس ها را خشك 
كند...«. تصویرگری این كتاب ها 
را هم گلنــاز ثروتیــان انجام 
داده اســت. می توانید با قیمت 
مناسبی آنها را تهیه كرده و برای 

فرزندان تان بخوانید.

  معجزه انضباط فردی
در حــوزه موفقیت و توســعه 
فردی با چند سری آدم روبه رو 
هستیم. بعضی ها صرفا انگیزه 
می دهند كه البته به خودی خود 
بد نیست. بعضی ها هم هستند 
كه به صورت تكنیكال فعالیت 
می كنند؛ یعنی وقتی می گوید 
كه موفقیت، یك سری تكنیك 
هم به شــما معرفی می كند تا 
بتوانید عملیاتــی كنید. برایان 
تریسی یكی از مدرسان موفقیت 
است كه شهرت زیادی در ایران 
داشــته و به تكنیك هایی كه 
ارائــه می كند معروف اســت. 
كتاب »معجزه انضباط فردی« 
او هم در همین راســتا نوشته 
شده است. اساســا تریسی در 
كتاب های خود خیلی سرراست 
است و قواعدی را تعلیم می دهد 
كه به راحتی می تــوان اجرایی 
كرد. او در این كتاب معتقد است 
كه انضباط فــردی، مهم ترین 
اصــل در موفقیت اســت و به 
میزانی كه انضبــاط فردی ما 
تقویت شود، موفقیت شما هم 
بیشتر و بیشــتر خواهد شد. از 
ســوی دیگر، انضباط فردی را 
انجام دادن كاری می داند كه باید 
انجام شود؛ چه حال مان خوب 
باشد یا نه. این كتاب فصل های 
درست فكركردن، برنامه ریزی 
روزانه اهداف، مدیریت روزانه، 
جــرات، عــادات ســامتی، 
پس انــداز و ســرمایه گذاری، 
سختكوشــی، یادگیری مداوم 
و استمرار و پافشــاری را دارد. 
نسخه های الكترونیكی كتاب 
هم در اینترنت موجود اســت 
كه با هزینه ای كمتر می توانید 

تهیه كنید.

داستان خوب كودكانه

باالخره انجامش بده

پنجشنبه

شماره 102
13 آذر 1399 

از بزرگ ترین مشكات عصر ما، كم لطفی و بی توجهی به مسئله سامت روان و روانشناسی است،  این در حالی است 
كه بســیاری از اتفاقات روزمره ما با موضوعات مربوط به روانشناسی درگیر است. از تصادفات جاده ای پرتعداد كه 
عامل انسانی مقصر آنهاست گرفته تا اعام ایست قلبی به عنوان اصلی ترین علت مرگ و حتی اتفاقات بازار بورس 
و طا و همین ویروس ناخوانده كرونا، هیچ كدام بی ارتباط با روانشناسی نیستند. هیچ حوزه اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی را نمی توان بدون درنظر گرفتن ابعاد روانشناسی آن تحلیل كرد. حتی درباره كرونا هم روانشناسی نقش 
پررنگی دارد. بد نیست بدانیم روانشناسی متعلق به غربی ها نیست، اگر آنها كمی بیشتر از 100سال است درباره 
موضوعات روانشناسی حرف می زنند، بیش از 1000سال قبل، ابوعلی سینا در كتاب خود، از مصادیق روح به عنوان 
یكی از اصول شش گانه خود نام می برد. توجه به موضوعات روانشناسی راه حل بسیاری از مشكاتی است كه تصور 

می كنیم حل نشدنی هستند و جالب اینكه حتی هزینه های مادی و غیرمادی این مشكات را تا حد زیادی 
كاهش می دهند.

بسیاری از آسیب های روانی ما با توجه كردن به اهمیت روانشناسی، قابل پیشگیری است. 
كافی است حواسمان را به اهمیت این موضوع جمع كنیم و یادمان باشد كه سامت بدون 

دارو، یك ارزش است. شناخت روان، حلقه مفقوده موضوعات ماست. شاید عجیب به نظر برسد 
و شاید هم بسیاری از ما بی خبر باشیم كه بسیاری از اصول ابن سینا، همان هاست كه سال ها بعد دانشمندان برای 

حل مشكات به كار گرفتند. در همه گیری كرونا، چند ماه بعد از همه گیری، دانشمندان چینی نكاتی را پیاده 
كردند كه مطابق نظریات ابن سینا بود؛ مثا از لزوم خواب بودن شهروندان در فاصله 10شب تا 5صبح 

حرف زدند كه ابوعلی سینا بر آن تأكید داشته و حاال هم طرح منع تردد از 9شب 
تا 4صبح در كشــور خودمان، تأكیدی دوباره بر آن است. خیلی از مشكات با 
سامت روان ما گره خورده اســت و خبر خوب اینكه فرمان مدیریت روان، تا 

حد زیادی دست خودمان است. اینكه هر كدام از ما هر 24ساعت از عمرمان را 
چگونه مدیریت و به چه چیزهایی فكر می كنیم مهم است، چراكه افكار هستند كه رفتار ما را می سازند.

وقتی شــروع می كنیم به تغییر سبك زندگی و چیدن دوباره افكار، خیلی از آســیب های روانی غیرقابل كنترل 
به راحتی قابل مدیریت می شوند؛ مثا می توانیم نگرانی افراطی و آسیب زا را از خودمان دور كنیم. برخاف تصورها، 
این كار با قدم های كوچك و راحت تر از آنچه فكر می كنیم قابل انجام است و كافی است شروع كنیم. در این راه باید 
حواسمان به ساده ترین انتخاب هایمان باشد؛ مثا انتخاب ساده ای مثل اینكه به چه موسیقی ای گوش دهیم، در 

اینكه ناامید و نگران باشیم یا امیدوار و مثبت اندیش، مؤثر است. 

گروه دومی هم هستند كه به پروتكل های بهداشــتی توجه نمی كنند و باعث می شوند آمار 
قربانیان روزبه روز بیشتر شــود، گروهی كه رفتار آنها هم ریشه روانشناسی دارد. آنها به نوعی 
درمانده هستند، ادعا می كنند كه آنقدر استرس، ترس و درد در زندگی شان وجود دارد كه دیگر 
از چیزی نمی ترسند، انگار كه چیزی برای از دست دادن ندارند. این گروه هم با این استدالل 
نادرست كه حاصل آسیب های پیدا و پنهان روانشان است، به سامت بقیه افراد جامعه آسیب 
می زنند. جایی كه شــهروندان باید در مواجهه با كرونا بایستند، درســت در نقطه میانی این 
2موضع گیری است: بی توجهی به كرونا و مراقبت بدون ترســیدن. اگر اصول زندگی سالم را 
براساس آموزه های دانشمندانی مانند ابوعلی سینا پیش بگیریم، بسیاری از مشكات روانی و 
جسمی اصا رخ نمی دهد. به این ترتیب اسیر واكنش های هیجانی و نگرانی افراطی نمی شویم.

تغییر سبك زندگی
شاید تصور كنیم با این همه مشكل، دیگر تغییر اوضاع كاری غیرممكن یا دست كم خیلی 
سخت است و در نگرانی غرق شــویم، اما كافی است باور كنیم كه با تصمیمات درست، 
می توانیم سامت روان خود و جامعه را تضمین كنیم. اگر به آموزه های روانشناسی كهن 
برگردیم، زندگی همه ما باید براساس همان اصول شش گانه ای كه ابوعلی سینا گفته، 
تغییر كند. این یك دستورالعمل عینی اســت. تغذیه مناسب، خواب و بیداری بموقع، 
ورزش و نرمش، آب وهوا و تغییر فصل، سامت روان و روح و پاكسازی بدن از 
مواد زائد، اصولی هستند كه به عنوان اصول شش گانه ثبت شده اند. توجه به 
هركدام از آنها، می تواند كیفیت سامت جسم و روح ما را متحول كند. ابوعلی 
سینا، درباره سامت روان 6نكته را بررســی می كند؛ شادی و غم، خشم و لذت، 
ترس و ایمنی، اعتمادبه نفس و خجالت، امور مهم و كارهای كوچك و امید و ناامیدی. اگر 

دقت كنیم می بینیم كه همه این جنبه ها درباره كرونا و حواشی آن قابل بررسی است.

اگر كمی دقیق تر نگاه كنیم، 2مرحله از سامت را می بینیم، سامت قبل از نیاز به دارو و پزشك و 
سامت بعد از نیاز به اینها. همانطور كه قبل از اینكه بیمار شویم می توانیم با رعایت نكاتی جسم مان 
را سالم نگه داریم، قبل از ابتا به بیماری های روانی هم می توانیم با رعایت بعضی نكات، سامت 
روحمان را حفاظت كنیم. ما در نگرانی مواجهه با كرونا، به 2موضع گیری می بازیم؛ افراط و تفریط. 
از یك طرف عده ای اصا كرونا را قبول ندارند و از طرف دیگر عده ای بیش از اندازه از آن می ترسند. 
اهمیت به سامت روان باعث می شود ما با كنترل ناامیدی، وسواس و استرس، از نگرانی فلج كننده 
نجات پیدا كنیم. برای اهمیت دادن به سامت روان هم كافی است سبك زندگی سالمی در پیش 
بگیریم و اهل تفكر باشیم. وقتی ذهن انسان به طرف سیستم هوشمند درونی برود و افراط و تفریط 

را كنار بگذارد، در برابر هجوم مشكات روانی نظیر نگرانی شدید برنده می شود.

مراقبت از روان
در عصر 

كرونا
دكتر مهدی اسماعیل تبار ، روانشناس 

از بی توجهی به سالمت روان و 
آسیب های آن می گوید 

دروازه ای به شخصیت مارادونا، اسطوره فوتبال
داستان مارادونا، داســتان عجیبی است. یكی از عجیب ترین داســتان هایی كه درباره 
ورزشكاران قرن وجود دارد، داستانی مملو از اشك ها و لبخند ها و پرونده ای كه هفته گذشته 

با مرگ این اسطوره فوتبال دنیا بسته شد. مارادونا چه شخصیتی داشت؟

 كیك، كوكائین، كتك كاری
همه می دانند كه مارادونا عاشق كیك، كوكائین و كتك كاری بود. او 
بارها خبرنگاران را در جاهای مختلف مورد ضرب و شتم شدید قرار 
داده بود و از بداخاق ترین ورزشكاران آرژانتین و دنیا در چنددهه 

اخیر محسوب می شد. طرفداران فوتبال با ناامیدی بارها شاهد رفتار 
خشونت آمیز مارادونا با خبرنگاران و حتی تماشاگران مستطیل سبز 

بوده اند و این یعنی شخصیت خشونت طلب مارادونا پررنگ تر از آن 
بود كه بتواند پنهانش كند. این روزها كمتر در سلبریتی های دنیای 

فوتبال و ورزش های دیگر، رفتارهای تا این اندازه خشن و علنی 
مشاهده می شود.

 بی اعتنا به قانون و عرف
 زندگی خصوصی اسطوره آرژانتینی ها با فراز و نشیب های فراوانی 
همراه بوده كه همگی نشان از بی اعتنایی او به قانون و عرف دارند. 

روزی نبوده كه مارادونا به دلیل شرب خمر، مصرف مواد مخدر، 
ارتكاب به رفتارهای غیرقانونی و خاف عرف در آرژانتین و دیگر 
كشورهای دنیا، روانه بازداشتگاه، بیمارستان یا كمپ های اعتیاد 
نشود. مارادونا بارها به خاطر حمل مواد مخدر دستگیر شده بود. 

مهم ترینش، در سال1991 بود كه به جرم حمل نیم كیلو كوكائین در 
بوینوس آیرس بازداشت شد. همچنین در شهر كوخاباما بولیوی در 
سال2004 نیز به همین جرم توسط پلیس بولیوی دستگیر شد، اما 

پس از مدت كمی آزاد شد.

چه زمانی به روانشناس 
نیاز داریم؟

مسیر زندگی همه ما پر از پستی و بلندی هایی 
است كه بســیاری از آنها غیرقابل پیش بینی و 
پرچالش هستند، به طوری كه ناگهان خودمان را 
در وضعیتی از بالتكلیفی پیدا می كنیم، با بحران 
روحی مواجه می شویم یا نمی دانیم درست ترین 
كار در شرایط موجود چیست؟ شاید در فیلم ها و 
سریال های خارجی دیده باشید كه مردم بعضی 
جوامع چقدر به حضور همیشگی یك روانشناس 
و مشاور در مراحل مختلف زندگی خود عادت 
دارند و برای مشورت درباره مشكالت كوچك 
و بــزرگ و گرفتن راهنمایــی، به طور مرتب با 
روانشناسان در ارتباط هســتند. در جامعه ما 
هم چند سالی است كه خوشبختانه این موضوع 
مورد توجه قرار گرفته اســت. اما چه زمانی به 

روانشناس نیاز داریم؟

مشــاوره گرفتن و مراجعه به روانپزشك كاری مفید و 
مثبت است كه در بدبینانه ترین حالت اگر فایده ای برای 
فرد نداشته باشد، ضرری هم ندارد. توصیه می شود همه 
افراد، هرسال عاوه  بر چكاپ جسمی، چكاپ روانی نیز 
انجام دهند تا با رجوع به یك روانشناس یا روانپزشك، 

بتوانند از وضعیت روانی خود مطلع شوند.
درباره هــر تغییر حالتی نیازی به مراجعه به پزشــك 
نیست، با وجود این، اگر احساس كنیم مدتی است كه 
افســردگی آزارمان می دهد یا افكار منفی باعث تأثیر 
بر عملكردمان می شــود، بهتر است به یك متخصص 
مراجعه كنیم. در بســیاری از مواقع نیازمند مداخله 
دارویی نیســتیم و مشــاور می تواند با صحبت كردن 

مشكل را برطرف كند.
افرادی كه احساس می كنند مهارت های الزم ارتباطی را 
ندارند و نمی توانند در روابط خود موفق باشند و افرادی 
كه تجربیات منفی زیادی از گذشته دارند و نمی توانند 
با یادآوری آنها به زندگی عادی بپردازند، نیاز دارند كه 
با مداخله یك روانشناس این مشكات را برطرف كنند.
روانشناس یك جفت گوش شنوا دارد كه بدون تعصب 
به حرف های شما گوش كرده و به شما كمك می كند 
تا ذهن خود را تمیز كنید. كسانی كه پیش روانشناس 
می روند، اغلب راه حل مشــكات خــود را زمانی پیدا 
می كنند كه در حال فكر كردن با صدای بلند هستند. 
روانشناســان آموزش دیده اند تا بهترین شــنونده ها 

باشند.

راهنما

 شخصیتی عالقه مند 
به سیاست

مارادونا در كنار چهره فوتبالی، یك چهره 
كاما سیاسی هم دارد. او به شدت به رهبران 

كمونیست آمریكای التین عاقه مند بود. جایی 
كه هوگو چاوز، رهبر فقید ونزوئا و همچنین 

فیدل كاسترو و برادرش، رهبران كوبای 
امروز و قدیم، پیكان دار مبارزه با استعمار 

ایاالت متحده در این منطقه از جهان به شمار 
می روند. او زمانی كه در كوبا تحت درمان بود با 
فیدل كاسترو، رهبر كوبا، دوست شد. مارادونا 

همچنین از هواداران هوگو چاوز، رئیس جمهور 
ونزوئا، بود. در سال2007  او با حضور در برنامه 

هفتگی تلویزیونی چاوز فراتر گفت: »من از 
هر چه از آمریكا می آید متنفرم. با تمام توان از 
آن متنفرم«. كمتر فوتبالیست یا ورزشكاری 

در دنیا سراغ داریم كه در اوج معروفیت، به 
چنین رفتارهای ضد جنگ و ضد سیاست های 
استعماری آمریكا به طور علنی اقدام كند و در 
تاریخ ورزش جهان، نام هایی چون محمد علی 
كلی، اسطوره بوكس سنگین وزن جهان یك 

استثنا به شمار می روند.

زندگی خصوصی و خانوادگی مارادونا هم حاكی از ویژگی 
شخصیتی اوست. بی بند و باری، بخش جدانشدنی از زندگی 
او بوده. 3ازدواج پرحاشیه كه سرنوشت بعضی از آنها به 
جلسات جنجالی دادگاه رسید و خبرهای پیدا و پنهان از 
روابط مخفیانه و غیراخاقی او، مهر تأییدی بر شخصیت 
بی بند و بار مارادوناست. به نظر می رسد فضای حاكم بر 
كشورهای آمریكای التین و آمریكای جنوبی، در بسترسازی 
برای پرورش فردی چون مارادونا با چنین سبك زندگی 
خاص، تأثیرگذار است. مارادونا اگر چه در مستطیل سبز 
به خاطر هنرنمایی های فوق العاده اش یك جادوگر بود، اما 
بیرون این مستطیل، چهره یك قهرمان را از خود نشان نداد 
و همواره چهره یك فوتبالیست مجرم را در اذهان مردم دنیا 
از خود بروز داد.

 بی بند و باری؛ لكه سیاه 
زندگی اسطوره

 عصیانگری در اوج شهرت
مروری بر كارنامه مارادونا می گوید كه دیه گو یك عصیانگر بود؛ 
عصیانگری كه قدرت داشت. او این را خوب می دانست و از آن برای 
كارهای خیر و كمك به دوستانی كه به او نیاز داشتند، استفاده می كرد. 
او زندگی مملو از تناقض های باور نكردنی  داشت؛ یك زندگی همراه 
با اشتباهات بزرگ كه گاهی درصدد رفع آنها برمی آمد؛ شاهكارهای 
حماسی، فروپاشی ها و شروع های دوباره. به عنوان فوتبالیست و 
انسان، او در زندگی روی بلندترین قله ها ایستاد، البته پیش از آنكه به 
عمیق ترین و تاریك ترین دره های ناامیدی سقوط كند.

 شخصیتی پر از تناقض ها
واقعیت این است كه تا االن هیچ كس شخصیت واقعی 
مارادونا را نشناخته است. كسی نمی داند كه آیا این 
اسطوره آرژانتینی شخصیت خوبی دارد یا بد؟ راستگو 
است یا فریبكار و دروغگو؟ محترم است یا غیرمحترم؟ 
می توان نتیجه گرفت كه او شخصیت های زیادی را در 
یك شخصیت جمع كرده بود. چهره عاطفی مارادونا 
در گریه او بعد از قهرمانی تیم ملی فوتبال آرژانتین در 
جام جهانی1986 و یا شكست برابر تیم ملی فوتبال 
آلمان در فینال جام جهانی1990 برای همه روشن 
شد. اما قساوت و خشونت او در دیدار بارسلونا برابر 
اتلتیكو بیلبائو در سال1982 نمایان شد، آنجا كه 
برخورد بسیار تندی با مدافع بیلبائو داشت. درنهایت 
تحلیل شخصیت او در هاله ای از ابهام باقی ماند.

 مهرطلبی و نیاز به توجه
هرچند به نظر می رســد مارادونا تا اوج قله محبوبیت و توجه رفت، اما در حقیقت او نتوانست خودش را با شمایل 
دست نیافتني كه از او ساخته شــده بود ، وفق دهد. هرچند ظاهرا بدون آن هم نمی توانست دوام بیاورد. او درست 
فهمیده نشد و به همین دلیل حس می كرد دوستش ندارند. به سختی می توان بازیكن دیگری پیدا كرد كه تجسم 
خواسته های مختلف طیف وسیعی از مردم باشــد. او رؤیایی كه به دنبالش بود را زندگی كرد و این چیزی بود كه 
طرفدارانش هم می خواســتند. با این حال او آنقدر در پی جلب توجه و مهرطلبی بود كه به هر بهایی این توجه را 

به دست می آورد؛ خواه در مستطیل سبز و خواه در ثبت شدن نامش باالی فهرست خافكاران و مجرمان.

گروه اول، متوهم ها

این روزها همه ما از اینكه تعداد قربانیان روزانه كرونا مدام در حال افزایش اســت، هراسان و 
غمگینیم. در كنار عوامل دیگری كه به این وضعیت منجر شده اند، توجه به ابعاد روانی ماجرا هم 
مهم است. 2گروه از جامعه در رسیدن ما به این نقطه نقش پررنگ داشته اند؛ گروهی هستند كه 
این جمله ها ورد زبانشان است: من مریض نمی شوم، كار خودشان است، آمارها واقعی نیستند، 
همه  چیز یك نقشه است و جماتی از این دست. واكنش این افراد هم ناشی از كم بودن سرمایه 
اجتماعی و اعتماد عمومی است كه باعث شده عده ای از مردم همیشه توهم توطئه داشته باشند. 
این یعنی تأثیر بی توجهی به بهداشــت روح و روان. چرا این افراد با وجود همه توصیه ها، به 
موضوع اهمیت نمی دهند؟ اینها همان افرادی هستند كه هنوز مهمانی و مسافرتشان برپاست 

و باعث می شوند بشنویم خانواده ای همزمان با هم به كرونا مبتا شده اند.

اینكه انتخاب كنیم با تلفن همراهمان سراغ چه فضاهایی برویم، در اختیار 
خودمان و كامال در وضعیت روانی ما تأثیرگذار است. درست مثل جسم كه 

نیازهایی مثل خواب و خوراك دارد، روح و روان هم به رسیدگی نیاز دارد



اين ســند كمياب مربوط بــه دوره حكومت 
ناصرالدين شاه اســت. به موجب اين نوشته، 
ناصرالدين به عنوان پادشاه قطعه اي زمين در 
يكي از مناطق شــمالي تهران خريده و همه 
مقامات عالي رتبه مملكت از صدراعظم گرفته تا 
وزراي دربار به عنوان شاهد پاي آن را مهر و امضا 
كرده اند. اين سند توسط بهترين خطاطان دربار 
نوشته شــده و مهر افرادي مثل معتمدالملك، 
امين الســلطنه، عضد الملك، مشيرالدوله و... 

پاي آن به چشم مي خورد.

اين تكه كاغذها، سند ازدواج شهروندان عادی در 
دوران قاجار است. خوشنويس ها روی اين كاغذها 
مشخصات زوج ها را می نوشتند و با مهری كه باالی 
دست نوشته ها می خورد، ازدواج رسمی می شد. 
سند ازدواج شــاهزاده ها و مقامات عالی رتبه را 
خوشنويس های خبره دربار می نوشتند و نقاش ها 
با طرح های منحصر به فرد دور تا دور آن را تزئين 
می كردند. اين دست نوشته ها، سند تبعيض بين 
مردم عادی و شاهزاده هاست و بدعت آن از دوره 

قاجار گذاشته شده است.

از مظفرالدین شاه به لقمان الدوله از شهربانی تا مجموعه داری 

رضا عابدینی وقتی افسر شــهربانی بود، مدیریت برنامه 
»هشدار پلیس« را كه ســال ها قبل از تلویزیون پخش 
می شد برعهده داشت. او همزمان با خدمت در شهربانی 
به عنوان دانشجو در دانشــكده هنرهای زیبای دانشگاه 
تهران تحصیل كرد و در مقطع لیسانس فارغ التحصیل 
شد. آقای كلكســیونر بعد از پایان خدمت 30ساله اش 
در شهربانی و در دوران بازنشســتگی برای جمع آوری 
تابلوهای قدیمی نقاشی به صرافت می افتد اما می گوید 
دست سرنوشت او را به سمت جمع آوری اسناد تاریخی 
و دستخط مقامات عالی رتبه سیاســی كشاند؛»قبل از 
اینكه در شهربانی استخدام شــوم و زمانی كه دانش آموز 
بودم به نقاشــی عالقه فراوانی داشــتم و یك بار هم در 
مسابقات نقاشی اســتان تهران اول شدم. عالقه مندی ام 
به هنر و نقاشــی ادامه داشــت تا اینكه با دوستانی آشنا 
شدم كه كارشان جمع آوری نســخه های خطی و اسناد 
تاریخی بود. از سال 1369تصمیم گرفتم این كلكسیون 
را تشكیل بدهم و تاكنون بیش از هزار سند تاریخی شامل 
فرمان پادشاهان و احكام شاهزاده ها و وزرای دربار را جمع 
كرده ام. اوایل كارم چند سند تاریخی نایاب مثل فرمان های 
شاه عباس صفوی به دستم رسید اما به واسطه تجربه كمی 

كه در این كار داشتم به راحتی آنها را از دست دادم«.

در این مجموعه عكس های تاریخی با دســتخط پادشاهان به چشم 
می خورد. مثل عكسی كه مظفرالدین شــاه به لقمان الدوله، پزشك 
مخصوص دربار هدیه داده یا عكسی كه به دومین سفر ناصر الدین شاه به 
فرنگ مربوط می شود و عكاس، شكارهای او را به تصویر كشیده است. 
 مجموعه دار تهرانی می گوید برای خرید ســندهایی از این دست بین
2 تا 5میلیون تومان پرداخت كرده و با گذشت 20تا 30سال ارزش مادی 
آنها چند برابر شده است؛»برای جمع آوری این اسناد بارها به شهرهای 
دور و نزدیك سفر كرده ام و شاید با پولی كه برای خرید آنها صرف كرد ه ام 
می توانستم یك خانه مجلل بخرم«. بخش قابل توجهی از مجموعه رضا 
عابدینی تحت عنوان »نخستین نمایشگاه دستخط مقامات عالی رتبه 
و مشاهیر ایران در 200سال اخیر« در معرض دید عموم در طبقه پنجم 
برج میالد قرار گرفته و كسانی كه به تماشای دستخط مقامات عالی رتبه 

و سندهای مهم تاریخی عالقه دارند می توانند بروند و ببینند.

گفت وگو با مجموعه داری كه بیش از صدها سند تاریخی 
و دستخط رجال سیاسی و مشاهير دارد 

اینجا تاریخ 
ورق می خورد

تلگراف خانه 8 فیلم گردی

  گربه آوازه خوان
یكی از قربانیان كرونا، سناریست 
و كارگردان شناخته شده ایرانی، 
كامبوزیا پرتوی بود. البته او تنها 
قربانی هنرمند این ویروس نبود 
و بزرگان دیگری چــون پرویز 
پورحســینی و چنگیز جلیلوند 
و... هم در روزهای اخیر درگیر 
این بیماری شــده و هنر ایران 
را تنهــا گذاشــتند. پرتوی از 
دیربــاز، فیلم هــای مختلفی 
ساخته و با ســناریوهای خود، 
به فیلم های بســیار بیشــتری 
هم اعتبــار و جان بخشــیده. 
حاال بــه این بهانه،  بد نیســت 
ســروقت یكی از آثار قدیمی او 
برویم، »گربــه آوازه خوان« كه 
می توانیم همیــن روزها برای 
بچه هایمان دانلود و پخش كنیم. 
این فیلم عروســكی- كودكانه، 
در پایــان دهــه 60 ســاخته 
شــده و برای ما بزرگ ترها هم 
به نوعی نوســتالژی محسوب 
می شود. بازیگرانی چون مهدی 
عسكری، راحله اسماعیلی، رضا 
بابك، حمید جبلــی و... در آن 
نقش آفرینی كردند. تماشای این 
فیلم كودكانه هنوز هم می تواند 
برای بچه ها جالب باشد. داستان 
آن هم چنین اســت: حســنی 
همراه گلدونــه، خواهرش، در 
پرورشگاه زندگی می كند. زوجی 
تصمیم می گیرنــد كه فرزندی 
را به فرزندخواندگــی انتخاب 
كنند. گلدونــه را به این منظور 
انتخاب می كنند. وقتی كه همه 
شــرایط فراهم می شود كه این 
زوج، گلدونه را با خودشان ببرند، 
اما حسنی مدام می گوید كه آنها 
پدری دارند كه از سر فقر آنها را 
جلوی پرورشگاه رها كرده و باز 

خواهد گشت... .

  من ديه گو مارادونا هستم
حاال كه بحث درگذشت اسطوره 
فوتبــال جهــان، مارادونا داغ 
است، بهتر است فیلمی ایرانی 
درباره این چهــره را هم معرفی 
كنیم تا اگر دوســت داشــتید، 
پای تماشــای آن بنشــینید. 
ایــن فیلــم را بهــرام توكلی 
 ساخته و اســمش را گذاشته: 
»من دیه گو مارادونا« هستم. این 
فیلم در سی و سومین جشنواره 
فیلم فجر هم به نمایش درآمد. 
البته نباید مثل دیگر فیلم های 
ساخته شــده دربــاره مارادونا 
انتظار یك بیوگرافی را داشــته 
باشید. فیلم، رویكردی اجتماعی 
دارد و البته در این میان بخشی 
از شخصیت های آن عالقه مند به 
شخصیت مارادونا هم هستند؛ 
در واقع گویی شــخصیت های 
این فیلــم، می خواهنــد كه از 
شخصیت مارادونا الهام بگیرند؛ 
همین كه هیچ وقــت واقعیت و 
 رؤیا برایش مفهومی نداشــته 
و همیشــه مرزهــا ایــن دو را 
جابه جا می كرده است. در واقع 
مارادونا، بهانه ای شــده است تا 
توكلی داستانش را نقل كند. در 
این اثــر، بازیگرانی چون گالب 
آدینه، صابر ابر، بابك حمیدیان، 
جمشــید هاشــم پور، ســعید 
آقاخانی، هومن سیدی، ویشكا 
آسایش و... ایفای نقش كرده اند. 
فیلم درباره 2خانواده است كه به 
واســطه ازدواجی كه قرار است 
بین دو عضو از آنها شكل بگیرد، 
دچار اختالفاتی می شوند و این 
اختالفات، پای مارادونا را هم به 

وسط می كشد.

یادی از گذشته ها

مارادونا در اختالفات...

در اين خانه انگار زمان متوقف شده اســت. چند تابلوی نقاشی كه به 
200 سال قبل تعلق دارند بخشــی از ديوارها را پوشانده اند و مابقی به 
نسخه اصلی اسناد و نامه های تاريخی و دستخط مقامات عالی رتبه سياسی و مشاهير ادبی 
ايران تعلق دارد. اينجا يكی از طبقات خانه رضا عابدينی، افســر سابق شهربانی در حوالی 
خيابان ستارخان است كه بعد از پايان خدمت و در دوران بازنشستگی به جايی برای نگهداری 
از مجموعه پر و پيمان اسناد تاريخی بدل شده است. خانه او شايد تنها جايی باشد كه می توان 
دستخط شخصيت های سياســی، ادبی و هنری يك قرن اخير ايران را يكجا مشاهده كرد. 
مجموعه دار تهرانی می گويد اين مجموعه از دســتخط قائم مقام فراهانی و ناصرالدين شاه و 
دكتر محمد مصدق گرفته تا نامه های علی اكبر دهخدا و محمدعلی جمالزاده و نقاشــی های 
كمال الملك و بسياری ديگر از شخصيت های مهم سياسی و فرهنگی تشكيل شده و مرور اين 

سندها و دستخط ها نوعی ورق زدن تاريخ است.

بهنام سلطانی 

آشنايی با چند كلكسيونر ايرانی

از كاكتوس تا چراغ نفتی
مجموعه داری در ايران اساسا كار آســانی نيست. كثرت كاالهای تقلبی و سهل الوصول نبودن 
كاالهای عتيقه و قديمی از يك سو و گرانی سرسام آور ارز از سوی ديگر عرصه را به مجموعه دار 
جماعت تنگ كرده و تالش آنها برای تشكيل مجموعه های كم نظير مصداق بيتی از نظامی گنجوی 
است كه می گويد، هرچيز كه دل بدان گرايد / گر جهد كنی به دستت  آيد. امروزه مجموعه هايی 
در ايران به ثبت رسيده كه نمونه آنها در هيچ كشوری يافت نمی شود و برخی از مجموعه دارهای 

ايرانی برای ثبت اين مجموعه ها در گينس به صرافت افتاده اند اما چه كسی است كه نداند كار 
مجموعه داری در ايران نوعی تالش شخصی برای احيای ســنت ها و زنده نگه داشتن ميراث 
فرهنگی كشور اســت. هر مجموعه داری كه با اين نگاه وارد اين كار شده سختی ها را به جان 
خريده و هر روز مجموعه اش را پر و پيمان تر كرده است. مجموعه دارهايی از اين دست در ايران 

كم نداريم.

مهرداد ارمگان

 كلكسیونر كاكتوس
مهرداد ارمگان یكی از كلكسیونرها قدیمی ایران است كه از ۴6سال پیش 
شــروع به جمع آوری كاكتوس كرده و به معنای واقعی به این كار عشــق 
می ورزد. وقتی كه او شــروع به جمع آوری انواع كاكتوس كرد، این گیاه در 
ایران كمیاب بود و برای سر و شكل دادن به مجموعه اش هزینه های هنگفتی 
 را متقبل شــد. در مجموعه كم نظیر ارمگان، انواع افوربیا، آســتروفیتوم، 
سوپر كاباتو و آریوكارپوس موجود است. او در خاطراتش روایت می كند كه 
وقتی پراید ۴ میلیون تومان بود برای خرید گیاه كلكســیونی ۴,5 میلیون 
تومان هزینه كرده و حاال صاحــب بزرگ ترین مجموعه كاكتوس در ایران 
است. در مجموعه او حدود 50هزار گونه كاكتوس وجود دارد و اگر همین 
تعداد ابلق یا دفرمه شوند تنوع آن بالغ بر 150هزار نوع می شود. كلكسیونر 
كرجی معتقد است گل ها موجودات زنده ای هستند كه می شود به خوبی 
با آنها رابطه برقرار كرد. او بسیاری از گونه های كاكتوس را برای نخستین 
بار وارد ایران كرده و نمونه این گیاهان امروز در دسترس همه ایرانی ها قرار 
گرفته است. یكی دیگر از عالقه مندی های مجموعه دار كرجی، پرندگان و 

حیوانات هستند و او مجموعه ای زیبا از فنچ ها را تشكیل داده است.

فرهاد هواخواه

 كلكسیونر ماكت
جمع آوری ماكت ماشین چند سالی می شود كه بین مجموعه دارهای خوش ذوق ایرانی رواج پیدا كرده 
اما با گرانی ارز رو به افول رفته است. با این حال هنوز هم بسیاری از مجموعه دارهای ماكت ماشین حاضر 
نیستند از عشق و عالقه شان دست بكشند و فرهاد هواخواه یكی از همین مجموعه دارهاست. او می گوید 
از كودكی عشق ماشــین بوده و همین عالقه او را به سمت حرفه مكانیكی كشانده اما كار مجموعه داری 
برایش جذابیت دوچندانی داشته است. مجموعه دار بجنوردی حاال به یك مجموعه دار حرفه ای ماكت 
ماشین بدل شده و مجموعه اش از 3هزار عدد ماكت ماشین تشكیل شده است. قیمت ماشین های او از 
50 هزارتومان شروع می شود و تا یك میلیون و 800هزارتومان ادامه دارد. گران ترین ماشین مجموعه دار 
بجنوردی هم یك »رولزرویس« است. آقای كلكسیونر می گوید: »همه ماكت های من فلزی است و توسط 
كمپانی های معتبر دنیا مثل ماشین های واقعی ساخته شده است. هركدام هم جعبه و شناسنامه مخصوص 
دارد و مثل تلفن همراه، خرید و فروش آنها بدون جعبه امكان پذیر نیست. مثال من یك اتوبوس دارم كه در 
دنیا ۷۷0 تا از آن وجود دارد كه طبق شماره سریالی كه روی آن حك شده، شماره350 اتوبوس من است«.
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احمد عطایی

 كلكسیونر چراغ نفتی
 آنطور كه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعالم كرده، سیداحمد عطایی
را باید بزرگ ترین مجموعه دار ایرانــی بدانیم. او بیش از 66مجموعه اشــیای قدیمی را 
طی 35ســال جمع آوری كرده و از این حیث ركورددار اســت. مجموعه های او شــامل 
سكه، اســكناس و تمبر از دوره قاجار و پهلوی اول تا 2800ســال پیش است و بیش از 
1100دستگاه رادیو، ۴هزار و 6۷2 قوری روسی با نقاشی های ایرانی را جمع آوری كرده 
اســت. عطایی هم اكنون بزرگ ترین مجموعه موتورســیكلت ایران را هم دارد كه شامل 
2۷3دستگاه موتورسیكلت از دوره جنگ جهانی دوم تا 35سال پیش است. مجموعه دار 
اصفهانی 3فروند هواپیمای گالیدینگ، 25دستگاه اتومبیل از سال1928 تا 35سال پیش، 
مجموعه نفیس انگشتر، مجموعه لوســتر، مجموعه چوب، مجموعه دوچرخه، مجموعه 
ذره بین، مجموعه سماور، مجموعه ساعت، مجموعه چراغ های نفتی و فیتیله ای، مجموعه 
كالهخود، زره و زنجیر و مجموعه قفل و ترازو را در اختیار دارد كه هر كدام از آنها قابلیت 
برپایی یك موزه تخصصی را دارد. بیش از ۷00 اتوی زغالی، دودكشی و بنزینی، كلكسیون 
تلفن و تلگراف، مجموعه تســبیح و زنگ های زورخانــه  ای از دوره صفویه تاكنون هم در 

مجموعه او به چشم می خورد.

امین همتی

 كلكسیونر سكه 
تعداد مجموعه های سكه در دنیا بی شمارند اما 
ارزش هیچ كدام از آنها با مجموعه ای كه جوان 
تبریزی جمع و جور كرده برابــری نمی كند. 
امین همتی، كلكسیونر 3۴ساله تبریزی تنها 
كسی است كه سكه رایج همه كشورهای دنیا را 
در مجموعه اش دارد و می گوید كشوری در دنیا 
وجود ندارد كه سكه اش در این مجموعه بی نظیر 
یافت نشود. در مجموعه او كه مورد تأیید انجمن 
مجموعه داران هم قرار گرفته 12هزار ســكه 
بی تكرار از 180كشور دنیا وجود دارد و كنكاش 
او برای كشف سكه های قدیمی به حدی دقیق 
بوده كه حتی سكه رایج حكومت های مربوط 
به دوره های مختلــف تاریخی در مجموعه اش 
به چشم می خورد. همین ویژگی های عجیب، 
مجموعــه كلكســیونر تبریــزی را در زمره 

مجموعه های عجیب و منحصر به فردی قرار داده 
كه نمونه اش را در هیچ كشور دیگری نمی توان 
یافت. او می گوید كه سایر كلكسیونرهای سكه به 
لحاظ تعداد و تنوع به ركوردش نزدیك نشده اند 
اما این ركورد هنوز در گینس ثبت نشده و خیلی 
از ایرانی ها نمی دانند كه بزرگ ترین كلكسیون 

ســكه بی تكرار جهــان در تبریــز جاخوش 
كرده اســت. كشــورهای بی نام و نشانی مثل 
روآندا، لیختن اشــتاین، موزامبیك،ترینیدادو 
توباگو و بلیز كه یك كشــور دورافتاده و كمتر 
شناخته شــده در آمریكای مركزی اســت در 

مجموعه او نماینده دارند.

ادریس كردی 

 كلكسیونر خودرو 
كلكســیونر خوش ذوق تهرانی با جمع كردن ده ها ماشــین قدیمی، آدم ها را به دنیای خوش و رنگ لعاب 
خودروهای كمیاب و كالسیك می برد. ادریس كردی در خاطراتش گفته كار مجموعه داری را با خرید یك 
بنز آبی رنگ مدل 19۷1شروع كرده و یك آگهی فروش ماشین به شكل عجیبی مسیر زندگی اش را تغییر 
داده است. مجموعه دار تهرانی حاال بالغ بر 50دســتگاه خودرو كالسیك دارد و كلكسیون موتورسیكلت او 
هم در حال سر و شكل گرفتن است. كمپانی های معروف دنیا ازجمله مرسدس بنز، فولكس واگن و بی ام و در 
مجموعه ادریس كردی دست كم یك نماینده دارند. جالب است بدانید ماشین های قدیمی كه مهمان های 
برنامه خندوانه برای اجرای استندآپ كمدی از آنها استفاده می كردند به مجموعه ادریس كردی تعلق داشت 
و عوامل خندوانه یكی از مشتریان پر و پا قرص مجموعه دار تهرانی بودند. عروس و دامادها را می توان مشتریان 
دائمی مجموعه كردی دانست اما او می گوید جوابش به این درخواست ها منفی است؛»تا دلتان بخواهد عروس 
و دامادها اینجا می آیند و می خواهند كه برای روز عروسی ماشین اجاره كنند اما جواب منفی است چون اصال 

نمی توانم ماشین هایم را دست كسی بدهم«.

تاریخ زیر ذره بین می رود 

اســناد تاریخی بخش مهمی از مجموعه رضا عابدینی را تشكیل می دهد و 
قدمت برخی از آنها به 150یا 200سال می رسد. این اسناد شاید برای عده ای 
به كاغذهایی پاره ای می ماند كه تاریخ مصرف شــان گذشته اما برای همه 
كسانی كه دســتی در تاریخ نگاری دارند ارزش معنوی بسیاری دارد. او این 
اسناد را با وسواس داخل بوفه های قدیمی و سنتی كه تعدادشان كم نیست 
چیده است و این بوفه ها حكم صدف هایی را دارند كه الماس های قیمتی را در 
دل خود نگه داشته اند. آنچه ارزش این مجموعه را دوچندان می كند این است 
كه همه این اسناد، دستخط مقامات عالی رتبه و مشاهیر 200سال اخیر است 
و با اینكه بدون ذره بین های مخصوص خوانده نمی شوند اما جزو اسناد نایاب 
طبقه بندی می شوند و بین مجموعه دارها خواهان بسیاری دارند. تماشای 
دستخط پادشاهان گذشــته ایران مثل ناصرالدین شــاه، مظفرالدین شاه، 
محمدعلی شاه و سایر پادشاهانی كه طی 200سال گذشته در ایران حكومت 
كرده اند هر بیننده ای را سر ذوق می آورد و در عین حال ادبیات و مناسبات 
رجال سیاسی آن دوران را روایت می كند. رضا عابدینی نسخه ای كه دستخط 
عباس میرزا، یكی از پادشاهان دوران قاجار است را نشان می دهد و می گوید: 
»فرمان هایی پادشاه صادر می كرد را خطاط می نوشت و پادشاه بعد از خوانش، 
باالی آن مهر می زد. مهری كه كنار فرمان ها زده شــده نشانه این است كه 
فرمان را شاهزاده صادر كرده اما نسخه اصلی فرمان عباس میرزا با دستخط 
قائم مقام فراهانی نوشته شــده و به همین دلیل ارزش بسیار زیادی دارد«. 
آنطور كه رضا عابدینی می گوید این فرمان در اواخر حكومت فتحعلی شاه و 

حوالی سال 1830میالدی صادر شده است.

شاهكار كمال الملك
مجموعه دار تهرانی، بعد از فوت همسرش، سال های تنهایی را با جمع آوری و مرور سندهای تاریخی و دستخط مقامات عالی رتبه سیاسی سر كرده و همین كاغذهای زرد و رنگ و رو رفته را 
همدم روزهای تنهایی اش می داند. بین انبوه سندهای تاریخی، نسخه هایی دیده می شود كه نمونه مشابهی ندارند. مثل حكمی كه برای انتصاب یكی از شاهزاده های دوران قاجار به عنوان وزیر 
صنایع مستظرفه قزوین نوشته شده و تصویر شیری كه به عنوان آرم باالی سر برگ كشیده شده و كار كمال الملك است. عابدینی قدمت این حكم را یك قرن می داند و می گوید:»این یكی از 
مهم ترین سندهای این مجموعه است چرا كه نقاشی كمال الملك روی این حكم قابل مشاهده است. كمال الملك با مداد رنگی این تصویر را كشیده و با وجود گذشت یك قرن هنوز واضح و 

شفاف به نظر می رسد. كمال الملك وقتی به سمت رئیس امور مستظرفه منصوب شد این شیر را به عنوان آرم مستظرفه ساخت«.
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باركد را اسكن 
كنيد و ويديوی 
اين گزارش را 
ببينيد



پای صحبت های مهدی سلطانی، بازیگر تئاتر، سینما و 
تلویزیون به بهانه هنرنمایی اش در سریال آقازاده

بازیگر نابلد می تواند 
خطرناك باشد

9تماشا خانه

سال ها خاك صحنه تئاتر را خورد و تحصیالت آكادمیك خود را در رشته بازیگری 
در خارج از كشور ادامه داد. بعد از اخذ مدرك دكتری بازیگری از دانشكده اوینیون 
فرانســه برای حضور در هنرهای تصویری رغبت نشــان داد و در نخستین كار 
جدی تصویری اش با نقش پهلوان بهزاد مصیب در سریال »در مسیر زاینده رود« 
توانمندی هایش را به دنیای تصویر و ســینما معرفی كــرد. بعد هم در فیلم ها و 
ســریال های زیادی نقش آفرینی كرد. حاال با نقش دكتر بحری سریال »آقازاده« 
نقش مســئولی را بازی می كند كه روزگاری جانش را برای ناموس، وطن و اعتقاداتش به كف دست گرفته 
بود اما امروز مسیر مخالفی پیش گرفته است. مهدی سلطانی سروستانی، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون 
و كارگردان نمایش 49سال دارد و خودش درباره نقش هایی كه بازی كرده می گوید: »همه این نقش ها برای 
من عزیزند زیرا هم برایشان زحمت كشیده ام و به قول معروف موی سفید كرده ام و هم احساس می كنم برای 

عموم هم قابل پذیرش و مفید بوده اند«. با ما همراه باشید تا بخش هایی از گفت وگوی او را بخوانیم.

فیلم گردی

  خانه امن
این روزها شــبكه یك در حال 
پخش ســریالی به نام »خانه 
امن« اســت. این ســریال، در 
ژانــر امنیتی-اطالعاتــی قرار 
می گیرد. البتــه االن كه دارید 
این بخــش را می خوانید، كلی 
از قسمت های آن پخش شده، 
ولی هنوز 20-15 قســمتی از 
آن باقــی مانده اســت. ضمن 
اینكه از اپ هــای پخش فیلم 
می توانید قسمت های قبلی اش 
را هــم تماشــا كنیــد. فیلم، 
داســتان پركششــی داشته 
و خوش ســاخت هــم از آب 
در آمده اســت. ضمــن اینكه 
سرك كشــیدن به ماجراهای 
اطالعاتــی و امنیتی، می تواند 
برای بیشتر ما جذاب باشد. اثر 
را احمد معظمــی كارگردانی 
كــرده و بازیگرانــی چــون 
حمیدرضا پگاه، امین زندگانی، 
حســین ســحرخیز، ســیما 
تیرانداز و... در آن ایفای نقش 
كرده اند. لوكیشــن های فیلم 
نیز در كشورهایی چون فرانسه 
و ارمنستان و امارات و... درنظر 
گرفته شــده. از این تیم قبال 
مجموعه های »سارق روح« و 
»ترور خاموش« را هم دیده ایم. 
فیلم پیرامون دو مأمور امنیتی 
با نقش آفرینی پگاه و زندگانی 
اتفــاق می افتــد. در ادامــه 
تروریســت های داعش را هم 
دنبال می كنیم كه برای اجرای 
عملیات به ایــران آمده اند. اما 
ماجــرای تعقیب آنهــا با یك 
پرونده موازی اقتصادی دیگر 
گره می خورد. همین امر باعث 
می شود تا مشــتاق تر به دنبال 
كردن قصه شــویم؛ ولو اینكه 
یك قســمت پای تماشــایش 

بنشینیم.

  گلیپنیر
این شــما و این هــم یكی از 
نیمه هــای همین  بهتریــن ا
2020؛ انیمــه ای بــه نــام 
گلیپنیر. می توانید هم خودتان 
تماشــا كنید و هم بــا بچه ها 
به تماشــایش بنشــینید. این 
انیمــه را جزو انیمیشــن های 
درام طبقه بنــدی كرده انــد. 
این انیمیشــن درباره پسری 
به نام شــوییچی كاگایا است 
كه در حــال درس خواندن در 
دبیرستان است. نكته اینجاست 
كه او توانایی تبدیل شــدن به 
یك هیوال را دارد و همین، باعث 
می شود تا این اثر به شدت مهیج 
باشد. او البته دوست ندارد كه 
همیشــه به هیبت یك هیوال 
در بیایــد و به همــان زندگی 
معمولی اش قناعــت می كند. 
اما گاهــی ناچار اســت كه به 
این هیوالشدن تن بدهد و در 
نتیجه قدرت بدنی باال و بویایی 
قوی و... را پیــدا می كند. او با 
این قدرت خود موفق می شود 
دختری را از درون آتش نجات 
بدهــد، ولی نكته اینجاســت 
كه رازش برای آن دختر افشــا 
می شود و در نتیجه ناچار است 
برای اینكه دیگران متوجه این 
قضیه نشوند، به آن دختر باج 
بدهد. درنهایت این دو شــروع 
می كننــد و پروژه هایی را هم 
به اجرا می رســانند. این انیمه 
را جــزو بهترین های امســال 
دانســته اند و می توانیــد از 
تماشای آن حسابی لذت ببرید.

مردان امنیت

هیوالی پنهان
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    بگذارید با ســریال »آقازاده« شروع كنیم. 
دكتر بحری یك نقش غیركلیشه و پر از چالش 
و حساسیت است. چطور شد این نقش حساس 

را پذیرفتید؟
به همان دلیل كه شما در سؤال تان مطرح كردید؛ برای خیلی از 
بازیگران پذیرش یك نقش به پارامترهای متعددی بستگی پیدا 
می كند كه شرط اول آن دوست داشتن نقش است. نقش های 
دوست داشتنی برای من نقش های چندبعدی و پرچالش هستند 
كه به لحاظ روانشناسی پیچیدگی هایی هم داشته باشند. دكتر 

بحری توانست قانعم كند كه این ویژگی ها را دارد.
    این سریال نخســتین مجموعه ای است كه 
صراحتا بخشی از واقعیت ها و روابط پشت پرده 
سیاســی، هنری و اقتصادی یك دهه اخیر را 
به نمایش گذاشته اســت. بازخوردهای مردم و 

مسئوالن چه بوده است؟
به نظر می رســد كه آقازاده بیننده های زیاد و متنوعی دارد؛ از 
شــهروندان و مردم عادی گرفته تا حكمرانان و سیاستمدارها. 
هر كدام از زاویه خود مخاطب این ســریال شده اند و از دیدگاه 
خود تحلیل می كنند. این بدان معناست كه آقازاده توانسته با 
بینندگانش ارتباط برقرار كند. اصوال نشان دادن پشت پرده ها 
و آنچه از دید پنهان مانده، همیشــه كنجــكاوی ایجاد كرده و 
جذابیت های خودش را داشته مخصوصا برای مردم. اما ممكن 
است برای برخی مسئوالن خوشایند نباشد چون از پشت پرده 

موجهی برخوردار نیستند.
    نقش هایتان را بسیار گزیده انتخاب می كنید و 

تالش دارید تا از كلیشه ای بازی كردن فرار كنید و 
هر بار تكنیك و هنرنمایی جدیدی را به مخاطب 
نشان دهید. چه معیارهایی در انتخاب نقش ها 

دارید؟
البته قصد من هیچ گاه نمایش تكنیك هــای بازیگری نبوده و 
نیست. بیننده ها و تماشــاگران هم عموماً برای دیدن تكنیك  
یا ویژگی های علمی سبك بازیگری به سینما و تئاتر نمی روند 
و یا پای تلویزیون نمی نشینند. آنها می خواهند قبل از هر چیز 
سرگرم شوند و لذت ببرند و وقتی لذت می برند كه ما قابل باور و 
یا متقاعد كننده باشیم. شاید اگر بحث آموزش بود و مخاطبان 
من صرفا دانشجویان  یا هنرجویان بازیگری بودند آن وقت در 
راستای تعلیم و تعلم و برای شناسایی سبك ها و یا فنون بازیگری 
به گونه دیگری عمل می كردم. اصل و اساس من برای پذیرش 
و ایفای نقش این اســت كه بتوانم از پس اش بربیاییم و چنان 
متقاعدكننده باشم كه به شــعور مخاطب فرهیخته ام توهین 

نشود. تمام تالشم در همین راستاست.
    دوست داشتنی ترین نقشی كه بازی كرده اید 
كدام است؟ خودتان بیشتر كدام تیپ نقش ها را 

می پسندید؟
همه نقش ها برایم عزیزند چون انتخاب خودم بوده اند و برایشان 
زحمت كشــیده ام. هر كدام بــرای من از زاویــه ای دیگر هم 
قابل ارزشند. برای من نقش ها به 2دسته منفی یا مثبت تقسیم 
نمی شوند. همانگونه كه در واقعیت هم آدم ها خوب  یا بد مطلق 
نیستند. همانگونه كه حق نداریم آدم ها را قضاوت كنیم مجاز به 
قضاوت نقش ها هم نیستیم. فارغ از اینكه نقش اصطالحاً قهرمان 

الناز عباسیان

باشد و یا ضدقهرمان، راغب به نقش هایی هستم كه با پذیرش 
اساسنامه واقع گرایی، از فیلتر واقعیت گذشته است، حتی اگر 
قصدمان الگوسازی آرمان گرایانه باشد. پذیرش چنین نقشی 
مرا وادار می كند كه به روحش رخنه كنم و بی هیچ قضاوتی از 
پنجره چشــم هایش دنیا را ببینم و حقیقتش را نمایان كنم و 

نه واقعیتش را.
    با توجه به اینكه ایــن روزها ورود بازیگران 
به دنیای هنر، دریچه های دیگری به نام پول و 
شناخته شدن در فضای مجازی پیدا كرده است، 
به نظر شــما این موضوع تا چــه حد می تواند 

هنرهای نمایشی ما را تهدید كند؟ 
در بازیگری هم مثل خیلی از رشــته های دیگر هر چه دانش و 
تجربه بیشتری داشته باشید كیفیت كار و شانش موفقیت تان 
بیشتر می شــود؛ مثال اگر یك نجار، مكانیك، معلم، پزشك، 
آشــپز، مدیر و... بدون دانش و تجربه كافی و صرفا با رابطه به 

این كار گمارده شده باشند، شانســی برای موفقیت ندارند و 
بعد از مدتی اگر خودشان كنار نكشــند كنارشان می گذارند. 
چون نه تنها سودمند نیســتند كه حتی در مواقعی می توانند 
خطرناك هم باشــند. به همان اندازه كــه میز و صندلی هایی 
كه یك نجار كارنابلد ساخته باشد بی مصرف و ناكارآمد است، 
بازیگر كارنابلد هم به كیفیت تولید صدمه وارد می كند. البته 
تولیدكننده ها  یا كارگردانانی كه كیفیت برایشان مهم است و 
برای كار خود و مخاطبشان ارزش قائل هستند به سراغ ناواردان 
نمی روند. استفاده از ناشایسته ها مختص كسانی  است كه صرفا 
به بیزینس  یا مناســبات دیگر می اندیشند و كیفیت برایشان 
اهمیتی ندارند. طبعا وجود این آدم ها در هر قلمرویی به ویژه 
فرهنگ و هنر ایجاد اختالل می كنــد و به مرور باعث ابتذال و 

تنزل در این عرصه می شوند.
    حال تئاتر در ایــن روزهای كرونایی تعریف 
چندانی ندارد. به نظرتــان راه برون رفت هنر 

نمایش از این وضعیت چه می تواند باشد؟
راه برون رفت این اســت كه هم از جانب حكمرانان و هم مردم، 
تئاتر به عنوان یك پدیده ارزشمند درنظر گرفته و درك شود كه 
وجودش نه فقط برای تئاتری ها كه برای همه ســودمند است. 
صرف نظر از اینكه چنــد نفر از این راه ارتــزاق می كنند، تئاتر 
صرفا اجرای سرگرم كننده از یك نمایشنامه توسط چند نفر در 
مقابل چند نفر تماشاگر نیست كه اگر تعطیل شود چند نفری از 
نان خوردن باز می مانند و چند نفری هم فرصت سرگرم شدن را 
از دست می دهند. سوای اینكه تئاتر یك هنر درمانی است و قادر 
هستیم توسط آن از درمان فردی به درمان اجتماعی نایل شویم، 
ضعف و قدرت تئاتر می تواند به ضعــف و قدرت هنرهای دیگر 
مثل سینما، موسیقی، تلویزیون، رادیو، گویندگی، مجری گری، 
خوانندگی و... منجر شود. در مناسبات جهانی، توسعه یافتگی 
یك كشور را از توســعه یافتگی تئاترش ارزیابی می كنند. تئاتر 
یك متر فرهنگی است كه اگر نادیده گرفته شود ویرانی  اش به 
حوزه خودش محدود نمی شود و اگر اهمیتش درك شود فراتر از 
قلمرو   خود را آباد می كند. به همین دلیل است كه در كشورهای 
متمدن یارانه هنگفتی را به این هنر اختصاص می دهند. تله تئاتر  
یا تئاتر آنالین، هر چند مدیوم و ماهیتش با تئاتر متفاوت است، 
می تواند در این شرایط بحرانی كرونازده یك راه حل موقت باشد 
مخصوصا اگر هموطنان خارج نشین هم بتوانند بلیت تهیه كرده 

و به صورت آنالین بهره مند شوند.
    پیش تر گفته بودید كه اهل ســفرید و اگر 
فرصتی فراهم شود ترجیح می دهید سفر بروید. 

از تجربه سفرهای پیش از كرونا بگویید.
كرونا همه  چیــز را تحت تأثیــر خودش قرار داده و ســفر هم 
بی نصیب نبوده است. قبال اگر فرصتی پیش می آمد در فصول 
سرد شهر های گرم تر و در فصول گرم شهرهای خنك تر برای 
سفر انتخاب می شد. البته شــیراز و سروستان به دلیل زادگاه 
بودن همیشه یك پای ســفرها بود. گاهی هم به بهانه دیدن 
دوســتان و اقوام  یا مناسبات كاری، ســفر خارج از كشور هم 
صورت می گرفت اما كرونا خیلی از فرصت هــا را از بین برد و 
البته به ما آموخت كه قدر خیلی چیزها را خیلی بیشتر بدانیم.

    خیلی ها دوســت دارند از زندگی شخصی 
و فعالیت های غیرهنری شــما بدانند. اوقات 

فراغت تان را چگونه سپری می كنید؟
مطالعه، دیدن فیلم، تئاتر، مسافرت، وقت گذراندن با خانواده و 

رفقایی كه هم دلند و... .
    بزرگ ترین سرمایه زندگی تان بعد از چند دهه 

فعالیت هنری چیست؟
آموخته  ام كه انسان به سختی تغییر می كند اما به این معنا 
نیســت كه نباید تغییر كند. انســان هایی كه تن به تغییر 
نمی دهند انسان های پویا و خوشــبختی نیستند؛ و البته 
تغییری كه با اســتدالل حاصل شود خشــك و بی روح و 
غیرقابل انعطاف است و ممكن است به دگماتیسم ختم شود 
كه خود مانعی بزرگ برای تغییری دیگر است و همچنین 
آموخته  ام كه تغییر در دایره تقدیر صورت می پذیرد و تنها 
با برداشتن موانع از سر راه جهان بینی مان شكل می گیرد. 

به قول موالنا:
هر لحظه كه تسلیم ام در كارگه تقدیر/ آرام تر از آهو بی باك تر 

از شیرم
هر لحظه كه می كوشــم در كار كنم تدبیر / رنج از پی رنج  آید 
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۱۰ فیلم خارجی برای روزهای خانه نشینی 

این فیلم ها را از دست ندهید
این روزها محدودیت های ناشی از شیوع ویروس كرونا اغلب شهروندان را خانه نشین كرده است. در این اوقات و شرایطی 
كه ممكن است حوصله تان ســر برود گزینه های متعددی پیش روی شماست اما بی شــك یكی از گزینه های پركردن 
اوقات فراغت، لذت بردن از تماشای فیلم است. حاال اگر قرار است در خانه بمانید و به فیلم های خارجی عالقه دارید نگاهی 
به فهرست پیشنهادی ما داشته باشید. اگر دسترسی به این فیلم ها ندارید نگران نباشید. شما می توانید این فیلم ها را از 
پلتفرم های نمایش فیلم و سریال در اینترنت تماشا كنید. البته این هفته فیلم هایی با ژانر درام را به شما معرفی می كنیم 

تا با تماشای پیچیدگی صحنه ها و داستان حیرت انگیز در كنار جلوه های ویژه از این شاهكارهای سینمایی لذت ببرید.

»بردمن« یا »مرد پرنده« محصول سال2014 نمونه ای 
عالی از فیلم های درام اســت كه با ژانر كمدی ســیاه 
تركیب شده اســت. برخی این فیلم را شاهكار قرن و 
اثری ارزشمند در سینمای پست مدرنیسم می نامند. 
داســتان فیلم در مورد بازیگری افول كــرده روایت 
می شود كه سابقاً نقش ابرقهرمانی به نام مرد پرنده را 
ایفا می كرده و حاال سعی دارد با نویسندگی، كارگردانی 
و بازی در یك تئاتر، موقعیت شغلی خود را احیا كند. 
گونســالس ایناریتو با داشتن لوبزســكی بااستعداد، 
بازیگران محشر و موسیقی بی حدومرز، اثری دیوانه وار و خارق العاده را ساخته كه 
سال ها در ذهن می ماند؛ فیلمنامه ای فوق العاده با دیالوگ های جذاب و كمیك و 
صدالبته هنرنمایی مایكل كیتون كه نشان می دهد كه همچنان بازیگر توانمندی 

است.

 بردمن
شاید نام این فیلم را حتی اگر تماشا هم نكرده باشید 
شنیده اید؛ زیرا این روزها با رشد مشاركت مردم در 
بورس، نام این فیلم سوژه خلق لطیفه های زیادی شده 
است. این فیلم در ژانر درام، كمدی و زندگینامه، ظهور 
و سقوط جردن بلفورت، دالل سهام آمریكایی را روایت 
می كند؛ كسی كه با تشویق مردم برای سرمایه گذاری 
روی اوراق، درآمدی چشــمگیر به دست آورد اما به 
جرم كالهبرداری در بازار سهام زندانی شد. این اثر كه 
محصول 201۳ است هر چیزی كه مردم دوست دارند 

در یك فیلم تماشا كنند را به بیننده ارائه می دهد. بازی فوق العاده لئوناردو دی كاپریو و 
جونا هیل باعث شد تا هر دو نامزد دریافت جایزه اسكار شوند.

 گرگ وال استریت

اگرعالقه مند به تماشــای فیلم هایی در ژانر درام 
تاریخی هستید فیلم »ستیغ اره ای« محصول 201۶ 
را تماشا كنید. داستان فیلم بر اساس اتفاقات واقعی 
زندگی سربازی به نام دزموند داس روایت می شود؛ 
كسی كه با جنگ مخالف است و حاضر نیست كسی 
را بكشد اما طی جنگ جهانی دوم، در نبرد اوكیناوا، 
جان ۷5 ســرباز را نجات می دهد. او با این كار به 
نخستین كسی در تاریخ آمریكا تبدیل شد كه بدون 
شلیك هیچ گلوله ای، موفق به دریافت مدال افتخار 

شده است. این فیلم در ۶ رشته شامل بهترین كارگردانی برای مل گیبسون، بهترین 
بازیگری برای اندرو گارفیلد و بهترین فیلم سال، نامزد دریافت جایزه اسكار شد.

 ستیغ اره ای

شــاید برای عالقه مندان به  خــودرو و رانندگی، 
تماشــای فیلم »رانندگی« یــا »درایو« محصول 
2011 لذتبخش باشد اما این فیلم جذاب را باید هر 
سینماگری تماشا كند. این فیلم داستان یك بدلكار 
هالیوودی مرموز را دنبال می كند كه از استعدادش 
در رانندگی برای فراری دادن مجرمان از صحنه جرم 
استفاده می كند. نیكالس ویندینگ رفن، در مقام 
كارگردان و حسین امینی در مقام نویسنده، یك 
درام جنایی با مضامین فیلم های نوآر ساخته اند. 

امینی فیلمنامه نویس ایرانی-انگلیسی و یكی از بهترین فیلمنامه نویسان هالیوود 
است كه یك بارهم به خاطر نگارش فیلمنامه »بال های كبوتر« كاندیدای دریافت 
اسكار شده اســت. رایان گاسلینگ ستاره فیلم اســت و نقش شخصیتی آرام و 

خونسرد اما غیرقابل پیش بینی را بازی می كند.

 رانندگی

فیلم »تلقین« محصول 2010 یكی از بهترین 
آثاركریستوفر نوالن است كه ذهن هر كسی را 
درگیر چالش می كند. اكثر مــردم باید دوباره 
فیلم را از آغاز تا انتها ببینند تا داستان را متوجه 
شوند. این موضوع پیش از این در كمتر فیلمی 
رخ داده بود. صرف نظر از پیچ وتاب ماجرا، تیم 
بازیگران فیلم همگی ستاره هستند و تماشای 
آنها لذتبخش اســت؛ لئوناردو دی كاپریو، تام 
هاردی، جوزف گوردون لویت، الن پیج، كیلین 

مورفی و ماریون كوتیار. صحنــه پایانی فیلم »تلقیــن«، جزو معروف ترین 
سكانس های تاریخ سینماست؛ جایی كه شما نمی دانید آنچه دیدید  رؤیا بود یا 

واقعیت. امیدواریم این فیلم هم مورد توجه شما قرار بگیرد.

 تلقین

 فیلم »میان ســتاره ای« 
یــا »اینتراســتالر« ما را 
به اعمــاق فضــا می برد. 
این تریلــر علمی-تخیلی 
بــه قــدری بیننــده را 
مجــذوب خــود می كند 
كه او حتی پــس از چند 
سال، با شنیدن نام فیلم، 
به تماشــای دوبــاره آن 

بنشیند. داســتان این فیلم كه محصول 2014 است 
در آینده ای تاریك و غم انگیز روایت می شــود؛ جایی 
كه بشریت در آستانه نابودی است. در این میان، یكی 
از خلبانان پیشین ناسا به نام كوپر )با بازی زیبای متیو 
مك كانهی( مأموریت می یابد تا با تیمی از فضانوردان، 
ســیاره ای قابل ســكونت برای انســان ها پیدا كنند. 
خالقیت های جاناتان نوالن، بازی متیو مك كانهی و در 
نهایت كارگردانی كریستوفر نوالن عناصری هستند كه 

این فیلم را برای هر كسی ارزشمند می كنند.

فیلم ســینمایی »شــبگرد« در ژانر 
جنایی بــه كارگردانــی دن گیلروی 
اســت كه اگر طرفدار این ژانر هستید 
پیشــنهاد خوبی برای گذراندن زمان 
اســت. این فیلم كه محصول ســال 
2014 اســت در مورد یــك خبرنگار 
جنایی به نــام لوئیس بلــوم )با بازی 
جیك جیلنهال( اســت كه از راه های 
نادرست خیلی زود پیشرفت می كند 
و به شهرت می رســد. بلوم از لحاظ اجتماعی ناهنجار است، خیلی 
كم صحبت می كند و با انرژی منفی خود، دیگران را معذب می كند. 
هنگامی كه شــانس به او رو می كند، تجارت خــود را آغاز می كند. 
فیلم شــبگرد از قصه خوبی برخوردار اســت و دن گیلروی عالوه بر 

كارگردانی، با فیلمنامه خوبش اثری درخور توجه خلق كرده است.

 میان ستاره  ای

 شبگرد

فیلم درام »شبكه اجتماعی« یا »سوشیال نت ورك« 
محصول سال2010 اثری در ژانر درام زندگینامه ای به 
نویسندگی آرون سوركین و كارگردانی دیوید فینچر 
اســت. این فیلم مخاطب را به تماشای چشم اندازی 
كوتاه از تفكرات مارك زاكربرگ، مؤســس شــبكه 
اجتماعی فیســبوك )با بازی زیبای جسی آیزنبرگ( 
و فراز و نشیب زندگی او برای خلق یك تجارت موفق 
دعوت می كند. داستان از نخستین روزهای شكل گیری 
ایده شروع می شود و تا چند ســال پس از راه اندازی 
فیسبوك و رشد ســریع آن ادامه می یابد. البته اتفاقاتی كه در فیلم رخ می دهند 

صددرصد واقعی نیستند اما تماشای آن خالی از لطف نیست.

  شبكه اجتماعی

فیلم درام »ورودی« محصول 201۶ گزینه مناســبی 
اســت برای طرفــداران فیلم هــای علمی-تخیلی كه 
می خواهند اثری اصیل و ناب تماشــا كننــد. این اثر از 
آن جمله فیلم هایی است كه تا چندین روز رد پایش در 
ذهن مخاطب باقی می ماند و او را ضمن نوشاندن لذتی 
سكرآور و جدید، اندكی متوجه زندگی خود می كند. زیرا 
دنی ویلنوو و اریك هیزرر با اقتباس از داستانی كوتاه به 
نام »داستان زندگی تو« نوشــته تد چیانگ، قصه ای را 
روایت می كنند كه مضامین درام را در اثری علمی تخیلی 
تركیب كرده است. زمانی كه دوازده ســفینه فضایی مرموز روی نقاط مختلف زمین 

فرود می آیند، ترس، ابهام و وحشت قلب مردم زمین را تسخیر می كند.

 ورودی

فیلم »قوی سیاه« روایتگر ماجرای زندگی نینا سیرز 
)ناتالی پورتمن(، دختری است كه همه دوران كودكی 
و نوجوانی خود را بــه فراگیری و تمریــن رقص باله 
گذرانده است. او به عنوان یك بالرین حرفه ای و ستاره 
یك شركت معتبر، در تالش برای به دست آوردن نقش 
اول نمایشی معروف است. در این اثر كه محصول 2010 
است وسواس ذهنی نینا در راه به دست آوردن نقش اول 
نمایشی معروف، ما را با یك درام روان شناختی جذاب 
روبه رو كرده است. نكته جالب اینجاست كه این فیلم با 
صحنه ای خیره كننده و ابهام آور به اتمام می رسد؛ جایی كه مخاطب در سرنوشت 

نهایی نینا، جنون او و هر آنچه در طول فیلم دیده به تردید می افتد.

 قوی سیاه



مطبخ خانه 10 موزیك گردی

  دیدار به قیامت
یكــی از بهتریــن قطعه های 
ساخته شده موســیقی ایرانی 
در هفته های اخیر را بدون شك 
باید همین قطعــه بدانیم؛ كه 
البته در فضایی ســنتی شكل 
گرفته اســت. درســت اتفاقی 
شــبیه به قطعه  »ماه و ماهی« 
حجت اشرف زاده؛ كه البته صدا 
و موسیقی آن بسیار گوش نواز 
بــود، ولی چیــزی كــه آن را 
خیلی خاص تر كرده بود شــعر 
معركه اش بود. در این قطعه از 
هادی فیض آبادی، ما قبل از هر 
چیزی با یك عاشقانه فوق العاده 
روبه رو هســتیم؛ از آن دست 
اشــعاری كه وقتی بــا صدای 
خوش فیض آبادی می شنویم، 
یك دفعه دچار شــگفت زدگی 
عجیبی می شویم. نام قطعه را 
»دیدار به قیامت« گذاشته اند، 
با ملودی و آواز فیض آبادی. نام 
شاعر آن هم امیر تیموری است؛ 
قطعه ای كــه در قالبی آوازی 
تقدیم خوانندگان شده و چقدر 
هم خوب از آب درآمده اســت. 
شــعر آن را با هم می خوانیم: 
»مگذار كــه دیــدار بیفتد به 
قیامت/ ای وای اگــر كار بیفتد 
به قیامت/انكار مكن عاشــقی 
از چشــم تو پیداست/ســخت 
است كه اقرار بیفتد به قیامت/ 
غوغای غریبی ســت میان دل 
و دینم/ این غائله مگذار بیفتد 
به قیامت/ راضی نشو این وعده 
از امروز كه دنیاست/با این همه 
اصــرار بیفتد بــه قیامت/یك 
بوســه طلبكارم و می گیرم از 
 آن لب/حتی اگــر این بار بیفتد 

به قیامت«.

  آلبوم »صبر كن«
یكــی از آلبوم های موســیقی 
سنتی تولید شده در این یكی دو 
ســال اخیر را باید همین آلبوم 
»صبر كن« از محمد معتمدی 
بدانیم. محمــد معتمدی جزو 
اســتعدادهای موسیقی سنتی 
ایرانی است كه صدایی شنیدنی 
و زیبا دارد. این هنر او را، وقتی 
كه به برنامه خندوانه آمده بود و 
به صورت زنده و با همان قدرت 
و بــدون كوچك ترین زحمتی 
می خوانــد، متوجه شــدیم. او 
تیتراژخوانی های زیادی را هم 
داشته اســت. حاال این خواننده 
ســنتی خوان آلبوم »صبر كن« 
را در سال 98راهی بازار كرده، 
با اشــعاری از موالنــا و مهدی 
مظاهری. آهنگســاز این آلبوم 
هــم موســیقی دانی مطرح و 
كاردرست به نام مهیار علیزاده 
اســت. این آلبوم 7قطعه دارد 
كه توســط معتمــدی خوانده 
شده است. البته 2دكلمه خوانی 
هم در میان آنها داریم كه توسط 
2نفر صورت گرفته اســت. اگر 
دنبال موسیقی ســنتی ایرانی 
هستید، می توانید به این آلبوم 
هــم نیم نگاهی داشته باشــید. 
البتــه بعضی هــا انتقاداتی را 
هم بــه آن وارد می كنند؛ مثل 
اینكه تنظیم شــلوغی داشته و 
خواننده بیش از حد می خواهد 
قدرت صدای خــودش را به رخ 
بكشــد و از ظریف خوانی های 
گذشــته اش خبری نیســت. 
اما به هر حال موســیقی امری 
ذوقی و هــر امر ذوقــی، امری 
سلیقه ای اســت و ممكن است 
 از شــخصی به شــخص دیگر 

متفاوت باشد.

مگذار كه دیدار...

هفت قطعه از معتمدی

پنجشنبه

شماره 102
13 آذر 1399 

3پیشنهاد جذاب ساناز صادقپور
آشپز فعال در فضای مجازی

غافلگیری با 
دسرخانگی
از ابتدا عالقه چندانی به آشــپزی نداشت و خیلی اتفاقی 
مسیر زندگی  اش به سوی آشــپزی و آموزش طبخ غذاها و 
دسرهای خوشمزه كشیده شد. حاال ساناز صادقپور ماجدی 
از بالگرهای فعال در فضای مجازی است و در زمینه آموزش 
هنر آشــپزی حرفی بــرای گفتن دارد. 
ماجرای آشپز شــدن این بانوی ۳۳ 
ساله خیلی بی ارتباط با شیوع ویروس 
كرونا نیست؛ با محدودیت های ناشی 
از شــیوع این بیمــاری، صادقپور 
ترجیح می دهد به جای ســفارش 
غذا از رســتوران یا تهیه غذاهای 
فســت فودی، از فرصت بیشتر در 
خانه مانــدن اســتفاده كرده و 
خودش آشــپزی های متنوع 
را تجربــه كنــد. البته او 
پیش تر ۲ مدرك آشپزی 
درجه ۱و۲ از سازمان 
فنی و حرفه  ای گرفته 
بــود و همین هــا 
زمینــه موفقیت 
او در این مهارت 
را فراهــم كرد. او 
پــس از موفقیت 
در آشپزی خانگی، 
به فكر ایجاد یك 
در  مجازی  صفحه 
اینستاگرام  بستر 
افتاد و در مدت كوتاه 
دنبال كننده هــای 
فراوانــی جذب كرد. 
در ادامه ۳ پیشــنهاد 
آشپزی او را كه بسیار 
ساده و خوشمزه هستند 

با هم مرور می كنیم.

سحرغفوری 

ساالد سزار

دسر ماست آیس پك خانگی

آشپزی با كودكان در روزهای قرنطینه
روزهای خانه نشینی به خاطر شیوع ویروس 
كرونــا مزیت هایی هم دارد و یكــی از آنها 
بیشــتر بودن كنار اعضای خانواده اســت. 
به ویژه آنها كه فرزند كوچكی در خانه دارند 
می تواننــد از این روزها كمال اســتفاده را 
ببرند و فارغ از دغدغه های همیشــگی كار 
و امور روزانه، زمان بیشــتری كنار فرزندان 
ســپری كنند. یكی از راه های لذت بردن از 
خانه نشــینی در كنار فرزندان، آشــپزی با 
مشاركت آنهاســت. پس همین حاال دست 
به كار شــوید و مقدمات طبخ یــك غذا یا 
تهیه یك دسر خوشمزه را با كودكان خود 
فراهم كنید. قدم نخســت اینكه از كودكان 
نظرخواهی كنید و درصورت امكان آنچه آنها 
دوست دارند برایشان درست كنید. برای این 
كار شما می توانید از تصاویر غذاهایی كه این 
روزها در فضای مجازی به وفور پیدا می شود 
استفاده كرده و كودك تان را برای آشپزی 
و خوردن یك غذای خوشــمزه مشتاق تر 
كنید. قدم بعدی آماده كردن لوازم مورد نیاز 
آشپزی است كه در این كار در صورت امكان 
می توانید روی كمك آنها حســاب كرده و 
در آوردن یا گذاشــتن لوازم در كابینت ها 
از آنها كمك بگیرید. اگر كودك شما مانند 
بچه های كوچك عاشــق شــیر آب است، 
چرا بــه او اجازه نمی دهید كه ســبزیجات 
یا میوه ها را بشــوید؟ به او نشان دهید كه 
چگونه سبزیجات را خرد می كنید. در مورد 
رنگ، بافت و سلیقه آنها صحبت كنید و به 
یادگیری تبدیلش كنید. هم زدن مواد یكی 
از لذت بخش ترین كارها برای كودكان است. 
پس آنها را از تجربه این كار شیرین محروم 
نكنید؛ مواد را آماده كنید تا كودك شما هم 
بزند. ممكن اســت كمی كثیف كاری كنند 
و كمی زمان را از دســت بدهید، اما كم كم 
دســتیار كوچكی خواهید داشت كه با غذا 

رابطه خوبــی دارد و از غذا درســت كردن 
گریزان نیســت. فرصت های یادگیری در 
آشپزخانه فراوان است. به فرزندتان بگویید 
كه حین پخت غذا دســتورالعمل را بخواند 
و با شــمارش تعداد مواد مورد نیاز، مهارت 
ریاضــی او را تقویت كنید. خالصه ســعی 
كنید بســیاری از كارها را به او بســپارید و 
این سپردن كارها بســتگی به سن كودك 
شما و نوع غذا، شیرینی یا دسری كه تهیه 
می كنید متفاوت اســت. درحالی كه شما 
غذا را آماده می كنید كودك شما می تواند 
میز غذا را بچیند. تمام بشقاب ها، لیوان ها و 
قاشق چنگال ها را بگذارد و سر میز در مكان 
مناســب قرار دهد. فراموش نكنید بیشتر 
بچه ها عالقه زیادی به مصرف خوراكی های 
شیرین مانند انواع دســر دارند. بهتر است 
در این روزها كه فرصت بیشــتری در خانه 
دارید، به جای خرید انواع دســرهای آماده، 
كیك های آماده، شــیرینی ها، كلوچه ها و 
بیســكوئیت های آماده، در خانــه همراه با 
فرزندتان دست به كار شوید و انواع دسرهای 

خانگی سالم را تهیه كنید.

چند سالی است كه پای انواع ساالد  به سفره های ما ایرانی ها باز شده و البته در 
این میان »ساالد سزار« یكی از محبوب ترین آنهاست. ساالدی كه خودش 
را از باقی پیش غذاها جدا كرده و تبدیل به یك وعده كامل غذا شده است. 
جالب است بدانید ساالد سزار یك ساالد خوشمزه ایتالیایی است كه توسط 
مهاجری از این كشور به نام ســزار كاردینی كه در كشور مكزیك زندگی 

می كرد برای نخستین بار تهیه و به مشتریان رستورانش عرضه شد. 

دسر ماست یكی از دســرهای ژالتینه 
است كه با استفاده از ماست پرچرب و 
كمپوت میوه ها تهیه می شــود. گرچه 
می توان این دســر را با انــواع كمپوت 
میوه ها تهیــه كرد اما به طــور معمول 
دلچسب ترین كمپوت، كمپوت آناناس 
است كه آب درون قوطی آن هم به شدت 
گواراســت. اگر كمپوت را داشته باشید 
مابقی مواد مورد نیاز آن معموال در خانه 
موجود است كافی است اندكی سلیقه 
به خرج بدهید تا یك دســر خوشمزه 

تدارك ببینید. 

آیس پك از آن جمله دسرهای خنكی 
اســت كــه حتــی در روزهای ســرد 
هم دلچســب و گواراســت؛ دسری كه 
از كوچــك و بزرگ، پیــر و جوان همه 
آن را دوســت دارند. بــه همین دلیل 
آیس پك فروشی ها همیشــه سرشان 
حسابی شــلوغ اســت. اگر این روزها 
شرایط خوردن آیس پك دسته جمعی 
در كافی شــاپ ها یا بستنی فروشی ها را 
ندارید نگران نباشــید. ما به شما طرز 
تهیه این دســر پرطرفــدار را آموزش 

خواهیم داد.

  پودر ژالتین: یك قاشق سوپ خوری
  آب ولرم: ۲/۱پیمانه

  شكر: ۳/۱پیمانه
  شیر: ۳/۲پیمانه

  ماست چكیده: ۳/۲پیمانه
  وانیل: ۴/۱قاشق چایخوری

  خامه: ۱۵۰گرم
  كمپوت آناناس خرد شده و بدون آب: ۴ برش

مواد الزم برای 10 عدد

  بستنی با طعم دلخواه: ۲۰۰ گرم
  شیر: ۱ قاشق سوپخوری

  اسمارتیز و شــكالت تكه   ای )برای تزئین( به 
مقدار الزم

  كاكائو آب شده )برای دور ظرف( به مقدار الزم
  خامه قنادی: ۲قاشق غذاخوری

  میوه )می توان از تكه های ریز میوه مانند موز 
استفاده كرد( اختیاری

مواد الزم برای 10 عدد

2پیمانه شیر را داخل شیرجوش بریزید و شكر را به شیر اضافه كنید و با قاشق  هم بزنید تا 
شكر كامال در شیر حل شود. پس از آنكه شكر حل شد شیر را از روی حرارت بردارید و بگذارید 
تا خنك شود. ماست چكیده را به همراه خامه و وانیل به شیر سرد شده اضافه كرده و خوب 
هم بزنید تا همه مواد با هم تركیب شوند. یك قاشق چایخوری پودر ژالتین را با 3/1 پیمانه آب سرد )حدودا 3قاشق 
آب( در یك كاسه مخلوط كنید و كاســه را روی حرارت در كتری قرار دهید و مدام هم بزنید تا ژالتین حل شود 
)روش بن ماری(. سپس مایع ژالتین را به مواد قبلی اضافه كرده و مخلوط كنید. در یك قوطی كمپوت آناناس را باز 
كنید آب آن را كنار بگذارید و قطعه های آناناس را خرد كرده و به مواد قبلی اضافه كنید و همه مواد را با قاشق هم 
بزنید. مایه دسر را در یك قالب متناسب با حجم مایه بریزید، قالب را از قبل با مقدار كمی كره چرب كنید سپس مایه 
دسر را به قالب اضافه كنید و دسر را در یخچال بگذارید تا بسته شود. پس از آنكه دسر بسته شد با قاشق مخصوص 

اسكوپ از دسر برداشته در ظرف مناسب سرو كنید.

برای تهیه آیس پك خانگی ابتدا موز را خرد می كنیم و  در كاسه  ای می ریزیم. سپس شیر و بستنی 
را با مخلوط كن می زنیم تا یكدست شود. در این مرحله غلظت آیس پك را چك می كنیم اگر خیلی 
سفت بود كمی شیر به مواد اضافه می كنیم. مجددا مخلوط كن را روشن كرده و مواد را دوباره با هم 
مخلوط می كنیم. همچنین دقت كنید شیر را بیش از اندازه نریزید زیرا باعث شل شدن مواد می شود. اگر آیس پك تان 
شل شد مقداری بستنی اضافه كنید تا به غلظت موردپسندتان برسد. خاطرتان باشد برای هر 200 گرم بستنی 3 قاشق 
غذاخوری شیر كافی است و دقت كنید مواد را زیاد با همزن مخلوط نكنید تا بستنی آب نشود. سپس یك مقدار از موز 
خرد شده را داخل بستنی بریزید و به مدت 3 ثانیه با همزن مخلوط كنید. باز هم تأكید می كنیم به مدت زیاد هم نزنید 
زیرا موزها له می شوند. حاال نوبت به خامه قنادی می رسد كه در محیطی خنك اول با دور كند و سپس دور تند فرم بدهید. 
ناگفته نماند از ظروف پالستیكی برای آماده كردن خامه استفاده نكنید كه فرم نخواهد گرفت. سپس كاكائو آب شده را 

دور تا دور لیوان بچرخانید و مواد تهیه شده را داخل لیوان بریزید و سپس با خامه و اسمارتیز تزئین كنید.

برای درست كردن ساالد سزار ابتدا نان تست را به شكل مربع برش بزنید و 
با مقداری روغن زیتون و سیر له شده روی نان ها را چرب كنید سپس نان ها 
را داخل سینی فر قرار دهید تا به مدت 1۵ دقیقه در داخل فر طالیی، ترد و 
سوخاری شود. نكته مهم این است كه برای سوخاری كردن نان ها فقط ملزم به استفاده از فر نیستید 
بلكه می توانید از مایكرویو، تستر  یا حتی ماهیتابه هم استفاده كنید. سپس سینه مرغ را نصف كنید 
تا از ضخامت آن كاسته و راحت تر سرخ شود سپس با سیر و روغن زیتون آن را مزه دار كنید. مقداری 
نمك و فلفل اضافه كنید تا طعم دار شود. در این مرحله سینه مرغ مزه دار شده را دقایقی در دمای 
محیط قرار دهید تا مرغ به چاشنی های افزوده شده آغشته شود. سینه  مرغ را با حرارت زیاد درون 
تابه سرخ كنید و فراموش نكنید كه شعله باید حرارت زیادی داشته باشد تا سینه مرغ به دلیل از دست 
دادن آب خود، سفت نشود. بعد از سرخ شدن سینه مرغ را به قطعه های متوسط مورد سلیقه تان خرد 
كنید. ظرف ساالد را آماده كرده و كاهو را به صورت قطعه های نسبتا درشت داخل آن خرد كنید تا 
جلوه  ای مجلسی به خود بگیرد. حاال نان سوخاری شده را روی كاهوها به  صورت نگینی قرار داده و 
سپس قطعات خردشده سینه مرغ را در كنار ظرف و روی كاهوها قرار دهید. در این مرحله می توانید 
برای تزئین ساالد از گوجه های نگینی خرد شده )یا گوجه گیالسی( استفاده كنید. در آخر سس 
را روی ســاالد بریزید و مقداری لیمو برای معطر شدن به آن بیفزایید. همچنین برای تهیه سس 
ساالد سزار، كاسه  ای مناسب را انتخاب كنید و مخلوط سس خردل و روغن زیتون و عسل را داخل 
آن ریخته و به مدت ۴ دقیقه هم بزنید. زمانی كه مواد تغییر رنگ داد و رنگ آن روشن شد، سركه و 
ادویه ها را اضافه كرده و 2 تا ۵ قیقه هم بزنید تا زمانی كه شكل سس مایونز را به خود بگیرد  و سپس 

سس آماده شده را به مدت یك ساعت داخل یخچال بگذارید تا سفت تر شود.

طرز تهیه طرز تهیه

طرز تهیه

پیشنهاد 

یكی از راه های لذت بردن از 
خانه نشینی در كنار فرزندان، 
آشپزی با مشاركت آنهاست. 

پس همین حاال دست 
به كار شوید و مقدمات طبخ 

یك غذا یا تهیه یك دسر 
خوشمزه را با كودكان خود 

فراهم كنید

صف آرایی دمنوش ها مقابل كرونا
بازار دمنوش ها این روزها داغ است و پزشكان 
طب سنتی و بســیاری از كارشناسان برای 
مقابله با ویروس كرونا، نوشــیدن مایعات 
)به ویــژه نوشــیدنی های گرم بــا خواص 

دارویی( را توصیه می كنند. 
  زنجبیل

این گیاه دارویی را یكــی از بهترین گیاهان 
برای درمان بیماری های ناشی از ویروس ها 
می دانند. برای تهیه این دمنوش یك قاشق 
مرباخوری زنجبیــل تازه رنده شــده را با 
یك ســوم قاشــق چایخوری زردچوبه و به 
مقدار بسیار كمی پودر فلفل سیاه مخلوط 
كنید. سپس این دو را به یك فنجان حاوی 
آب جوش اضافه كنید. 10دقیقه صبر كنید 
تا دم بكشــد. صاف كرده آن را با یك قاشق 
چایخوری عسل بنوشید. تا 2فنجان در روز 

می توانید از این دمنوش بنوشید.
  پونه كوهی

»اورگانو« همان گیاه دارویی است كه به آن 
پونه كوهی نیز می گوییم؛ همان ادویه معروف 
پیتزا و الزانیا. پونه كوهــی از خانواده نعناع 
بوده و حاوی تركیب ضدویروسی ای به نام 
»كارواكرل« است. برای تهیه این دمنوش 
2قاشق چایخوری آویشن خشك را داخل 
یك فنجان آب جوش بریزید. 10 تا 1۵ دقیقه 
صبر كنید. سپس آن را همراه با كمی عسل 

میل كنید.
  سرخارگل

سرخارگل یكی از گیاهانی است كه از گذشته 
دور برای باال بردن توانایی سیستم ایمنی بدن از 
آن كمك می گرفتند. نكته مهم درباره این گیاه، 
كاربردی و درمانگر بودن همه بخش های گیاه 
شامل برگ، ریشه، ساقه و گل های آن است. برای 
تهیه آن ریشه گیاه سرخارگل را داخل فنجان 
قرار دهید و آب جوش را روی آن بریزید تا فنجان 
تقریبا پر شود. 1۵ دقیقه صبر كنید تا دم بكشد. 

سپس آن را صاف كنید و همراه با عسل بنوشید.
  شیرین بیان

شاید اسم شیرین بیان را بیشــتر برای درمان 
مشكالت معده شنیده اید اما این داروی گیاهی، 
یكی دیگر از گیاهانی اســت كه بــرای مقابله 
با ویروس ها از آن كمك می گیرند. نوشــیدن 
دمنوش یا عصاره این گیاه، سیستم ایمنی بدن 
را در مقابل فعالیت ویروس های مختلف مقاوم 
می كند. برای تهیه این دمنوش در یك لیوان 
آب جوش یك قاشق چایخوری پودرشیرین بیان 
ریخته و بگذاریــد 10 دقیقه دم بكشــد. این 

دمنوش را نباید به مدت طوالنی مصرف كرد. 
  مریم گلی

مریم گلی یكی از گیاهان تیره نعناع اســت. 
مریم گلی از قدیمی ترین گیاهان برای درمان 
بیماری های ناشــی از تهاجم ویروس ها به 
بدن اســت. برای تهیه این دمنوش 2قاشق 
غذاخوری برگ تازه مریم گلی را شســته و 
ســپس داخل قوری ویژه دمنــوش بریزید 
و به آن دو فنجان آب جــوش اضافه كنید. 
1۵دقیقه صبر كنید تا كاماًل دم بكشد سپس 

آن را همراه با عسل یا نبات بنوشید.

نوشیدنی

سرخارگل یكی از گیاهانی 
است كه از گذشته دور برای 

باال بردن توانایی سیستم 
ایمنی بدن از آن كمك 

می گرفتند. همه بخش های 
این گیاه شامل برگ، ریشه، 
ساقه و گل های آن درمانگر 

است

عطر غذای آذربایجانی
در چند سال اخیر تورســیم غذایی به عنوان 
یكی از مهم ترین بخش های صنعت توریسم 
نقش ویژه  ای در جذب گردشگر دارد و خطه 
آذربایجان با پتانسیل باالیی كه در این زمینه 
داراســت به راحتی می تواند جایگاه ویژه  ای 
برای خود بازكند. از دیرباز استان آذربایجان 
شرقی و شهر تبریز با دارا بودن اقلیم مناسب 
و مواد غذایی ســالم و آشــپزهایی هنرمند 
زبانزد خاص و عام بوده است. غیرممكن است 
كه اســمی از غذاهای تبریزی بیاید و در این 
میان، كوفته تبریــزی از قلم بیفتد. به جرأت 
می توان گفــت كباب بناب از مشــهورترین 
غذاهای آذربایجانی است كه توانسته مرزها 
درنوردد تا جایی كه امروز در بسیاری از نقاط 
كشورمان و یا حتی خارج از مرزهای كشورمان 
این نوع شــیوه پخت منحصر بــه فرد كباب 
كوبیده دیده شود. البته كه كوفته تبریزی هم 
یك غذای خوشــمزه و اصیل ایرانی است كه 
بسیاری از ما به شیوه های مختلف آن را طبخ 
می كنیم. شیوه پخت این غذا بسیار مهم است 
و هیچ كس مثل یك تبریزی اصیل نمی تواند 
یك كوفته خوشــمزه و خوش رنگ و لعاب 
بپزد. این غذا، تركیبی از گوشت چرخ كرده، 
آلو، پیــاز سرخ شــده، زرشــك، تخم مرغ، 
زعفران و ســبزی های معطر است. اگر بعد از 
رفع محدودیت های ناشــی از ویروس كرونا 
گذرتان به ســمت تبریز افتاد، به هیچ عنوان 
از این غذا غافل نشوید و حتماً كوفته تبریزی 
را در برنامــه غذایی خــود بگنجانید. ممكن 
است به دفعات كوفته تبریزی خورده باشید 
اما خــوردن این غذا در تبریــز لطف دیگری 
دارد و لذت ســفرتان را دوبرابر خواهد كرد. 
ســرو كوفته تبریزی همراه نان تازه سنگك، 
سبزی خوردن، ماست و برخی از چاشنی های 
بومی،  طعمی ماندگار را به ارمغان خواهد آورد. 
خورش هویج، دلمه كلم پیچ، سوغان سوی اهر، 

شوربای تره، شیرپلوی تبریز، قورماشورباسی، 
قویماق، كوكوی لوبیاسبز و لوبیاپلوی تبریز 
تنها بخشی از خوراك های طبخ شده توسط 
بانوان و آشپزهای هنرمند آذربایجانی است. 
البته در كنار غذاهای یادشــده نمی شــود 
ساج  بالیقی میانه را هم از یاد برد. جزیز و جگر 
بارساق، آش دوغ و یر آلما و یومورتا هر چند در 
قیاس با غذاهای یادشده در سطحی پایین تر 
قرار می گیرد اما از دیگر جاذبه های غذایی در 
منطقه آذربایجان است كه حتی پای سفرای 
خارجی و هنرمندان مطرح كشــورمان را به 
مكان عرضه این غذاهای سنتی كشانده است. 
خالصه اینكه تبریزی ها توجه زیادی به پختن 
غذاهایشــان معطوف می كنند و لذیذترین 
خوراك ها را برای خود و مهمانانشــان آماده 
می كنند. فرهنگ نزدیكشان به آذربایجان و 
تركیه سبب شده فهرست غذاهایشان شبیه 
هم باشــد؛ یعنی اگر هوس كباب های تركی، 
دلمه های خوشمزه  یا دونركباب كرده باشید 
الزم نیســت بلیت هواپیما را به مقصد تركیه 
رزرو كنید، همین نزدیكی ها استانی است كه 

لذیذترین غذاها را طبخ می كند.

توریسم غذایی

كباب بناب از مشهورترین 
غذاهای آذربایجانی است 

كه توانسته مرزها درنوردد تا 
جایی كه امروز در بسیاری از 

نقاط كشورمان و یا حتی خارج 
از مرزهای كشورمان این نوع 

شیوه پخت منحصر به فرد 
كباب كوبیده دیده شود

  كاهو رسمی: یك عدد
  نان تست: ۳عدد
  فیله مرغ: ۴عدد

  روغن: برای سرخ كردن

مواد الزم

مواد الزم ُسس ساالد:
  روغن زیتون: ۳ قاشق غذاخوری

  سس خردل: ۱ قاشق غذاخوری
  نمك و فلفل: به مقدار الزم

  سیر: ۳ حبه
  سركه سفید و عسل )هركدام(: 

۲قاشق غذاخوری



11كتاب خانه

آنقدر بزرگ اســت كه نیاز بــه هیچ معرفی ای نــدارد. دكتر 
محمدمعین را می گوییم؛ استاد مســلم ادبیات فارسی كه اگر او 
را پدر فرهنگ فارســی بنامیم، بیراه نگفته ایم. او كه به عنوان 
نخســتین فارغ التحصیل دوره دكتری ادبیات فارسی در ایران 
شناخته می شود، آثار ماندگار بســیاری در این حوزه از خود بر 
جای گذاشته كه بی شك مهم ترین آنها »فرهنگ فارسی معین« 
است. او تمام عمرش را صرف تحقیق و پژوهش در لغت فارسی كرد كه حاصل این تالش 
شبانه روزی، تكمیل لغتنامه دهخدا و پدیدآمدن فرهنگ معین بود. در یكی از روزهای 
سرد پاییزی، همراه با دكتر مهدخت معین فرزند ارشد این بزرگمرد سالله فرهنگ، دفتر 

زندگی پرفراز و نشیب او را ورق زدیم كه در ادامه خواهید خواند.

موزیك گردی

  راز
تازگی ها آلبومی تلفیقی منتشر 
شــده كه تمركز اصلی آن روی 
موسیقی سیستان و بلوچستان 
اســت. این آلبوم راز نام دارد و 
كار مشترك هوشــیار خیام و 
بامداد افشار است. به واقع این 
موســیقی را در حوزه موزیك 
نواحی طبقه بندی می كنند كه 
با حضور نوازندگان مطرح این 
مناطق تولید شده است. به گفته 
ســازندگان، تمركز بیشترش 
هــم روی موســیقی نواحــی 
حوالی ایرانشهر بوده است. آنها 
می گویند كه از فرم موســیقی 
مراســم گواتــی، ذهیــروك 
منطقــه  و حماســی خوانی 
بلوچســتان در كنار نوازندگان 
موسیقی نواحی این مناطق به 
این منظور استفاده شده است. 
موسیقی نواحی ایران، در واقع 
جــزو حوزه هایی هســتند كه 
كمتر مورد توجه قرار گرفته اند و 
بخشی از آن نیز در حال نابودی 
است. ظهور گروه های موسیقی 
جدید پاپ تركیبی و استفاده از 
بخشی از این موسیقی نواحی 
جنوبی و... نشان داده است كه 
چقدر می شــود از این ظرفیت 
استفاده كرد. نكته مهم تر دیگر 
آن اســت كه هوشــیار خیام، 
تحصیالت دانشگاه خود در این 
زمینه را همزمان در دانشكده 
موسیقی دانشــگاه هنر و كالج 
ترینیتی لندن گذرانده و سپس 
مدرك دكتری خود را در رشته 
آهنگسازی و رهبری اركستر، 
در كالج موسیقی سینسیناتی 
آمریكا دریافت كرده اســت. با 
این گفته ها، با یك آلبوم كامال 
حرفه ای و به روز روبه رو خواهیم 

بود.

  سایه
مدت ها بود كــه از محمدرضا 
عیوضی خبری نبود، تا اینكه طی 
ماه های اخیر با تك آهنگ های 
خود، به كارهایش تداوم بخشیده 
اســت. این خواننده پاپ ایرانی 
كه بــا خواندن تیتراژ ســریال 
»روزگار جوانی« یكباره شهرت 
عجیبی پیدا كرد اما نتوانســت 
آنگونه كه باید، از این موفقیت 
اســتفاده كند و تقریباً می شود 
گفت از پهنه موسیقی ایران به 
نوعی محو شد. البته آلبوم هایی 
را منتشــر كرده بود اما جایگاه 
قبلــی او را خوانندگان دیگری 
گرفته بودند. البته این نقد هم 
به او وارد اســت كــه صدایش، 
كیفیت و رنگ خاصی نداشت 
و شــاید تا حدودی هم ناپخته 
بود. حاال عیوضــی تك آهنگ 
ســایه را عرضه كرده كه به نظر 
می رسد كمی وضع خوانندگی و 
آهنگسازی اش در آن بهتر است. 
ترانه این قطعه را سجاد عزیزی 
آرام كار كرده و آهنگسازی اش 
هم كه با خود عیوضی بوده. ترانه 
این قطعه چنین است: »یه جور 
عاشقی كرده بودیم كه/ به آزار 
هم متهم می شــدیم/ شاید ما 
نباید تا این حد عزیزم/ شریك 
نفس های هم می شدیم/ اگه قصه 
ما به آخر رسید/ اگه توی دنیای 
هم گم شــدیم/ خودت بهتر از 
من می دونی كــه ما/ زمین گیر 
حرفای مردم شدیم/ بریدم دیگه 
از همه/ دیگه عاشــقی بسمه/ 
می خوام برگ باشم تو دستای 
باد/ می خوام سایه امم دنبال من 

نیاد...«.

رازهایی از ایرانشهر

می خوام برگ بشم

رد پای دكتر معین در خانه موزه خیابان پیروزی
برای شناختن بیشتر این ادیب نام آشنای معاصر فقط كافی است سری به خانه موزه دكتر معین بزنید. این خانه كه در خیابان پیروزی قرار دارد، 
زمانی با منزل استاد »محمدعلی امیرجاهد«، پدر همسر دكتر معین و شاعر، تصنیف ساز، موسیقی دان و خالق تصنیف »هزاردستان به چمن« 
دیوار به دیوار بوده. اما امروز این دو خانه با یكدیگر ادغام شده و جایی برای برگزاری كالس های ادبیات و موسیقی و همایش های مربوط به این 
دو رشته به حساب می آید. در این خانه موزه زیبا واقع در محله چهارصد دستگاه، عالوه بر اینكه می توان اشیای شخصی این دو هنرمند بزرگ 

را از نزدیك مشاهده كرد، می توان از كتاب های كتابخانه تخصصی زبان و ادبیات فارسی نیز بهره برد.

پنجشنبه

شماره 102
13 آذر 1399 

بررسی زندگی دكتر »محمد معین« استاد مسلم ادبیات 
فارسی از نگاه فرزند ارشدش دكتر »مهدخت معین«

پدرم 18ساعت 
در روز كار می كرد

پرنیان سلطانی

نام معین؛ یادگار شیخ »محمدتقی معین العلما«

امانت داری؛ بارزترین ویژگی استاد27سال كار روی فرهنگ معین

شاید برایتان جالب باشد بدانید نام خانوادگی »معین« چطور شكل گرفت. نخستین سؤالی كه از دكتر »مهدخت معین« 
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه می پرسیم، داستان شكل گیری همین فامیلی است كه پاسخ می دهد: »لقب پدربزرگ 
دكتر معین، »معین العلما« بود؛ شیخ محمد تقی معین العلما. چون مادر و پدر استاد معین در طفولیت ایشان از دنیا رفتند، 
سرپرستی و تربیت ایشان را پدربزرگ برعهده گرفت. دكتر معین پدربزرگ را عاشقانه دوست داشت. هنگامی كه قرار شد 

شناسنامه صادر شود، پدربزرگ با مشورت محمد و پیشنهاد او، نام خانوادگی معین را انتخاب كرد«.

10دقیقه در روز، وقت داستان داشتیم

استاد معین تمام وقتش را صرف كارهای علمی می كرد، اما اینطور كه فرزند ارشدش می گوید به طور معجزه آسایی 
هم موفق می شد به قدر كافی برای فرزندانش وقت بگذارد. مهدخت معین در این باره می گوید: »به خاطر دارم كه 
برای برادران و خواهرم كه همه از من كوچك تر بودند، بعد از ظهرها قبل از استراحت بسیار كوتاه، چند دقیقه ای قصه 
می گفتند؛ آن هم قصه هایی كه فی البداهه از ذهنشان تراوش می كرد. سر بزنگاه داستان را نگه می داشتند، بقیه را روز 
بعد می گفتند. 10دقیقه هر روز داستان می گفتند. هر چند ماه یك بار هم می گفتند ببینید چه فیلمی خوب است 
برویم سینما. هر10 یا 20روز یك بار برای مدت نیم ساعت، یا به ندرت بیشتر، ما را به منزل اقوام نزدیك می بردند. 
شب های یلدا اقوام نزدیك، همه به منزل ما می آمدند و پدر برایشان حافظ می خواند. مراسم نوروز، حتی اگر تحویل 
سال ساعت 2 یا 3بعد از نیمه شب بود، حتما پای هفت سین برگزار می شد و دید و بازدیدهای نوروزی و هدایا برای ما و 
بچه های فامیل فراموش نمی شد. شب های احیاء )قدر( در  ماه مبارك رمضان نیز، حتماً همه خانواده پشت سر ایشان 

قرآن سر می گرفتند و با صدای ایشان كه به لهجه عربی فصیح دعاها را تلفظ می كردند، می خواندند«.

ما ایرانی هستیم

خاطره ای از استاد معین كه كمتر شــنیده و گفته شده، قطعا 
جذابیت خاص خودش را دارد. وقتــی از فرزند بزرگ تر دكتر 
معین می خواهیم خاطره ای از پدر را برایمــان نقل كند، ما را 
مهمان این خاطره به یاد ماندنی می كند: »پدرم برای تدریس 
و سخنرانی به آمریكا رفته بود. خواهرم 5 یا 6ساله بود. روزی در 
حیاط منزل درحالی كه شــلوار جین پوشیده و كاله »كابوی« 
)گاوبازان آمریكایی( بر سر داشت، به اتفاق دو برادرم، عكسی 
انداختند. مادرم عكس را برای پدر فرستاد. نامه پدر رسید. نوشته 
بود عكس بچه ها خیلی قشنگ بود، ولی ما ایرانی هستیم و بچه ها 
باید لباس ایرانی بپوشند و با آداب و رسوم ایرانی زندگی كنند«.

دكتر معین عاشق بود

از دكتر مهدخت معین درباره ســرگرمی های مرحوم پدرش 
می پرســیم و همانطور كه انتظار می رفت، اســتاد معین در 
همه حال مشــغول كار علمی بود؛»گاهی سینما می رفتیم، 
گاهی منزل اقوام نزدیك. همچنین ایشــان مجالت هفتگی 
و برخی روزنامه ها را مطالعه می كردند و از مطالب آن مجالت 
و روزنامه ها یادداشت و فیش برداری می كردند. گاهی مادرم 
با مدیریت فوق العاده شگرفی، ترتیبی می دادند كه همگی با 
پدر به شمال برویم. اهل رشت بودند و شمال را خیلی دوست 
داشتند. مجموعا 2یا 3روز می رفتیم و برمی گشتیم و همین 
مدت كوتاه برای ایشان تمدد اعصابی بود. درحالی كه به محض 
ورود به خانه اقوام در رشت، قبل از اینكه لباس عوض كنند یا 
حتی بنشینند، مادرم را صدا می زدند و چمدان فیش هایشان 

را می خواستند و شروع به نوشتن می كردند«.

راهنمای بچه ها در درس

دكتر معین در مسائل درسی هم همیشه راهنمای فرزندانش بود كه شنیدن 
این همراهی از زبان فرزند ارشدش قطعا شیرین تر است؛»هر مشكلی كه در 
ادبیات داشتم غالباً از مادر می پرسیدم و همیشه پاسخ درست می دادند. 
اما در درس های ریاضی، فیزیك، شیمی و علوم طبیعی به پدر مراجعه 
می كردم و ایشان همیشــه راهنمایی می كردند. یك بار مسئله جبر، 
معادله دو مجهولی مطرح بود كه حل نمی شد. هرچه با همكالسی ها 
تماس گرفتم حل نشد. پدر كه تلفن های مرا می شنید، به من گفت 
مسئله چیست؟ با خود فكر كردم: دیگر این یكی را پدر نمی تواند 
حل كند. مســئله را به ایشــان دادم. چند لحظه فكر كردند و حل 
كردند. روز بعد در مدرسه و گفت وگو با دبیر ریاضی دانستم كه راه حل 
پدر اصال شناخته شده نیست و پدر راه حل را شخصا ابداع كرده است. ایشان 
غیر از ادبیات، اطالعات وسیعی در رشته های علمی مثل ریاضیات، فیزیك، 

شیمی، علوم طبیعی، اصطالحات موسیقی و... داشتند.«

استاد معین آثار ماندگاری از خود بر جای گذاشته است. اما بی شك 
مهم ترین اثر او كه باعث شده ادبیات فارسی تا همیشه وامدارش 
باشد، »فرهنگ لغت معین« است. فرزند ارشد دكتر معین درباره 
شــكل گیری این مجموعه منحصربه فرد می گویــد: »پدر وقتی 
با مرحــوم »عبدالرحیم جعفــری« رئیس انتشــارات امیركبیر 
قرارداد چاپ فرهنگ را امضا كردند، 20سال بود كه روی فرهنگ 
كاركرده بودند و فیش های بسیاری- گویا یك میلیون و300هزار 
فیش- گردآوری كرده بودند. در واقع آغاز این كار قبل از كار روی 
»برهان قاطع« و حواشــی آن كتاب كه خود فرهنگ جداگانه ای، 
به خصوص در زمینه زبانشناسی است و نیز قبل از همكاری با عالمه 
دهخدا و كار لغتنامه بوده است. از 1338 )سال انعقاد قرارداد( تا 
1345)شروع بیماری(، مدت 7سال دیگر كار كردند كه روی هم 
27سال می شود. ایشان بسیاری از روزها 18ساعت كار می كردند«.

احتماال بیشتر ما درباره زندگی حرفه ای استاد معین و نقش او در ادبیات 
كشورمان می دانیم اما كمتر كســی از ما درباره وجه زندگی شخصی و 

ویژگی های اخالقی این استاد مسلم زبان فارسی می داند. مهدخت معین، 
امانت داری به ویژه در كار علمی و تحقیقاتی را بارزترین ویژگی اخالقی مرحوم 

پدرش می داند و می گوید: »مكرر شاهد این مسئله بودیم كه اگر تلفظ یا معنی 
كلمه ای را از كسانی حتی افراد كم سواد یا بی سواد می پرسیدند یا می شنیدند، به نام 

آنها ثبت می كردند. این مسئله بسیار اهمیت دارد. به خصوص در شرایطی 
كه با وجود منابع اطالعاتی پیشــرفته و امكان دسترســی 

عمومی به كارهای تحقیقاتی و منابع و مآخذ، هنوز 
سرقت ادبی و علمی بسیار شــایع است و گویا 

خیلی ها اصال نمی دانند كه باید مأخذ را ذكر 
كنند و استفاده از كار علمی دیگران بدون 

ذكر مأخذ را بدیهی می دانند«.

خانه موزه دكتر 
معین و استاد 
امیرجاهد كه 

در محدوده 
شرق تهران قرار 

دارد، خانه ای 
است كه استاد 
از سال1329 تا 
سال1345 كه 

بیمار شد، در آن 
زندگی می كرد

در انتظار آثار چاپ نشده
استاد معین به قدری زندگی پرخیر و بركتی داشته كه عالوه بر كتاب های منتشر شده اش تا امروز، آثار چاپ نشده ای هم دارد 
كه فرزند ارشدش خبر خوش انتشار آنها را می دهد؛»كتاب »گنجینه عرفان )شرح غزل های حافظ(«، از پدر زیر چاپ است 
و ان شاءاهلل به زودی منتشر می شود. این كتاب بعد از »حافظ شیرین سخن« تألیف شده و مطالب بدیع و گفته نشده ای 

درباره مفاهیم اشعار حافظ و تاریخ عصر حافظ تا آنجا كه در اشعار خواجه اشاره شده در این كتاب آمده است.«

دكتر »محمد معین« كه حق زیادی به گردن ادبیات فارسی دارد، 53سال بیشتر عمر نكرد و از این مدت كوتاه عمر، 4سال و 7ماهش را هم در كما بود. اما در همین زندگی كوتاه آنقدر مؤثر عمل كرد كه دانش آموخته دارالفنون
امروز تصور ادبیات فارسی بدون او ممكن نیست. در این گزارش نگاهی به سال شمار زندگی كوتاه اما پر از خیر و بركت دكتر محمد معین انداخته ایم. اگر چه تاریخ های روزگار كودكی و تحصیل دكتر 

معین به طور دقیق مشخص نیست، اما این تاریخ ها محتمل ترین زمان به سال شمار زندگی این استاد مسلم ادبیات فارسی به حساب می آیند.

نهم اردیبهشت ماه سال1297 
در خانواده ای مذهبی و روحانی و 
در محله »زرجوب« رشت به دنیا 
آمد. پدربزرگش »معین العلما« از 
روحانیان معروف شهر رشت بود 

و پدرش »شیخ ابوالقاسم« نیز 
روحانی بود.

او كه تحصیالتش را از مكتب خانه 
شروع كرده بود، پس از تغییر 
شیوه مكتب خانه به مدرسه، 

دوره شش ساله ابتدایی را ظرف 
مدت 2سال در سال1304 به 

پایان رساند.

دوره دوم متوسطه را  در 
دبیرستان دارالفنون به پایان 

رساند و در دانشسرای عالی در 
رشته ادبیات و فلسفه و علوم 

تربیتی به تحصیل پرداخت. او در 
همین سال پدربزرگش را نیز از 

دست داد.

پس از طی دوره شش ماهه 
دانشكده افسری، در مهر ماه آن 

سال به دبیری دبیرستان شاهپور 
اهواز منصوب شد و پس از 3ماه، 
ریاست دانشسرای شبانه روزی 

اهواز را نیز بر عهده گرفت.

از پایان نامه دكتری خود دفاع 
كرد و با درجه »بسیار خوب« 
عنوان نخستین دكتر ادبیات 
فارسی در ایران را از آن خود 

كرد! در همین سال هم با »مهین 
پرنیان امیرجاهد« ازدواج كرد كه 

حاصل آن 4فرزند بود.

نخستین جلد فرهنگ فارسی 
معین در تابستان سال1342 
انتشار یافت و جلدهای دوم، 

سوم و پنجم نیز تا پیش از بیماری 
استاد، یعنی تا سال1345 منتشر 

شدند.

14مردادماه سال1346 او را برای 
معالجه به كشور كانادا بردند، اما 

چون بهبودی ای در وضعیتش 
مشاهده نشد، در 15 آبان همان 

سال به ایران بازگرداندند و در 
بیمارستان فیروزگر بستری 

كردند.

در روز 13تیر ماه سال1350 و در 
سن 53سالگی در بیمارستان 
فیروزگر تهران چشم از جهان 

فروبست و در آرامگاه خانوادگی 
معین در شهر آستانه اشرفیه به 

خاك سپرده شد.

احتماال در این سال و درحالی كه 
3سال بیشتر نداشت، در عرض 
5روز، مادر و پدرش را بر اثر 
بیماری حصبه از دست داد و 
سرپرستی او و برادر كوچك ترش 
»علی« به »شیخ محمدتقی 
معین العلما« پدربزرگشان رسید.

از آنجا كه كالس پنجم متوسطه 
در شهر رشت دایر نشده بود، 
از طریق اداره معارف گیالن به 
تهران اعزام شد و در رشته ادبی 
دبیرستان دارالفنون به تحصیل 
پرداخت.

باورش واقعا سخت است. اما 
دكتر محمد معین در این سال و 
درحالی كه فقط 16سال داشت، به 
دریافت مدرك لیسانس نایل شد.

به تهران منتقل شد و برای شركت 
در دوره دكتری ادبیات فارسی در 
دانشگاه تهران ثبت نام كرد. پس از 
چندی به دبیری دانشكده ادبیات 
منصوب شد. در این سال كتاب 
»حافظ شیرین سخن« را هم كه 
نخستین كتابش بود، تالیف كرد.

در آذرماه سال1338 از نیما 
یوشیج، پدر شعر نو فارسی 
وصیت نامه ای به دست آمد كه 
در آن دكتر معین را بدون اینكه 
دیده باشد، به عنوان وصی خود 
تعیین كرده و چاپ آثارش را به او 
سپرده بود.

نهم آذر ماه این سال پس از 
بازگشت از سفر تركیه، در دفتر 
گروه زبان و ادبیات فارسی، 
بیهوش شد و پس از 6روز به 
كما رفت.

جلد چهارم فرهنگ معین كه 
حروف چینی هم شده بود و فقط 
نیاز به بررسی نهایی داشت، در 
این سال منتشر شد. 50صفحه 
از این جلد یعنی از حرف »ه« تا 
آخر را مرحوم استاد شهیدی كار 
كرده بود.

فیش های جلد ششم فرهنگ 
معین كه تا پیش از بیماری دكتر 
معین آماده نشده نبود، در این 
سال به همت دكتر شهیدی آماده 
شد و به چاپ رسید تا به این 
ترتیب نشر فرهنگ فارسی معین 
كامل شود.

مورد اطمینان »دهخدا« 
 دكتر معین كه از ســال1325 برای تكمیــل لغتنامه دهخدا، 
همكاری اش را با این ادیب و لغت شــناس معاصر آغاز كرد، به 
قدری در جلب اعتماد و اطمینان دهخدای ســختگیر موفق 
بود كه عالمه دهخدا او را به عنوان ریاســت امور علمی سازمان 
لغتنامه برگزیــد و وصیت كرد او كار تدوین و نشــر لغتنامه را 
انجام دهد. اســتاد معین در زمان تصدی ریاســت لغتنامه، به 
تنظیم فیش های چاپ نشده و تكمیل و انتشار لغتنامه دهخدا 
پرداخت؛ 9هزار صفحه از مطالب تالیف شده توسط دیگر مولفان 
را بازبینی و تصحیح و 700صفحه از اثر ماندگار دهخدا را شخصا 
تالیف كرد. در سال1338 نیز وصیت نامه ای از »نیما یوشیج« پدر 
شعر نو به دست آمد كه در آن دكتر معین را وصی خود تعیین 
كرده بود. جالب اینكه نیما هیچ گاه دكتــر معین را از نزدیك 
ندیده بود، اما آوازه این ادیب معاصر باعث شد تا نیما او را »مثل 
صحیح علم و دانش« بنامد و بررسی، انتخاب و انتشار اشعارش 
را به او بسپارد. همین وصیت سبب شد تا دكتر معین با وجود 
همه مسئولیت ها و مشــغله هایش، كتاب »افسانه و رباعیات« 
شامل منظومه افســانه و 261رباعی نیما و كتاب »ماخ اوال« را 

به چاپ برساند.

آثار
آثار بزرگمرد ادب فارسی

دكتر »محمد معین« را اگر چه بیشــتر با »فرهنگ فارســی 
معین« می شناســیم، اما ایــن بزرگمرد ادب فارســی، آثار 
ماندگار دیگــری هم از خود به جا گذاشــته كه هــر كدام از 
آنها حكم گنجینه ای در ادبیات فارســی این مــرز و بوم دارد. 
كتاب های »حافظ شیرین سخن«، »ســتاره ناهید یا داستان 
خرداد و امرداد«، »یوشــت فریان و مرزبــان نامه«، »یادنامه 
پورداوود«، »قاعده های جمع در زبان فارسی«، »شاهان كیانی 
و هخامنشی در آثار الباقیه«، »مزدیسنا و تأثیر آن در ادبیات 
فارسی«، »مفرد و جمع« و... ازجمله تالیفات استاد به حساب 
می آید. دكتر معین دســتی هم بر تصحیح كتب داشته كه از 
مهم ترین آنها می توان به »چهــار مقاله تالیف نظامی عروضی 
ســمرقندی«، »جامع الحكمتین تالیف ناصر خسرو«، »شرح 
قصیده ابوالهیثم« و... اشــاره كرد. ترجمه و مقاله هم از دیگر 
فعالیت هــای ادبــی پدیدآورنده فرهنگ معین اســت كه در 
مجموع باعث شد نشان درجه سوم علمی در سال1316، نشان 
درجه دوم علمی در سال1321، نشــان درجه دوم سپاس در 
سال1327 و نشان عالی »هنر و ادب« از طرف دولت فرانسه در 

سال1340 به استاد معین اهدا شود.

آثار
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با احمدرضا فلسفی كه در مسابقات آنالین فر ی استایل بین 8نفر برتر جهان قرار گرفت

مارادونا برایم الهام بخش بود

توپ خانه 12

قرارگرفتن یك ایرانی بین 8نفر برتر مسابقات جهانی فری اســتایل اتفاق مهمی است، اما كمتر مورد توجه عموم قرار گرفت. كاری كه 
احمدرضا فلسفی انجام داده كمتر از قهرمانی یك كشتی گیر در مسابقات جهانی نیست، اما باید پذیرفت كه فری استایل به عنوان یك 
رشته ورزشی نوپا راهی طوالنی برای عرض اندام در فضای ورزشی ایران درپیش دارد. فلسفی كسی اســت كه یك دهه برای خارج كردن فری استایل از زیر 

سایه سنگین ورزش های پرطرفدار تقال كرده و معتقد است ورزشكاران بااستعداد ایرانی دیر یا زود سكوهای جهانی این رشته ورزشی را تسخیر خواهند كرد.

خانه گردی

  بــازی پروانــه؛ میراث 
نگهبانان نور

یكــی از بهتریــن بازی هــای 
رایانه ای كه ایرانی ها ساخته اند 
و كلی هم جایزه گرفته، همین 
بازی »پروانه« اســت؛ یك بازی 
به اصطالح در ســبك اكشــن 
ادونچر. این بازی مثل بازی های 
هــم رده خــودش از دوربیــن 
ایزومتریك اســتفاده می كند. 
این بازی هم داستانی پیچیده و 
درگیر كننده دارد، هم به شما این 
امكان را می دهد كه بتوانید اقدام 
به كشف آیتم های مخفی كرده و 
نقشه خودتان را طراحی كنید. در 
این بازی، با نوجوانی به نام فادیا 
روبه رو هستیم كه در شهری به 
نــام ناریــا زندگی می كنــد. او 
متوجه می شود كه شهرش دارد 
تغییراتی می كند. بدین ترتیب 
كه موجوداتی عجیب سراســر 
شهر او را دارند تسخیر می كنند و 
هدف شان نابودی آنهاست. شما 
در این بازی می توانید به صورت 
360درجــه حركت كنیــد و با 
كمك مــوس، هدف هایتان را 
انتخاب كــرده و بــا كلیك بر 
آنهــا می توانیــد تعامل كنید. 
بازی فهرست وســایل هم دارد 
كه به شــما امكان جمع آوری و 
نگهداری شان را می دهد. برای 
حمله به دشــمنان هم با كلیك 
روی آنها می توانیــد این كار را 
انجام بدهید. همچنین می توانید 
جعبه های چوبی ســاخته و آنها 
را روی دشــمنان خود پرتاب و 
نابودشان كنید. در بازی امكانات 
دیگری هــم دارید كه به شــما 

امكان پیشرفت می دهد.

  بــازی موبایلــی دنیای 
دكتر ماریو

یكی از محبوب ترین بازی های 
رایانه ای و موبایلی را باید همین 
ژانــر جورچین های ســه تایی 
دانست. به واسطه گیم پلی های 
جالبی هــم كه دارنــد معموالً 
بیشــترین درصد اســتفاده در 
موبایــل داران را هم داشــته و 
دارند. حاال بازی »دكتر ماریو« 
هم وارد ایــن عرصه شــده تا 
برای خــودش جایــی باز كند. 
Dr.( بازی موبایلــی دكتر ماریو
Mario World( را بیشــتر در 
كنسول های قدیمی می دیدیم 
كــه حســابی از آن خاطــره 
داریم. حــاال دكتــر ماریو وارد 
گوشی های هوشمند شده؛ البته 
از سال 2019این اتفاق افتاده. 
در این بازی شما با ویروس های 
مختلفــی روبه رو هســتید كه 
باید بتوانید آنهــا را نابود كنید. 
جالب اینكه بازی 2نوع آفالین و 
آنالین هم دارد. به صورت آفالین، 
البته می توانیــد خودتان بازی 
كنید و لذت ببرید. اما به صورت 
آنالین هم این امــكان را دارید 
كه با دوســتان و نزدیكان خود، 
درگیر این بازی شده و به صورت 
چندنفره آن را دنبال كنید. شما 
كمــاكان از امكانات و كاراكترها 
و قدرت های خاصــی برخوردار 
خواهید بود كه در سری بازی های 
كنسولی هم به چشم می خورد. 
با این تفاوت كــه وضعیت بهتر 
شــده و برنامه نویسان چیزهای 
بیشــتری هم به بــازی اضافه 
كرده اند. به نظرتان جالب نیست 
كه بتوانید یك بازی كنسولی را، 
بدون نیاز به صــرف هزینه برای 
خرید كنســول، در موبایل تان 

داشته باشید؟

به دنبال خرابكاران

علیه ویروس ها

بهنام سلطانی 

پنجشنبه

شماره 102
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3فری استایلر تربیت می شــدند. این تالش ها نتیجه داد و 
االن حدود 300نفر فری استایلر فعال داریم و بین 3 تا 4هزار 
نفر این رشته ورزشی را در ایران دنبال می كنند. ما خاك این 
ورزش را خوردیم و مورد حمایت هیچ ارگانی قرار نگرفتیم.

    االن كه حدود یك دهه از عمر فری استایل 
گذشته، چگونه می شود این ورزش را تعریف 

كرد؟
فری اســتایل فوتبال، هنر انجام حركات ورزشــی با تمام 
اعضای بدن است. فری استایلر باید این حركات را به صورت 
یك داستان تعریف كند. باید از قبل حركاتی را كه قبال تكرار 
نشده انتخاب كند و به همین دلیل خیلی ها فری استایل را 

نوعی هنر هم می دانند.
    یك فری اســتایلر برای اجرای هر برنامه 

چقدر تمرین می كند؟
برای افراد عادی معموال حركات معمولی را اجرا می كنیم، 
اما وقتی پای مســابقه در میان باشــد و قرار باشد از بین 
500نفر به جمع 8نفر برتر راه پیــدا كنیم باید 3 ماه بدون 
وقفه تمرین كنیم. فری استایلرها باید در مسابقات جهانی 
حركاتی را اجرا كنند كه مال خودشــان باشــد و این یك 
پروســه زمانبر اســت. این حركات باید به صورت » فلو«، 
یعنی به هم چسبیده و در 3وقت 30ثانیه ای اجرا شود و كار 

قضاوت هم برعهده 5داور است.
    در فوتبال چه رؤیاهایی داشتید كه محقق 
نشــد؟ مثال دوست داشتید شــبیه كدام 

اسطوره فوتبال باشید؟
وقتی فوتبال بازی می كردم الگوی خاصی نداشتم و صرفا 
می خواســتم بازی كنم كه نشــد. من از فوتبالیست های 
تكنیكی مثل مارادونــا الهام می گرفتــم. مارادونا با توپ 
حركات عجیبــی انجــام مــی داد و به نظرم نخســتین 

فری استایلر جهان بود.
    برای آینده چه برنامه ای دارید؟

تنها برنامه ام این اســت كه به رغم همه مشــكالتی كه در 
این رشته ورزشــی تجربه كرده ام، تســلیم نشوم. ما مثل 
فوتبالیست ها نیستیم كه امثال علی دایی را به عنوان الگو 
معرفی كنیم، چون فری اســتایل به واسطه نوظهوربودنش 
اســطوره ندارد. تنها كاری كه می توانیم انجام دهیم این 
است كه شرایط را برای آموزش آسان و كم هزینه نسل های 

بعدی مهیا كنیم.

بین المللی هزینــه دارد. هزینه ها را چگونه 
تامین می كردید؟

من كارشناس ارشد كامپیوتر هستم و 6سال در یك شركت 
خصوصی كار می كردم تا هزینه هایم را تامین كنم. بعدها 
كه متوجه شدم می توانم از فری استایل درآمد داشته باشم 
كارمندی را رهــا كردم. االن هم با درآمــدی كه از طریق 
ورزش دارم زندگی می كنــم و به مســابقات بین المللی 

می روم.
    چگونه می شود از ورزش ناشناخته ای مثل 

فری استایل درآمد كسب كرد؟
بیش از آنكه میــزان درآمد برایم مهم باشــد از كاری كه 
با اشــتیاق انجام می دهم لذت می برم. اگر شــما كارمند 
مایكروسافت باشــید اما از كارتان رضایت نداشته باشید 
بی فایده است و بعد از بازنشستگی می گویید  ای كاش در 
جوانی آن كاری را كه دوست داشتم انجام می دادم. من از 

فری استایل لذت می برم و همین كه بعد از 10ساعت كار 
روزانه می توانم با یك استراحت كوتاه و خوردن 
چند عدد شكالت دوباره كارم را شروع كنم برایم 
رضایت بخش اســت. اگر اینگونه كار كنید قطعا 

صاحب پول و شهرت و موقعیت اجتماعی مناسب 
خواهید شد. من وقتی به طور جدی وارد فری استایل شدم 
درآمدم از حقوقی كه در دوران كارمندی دریافت می كردم 

بیشتر شد.
    االن به صورت حرفه ای ورزش می كنید؟ 
یعنی جــز ورزش، مشــغول كار دیگری 

نمی شوید؟

كارهایی را انجام می دهم كه با ورزش مرتبط باشد. در این 
ورزش شما باید سخت تالش كنید و هوشمندی به خرج 
دهید. فری استایل برای من دانشگاه است و خیلی چیزها 
در این ورزش یاد گرفتم. مثال اینكه با صبر و تالش مضاعف 
به راحتی می توان پیشرفت كرد یا هر شكست 
مقدمه پیروزی های بزرگ است. یكی دیگر از 
چیزهایی كه یاد گرفتم این بود كه برای كسب 
درآمد در ورزش، در درجه اول باید بازاریابی كنم. 
وقتی تازه وارد فری استایل شده بودم یك سالن اجاره 
كردم تا به شاگردانم آموزش دهم، اما اجاره سالن زیاد بود و 
شاگردان زیادی نداشتم. این تجربه باعث شد تا آموزش در 
پارك را امتحان كنم و بعد از آن هم شیوه های جدید آموزش 
را یاد گرفتم. همه این آزمون و خطاها را در پارك های تهران 
تجربه كردم تا اینكه چند ســالن كوچــك و بزرگ اجاره 
كردم و یك تیم مربیگری تشــكیل دادم. االن هم به طور 
تخصصی فری استایل را در دانشگاه شهید بهشتی تهران 
آموزش می دهیم و به رشد و پیشرفت این ورزش در ایران 

كمك می كنیم.
    در دنیا فری استایل را به عنوان یك ورزش 
نوپا می شناسند. این ورزش هنوز در ایران هم 
ناشناخته است یا ظرفیت ها و استعدادهای 

خوبی داریم؟
وقتی برای نخستین بار به مســابقات جهانی رفتم، تعداد 
كسانی كه در ایران فری اســتایل كار می كردند با زحمت 
به اندازه تعداد انگشــتان 2دست می رســید، درحالی كه 
حداقل نفرات برای برگزاری مسابقات فری استایل 16نفر 
اســت. همان موقع به اتفاق دوســتانم تصمیــم گرفتیم 
این رشــته ورزشی را گســترش دهیم. از ســال2014 با 
هشتگ فری استایل و فوتبال نمایشــی، هزاران ویدئو در 
ســایت آپارات آپلود كردم و در آكادمی خودم ماهی 2 یا 

    فری استایل در ایران یك ورزش ناشناخته 
است و كمتر كسی خبرهای مربوط به آن را 
پیگیری می كند. اصال چطور شــد كه سراغ 

ورزشی با این مختصات رفتید؟
من در سال2010 و از وقتی كه به دلیل مصدومیت نتوانستم 
فوتبــال بازی كنم وارد فری اســتایل شــدم. آن موقع در 
مســابقات مناطق، بازی می كردم و یك بــار هم به اردوی 
تیم ملی جوانان دعوت شدم، اما چند روز بعد خط خوردم. 
بعد از همان اردو بود كه از ناحیه زانوی پای چپ به شــدت 
مصدوم شدم و با اینكه در آستانه امضای قرارداد با تیم فوالد 

خوزستان بودم نتوانستم به فوتبال ادامه بدهم.
    فری اســتایل یك انتخاب اجباری بود یا 
اینكه بعد از مصدومیــت به طور آگاهانه به 

سمت این ورزش رفتید؟
وقتی به طور اجبار فوتبال را كنار گذاشتم مدتی خانه نشین 
شــدم. من بودم و یك توپ فوتبال. یك روز به طور كامال 
اتفاقی در حالت نشسته روپایی زدم، این كار برایم جذابیت 
داشت. روز اول 5تا و روز دوم 10تا روپایی زدم و همینطور 
هر روز به تعداد روپایی هایی كه در حالت نشســته می زدم 
اضافه شد. این موضوع به من انگیزه داد كه با توپ یك كار 
تازه انجام دهم. آن موقع هنوز فری اســتایل در فهرســت 
رشته های ورزشــی نبود و فدراسیون یا انجمن جهانی هم 
نداشت. با اینكه ســرعت اینترنت در آن سال ها خیلی كم 
بود و امكان دانلود فیلم مسابقات ورزشی وجود نداشت در 
جست و جو های اولیه چند عكس دیدم كه با توپ، كارهای 
عجیب و غریب انجام می دادند. از همان موقع شروع كردم 
به تمرین این حركات و در حالت های ایستاده و نشسته و 
خوابیده با توپ كار می كردم تا اینكه بعد از 10ماه و در ادامه 
جست وجوهای اینترنتی با ورزشی به نام فری استایل آشنا 
شدم. همان موقع متوجه شدم 3-2نفر مثل احسان موسوی 
و سینا موفق در ایران فری استایل كار می كنند. من با این 
بچه ها ارتباط برقرار كردم و با هم تمرین می كردیم و فیلم 
تمریناتمان را در یوتیوب منتشر می كردیم. كامنت هایی كه 
فری استایلرهای مطرح خارجی برایم می گذاشتند خیلی 
روحیه بخش بود و باعث شــد این راه را ادامه دهم و روی 

انجام حركات جدید تمركز كنم.
    اولین بار چه زمانی در یك مسابقه رسمی 

به میدان رفتید؟
در ایران اصال مسابقه فری اســتایل برگزار نمی شد و برای 
نخستین بار در مسابقات جهانی كشور چك مسابقه دادم. 
آن مسابقات حدود 300نفر شركت كننده داشت و در بخش 
نمایش انفرادی مقام نهم را كسب كردم. همین مقام نهمی 

باعث شد فری استایل را جدی بگیرم.
    ورزش حرفــه ای و اعزام به مســابقات 

10كتابی كه عاشقان فوتبال نباید خواندنش را از دست بدهند

كتاب، عشق، فوتبال
ادبیات ورزشی گونه  ای جدید از ادبیات است كه از 3 دهه قبل در انگلستان شكل گرفت و به واسطه 
كشش بسیار باالیی كه برای مخاطبان دارد آرام آرام در سایر كشورهای دنیا به یك الگو بدل شد. 
در ایران هم كتاب هایی با تالش های شخصی كارشناسان و مفسران سرشناس حوزه فوتبال به چاپ 

رسیده است و به زوایای پنهان فوتبال در ایران و جهان می پردازد.

  حمیدرضا صدر 
خیلی ها ایــن كتاب را شناســنامه 
حمیدرضا صدر در زمینه نویسندگی 
می داننــد. او كــه معمــوال نــگاه 
جامعه شناســانه ای به فوتبال دارد 
در كتاب »روزی روزگاری فوتبال« هم چنین رویه ای را درپیش 
گرفته است؛ چنانچه گستردگی فوتبال در جهان به موضوع اصلی 

كتاب بدل شده است و فوتبال را به عنوان پدیده ای معرفی می كند كه از زمین های خاكی 
تهران گرفته تا كشورهای اروپایی و آمریكای شمالی مورد اقبال جوامع قرار گرفته. نویسنده 
در این كتاب از منظر فرهنگی فوتبال را مورد بررسی قرار می دهد و آن را با سیاست، اقتصاد 

و اجتماع پیوند می زند. 

  حمیدرضا صدر
این كتاب ماجراجویی های زندگی 
ورزشی مربیان بزرگ تاریخ فوتبال 
از حشمت مهاجرانی، پرافتخارترین 
مربی تاریخ فوتبــال ایران گرفته تا 
مارچلو لیپی، فابیو كاپلو، آلكس فرگوســن، ژوزه مورینیو و... 
را واكاوی می كنــد. حمیدرضا صدر در ایــن كتاب هم نگاهی 

مستند به تاریخ فوتبال دارد و تاكتیك های پیچیده مربیان بزرگ دنیا را با مبارزه گروهی 
فوتبالیست ها در مستطیل سبز و چالش های فردی آنها گره می زند. نویسنده در این كتاب، 
فوتبال را ابزاری برای ترتیب دادن یك مبارزه تمام عیار در داخل زمین مســابقه می داند و 
معتقد است مربیان بزرگ با نشستن روی نیمكت داغ مربیگری، فرماندهی جنگ های نامنظم 

فوتبالی را برعهده دارند. مورینیو یكی از شخصیت های اصلی كتاب است.

  حمیدرضا صدر
اگر می خواهید با تاریخچه 40ســال 
اخیر فوتبال آشنا شــوید خواندن این 
كتاب را به شما توصیه می كنیم. »پسری 
روی سكوها« یكی دیگر از تالیف های 
حمیدرضا صدر و شامل ناگفته های فوتبال ایران در 4دهه اخیر است. 
نویسنده، این كتاب را با الهام از رمان دیوید پیس، با عنوان »یونایتد 

نفرین شده« ترجمه كرده و نوشته اســت. اتفاقات مهم فوتبال ایران بستر اصلی كتاب را تشكیل 
می دهد، اما روایت ها به گونه ای است كه حس خواندن رمان را به خواننده القا می كند و گاهی احساس 
می كنید یك رمان پرفرازونشیب می خوانید؛ مثل شنیدن خبر نخستین پیروزی تیم ملی پس از 

انقالب، شنیدن خبر پیروزی در مسابقات مقدماتی فوتبال المپیك مسكو 1980.

  دیوید كلدبلت
  مترجم: عادل فردوسی پور

عادل فردوســی پور كه عــالوه بر 
گزارش و تفســیر مسابقات فوتبال، 
در ترجمه كتاب ها و مقاالت ورزشی 
هم تبحر خاصی دارد، برای این كتاب نام هوشمندانه ای انتخاب 
كرده است. »كتاب جامع فوتبال« همانطور كه از نامش پیداست 

دایره المعارف فوتبال است و دیوید كلدبلت ســعی كرده هر اتفاقی را كه تاكنون در دنیای 
فوتبال رخ داده، روایت كند و ترجمه روان فردوسی پور، خواننده را به درك درستی از این 
اتفاقات می رســاند. یك تیم حرفه ای شامل كارشناســان فوتبال و روزنامه نگاران مطرح 
انگلستان، تهیه و تدوین این كتاب را برعهده داشته اند و مترجم درباره آن گفته، چون ویژگی 
دایره المعارفی دارد، بهتر است هر سال به روزرسانی و اطالعات تازه فوتبال به آن اضافه شود.

  دكالن هیل
  مترجم: علی آخوندان

ایــن كتــاب پــرده از قتل هــا و 
جنایت هایی برمی دارد كه ریشه در 
شرط بندی های رایج در فوتبال دنیا 

دارد؛ ماجرای شــبكه های پیچیده شــرط بندی در فوتبال كه 
كارشان زدوبند و تبانی با تیم های مختلف برای رقم زدن نتایج 
مسابقات مختلف است. آنطور كه در این كتاب آمده، زدوبندهای سازمان یافته از لیگ های 
آسیا شروع شد، به اروپای شرقی رسید و پس از مدتی لیگ های اروپایی و آمریكای شمالی را 
دربرگرفت. دكالن هیل در كتاب »تبانی، فوتبال و تخلف سازمان یافته« پرونده هایی از این 

دست را باز می كند و تماشاگر فوتبال را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. 

  الكس فرگوسن
  مترجم: شایان سادات 

 این كتاب توسط الكس فرگوسن، یكی 
از مشهور ترین مربیان فوتبال بریتانیا و 
سرمربی سابق تیم منچستریونایتد 

نوشــته شــده اســت. كتاب »رهبری« دربرگیرنده درس ها و 
تجربه هایی است كه فرگوسن در طول زندگی و فعالیت حرفه ای 
خود در فوتبال كسب كرده و آن را به رشته تحریر درآورده است. ماجرای انتشار این كتاب هم 
در نوع خودش جالب است. مقامات دانشگاه هاروارد اعتقاد داشتند تجربیات مربی بزرگی مثل 
فرگوسن ورای نشستن روی نیمكت پرماجرای مربیگری و چنگ زدن به پیروزی های بزرگ 
است و دستاوردهای مدیریتی گرانبهایی دارد. از این رو پیشنهاد انتشار كتابی با موضوع تجربیات 

فرگوسن در مدیریت ورزشی مطرح شد و مربی بریتانیایی هم آن را پذیرفت. 

  دیوید الگركرنتز
  مترجم: ماشاءاهلل صفری

این كتــاب همانطور كــه از نامش 
پیداســت، داســتان زندگی زالتان 
ابراهیموویچ، ستاره سوئدی فوتبال 

دنیا را روایت می كند. دیوید الگركرنتز، نویسنده مشهور سوئدی، 
از فراز و نشیب های زندگی پرحاشیه ابراهیموویچ به عنوان بستر 
اصلی داستان های این كتاب بهره برده و به شكل ماهرانه ای این كار را انجام داده است. » من 
زالتان هستم« در 6هفته بیش از 500هزار نسخه در سوئد فروش داشت و ركورد سریع ترین 
فروش كتاب تاریخ سوئد را ثبت كرد. این كتاب در سال2013 فینالیست جایزه  ویلیام هیل 
شد و تا كنون به بیش از 30 زبان ترجمه شده است. ماشاءاهلل صفری این كتاب را به زبان فارسی 

ترجمه كرده و توسط انتشارات گلگشت در دسترس عالقه مندان به فوتبال قرار داده است.

  دان فرانك 
  مترجم: سپیده نوربخش

زین الدین زیدان، ستاره مسلمان تیم 
ملی فرانسه كه با این تیم قهرمان جهان 
شد، در مالقاتی با نویسنده ای به نام دان 

فرانك، درباره فرازونشیب زندگی اش و مسیری كه برای دستیابی به 
هدف طی كرده صحبت می كند و نخستین جرقه های انتشار این كتاب 
زده می شود. نویسنده در این كتاب، زیدان را در روزهایی كه برای رسیدن به هدف سخت تالش 
می كند، در لحظات ناراحتی و شادی، در جام جهانی2006 و لحظه درگیری با ماركو ماتراتزی، 
بازیكن تیم ملی ایتالیا، در  رؤیا یا غم و اندوه برای خواننده تصویر می كند. این كتاب سرگذشــت 

زین الدین زیدان را به عنوان یكی از ستاره هایی كه در فوتبال دنیا تأثیر گذاشت، روایت می كند.

  جواد خیابانی
جــواد خیابانــی بین 
طرفــداران فوتبــال 
در ایــران به عنــوان 
یكــی از قدیمی ترین 
پرســروصداترین  و 
گزارشگران تلویزیونی 
شــناخته می شــود. 
قدیمــی  گزارشــگر 
فوتبال، دستی هم در 
نویســندگی و ترجمه 
دارد و تاكنون چندین 
كتاب با ترجمــه او به 

بازار آمده كه »سه گانه ای از پپ گواردیوال« بیش 
از بقیه مورد توجه اهالی فوتبال قرار گرفته است. 
3كتاب »تولد اســطوره«، »محرمانه با پپ« و 
»تكامل پپ گواردیوال« در این كتاب گنجانده 
شده و روی هم رفته 980صفحه دارد. نكته جالب 
كتاب این است كه مقدمه آن را علی فتح اهلل  زاده، 
مدیرعامل اسبق باشگاه استقالل تهران، نوشته. 

  سایمون كوپر
  مترجــم: عادل 

فردوسی پور 
عــادل فردوســی پور 
برای ترجمه این كتاب 
بارها مورد ستایش قرار 
گرفته اســت. »فوتبال 
علیه دشــمن« شامل 
روایت های ناب سایمون 
كوپر، خبرنگار مشهور 
انگلیســی از ســفر به 
مختلــف  22كشــور 
اســت. ایــن كتــاب، 
دوستی ها، خصومت ها و پیشینه برخی شعارها و 
جنجال های تاریخی فوتبال را زیر ذره بین می برد. 
كوپر در كشورهای مختلف جهان با فوتبالیست ها، 
تماشاگران، خبرنگاران و حتی سیاستمداران درباره 
تأثیر عمیق فوتبال بر سیاست و فرهنگ كشورها نیز 
گفت وگو می كند. او در این كتاب اطالعات عجیبی 

درباره دست های پشت پرده فوتبال مي دهد.

تبانی، 
فوتبال و تخلف 

سازمان یافته

من زالتان 
هستم

سه گانه  ای 
از پپ 

گواردیوال

پسری روی 
سكوها

روزی 
روزگاری 
فوتبال

رهبری

داستان یك 
پیروزی 

فوتبال علیه 
دشمن

كتاب جامع 
فوتبال

 نیمكت 
داغ



خانه گردی13رصد خانه

  جدبل
جدول حل كردن خوب است 
و چند فایــده دارد؛ اول اینكه 
از آلزایمــر جلوگیری می كند، 
دوم اینكه ســرعت عمل شما 
در احضار لغت ها را باال می برد، 
سوم اینكه دایره واژگانی شما 
را هم رشد می دهد و در ضمن 
اطالعات عمومی شــما را هم 
افزایش می دهد. به نظر می رسد 
سرگرمی جدول حل كردن، از 
مواردی چون تماشای تلویزیون 
و اینترنت گــردی بی هدف و... 
خیلی بهتر باشــد. شــما كه 
موبایل دم دســت دارید، چند 
تا نرم افزار جدول فارســی هم 
دانلود كنید تا برای وقت های 
بیكاری خانه، اتوبــوس و... به 
كارتان بیاید. جدول فارســی 
با 6مگابایت حجــم، می تواند 
حســابی به كارتــان بیاید كه 
برای سیســتم های اندرویدی 
هم طراحــی شده اســت. نام 
ایــن جــدول را »جدبــل« 
گذاشــته اند. جالب اینكه در 
این بازی، نیــاز به حل جدول 
 هم نداشــته و صرفاً با كلیك و 
خانه هــای  جابه جاكــردن 
جــدول و... می توانیــد بدون 
نیاز بــه كیبــورد و تایپ، آن 
را حــل كنید. پــس اعصاب 
خرد كنــی جدول هــای دیگر 
كه نیاز به تایــپ كردن دارد را 
هم نخواهید داشــت. حافظه 
مورد  استفاده شــده واژگان و 
تركیب های لغوی كه غنی است 
و می توانید روی آن حســاب 
ویژه ای باز كنید. به نظر می رسد 
برای موبایل بازان، جدبل گزینه 
 مناســبی برای اوقات فراغت 

باشد.

  قلمزنی
قباًل هم گفتــه بودیم كه یكی 
از بهتریــن راه هــای اینكــه 
اوقات فراغــت داخــل خانه را 
پربــار كنیم، درگیر شــدن با 
صنایع دســتی اســت. حتی 
اگر كارتان خــوب پیش برود، 
می توانید در این كارها حرفه ای 
شده و كسب درآمد هم بكنید. 
در این حوزه، استمرار و تمرین 
حرف اول را می زند؛ اینكه نباید 
زود خسته شــوید. این شماره 
قصد داریم كه قلمزنی را به شما 
معرفی كنیم. قلمزنی به تزئین 
و كندن نقش بر اشیای فلزی 
گفته می شود. حاال این اشیای 
فلزی می توانند از جنس مس، 
طال، نقره، برنج و... باشــند. به 
نقره و طال كــه كاری نداریم، 
چون در این شرایط اقتصادی 
كه عقالنی نیســت اما به باقی 
مــوارد می توانید فكــر كنید. 
قلمزنــی در حــوزه هنرهای 
صناعی فلزكاری قرار می گیرد. 
این كار بــه وســیله قلم های 
مخصوص و بــا ضربه چكش 
روی اشــیاء انجام می شــود. 
حتماً ســعی كنیــد یك دوره 
آموزشــی را طی كنید؛ بعد از 
آن می توانیــد ریزه كاری ها را 
در اینترنت بیاموزید. شما نیاز 
به قلم های مخصوصی دارید و 
همچنین باید فوت كوزه گری 
را هم یاد بگیریــد. در اینجا با 
2ســطح تخت و منحنی كار 
می كنیــد و بــه ایــن منظور 
از روش هــای مختلفی چون 
عكسی، زمینه پر، برجسته و... 

استفاده می كنید.

سلطان جدول

نقش های ماندگار

پنجشنبه
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پیروزی های اولیه علیه روس هاجنگ اول ایران و روس

خداحافظ شامل ارس

امیدم به این شاهزاده بود

روس ها و رفتار تحقیرآمیز

جنگ اول با روس ها در سال 1804 میالدی در ایروان شروع شد. 
به سرانجامی هم نرسید و بعد از 10سال به قرارداد گلستان منجر 
شد؛ در نتیجه دربند، باكو و شروان از دست رفت. بعد از این قرارداد، 
او و برادرش سپاهی جمع آوردند و به عثمانی حمله كردند. باز هم 
نتیجه ای نگرفت و معاهده ارزروم بسته شد. 12سال بعد از قرارداد 
گلستان، روس ها دوباره مناطقی از ایران را اشغال كردند و جنگ 
شد. عباس میرزا هم از طریق شوشا )همین جایی كه بین جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان جنگ شده و دست به  دست شد(، به سمت 
گنجه رفت، ولی شكســت خورد. روس ها هم كه مثل همیشــه 
فرصت طلب، به سمت ایران آمدند و تبریز را اشغال كردند. این بار 
قرارداد تركمنچای بسته شد؛ یعنی از دست رفتن سرزمین های 

شمالی ارس و پرداخت غرامت سنگین به روس ها و... .

در نبردهای بعدی هم ایرانی ها به پیش رفته و مناطق از دست رفته را گرفتند 
و 4هزار كشته هم روی دســت ارتش روس گذاشتند. یرملف، فرمانده سپاه 
قفقاز ســریع بركنار شد و ژنرال پاســكویچ جایش را گرفت. او هم سریع به 
قلعه های نظامی ایران حمله كرد و كم كم پیروزی روس ها شروع شد. به تدریج 
عباس میرزا متوجه شد كه روس ها موتورشــان گرم شده و دیگر نمی تواند 
حریف شان بشود. به همین دلیل دستور داد در مناطق مرزی غله انبار كنند تا 
بتوانند مقاومت بیشتری كنند. گنجه، ایروان، نخجوان، قلعه عباس آباد و... از 
دست رفتند. حاكم خوی هم خیانت كرده و شهر را در اختیار دشمن گذاشت. 
بعدتر مرند، قراچه داغ، مشكین شهر، سراب، گرمرود، اردبیل و... هم به تصرف 
روس ها درآمد. كتاب های خطی آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی هم در این 
هنگامه بود كه راهی مسكو و پترزبورگ شد. ستاد فرماندهی از سلطانیه به 
تهران منتقل شد؛ چرا كه خبر ورود روس ها به شهرهای شمالی هم رسیده 
بود. خان ها و حاكمان محلی هم در حال خیانت و پیوستن به روس ها بودند. 
تا اینكه تبریز سقوط كرد. وحشت، دربار و تهران را تسخیر كرده بود، چرا كه 

ژنرال روس ها گفته بود قصد پایتخت كرده است.

پس از كش و قوس های فراوان، سرانجام قرارداد تركمنچای بسته شد. مناطقی از 
ایران جدا شد، مناطقی دیگر نیز خالی از سپاه ایران شد، مبلغ زیادی نقدی به عنوان 
غرامت به روس ها پرداخت و امتیازاتی دیگر به آنها واگذار شد. چنین بود كه عباس 
میرزا به داخل كشور بازگشته و عزم فرو نشاندن شورش های داخلی را كرد. با همه 
این احواالت، عباس میرزا را فردی شجاع و روشنفكر و دارای عزت نفس دانسته اند. 
به این قضیه حتی اروپایی ها هم اشــاره كرده اند. حتی می گویند عالقه زیادی به 
عصر روشــنگری و پیشــرفت های اروپایی ها و مباحث عقلی پیش آمده داشته. 
ضمن اینكه در زمانه حكمرانی خودش هم سعی در اصالحاتی كرده بود. او حتی 
نسبت به وضعیت قفقاز در بین 2جنگ اول و دوم ایران و روس ها هم از خودش 
حساسیت هایی نشان می داد. در این دوره، پناهندگان ایرانی كه در منطقه تحت 
تصرف روس ها از آزار و اذیت دشمن گریخته و به ایران آمده بودند، باعث شده بود 

تا احساسات ملی و مذهبی برای جهاد تقویت شود.

عباس میرزا با قرارداد اول یعنی گلستان هم مخالف بود، اما به هر حال این قرارداد 
بسته شد. روی هم رفته در كارنامه نظامی او نیز فتح و پیروزی دندان گیری دیده 
نمی شود. نكته عجیب تر اینكه در قرارداد تركمنچای، یكی از مواد را هم دال بر این 
گذاشته بود كه روس ها با ولیعهدی و سپس سلطنت او موافقت كنند كه برخی این 
امر را، ناشی از بی خبری او از موارد بین المللی و سیاسی دانسته اند. برخی دیگر نیز 
گفته اند كه روس ها چون در این فاصله درگیر جنگ با ناپلئون هم بودند، به همین 
دلیل شكست هایی هم در نبرد با عباس میرزا خوردند. به هر حال مثل باقی موارد 
تاریخی روایت ها مختلف است. سرانجام نیز در مشــهد بیمار شد و از دنیا رفت. 
گفته اند كه احتمال مسموم كردن او توسط پزشك انگلیسی اش وجود دارد. ظاهراً 
كه بیماری قبلی داشته و وقتی كه در دوره ای از درد كلیه به خود می پیچیده، پزشك 
انگلیسی به او اطمینان خاطر داده بود كه خطری ندارد. گروهی هم می گویند كه 
بیماری قبلی داشــته و ارتباطی به این حرف ها ندارد. در نهایت، در شب دوم آبان 
1212شمسی، حالش بد می شود و در نهایت به رخوت، سستی و بی حالی دچار 
می شود و جان می سپرد. فتحعلی شــاه در جایی می گوید كه همه امیدش به این 

شاهزاده بوده.

جربان شكست های بزرگ 
عباس میرزا به واســطه این شكســت ها خیلی تحت 
فشار بود و احتمال داشــت حتی پادشاهی را از دست 
بدهد. به همین دلیل به یزد و كرمان و خراســان رفت 
تا شورش هایی را سركوب كند و امنیت را برقرار سازد. 
سرانجام هم كه در مشهد درگذشــت. البته بعضی ها 
می گویند كه بله، چون او در جبهه های بزرگ و اصلی 
شكســت خورده بود، به این پیروزی های كوچك دل 
خوش كرد تا وضعیت خــودش را اصالح كند. جدا از 

همه این مباحث، اما تاریخ چشمه هایی از باعرضه بودن 
این شــاهزاده را هم روایت كرده و این طوری نبوده كه 
مثل باقی شاهزاده ها و شاهان قاجاری، عاری از هر عقل 

و همتی  بوده باشد.

اولین شكست اصلی عباس میرزا همان جنگ اول با روس ها بود 
كه منجر به عهدنامه گلستان شــد. او بعدها به مقابله با روس ها 
پرداخت تا خفت شكست اولیه ایرانیان را از دوش اش بردارد. از 
سوی دیگر چون قرارداد گلستان شكل و شمایل درستی نداشت، 
اختالفات روس و ایران هم دنباله دار بود. روس ها هم كه زورشان 
می چربید، مدام به اطراف ایروان حمله و روســتاها و بخش های 
مختلف را تصرف می كردند. دســت ایرانی ها هــم كه به جایی 
بند نبود. یكی، دو باری هم قرار شــد مذاكراتی بین نمایندگان 
ایران و ســرداران روس انجام شــود كه با زورگویــی روس ها و 
تحقیر نمایندگان ایرانی، به جایی نرســید و البته حمالت آنها 
كماكان ادامه داشت. آخرش هم كه گوگچه را به اشغال خودشان 
درآوردند. ایرانی ها به شــدت به این دست اندازی و بدررفتاری با 
مسلمانان این منطقه اعتراض كردند. تزار جدید روس هم پرنس 
منچیكف را به دربار ایران فرستاد. البته این فرستاده با خشونت 
زیادی گفتار و رفتار می كرد و ایرانی ها را اصاًل تحویل نمی گرفت. 
از سوی دیگر اخبار شكنجه و آزار مسلمانان مناطق اشغال شده 

هم روح و روان افكار عمومی را به هم ریخته بود.

نایب السلطنه فتحعلی شاه، نسبت به دیگر شاهزادگان عرضه بیشرتی نشان داده

عباس میرزا یك شاهزاده بود، پدرش هم كه فتحعلی شاه معروف. می گویند پسر كو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خوانش 
نخوانش پسر. اما این یكی استثنا شده و از خودش عرضه بیشتری نشان داده بود. در مازندران به دنیا آمده و در مشهد 
هم از دنیا رفته. زیاد عمر نكرد. بزرگ شدنش هم مصادف بود با جنگ های ایران و روس ها در آذربایجان و قفقاز. به همین 
دلیل است كه نام او بیشتر با این جنگ ها عجین شده است. زمان جوانی هایش هم كه تاجگذاری كرد و نایب السلطنه 

شد. بعدش هم كه نامه حكمرانی آذربایجان و قره باغ )از قپالن كوه تا دربند( را به او دادند.

مجسمه زن ترب به دست

در كرمانشاه مجسمه ای وجود دارد كه شاید تماشای آن برای كسانی كه به این شهر می روند، 
جالب باشد. مجســمه یادبودی از یك زن؛ زنی به نام فرنگیس حیدرپور. زنی كه ایستاده و 
تبری به دست دارد. اما ماجرای او چیست و چرا مجســمه اش را در میانه شهر بنا كرده اند؟ 
همه  چیز به روزگار دفاع مقدس بازمی گردد. زمانی كه عراق به ایران حمله كرد، بیشتر شهرها 
و روستاهای ایران بی دفاع بودند و غافلگیر شدند. فرنگیس حیدرپور در آن هنگامه 18سال 
بیشتر نداشت؛ و در روستای اوازین زندگی می كرد. در سال 59وقتی كه بعثی ها به این روستا 
حمله كردند، اهالی روستا به دره های اطراف فرار كردند. شب كه شد، همراه برادر و پدرش به 
روستا بازگشتند تا چیزی برای خوردن پیدا كنند. اما برادر و پدرش در طول مسیر و به واسطه 
درگیری با عراقی ها به شهادت می رسند. خود او هم با دو سرباز بعثی روبه رو می شود. اولی را 
با تبری كه از پدرش داشت، می كشد. دومی را هم با همه تجهیزات نظامی ای كه داشته، اسیر 
گرفته و به مقر فرماندهی ارتش ایران تحویل می دهد. و چنین بود كه ماجرای این شیرزن، 

دهان به دهان چرخیده و مجسمه اش را ساختند.

یك عكس

یزد؛ شهر تاجران و صلح

شــهر یزد جــزو الماس های كویــر ایران 
محســوب می شــود؛ شــهری كه نشان 
می دهد ایرانیان از دیربــاز چگونه حتی در 
میان خشــكی و بی آبی و خشونت كویرها 
و بیابان ها، می توانســتند بهترین شــهرها 
و تمدن ها را ایجاد كنند. ایــن ماجرا البته 
از نگاه گردشــگران خارجی كه پا به ایران 
می گذاشــتند هم مخفــی نمی ماند. یزد و 
صنایع نساجی و ابریشم بافی و نزدیكی اش 
به مســیرهای اصلی تجارت، باعث می شد 
تا هر گردشــگری به وجــود بیاید. چنانچه 
ماركوپلو در سال 1274میالدی، درباره اش 
گفته:»یزد شــهر خوب و اصیلی به شــمار 
می رود. تجــارت زیادی هــم در آن اتفاق 
می افتد. ابریشم خاصی می بافند كه یزدی 
نامیــده می شــود و تاجــران آن خریده و 
به جاهای مختلــف می برنــد. دور و برش 
آبادی خاصی ندیدم، تا فاصله 7روز«. دیگر 
جهانگرد را باید ادوارد براون، شرق شــناس 
انگلیســی بدانیــم. او در ســده نوزدهــم 
میالدی به یزد آمده بود. می نویســد:»آنها 
را خیلی شــیرین ســخن یافتــم و خوب 
معاشــرت می كنند. گویشــی خوش آوا و 
شــیرین دارند كه خیلی از آن لذت بردم. 
به قدری صمیمی و صحیح و درست سخن 
می گویند كه هر شــنونده ای را تحت تأثیر 
قرار می دهد. پیرمردی خوش سخن با من 
چنیــن گفت:»می دانم به اینجــا آمده ای 
كه اطالعات بگیری و در دیــن و دولت ما 
نفوذ كنی. البد می خواهی تمامی دشــت 
و آبادی و كوه و شــهر و جغرافیای اینجا را 
بشناسی تا وقتی كه به ایران حمله كردید، 
راحت تر شــود كارتان«. پیرمــرد جالبی 
بود. خواستند نقشــه ای كه از ایران ترسیم 
كرده اند را ببینند. من هم كوتاهی نكرده و 

نقشه را مقابل چشمان آنها روی زمین پهن 
كردم. به راستی كه همه شــان شگفت زده 
شده بودند. ســریع هم خواستند كه یزد را 
روی نقشــه نشان شــان بدهم. روز بعد كه 
خواستم شــهر را ترك كنم، همان پیرمرد 
ســراغم آمد. ظاهرا كمی از گفته دیروزش 
پشیمان شده بود. خواســت كه دفعه بعد 
حتما میهمانش شوم و مرا به قلعه ای دیدنی 
و تاریخی ببرد تا آن را تماشا كنم«. جورج 
كرزن انگلیســی هم كه در همین سده به 
ایران آمده بــود، می نویســد:»یزد را بازار 
بزرگ تجارت یافتم. رونق بســیاری دارد. 
نیم قرن پیش این زرتشــتیان یزدی بودند 
كه با هندوستان آغاز به تجارت كردند. یزد از 
آن پس خیلی معروف تر و آبادتر شد. همین 
امر باعث شده تا نسبت به شهرهای دیگری 
آبادانی بیشتری هم كسب كنند. با اینكه یزد 
در میانه ایران قرار دارد، اما از جنگ و جدال 
و تاخت و تاز در آن خبری نیســت. حتی از 
حمله بیابان نشین ها و دزدها و... هم خبری 
نیست، شاید به دلیل كویرنشین بودن آن؛ 
همین امر باعث ثبات وضع آنها شده است. 
اینطور یافتم كه تجارت انگار در خون آنها 
هم رخنه كرده. طوری كه در همه رفتارهای 
آنها این غریزه تجارت را می بینید. آنها االغ را 
برای سواری به اسب  ترجیح می دهند. ضمن 
اینكه بازارهایشان پرجمعیت است كه نشان 
از رفاه این شهر دارد. بناهای خوش ریختی 
هم دارند. این میزان از رفاه ناشی از صلح و 
ثبات این شهر است«. انگلیسی ها می گویند 
كه ســرمایه تاجران یزدی در آن زمان به 
2میلیون تومان می رسید  كه به نسبت آن 
دوره رقم چشمگیری محسوب می شد كه 
نشــان از اصالت تجارت در این شهر و دیار 

داشته و دارد.

یك سفر نامه

عیسی محمدی

جنگجویی كه سهراب را به زحمت انداخت

در شاهنامه یكی از شخصیت هایی كه البته 
حضوری كوتاه مدت هم در این كتاب داشته، 
گردآفرید است. اما برای خوانش این ماجرا 
باید كمی عقب تر برگردیم. وقتی كه رستم، 
قهرمان نامی ایرانیان، به ســمنگان رفت، 
با دختر شاه این ســرزمین كه تهمینه نام 
داشــت، ازدواج كرد. حاصل ایــن ازدواج 
پسری بود به نام سهراب. رستم كه تهمینه را 
ترك می گفت، به او نشانه ای داد تا اگر بعدها 
نتوانست پیش اش برگردد، آن را به سهراب 
بدهد كــه بتوانند همدیگــر را پیدا كنند. 
سهراب به سمت تورانیان كه دشمن ایرانیان 
بودند، رفت. شاه توران هم كه وصف سهراب 
را شنیده بود، می دانست كه تنها سالحی كه 
علیه ایرانیان و رستم دارد، همین شیر جوان 
است. به همین دلیل او را رهسپار جنگ با 
رستم كرد. سهراب هم با سپاه عظیمی عزم 
ایران كرد؛ ضمن اینكه می دانست پدری هم 
دارد و نشــانه  پدرش را هم همیشه همراه 
داشت و به اینكه فرزند رستم است، افتخار 
می كرد. اما متوجه نشــد كه رستمی كه در 
سپاه ایران است، همان پدر اوست. سهراب 
به مرز ایران و توران رســید. در آنجا دژی 
مستحكم بود به نام سپیددژ كه یك فرمانده 
سالخورده ایرانی داشت. این دژ همیشه جزو 
بهترین قلعه های مرزی بوده و كمتر دشمنی 
می توانست از آن عبور كند. این فرمانده یك 
پسر كوچك داشــت و البته دختری. اسم 
دخترش گردآفرید بود. سهراب كه چشمش 
به این قلعه می افتد، عزم جنگ می كند. بار 
اول موفق می شــود كه یكی از فرماندهان 
دژ را شكست بدهد. او ابتدا قصد داشته كه 
فرمانده شكســت خورده را بكشد، اما بعد 
او را اســیر كرده و نزد سپاه خودش می برد. 
دژنشینان خیلی می ترسند، اما گردآفرید 

در اینجا در نقش شــیرزنی قهرمان ظاهر 
شــده و این را مایه ننگ دانسته و خودش 
شــال و كاله می كند كه به نبرد با سهراب 
بپــردازد. گردآفرید موفق می شــود نبرد 
پایاپایی را با ســهراب انجام بدهد. فراموش 
نكنید كه سهراب، فرزند بزرگ ترین پهلوان 
و جنگجوی ایرانی بوده و چنان بوده كه حتی 
بزرگان توران زمین، معتقد بودند می تواند 
از پس رســتم افســانه ای برآید. گردآفرید 
كلی تیر ســمت ســهراب پرتاب كرده و او 
هم ســپرش را باال می آورد تا زخمی نشود. 
ســهراب خودش را به گردآفرید رســانده 
و نیــزه اش را گرفته و با همــان به او حمله 
می كند. گردآفرید هم شمشیر كشیده و نیزه 
را می شكند. بعد كه می بیند حریف سهراب 
نیست، به سمت دژ بازمی گردد. اما در میانه 
راه سهراب به او رســیده و كالهخودش را 
می اندازد؛ آنجاست كه تازه متوجه می شود 
با یك زن در حال نبرد بوده. شیفته شجاعت 
و زیبایی گردآفرید هم می شود. گردآفرید 
هم حیله ســوار كرده و به او می گوید خوب 
نیست سربازانش ببینند كه داشته با یك زن 
می جنگیده؛ پس بهتر است با او به قلعه بیاید 
تا آنجا را تســلیمش كند. حیله اش كارساز 
افتاد و سهراب فریب خورد. اما به در قلعه كه 
رسیدند، گردآفرید سریع داخل پریده و در را 
بست. بعد هم از روی دژ، سهراب را نصیحت 
كرد كه زودتر اینجا را ترك كند؛ چون اگر 
رستم برســد، دیگر كارش ســاخته است. 
می گویند ســهراب وقتی كه فهمید كسی 
كه با او چنین می جنگیده یــك زن بوده، 
می گوید اگر زنان ایران چنین اند، مردانشان 
دیگر چه جنگجویانی هســتند؟ بعدتر كه 
خواست به دژ حمله كند، اثری از ساكنانش 

ندید؛ آنها شبانه فرار كرده بودند.

یك اتفاق

باركد را اسكن كنید و 

پادكست این گزارش 

را ببینید

جنگ كنیم، نكنیم؟

فتحعلی شاه مجلسی تدارك دید و بزرگان و روحانیان و سرداران و... را گرد هم آورد. غالباً گفتند كه باید جنگ كنیم، البته به غیر از 
چند نفر معدود. آیت اهلل سیدمحمد اصفهانی هم بعد از آن فتوای جهاد صادر كرد. قائم مقام فراهانی هم در این مجلس بود ولی حرفی 
نزد، تا اینكه شاه به طور مستقیم نظرش را خواست. با جنگ مخالفت كرد كه دالیل خودش را هم داشت. عده ای هم جرأت پیدا كرده 
و در كنارش، با جنگ مخالفت كردند. اما نظر اكثریت این بود كه باید جنگ كنیم. به همین دلیل بود كه ایرانی ها برای نبرد با روس ها 
حاضر شدند. ارتش به فرماندهی عباس میرزا عزم جدال كرد. البته در این میانه توافقی پنهانی بین روس و انگلیس هم اتفاق افتاده 
بود كه عماًل دست روس ها را برای هر كاری باز می گذاشــت. ایرانیان با هجوم اولیه حسین خان سردار كار را شروع كردند. او هم از 

مرزهای تعیین شده در عهدنامه گلستان گذشته و به روس ها شكست های سنگینی وارد كرد.

عباس میرزا؛ شاهزاده ناكام



مناسب فصل بپوشید
پارچه هایی برای فرار از آلرژی

خشك كردن لباس های فصل رسد

شست وشوی لباس

الیه الیه بپوشید

فاستونی؛ محبوب

باالپوش های سبك با پالر و كشمیر

پوشــاك مناســب هر فصل با 2ویژگی یعنی 
نوع و جنس پارچه رابطه مستقیم دارد. برای 
بسیاری از مردم، در فصل سرد، گرم نگه داشتن 
بیشــتر از شــیك بودن اهمیت دارد ولی اگر 
از جنس مناســب برای لباس هایتان استفاده 
كنید هــم می توانید خود را گــرم نگه دارید و 
هم شیك باشید. پوشیدن چندین لباس روی 
هم به صورتی كه قوانیــن چندالیه ای رعایت 
نشــود، انتخاب خوبی نیســت. اگر این كار را 

برای محافظت در برابر سرما انجام می دهید، 
وقت آن اســت كه در تصمیمتان تجدیدنظر 
كنید. اگر جنــس لباس را مناســب انتخاب 
كنید دیگر نیازی به پوشــیدن این همه لباس 
روی هم نیست. مد هر فصل تركیبی خالقانه 
از الگوی لباس، جنس پارچه و رنگ آن است 
كه از كنار هم قرار گرفتن این سه خصوصیت، 
كلكسیون های منحصر به فردی برای هر فصل 

طراحی می شود.

اگر دچار حساســیت و عالئم آلرژی هستید، 
بهتریــن توصیــه بــه شــما انتخــاب الیاف 
هیپوآلرژیك اســت. اگر معموال چشــمانتان 
قرمز می شــود و خارش گلــو و آبریزش بینی 
دارید، بهتر اســت دور لباس هایــی از جنس 
پشم را خط بكشــید و از لباس هایی استفاده 
كنید كه برچسب ضد حساســیت دارند. این 
اصطالح امروز كاربردهای وســیعی دارد و 

در محصوالت آرایشی، غذایی و...  به كار می رود، 
گرچه درهرحال نمی توان گفت این محصوالت 
در عمــل صددرصــد ایمن هســتند. این نوع 
محصوالت تا حدی از بروز حساسیت پیشگیری 
می كنند اما قطعا درمان آن نیستند. میان الیاف 
طبیعی بهترین نوع كتان است. وقتی لباس كتان 
می خرید، مطمئن شوید از رنگ شیمیایی برای 

رنگ كردن آن استفاده نشده باشد. 

لباس های بافتنی كاماًل خیس را به هیچ وجه آویزان نكنید چون باعث كش آمدن قسمت هایی از 
لباس می شود . برای از بین بردن چروك لباس های پشمی، بهترین كار این است كه اتو را روی درجه 
بخار قرار داده و با كمك بخار از راه دور اتو بكشید.  درصورتی كه لباس خیلی چروك بود بهتر است از 
یك پارچه سفید كتان كه با آب مرطوب شده روی بافتنی استفاده كنید. استفاده از حرارت مستقیم 
برای لباس های پشــمی، بافت آنها را از بین می برد. برای بافتنی ها، ترجیحا از خشك كن ماشین 
لباسشویی استفاده نكنید و لباس را از ماشین خارج كرده و با دست آرام فشار دهید تا آب اضافی آن خارج 

شود. سپس آن را روی یك حوله تمیز پهن كنید و حوله را همراه با لباس رول كنید تا آب آن گرفته شود.

همیشه قبل از شستن لباس زمستانی به برچسب 
آن دقت كنید. بعضی لباس هــا مثل چرمی ها باید 
حتما به خشكشویی ســپرده شوند. همیشه قبل از 
شستن لباس بافتنی، آن را كامال برگردانید و پشت 
و رو بشویید.   لباس های پشمی و بافتنی را در محلول 
آب ســرد با پودرهای مالیم یا مایعات مخصوص و 
نرم كننده مدت كمی خیس كنیــد. برای حفاظت 
بیشــتر از لباس بافتنی خود هنگام شست وشو در 
ماشین لباسشــویی می توانید آن را در یك كیسه 
بافته شــده قرار دهید تا مقدار ســطح تماس آن با 
لباس های دیگر به حداقل برســد.  بهترین راه برای 
مراقبت از لباس های ضد آب مثل بارانی ها، شستن 
آنها با آب سرد است. از مواد شوینده مالیم استفاده 
كنید كه به لباس شما آســیب نمی زنند و این نوع 

لباس ها را از گرما دور نگه دارید. 

یكی از اصول انتخاب پوشش در پاییز و زمستان این است كه لباس شما در فصل های سرد باید الیه الیه 
باشــد. هر كدام از الیه ها كاربرد مخصوص خود را دارند. كاربرد اصلی الیه داخلی باید این باشد كه 
رطوبت را از بدن دور كند. بنابراین پارچه هایی را انتخاب كنید كه رطوبت را به سرعت از بین می برند. 
در حالت ایده آل، الیه پایه باید به پوست شما احســاس راحتی بدهد و قابل تنفس باشد. الیه میانی 
باید شما را عایق بندی كند و همچنان رطوبت دریافتی از الیه پایه را به الیه بیرونی منتقل كند. هدف 
الیه بیرونی هم، محافظت از شما در برابر باد، باران و برف اســت. پارچه های موجود در الیه بیرونی 
باید عایق بندی و تهویه را فراهم كنند. جز پشم، پارچه های دیگری هم در لباس زمستانی استفاده 

می شوند كه معرفی می كنیم.

قرن هاســت كه برای لباس زمستانی 
و پاییزی، از پارچه فاستونی استفاده 

می شــود. این پارچه در شــهر بوستون 
آمریكا تولید شد و در بریتانیا برای چند دهه 

فقط افراد متمول فاســتونی می پوشیدند اما 
بعدها هم فاستونی جایگاه خود را از دست نداد. 
این پارچه بافتی قوی و بادوام دارد. فاستونی در 
طرح های مختلف و بــا درصدهای گوناگون از 
الیاف تولید می شود. الیاف پارچه های فاستونی 
از تركیب پشــم، كرك یا مواد پلی استر تولید 
می شود. پارچه هایی كه درصد پشم بیشتری 

دارند نرم تر و لطیف تر و از فاســتونی هایی كه 
ویسكوز دارند ســنگین تر هستند. از فاستونی 
برای دوخت كت و شــلوار در تمام كشورهای 
دنیا استفاده می شود. زنان طرفداران فاستونی 
هم برای دوخت مانتو و كت و دامن از این پارچه 
استفاده می كنند. شــكل كالسیك این پارچه 
آن را برای دوخت لباس های رسمی تر مناسب 

كرده است.

پاییز و اوایل زمستان، موقع پوشیدن باالپوش های سبك است. پارچه پالر تركیبی از پلی استر و پنبه و 
كرك مصنوعی است كه در مقابل باد و باران تا حد زیادی مقاوم است و خیلی سریع هم خشك می شود. 
این پارچه كه دوام زیادی دارد، چین و چروك هم پیدا نمی كند كه برای لباس زمستانی مهم است. از این 
پارچه معموال برای سوئیشرت استفاده می شود و برای فصل پاییز پركاربرد است. پارچه كشمیر هم بافتی 
است كه از بز كشمیر یا دیگر انواع بز به دست می آید. كشمیر بافت قوی، سبك و نرمی دارد. لباس هایی كه 
از پارچه كشمیر درست می شوند به عنوان یك عایق قوی عمل می كنند. پارچه كشمیر پوشش سبك و 
بدون پرزی را فراهم می كند. این پارچه در طرح های چهارخانه ریز و درشت، راه راه و ساده موجود است.

راهنامی انتخاب پارچه مناسب فصول رسد

لباس گرم و اصول نگهداری از پوشاك زمستان

تن پوش گرم 

در روزهای سرد

خیاط خانه 14 خانه گردی

  سایكو
یكــی از بازی هــای جالبی كه 
می توانید به صورت دسته جمعی 
در خانه ها انجــام بدهید، همین 
بازی ســایكو اســت. می گویند 
چیزی شــبیه بــه مافیاســت، 
ولی با یــك رویكــرد دیگر. در 
این بــازی یــك نفــر در نقش 
روانپزشــك ظاهــر می شــود؛ 
یعنی از بین خودتــان با قرعه یا 
به سبك دیگر كســی را انتخاب 
و او را روانپزشــك می كنیــد. 
حاال این فرد بایــد جمع را ترك 
بكند. كســانی كه باقی مانده اند، 
باید روی اختاللی مشــترك به 
توافق برسند. حاال اینكه اختالل 
موردنظر شما چه باشد، می توانید 
انتخاب هــای مختلفی داشــته 
باشــید؛ مثل تیك های عصبی 
هنگام دروغ گفتن یــا هر اتفاق 
دیگری. روانپزشــك برمی گردد 
غیرمســتقیم  ســؤال های  و 
می پرسد. او از طریق رفتارهایی 
كه به صورت جمعی و مشــترك 
صورت می گیرد، باید حدس بزند 
كه این اختالل چیست. در ضمن، 
هر كسی هم كه موقع پاسخ دادن 
به جواب های روانپزشــك دروغ 
بگوید یا آن اختالل را انجام ندهد، 
توسط دیگران ســریع با گفتن 
كلمه ســایكو معرفی می شــود. 
این باعث می شود تا بازی جریان 
داشته باشد. فرد روانپزشك آن قدر 
به رفتارهای مشترك انجام شده 
در اعضای گــروه دقت می كند تا 
اختالل را كشف كند. وقتی هم كه 
موفق به انجام چنین كاری شد، 
جایش را با دیگران عوض می كند 

و بازی از ابتدا شروع می شود.

در جست وجوی اختالل ها

رنگ مشكی و تیره، رنگ محبوب 

زمستانی است، اما آیا تابه حال 

به این موضوع فكر كرده اید كه 

در زمستان هم می توان رنگ های 

زیبای متناسب فصل و آب وهوا را 

انتخاب كرد و پوشید؟آبی نفتی، 

شباهت زیادی به رنگ مشكی 

دارد، اما تفاوت آن با مشكی 

در این است كه به راحتی به 

رس و وضعتان رنگ می بخشد. 

می توانید آبی نفتی را همراه با 

رنگی مثل خاكسرتی ست كنید

ماشین تان را برای زمستان آماده كنید
یكی از دغدغه های مالكین خودرو نحوه آماده سازی  
و نگهداری صحیح از وسیله نقلیه در زمستان است. 
حاال كه هوا به سرعت سرد می شــود، رانندگان باید 
برای آماده كردن ماشین خود برای استفاده در این هوا، 
دست به كار شوند. استفاده از ضد یخ رادیاتور یكی از 
ابتدایی ترین اقداماتی است كه باید انجام شود. نسبت 
تركیب ضد یخ با آب رادیاتور )ترجیحا آب مقطر و فاقد 
امالح( بســته به دمای هوا روی قوطی حاوی ضد یخ 
درج شده است، اما به طور كلی برای آب و هوای ایران 
معموال تركیب 25تا 50درصد ضد یخ با آب رادیاتور 
كافی خواهد بود. در ماه های سرد سال باید سعی كرد 
سوخت موجود در باك از حد نیمه پایین تر نیاید. با این 
كار از تجمع رطوبت در مجاری سیستم سوخت رسانی 
و یخ زدگی احتمالی جلوگیری می شود. تصور كنید 
در یك روز برفی یا بارانی در حال رانندگی پشت یك 
خودروی سنگین هستید. برف پاك كن ها باید بتوانند 
برف و باران و همچنین قطرات ریز و البته آلوده رها 
شــده از خودروی جلویی را از روی شیشه جلو پاك 
كنند. بنابراین چك كردن وضعیت برف پاك كن ها و 
اطمینان از سالم بودنشان ضروری است. در روزهای 
برفی و بارانی، سالم بودن الستیك ها برای جلوگیری 
از سر خوردن ماشــین و بروز تصاوف اهمیت زیادی 

دارد. در صورت استفاده از الستیك های چهارفصل 
آنها باید عمق آج مناسبی داشته باشند. سیستم ترمز 
و باتری خودرو را هم در شروع زمستان بررسی كنید 
تا از سالم بودنشان مطمئن شوید. اتفاقات پیش بینی 
نشده ممكن است در روزهای برفی و بارانی رخ دهند 
و ما را ســاعت ها در ترافیك نگه دارند یا خودرویمان 
خراب شود و مجبور شــویم منتظر بمانیم. برای این 
شرایط بهتر است یك كیف از وسایل الزم و ضروری 
مثل كاردك، كابل های اتصالی، پارو، بیلچه، دستكش، 
چراغ قوه، پتو، لباس های گــرم، پوتین، بطری آب و 
خوردنی های فاسد نشــدنی تهیه كنیم و در ماشین 
بگذاریم. در فصل زمســتان اگر خودرو در فضای باز 
نگهداری می شــود، نباید بیش از 24ســاعت كامال 
خاموش بماند. اگر قرار اســت خــودرو برای مدتی 
بدون حركت باقی بماند، روزی حداقل یك بار آن را 
به مدت چند دقیقه روشــن كنید. شاید تصور كنید 
در فصول سرد نیازی به شستن ماشین نیست، اما در 
پاییز و زمستان بدنه خودرو بسیار بیشتر در معرض 
خوردگی و زنگ زدگــی قرار می گیرد. گل و الیی كه 
به قسمت های مختلف بدنه مخصوصا بخش زیرین و 
گلگیر ها می چسبد، در گذر زمان منجر به پوسیدگی 

شده و آسیب جدی به خودرو وارد خواهد كرد.

رسسبزی در فصل رسما
برخی از گیاهان زمستانی در فصل سرما هم گل 
می دهند و این یعنی در قدم اول باید در انتخاب 
گل و گیاه مناسب برای فصل سرما دقت كنیم. 
اما این گیاهان زیبای زمستانی كدامند؟بیشتر 
گونه های پامچال در بهار گل می دهند و در دمای 
متوسط یعنی دمای اتاق بهترین رشد را دارند، اما 
پامچال انگلیسی طبیعت متفاوتی دارد و در هوای 
سرد و زمستانی گل می دهد. یاسمن زمستانی 
همانطور كه از نامش پیداســت در زمستان هم 
گل می دهد و هوای سرد زمستانی و برف را نیز به 
خوبی تحمل می كند. گل های یاسمن زمستانی به 
اندازه یاسمن معمولی زیبا هستند و به رنگ سفید 
یا زرد شكوفه می دهند. از بین گل های آپارتمانی، 
بگونیا نیازمند نور غیرمستقیم است و گونه های 
فراوانی دارد اما همه گونه هــای این گیاه زیبا در 
زمستان و در منزل گل نمی دهند. فقط بگونیای 
زمستانی در شب های بلند زمستان گل می دهد 
و پس از گلدهی باید اجازه دهید استراحت كند 
و صبر كنید تا خاكش كامل خشــك شود. گل 
داوودی، از جمله گیاهان مقاوم به سرما و باغچه ای 

اســت كه انواع بیرونی آپارتمانی دارد. به طور مصنوعی در تمام فصول در گلخانه هایی 
با تجهیزات كافی به گل می نشــیند. استرپتوكارپوس شــبیه گل اركیده است و در 
داخل آپارتمان عمری طوالنی دارد. از خانواده  بنفشــه آفریقایی است و مانند آن به 
نور غیرمســتقیم نیاز دارد. برای آبیاری، حتما بگذارید تا روی خاك خشك شود چرا 
كه آب بیش از حد این گل را از بین می برد. بنفشه آفریقایی در زمستان باید به سمت 
پنجره  جنوبی باشد، اما در سایر فصول سال می توانید آن را در قسمت شرقی یا غربی 
منزلتان قرار دهید و یكی از ویژگی های آن این است كه در تمام سال گل می دهد. گل 
خورشیدی از جمله گل های آپارتمانی مقاوم به سرماست. اگر اتاقی دارید كه هوای آن 
سرد است و نور كافی ندارد می توانید از این گیاه در اتاق خود استفاده كنید. خاك این 
گیاه نباید خیلی مرطوب باشد و به آب كمی نیاز دارد. گل های آن به شكل خوشه های 
شیپوری و در رنگ های نارنجی، صورتی، قرمز، زرد یا سفید است. این گل را در معرض 

نور غیرمستقیم شمالی قرار دهید.

انواع بخورهای فصل برفی
زمانی كه فرد نیاز بــه مرطوب كردن راه هوایی 
دارد یا دچار چســبندگی راه هوایی شــده و یا 
به دلیل خشكی ســینه در دفع خلط با مشكل 
مواجهه است، اســتفاده از بخور، كمك كننده 
اســت. از دســتگاه های بخور گرم معموال در 
هوای سرد اســتفاده می شــود. اگر تنها برای 
مرطوب شــدن هوا از بخور استفاده می كنیم، 
بهتر است نوع گرم آن باشد، چون در تسكین 
گرفتگی بینی، عفونت های مجاری تنفســی 
و همچنین كاهش شــدت و درد ســرفه های 
خشك مفید است. بخور گرم برای كسانی بیشتر 
مورد استفاده است كه دچار التهاب راه تنفسی 
فوقانی نیستند. در بیشتر دستگاه های بخور گرم 
هم، امكان افزودن مواد ضدعفونی كننده گیاهی 
و خوشــبوكننده وجود دارد. اما همیشه هم به 
خرید دســتگاه بخور نیازی نیست و می توانید 
از روش هــای طبیعی تر اســتفاده كنید. برای 
استفاده از گیاه دارویی اكالیپتوس در بخور، 5تا 
10قطره از روغــن اكالیپتوس را به 2لیوان آب 
جوش اضافه كنید، سپس حوله را باالی سر خود 

بكشید و بخار آن را نفس بكشید. برای افزایش رطوبت و ضدعفونی شدن هوای داخل 
اتاق هم می توان چند قطره از روغن گیاه اكالیپتوس كه از برگ آن تهیه می شــود، 
در آبجوش در ظرف های شــمع دار قرار داد تا با رطوبت هوا مخلوط شود و همزمان 
مجاری تنفسی را ضدعفونی كند. برای بخور دادن، یك ظرف بزرگ، یك قاشق از هر 
گیاه خشكی كه دوست دارید مثل آویشن، رزماری، پونه، نعناع، اكالیپتوس، سنبل 
و 2عدد حوله  الزم دارید. آب را درون كتری یا قابلمه بجوشــانید، یكی از حوله ها را 
تا كرده و روی سطحی محكم، ضدگرما و صاف مانند میز یا اپن آشپزخانه بگذارید. 
كاسه یا قابلمه را روی حوله قرار دهید. هر گیاه خشكی كه دارید را به آن اضافه كنید، 
خوب هم زده و به مدت یك تا 2دقیقه در ظرف را بگذارید. بعد در ظرف را برداشته 
و دمای بخار را امتحان كنید، مطمئن شوید كه خیلی برای صورت داغ نیست. روی 
قابلمه دوال شوید و سرتان را با حوله  دیگر بپوشانید تا برایتان مثل چادر یا خیمه شود 

و تا حد امكان اجازه ندهید هوایی زیر حوله نفوذ كند.

سالمت گل و گیاهراهنام
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پاییز و زمســتان برای طرفداران مد و خوش پوش ها فصل های 
دلخواهی هستند، می پرسید چرا؟ به چند دلیل؛ تعداد تكه های 
پوشش پاییزه و زمستانه زیاد اســت، مثال كت، بارانی، پالتو، شال و كاله و دستكش كه 
در فصل های دیگر خبری از آنها نبود، حاال به لباس های فصل اضافه می شــوند و این 
یعنی دست ما برای انتخاب از بین مدل های متنوع بازتر است. از طرف دیگر پارچه های 
مخصوص فصول سرد هم در جنس ها و طرح های متنوعی عرضه می شوند كه می توانند 
پاسخگوی سالیق مختلف باشــند؛ بنابراین پاییز و زمســتان، فصل هاي موردعالقه 
خوش تیپ ها هستند. اما انتخاب پارچه مناسب فصول سرد، لباس زمستانی و روش های 
نگهداری از آن، فوت و فن هایی دارد كه آرام فروزان، كارشناس مد و لباس و راهنمای 
این هفته ما، درباره آنها برایمان می گوید. این بار كه خواستید لباس مناسب فصل سرما 
تهیه كنید، حواستان به این نكات باشد و البته با دقت از لباس های زمستانی قدیمی خود 

نگهداری كنید.

نیلوفر  ذوالفقاری

چرم؛ انتخاب همیشگی
از سال ها قبل، چرم بهترین گزینه انتخابی در طول سال برای عالقه مندان به خوش پوشی است. 
چرم ویژگی های خاصی دارد كه باعث شــده تا این اندازه محبوب باشد. چرم تقریبا در همه 
محیط ها پوشیده می شود و می توان آن را با هر چیز ست كرد؛ به همین دلیل هم طرفداران 
زیادی دارد. برای زمستان یك كت چرم، شلوار چرمی، دستكش و هر پوششی كه از چرم باشد 
می تواند شما را بسیار گرم نگه دارد. هرچند كه محصوالت چرم طبیعی محبوب و گران هستند، 
اما طرفداران محیط زیست سال هاست تالش می كنند توجه دنیای مد و لباس را به جایگزین 

كردن چرم طبیعی با انواع مصنوعی آن جلب كنند.

 در فصل زمستان اگر خودرو در فضای باز نگهداری 

می شود، نباید بیش از 24ساعت كامال خاموش مباند. 

 اگر قرار است خودرو برای مدتی بدون حركت باقی مباند

روزی حداقل یك بار آن را به مدت چند دقیقه روشن كنید

برخی از گیاهان 

زمستانی در فصل 

رسما هم گل می دهند 

و این یعنی در قدم اول 

باید در انتخاب گل 

و گیاه مناسب برای 

فصل رسما دقت كنیم

زمانی كه فرد نیاز به 

مرطوب كردن راه هوایی 

دارد و یا به دلیل خشكی 

سینه در دفع خلط با 

 مشكل مواجهه است

 استفاده از بخور

كمك كننده است
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 سال هاســت كه صيادي در 
هرمــزگان ديگــر زن و مرد گزارش

نمي شناسد و زنان سرپرست 
خانوار در جزاير هرمز، قشم، الرك، جاسك و 
هنــگام رزق و روزي شــان را از دل آب 
مي گيرند. تعدادشــان هم كم نيست و به 
وسعت همان آب هاي نيلگون خليج فارس تور 
زندگي شان را در دل نعمت بي پايان خدا پهن 
كرده انــد و پابه پاي مــردان كار مي كنند. 
همان هايي كه نقش  بزرگ شان در اقتصاد 
14جزيره هرمزگان غيرقابل انكار است، اما 
نرخ مشاركت اقتصادي شان اصال به چشم 
نمي آيد، چرا كه در تبعيض گرفتن برخي 
مجوزهــا وامانده انــد، مجوزهايــي براي 
برخورداري از تســهيالت، كارت سوخت، 
كارت ملوانــي و حتي بيمه بــراي آينده 
نامعلومشان. مسئوالن آبان امسال از صدور 
مجوز براي تعدادي از اين زنان خبر دادند، اما 
هنوز كســي موفق به دريافت آن نشــده و 
همچنــان اميدوارنــد كه قول اســتاندار 
هرمزگان در سفر اخيرش به جزيره هنگام و 
وعده صدور اين مجوزها براي زنان صياد در 
آينده اي نزديك محقق شود. گفت وگوي ما 
با 2 صياد زن را بخوانيد كه زندگي جالبي در 

دل جزاير هرمزگان دارند.

تنها ناخداي زن هرمز
يك هرمز اســت و يك ناخدا معصوم، بعد 
از 30سال ســكانداري حاال براي خودش 
اسم و رسمي دارد. از قشم تا بندر همه او را 
مي شناسند و به گفته خودش تنها ناخداي 
زن منطقه است. »ناخدا معصومه« صيادي 
را زماني آغاز كرد كه مجبور شــد به عنوان 
سرپرست خانوار، زندگي خودش و دخترش 

را تامين كند. او مي گويد: »آن زمان 16سالم 
بود و اوايل سر كوچه گوجه، سبزي و ماهي  
مي فروختم، اما فايده نداشت. دريا را دوست 
داشــتم و دل دل مي كردم صياد شــوم تا 
باالخره دخترم را دست مادرم سپردم و راهي 
دريا شــدم. تصميم گرفتم عالوه بر صيد، 
سكاندار شوم. در 20سالگي ناخدايي شده 
بودم كه بيا و ببين. همه خوششان مي آمد كه 
يك زن ناخدا شده. دخترم هم كه شوهر كرد 
وقتم آزادتر شد و بيشتر دريا  رفتم. زن جواني 
بودم كه ديگر ازدواج هم نكردم. دريا دوستم 
شده بود و تنهايي زندگي ام را پر  مي كرد. در 
جزيره هرمز زن صياد نداريم و تعداد كمي از 
آنها لب ساحل صيد با قالب مي كنند. بارها به 
زنان شهرم گفته ام كه براي خرج زندگي تان 
با دريا رفيق شويد، اما همراهي ام نكردند. اين 
كار سختي هاي خودش را دارد. شب تا صبح 
يا صبح تا عصر در آب ماندن و كشيدن تور 
به آن بزرگي اصال ساده نيست. گاهي توفان 
مي شود و ترس به دلت مي افتد كه شايد اصال 
به ساحل نرســي. زمان هايي هم هست كه 
دست خالي برمي گردم. اما با وجود اين اگر 

يك روز دريا نروم دق مي كنم.

امان از صيد ترال
سال ها داســتان زندگي همه صيادان اين 
منطقه همين شده؛ كشتي هاي ترال مي آيند 
و كف دريا را جارو مي كنند و براي ما چيزي 
نمي ماند. مي گويند كارشان ممنوع شده، 
اما هنوز دريا جان نگرفته. صيادي هم با اين 
ســوخت گران اصال ارزش ندارد، صيادان 
بنزين يارانه ندارند، زنان هم كه بدون مجوز 
نمي توانند انتظار گرفتن بنزين سهميه اي 
داشته باشــند. ليتري 3هزار تومان بنزين 
مي زنيم و هر بار كه مي رويم و مي آييم بايد 
100ليتر بسوزانيم. پول ملوان و هزينه هاي 
تعمير كه ديگر هيچ. اگر سهم هر صياد 5كيلو 

ماهي در روز باشد و بتواند كيلويي 30هزار 
تومان هم بفروشد باز هم نمي شود هزينه ها را 
جبران كرد. ماهي آنقدر گران شده كه مردم 
توان خريد ندارند. براي من و 90نفر از مردان 
صياد اين جزيره مجوز صيد صادر كرده اند كه 
سوخت سهميه بگيريم، اما به جاي بنزين، 
گازوئيل اســت. اگر بخواهيم از آن استفاده 
كنيم بايد قايق  را عوض كنيم. قايق هاي يك 
ميليارد توماني كه پولــش را نداريم. گاهي 
فكر مي كنم اگر چنين پولي داشــتم حتما 
سراغ شغل ديگري مي رفتم و تفريحي در 
دريا مي چرخيدم. مجوزي داده اند كه اصال 

به كار ما نمي آيد.
قبال شــرايط بهتر بــود، زمانــي كه هنوز 
مسافركشي روي آب انجام مي داديم، گمرك 
تعطيل نشده بود و بعضي ها جنس هايشان 

را با قايق هاي ما جابه جا مي كردند. مسافر 
هم از هرمز به بندرعباس مي برديم. قبل از 
كرونا گردشگر هم داشتيم كه آن را هم ديگر 
نداريم. همه  چيز سخت شــده. اينجا مردم 
مشــكالت زيادي دارند و زندگي شان قفل 
شده. تنها شغل مان صيادي است كه آن هم 
بستگي به شرايط دريا دارد. اين سال ها ياد 
گرفته ام وقتي دريا موج مي فرستد يعني يك 
پيام برايم دارد، بروم استراحت كنم تا او هم 
آرام شود. وقتي عصباني است نبايد به دلش 
بزنيم، اما گاهي چاره اي نيست، مگر مي شود 
ســفره خالي بماند. همين چند روز پيش 
هواشناسي اعالم كرده بود كه دريا توفاني 
است اما 3 پســرخاله ام براي كسب روزي 
به دريا زدند و غرق شــدند. اگر ممنوعيت 
صيد ترال ادامه داشــته باشد و بگذارند كه 

ماهي ها زايش كنند همــه مي توانند اندازه 
نيازشان از آن بردارند و شــرايط براي كار 
زنان صياد هم بهتر مي شود. هميشه به زنان 
اين منطقه مي گويم شما ظريف هستيد اما 
ضعيف نيستيد. چه اشكالي دارد كه حتي اين 
شغل سخت را براي داشتن يك زندگي پاك 
انتخاب كنيد. مهم نيست كه طالق گرفته يا 
در سوگ همسر نشسته باشيد يا حتي در اين 
بلبشوي عاطفي نتوانيد به مردي تكيه كنيد، 
مهم اين اســت كه رسم زندگي تان درست 
باشد. اميدوارم كه مسئوالن حمايت كنند 
تا حداقل از اين پهنه وسيع، زندگي سخت 
زنان بي سرپرست ساحل نشين تامين شود. «

صيادي زنان، شــغل ارزشمند جزیره 
هنگام 

»اعظم زحمتكش« صيــاد جزيره هنگام 
اســت. خودش به عنوان منبع درآمد صيد 
نمي كند اما مادرش با همين صيادي كمك 
خرج زندگي شــان بوده و بزرگ شان كرده 
اســت. با قايق موتوري مادرش به دل دريا 
مي زننــد و ماهي مي گيرنــد. او مي گويد: 
»هنگام 25تا 30خانم صياد حرفه اي دارد 
كه بيشترشان سرپرســت خانوار هستند، 
اما بعد از سال ها كار كردن هيچ كدام شان 
مجوز صيادي نگرفته و نتوانسته اند بنزين 
سهميه و حتي بيمه داشته باشند. صيادي 
جزو مشاغل اصلي اين منطقه است اما هيچ 
حمايتي وجود ندارد. از چند سال پيش دنبال 
كارت سوخت براي خانم ها بوديم اما ندادند. 
گفتند صيادي براي خانم هاي جزيره هنگام 
جنبه تفريحي دارد. چــه تفريحي؟ خرج 
زندگي شان را مي دهند. پابه پاي مردان به 
دريا مي روند و همان شرايط كاري را دارند. 
سوخت آزاد براي رفتن به صيدگاه هاي دور و 
صيد ماهي هاي خاص اصال صرف نمي كند، 
اگر هم نروند كه فايده نــدارد. آنهايي كه 
تفريحي براي صيد مي روند بيشــتر صيد 
انتظار با قالب انجام مي دهند، اين شــيوه 
صيادي براي زنان راحت تر اســت،اما اگر 
بخواهي واقعا معيشــتي صيد كني بايد به 
صيدگاه هــاي دورتر بــروي. بعضي روزها 
حتي از مســيرهاي دور هم دســت خالي 
برمي گرديم. تا چند ســال پيش در كنار 
ساحل هم ماهي صيد مي كرديم اما صيد 
ترال هيچ برايمان نگذاشــت. زناني هم كه 
صيادي شغل اصلي شان است اغلب براي 
سنگســر و مركب ماهي از گرگور استفاده 

مي كنند. البته صيادي براي خانم ها محدوده 
دارد،اما اگر بخواهيم ماهي هوور و تون صيد 
كنيم تا نزديكي  آب هاي عمان هم مي رويم. 
مشكالت ديگري هم هست؛ بيمه هم نداريم 
و بعد از چند ســال كار كردن اصال معلوم 
نيســت كه عاقبت مان چه شود. بعضي ها 
حتي در قايق هاي صيادي به عنوان ملوان 
كار مي كنند، اما چون كارت ملواني به نام 
خانم ها صادر نمي شود نمي توانند از مزاياي 
قانوني برخوردار شــوند. اي كاش حداقل 
عاقبتي براي زنان صياد وجود داشت. مردان 
صياد مجوز دارند و بيمه ناخدايي مي شوند، 
اما زنان صياد تا كنون هيچ مجوزي نگرفته اند 
كه بتوانند خودشان را بيمه كنند. قايق ها هم 
اكثرا براي خودشان يا خانواده هايشان است، 
گاهي كه موتور خراب مي شود مجبورند از 
پارو استفاده كنند و اين، شرايط را سخت تر 
مي كند. صيادي زنان، شغل ارزشمند جزيره 
هنگام است كه قدمتي دور دارد. حاال زنان 
سرپرست خانوار اين ظرفيت هاي اشتغال را 
به خودشان اختصاص دادند. مسئوالن بايد 
صيادي زنان را در جزيره هنگام به زيبايي 
صنايع دســتي اين منطقه ببينند. تصاوير 
زنان صياد با آن دست هاي آفتاب سوخته و 
ترك  خورده  پر از زيبايي و شرافت است. البته 
مدتي است با نگاه گردشگري نحوه صيادي 
زنان مورد توجه قرار گرفته اســت. حتي 
طرحي پيشــنهاد كرده ايم كه گردشگران 
خانم درصورت تمايل بتوانند همراه ما براي 
صيادي و ماهيگيري بيايند يا شرايط غواصي 
آنها در عمق كم دريا همراه با صيادان زن اين 

منطقه فراهم شود.« 
  

به گوش رســيدن صداي زنان صياد براي 
بهره مند شدنشان از مزاياي قانوني شغل شان 
مي تواند سرآغاز خوبي براي حضور بيشتر 
آنها و توسعه اقتصادي جزاير باشد. مهم ترين 
شــغل براي مردم ساحل نشين 14جزيره 
استان ساحلي هرمزگان چه زن و چه مرد 
صيادي اســت، اما هجوم كشتي هاي صيد 
ترال طي سال هاي اخير، مشكالت زيادي 
را براي آنهــا به وجود آورد. حــاال با وجود 
ممنوعيت صيد تــرال كه از آذر امســال 
اجرا شــده، صدور مجوز و حمايت قانوني 
از زنان صيــاد مي تواند بــه توليد صعودي 
حوزه شيالت استان هرمزگان كمك كند 
و امرار معاش بهتر زنان سرپرست خانوار اين 

جزاير را رقم بزند.

روايت همشهري از صيادي زنان در دل خليج فارس

صيادي براي زنان ساحل نشين 14جزيره هرمزگان مهم ترين 
گزينه اشتغال است ؛ صيادان زن با وجود نداشتن مجوز قانوني 

و محروميت از بيمه، معيشت شان را به دريا گره زده اند

زندگی در تور زنان صیاد

مریم سرخوش 
خبر نگار

با مسئول 

ورزشی

بخش زيادي از فعاالن حوزه صيد و صيادي جزاير استان هرمزگان 
چه زنان و چه مردان فاقد مجوز كار هستند با ورود به جمع تعاوني ها 
فعاليت شــان را ادامه مي دهند اما نبود مجوز آنها را در بهره مندي از 
مزاياي قانوني اين شــغل محروم كرده است. در اين ميان البته زنان 
جزاير استان تاكنون شانسي براي كسب اين مجوزها نداشتند اما در 
سفر اخير استاندار هرمزگان به جزيره هنگام و در پاسخ به درخواست 
شماري از بانوان صياد »فريدون همتي« قول صدور مجوز صيد را به 
آنها داد. از همان روز فرماندار شهرستان قشم موضوع صدور مجوز براي 
بانوان صياد را در دستور كار قرار داد و به تأييد شيالت استان قرار است 
به زودي 15مجوز صيد برای زنان صادر شود. مجوزي كه البته مشروط 

به صيد با تناژ تعيين شده و البته شناور استاندارد خواهد بود.
مديــر كل شــيالت هرمــزگان از در 
جريان بودن روند صــدور مجوز صيد 
به بانوان خبر داد و به همشهري گفت: 
اين مجوزها به بانوان جزيره هنگام كه 
پيشنه صيادي داشــته اند اختصاص 
يافتــه و در آينده اي نزديــك و بعد از 

تشكيل پرونده و طي مراحل اداري به آنها واگذار خواهد شد.
عبدالرسول دريايي، درباره شروط دريافت اين مجوز مثل دارا بودن 
قايق هاي استاندارد و يا صيد با تناژ تعيين شده بيان كرد: شيالت 
استان هرمزگان با هدف ايجاد اشتغال پايدار در حوزه صيد و صيادي 
همواره حامي فعاالن اين حوزه به ويژه بانواني است كه داري پيشينه 
صيادي هستند. بسياري از مالكان شناورهاي صيادي جزاير استان 
هم همين خانم هاي صياد هستند كه شناورهاي مورد استفاده آنها 
از نظر اداره بنادر و دريانوردي مورد بررســي قــرار خواهد گرفت و 

مشخصات مورد تأييد براي صدور مجوز اعالم مي شود.
دريايي درباره اختصاص اين مجوزها به زنان صياد ديگر جزاير استان 
گفت: به هر منطقه اي كه مجوز صيد تخصيص پيدا كند بانوان هم 
مي توانند مشاركت داشته باشند. در جزيره هرمز صدور مجوز براي 
مردان و زنان صورت گرفت و ديگر جزاير هم درصورت برخورداري 

مشمول همين شرايط خواهند بود. 
عبداللطيف گوراني، بخشدار شهاب شهرستان قشم با بيان اينكه 
صدور اين مجوزها براي بانوان جزيره به توانمندسازي و ايجاد اشتغال 
پايدار در اين منطقه منجر خواهد شد،افزود: براساس آيين نامه جديد 
شيالت، هر مجوز صيد براي دو نفر صادر مي شود كه به اين ترتيب 
30نفر از بانوان جزيره هنگام با داشتن اين مجوزها در حوزه صيد 
فعاليت خواهند كرد. گوراني تأكيد كرد: اين مجوزها با اولويت بانوان 
سرپرست خانوار و كساني است كه داراي شناور صيادي هستند و 

به طور مستمر در حرفه صيادي فعاليت مي كنند.

مربيــان، داوران، نيروهاي اجرايــي همه در 
سالن ماسك مي زنند و استفاده از ماسك براي 
بازيكنان هم آزاد است.« آيتك فقط در بازي هاي راحت از ماسك 
استفاده مي كند: »ريسك نمي كنم. در بازي هاي سنگين نفس كم 
مي آورم و ماسك نمي زنم.« او در جواب كساني كه مي گويند زنان 
به خاطر استرس يا وسواس ماســك مي زنند، مي گويد: »من براي 
پيشگيري ماسك مي زنم، مسئله استرس و اين چيزها نيست. به 
هر حال پيشگيري بهتر از هر چيزي است.« ماسك زدن موقع بازي 
كارايي بازيكنان را پايين مي آورد و مربيان كه دنبال پيروزي تيمشان 
هستند، بايد مخالف اصلي ماسك زدن بازيكنان باشد. ميترا شعبانيان، 
سرمربي پيكان موافق ماسك زدن بازيكنان نيست اما نمي تواند با 
تصميمي كه آنها گرفته اند، مخالفت كند: »من به بازيكنانم توصيه 
مي كنم كه موقع بازي با هم دست ندهند و همديگر را بغل نكنند اما 
نمي توانم به آنها بگويم ماسك نزنند.« تصور اين است كه باشگاه ها و 
تيم ها در اين مورد از پزشكان مشورت بگيرند، شعبانيان مي گويد: »ما 
توصيه هاي پزشكي نداشته ايم اما خودم چند مقاله درباره استفاده از 
ماسك خوانده ام و مي دانم كه موقع فعاليت سنگين بدني، استفاده از 
ماسك روي عملكرد ورزشكاران تأثير منفي مي گذارد. خود بازيكنان 

هم مطالعه مي كنند و همه  چيز را مي دانند.«
در بعضي از ليگ هــاي مردان مثل ليگ واليبــال بلژيك بعضي از 
بازيكنان ماسك مي زنند، اما در ليگ مردان ايران هيچ بازيكني از 
ماسك استفاده نمي كند. هم در ليگ زنان و هم در ليگ مردان همه 
پروتكل هاي بهداشتي رعايت مي شــود. در هر ست بعد از تعويض 
زمين ها همه وسيله ها، راكت هاي تعويض، زنگ تايم گيري، صندلي ها 
و... را الكل مي زنند. 2روز قبل از مســابقه هم بايد همه بازيكنان و 
اعضاي كادرفني تست بدهند و جواب ها به فدراسيون برسد تا مجوز 
انجام بازي صادر شود. اما زنان از بهداشت مردان ايراد مي گيرند. يكي 
از اين زنان مي گويد: »مردان مســائل بهداشتي را هم خيلي جدي 
نمي گيرند. آنها مثل قبل، وســط بازي آب دهانشان را روي زمين 
مي اندازند و روي همان زمين شــيرجه هم مي زنند. اين كارشان 

بدترين راه براي انتقال ويروس است.«

هشدار متخصص مغز به ورزشكاران 
محمدعلي اكبريان، متخصص مغز و اعصاب به ورزشكاران هشدار 
مي دهد كه موقع فعاليت هاي ورزشــي از ماسك استفاده نكنند، 
چراكه با اين كار احتمال ايســت قلبي باال مي رود: »وقتي فردي از 
ماسك استفاده مي كند، ميزان اكسيژن گيري او حدود 20درصد كم 
مي شود. هر چقدر هم استاندارد ماسك باالتر باشد، اين كاهش بيشتر 
مي شود. در حالت استراحت مشكلي پيش نمي آيد و بدن مي تواند 
اين 20درصد را جبران كند اما وقتي فعاليت بدني باال مي رود و ميزان 
اكسيژن خون كاهش پيدا مي كند، مغز به قلب دستور مي دهد كه 
تندتر كار كند. قلب از قانون همه يا هيچ پيروي مي كند و به قدري 
ضربان را باال مي برد تا اين كمبود اكسيژن جبران شود. در اين حالت 
احتمال ايســت قلبي وجود دارد. با استفاده از ماسك، هم تمركز و 
فعاليت هاي مغزي كم مي شود و هم مغز دچار كمبود خون رساني 
مي شود.« در اين شرايط و با توجه به اينكه باشگاه ها سود مالي چنداني 
از ليگ زنان ندارند و خود زنان هم به درآمد قابل توجهي نمي رسند، 
سؤال بعضي از منتقدان اين است كه چه اصراري به برگزاري ليگ 

وجود دارد؟

مجوزي براي توانمندسازي زنان صياد 

ليگ زنان با ماسک نفس می کشد

مدير كل شيالت هرمزگان: به جز صدور 15مجوز صيد در 
جزيره هنگام، در هر منطقه اي كه مجوز صادر شود، زنان هم 

مي توانند براي دريافت آن اقدام كنند 

110فوتي روزانه؛ عدد کنترل کرونا
آخريــن آمــار مــرگ و ابتــالي روزانه بر 
اثــر كرونــا 48هزارو990مــورد اســت و 
حاال مــا در آســتانه رســيدن بــه 50هزار 
فــوت از ابتداي شــيوع كرونا هســتيم. همه اينها در شــرايطي 
اســت كه به گفته تحليلگــران آمار و همچنين مســئوالن نظام 
 ســالمت، اين اعــداد را بــه گفته بخشــی از كارشناســان بايد 
2و نيم تا 3برابر كرد تا به عدد واقعي رســيد. بــا همين داده هاي 
وزارت بهداشت حميد ســوري مي گويد عدد كنترل كرونا، مرگ 
روزانه كمتر از 110نفر است؛ يعني وقتي به اين ميزان متوسط از 
مرگ رسيديم، مي توان گفت كه تا حدودي شيوع كرونا مديريت 
شده. سوري كه اپيدميولوژيست است و نخستين بررسي انجام شده 
درباره شيوع كرونا در كشور از ســوي تيمي به سرپرستي او انجام 
شده، مي گويد، مديريت شــيوع مشروط به اين است كه اطالعات 
درســتي داده شــود. به گفته او، مهم تر از آمار مرگ، موارد تأييد 
شده ابتالست؛ چراكه مرگ تابع عواملي مثل مراجعه ديرهنگام به 
بيمارستان و مراقبت هاي درماني و داروهاي در دسترس هم هست، 
اما به دليل اينكه تنها در مورد موارد مرگ اطالعات دقيق و تأييد 
شده اي وجود دارد، ناچار بايد به اين اعداد استناد كرد. مينو محرز، 
متخصص عفوني و عضو كميته كشوري پيشگيري از كرونا با سوري 
هم نظر است و همين عدد را اعالم مي كند. اما محمدرضا هاشميان، 
فوق تخصص آي سي يوي بيمارستان مسيح دانشوري معتقد است 
كه نمي توان براي مهار كرونا عددي مشــخص كرد. نادر توكلي، 
معاون درمان ســتاد مقابله با كروناي تهران هم تأكيد مي كند كه 
مرگ و ابتال شاخص هاي خاصي دارند كه براساس آن و با بررسي 

جزئيات مي توان عدد نهايي را اعالم كرد.

قرنطينه، آمارها را تكان داد
آمارهاي دوره قرنطينه نشان دهنده كاهش نسبي در آمار فوت 
و افزايش تعداد مبتاليان اســت؛ هر چند كــه به گفته معاون 
درمان ستاد مقابله با كروناي تهران، افزايش موارد ابتال به دليل 
بيماريابي و باال رفتن ميزان تست كروناست. اول آذر، آمار مرگ 
با عدد 431نفر شــروع شــد و در دوازدهمين روز به 362مورد 
فوت رســيد. آمار ابتال هم با 12هزارو931نفر آغاز شــد و حاال 
به 13هزارو621 نفر رســيده اســت.  در اين بين بر سر داليل 
كاهش آمار فوت، ميان متخصصــان اختالف نظر وجود دارد. از 
يك طرف گفته مي شود اين آمار تحت تأثير محدوديت هاست 
و از طرف ديگر اعالم مي شود آمار مرگ مربوط به يك تا 2هفته 
پيش از آغاز قرنطينه است. افراد فوت شده بيماران 2تا 3هفته 
قبل از تاريخ مرگ  هستند. ســوري كه اپيدميولوژيست است 
مي گويد، براي قضاوت درباره تأثير قرنطينه بر تعداد مرگ ، زود 
است. با پايان اين دوره و بررســي آمارها و مقايسه آن با 2هفته 
قبل از آن، مي توان به ارزيابي نسبي رسيد. او معتقد است ارتباط 
ميان كاهش آمار و اعمال محدوديت ها بايد به طور دقيق بررسي 
شود؛ چرا كه با وجود ممنوعيت ترددها، باز هم شاهد اجتماعات 
و تجمع مردم در طول روز هســتيم. به همه اينها بايد تغيير در 
ماهيت ويروس را هم اضافه كرد كه منجر به باال رفتن موارد ابتال 
شده است. تغيير ماهيت ويروس را بسياري از متخصصان عفوني 
و بيهوشي و مســئوالن بيمارســتان ها هم تأييد مي كنند. آنها 

مي گويند اگر ويروس تغيير نكرده بود، ميزان شيوع تا اين اندازه 
شدت نمي گرفت. درباره آمار بســتري ها، داوود نوروزي، مدير 
اورژانس بيمارستان شريعتي به همشهري مي گويد كه در اين 
بيمارستان، تعداد بستري ها نسبت به 10روز قبل از آغاز قرنطينه 
افزايش نداشته است، فوتي ها هم كمي روند نزولي به خود گرفته 
است. مينو محرز هم اين اطالعات را تأييد مي كند. او مي گويد 
اعمال قرنطينه، زنجيره انتقال را گسسته مي كند. نكته مهم اما، 
حفظ وضعيت موجود است. به گفته او، ميزان بستري هاي روزانه 
به 6 تا 10مورد در مراكز درماني رسيده؛ درحالي كه قبال باالي 
50نفر هم بستري داشــته اند. در اين ميان معاون درمان ستاد 
مقابله با كروناي تهران هم تأكيد مي كند كه يكي از شاخص هاي 
اصلي براي سنجش ميزان اثربخشــي قرنطينه، تعداد بستري، 
مراجعه به بيمارستان و مرگ است. اما اين توضيح را مي دهد كه 
تمام اين شاخص ها پس از پايان قرنطينه و يك هفته بعد از آن 
خود را نشان مي دهد. با اين همه، نگاهي به شاخص هاي مربوط 
به وضعيت زرد، نارنجي و قرمز شــهرها، تعيين كننده وضعيت 

نهايي آنهاست.

به شرایط اردیبهشت بازمي گردیم؟
نتيجه نخستين مرحله از اعمال قرنطينه در كشور، ارديبهشت 
مشخص شد؛ روزهاي طاليي كه بازگشــت به آن روزها آرزوي 
مسئوالن اســت. ارديبهشــت امســال با 91فوت و يك هزار و 
294ابتال شروع شد، در بيست و هفتمين روز به 35فوتي رسيد و 
در آخرين روز از  ماه به 64مورد فوت و 2هزارو346 ابتال رسيد. در 
خرداد اما آمارها افزايش نسبي داشت و در مرداد، روند صعودي 

قابل توجهي، به خود گرفت. 
خيلي ها وضعيت ما را در ارديبهشــت قابل قبــول مي دانند، اما 
به اعتقاد متخصص آي سي يوي بيمارســتان مسيح دانشوري، 
ارديبهشت، آتش زيرخاكســتر بود؛ چرا كه پس از آن با افزايش 
يكباره آمارها مواجه شديم كه تا همين حاال هم ادامه دارد: »ما 
اصال آن دوران را طاليي نمي دانيم. رويكــرد مديريت كرونا آن 
زمان مشخص و واضح نبود.« اما سوري مي گويد كه ما به وضعيت 
ارديبهشت مي رسيم، اما با سياست هاي درست: »كشوري مثل 
ويتنام با 100ميليون نفر جمعيت، تاكنون كمتر از 40هزار مورد 
مرگ داشته است. در آلمان هم بعد از ارديبهشت تنها يك هزار 
مرگ داشــته اند، اما در ايران بعد از آن تاريــخ، بيش از 30هزار 
مرگ ثبت شده اســت؛ بنابراين با يك سياست درست مي توان 
بيماري را كنترل كرد.« فريدون فالح مهر، متخصص بيهوشي و 
پزشك آي سي يوي بيمارستان شهداي يافت آباد از نتيجه مثبت 
قرنطينه در ارديبهشت ماه ياد مي كند. او به همشهري مي گويد 
در ارديبهشت، تخت ها يكباره خالي شــد و در آي سي يوي اين 
بيمارستان كه 13تخت دارد، تنها يك تا 2تخت در اشغال بيماران 
بود. او بازگشت به ارديبهشت را كمي سخت مي داند؛ چراكه در 
پاييز و زمستان بيماري هاي تنفسي شايع مي شود و شيوع كرونا 

را تشديد مي كند.

قرنطينه تا کي؟
در آســتانه پايان نخســتين مرحله از قرنطينه، بيمارستان ها 
همچنان درگير بيماران بدحالي  هستند كه پيش از 2هفته اخير 

به مراكز درماني مراجعه كرده اند. تكليف اين بيماران كه مشخص 
شد مي توان ارزيابي دقيق تري از ميزان مرگ ومير ها كرد. ميزان 
فوتي هاي كرونا از هفتمين روز از اجراي محدوديت ها خودش را 
نشان داد. در شرايطي كه در نخستين روز، تعداد فوتي ها 431نفر 
بود در هفتم آذر اين عدد به 406 و در روزهاي بعد به ترتيب به 
391، 389، 371 و در آخرين روز به 362نفر رســيد. به گفته 
معاون درمان ستاد مقابله با كروناي تهران، اين مهم ترين تأثير 
قرنطينه بوده است و يك هفته بعد از پايان محدوديت ها تأثيرات 
بيشــتري از خود نشــان مي دهد. اما اين اعداد دليلي بر پايان 
قرنطينه و محدوديت ها نيست؛ به طوري كه فالح مهر، متخصص 
آي سي يوي بيمارستان شهداي يافت آباد مي گويد تا زماني كه 
درمان و واكســني براي كرونا توليد نشــود، بايد محدوديت ها 
در سطوح مختلف اعمال شــود. مينو محرز هم معتقد است كه 
نمي توان زماني براي پايان قرنطينه اعــالم كرد. او تنها راه حل 
مديريت كرونا را انجام دادن آزمايش كرونا و در مرحله بعد از آن 
ايزوله كردن افراد مبتال دانست. در هفته گذشته وزير بهداشت 
اعالم كرد تعداد تست هاي پي ســي آر روزانه بايد به 40هزار و 
تست هاي سريع به 60 تا 80هزار برســد. محرز مي گويد بايد 
افرادي كه به قانون عمل نمي كنند را جريمه هاي سنگين كرد. 
به گفته اين متخصص عفوني، محدوديت ها را نمي توان به يكباره 
از ميان برداشــت؛ چراكه آمار مانند برق دوباره باال مي رود. در 
كشورهاي اروپايي هم تا كنون بارها قرنطينه اعمال شده، اما پس 
از پايان محدوديت ها، دوباره آمارها باال رفته است. اگر 97درصد 
افراد جامعه به درستي از ماسك استفاده كنند، شايد اصال نيازي 

به اعمال قرنطينه نباشد.

چه سرنوشتي در انتظار ما و کروناست؟
با تصميمات جديد ستاد مقابله با كرونا، قرار است محدوديت ها 
براي يك هفته ديگر هم ادامه داشته باشد. تمديد قرنطينه در 
شرايطي است كه به گفته سوري، مهم ترين موضوع در اجراي 
طرح ها و برنامه ها ، بررســي ميزان اثربخشــي آنهاســت. بايد 
سؤال هاي علمي مطرح شــده و براي هر كدام هم پاسخ درست 

و مســتدلي ارائه شــود. او مي گويد نكته مهمي كه در اعمال 
محدوديت ها بايد درنظر گرفته شود، ميزان ظرفيت و تاب آوري 
مردم در برابر آن اســت. اگر هدف تعيين شده براي مداخالت 
ســختگيرانه، علمي نباشد، فرصت ها و ســرمايه هاي زيادي از 
دست مي رود. او اين پرســش را مطرح مي كند كه دولت تا چه 
زماني مي خواهد قرنطينه را به اين شــكل ادامه دهد و توضيح 
مي دهد: »اعمال اين محدوديت ها در طوالني مدت به نفع جامعه 
نيست. تعطيلي، راحت ترين كار است؛ درحالي كه بايد اقدامات 
به صورت كامال هوشمند انجام شود تا ضررش بيشتر از منفعت 
آن نباشــد.« نگراني سوري از نامشــخص بودن تاريخ انقضاي 
اپيدمي كروناست: »هيچ كس نمي تواند بگويد تا چند سال ديگر 
با اين اپيدمي مواجهيم؛ به همين دليل بايد در اتخاذ سياست هاي 
مؤثر احتياط زيادي انجام شــود.« تعدادي از متخصصان زمان 
پايان كرونا را 2تا 3سال ديگر اعالم كرده اند. اين اپيدميولوژيست 
اما مي گويد كه استناد آنها به روند شيوع آنفلوآنزاي اسپانيايي در 

گذشته است؛ درحالي كه نمي توان اينطور نتيجه گرفت.

تأثير قرنطينه یا نزدیک شدن به ایمني جمعي؟
موارد فوت كرونا روند نزولي به خود گرفته اســت. مســئوالن 
وزارت بهداشــت و كارشناســان درمان مي گويند اين موضوع 
تحت تأثير اعمال قرنطينه است، اما زهرا دوخائي، دانش آموخته 
علوم شناختي و تحليلگر داده ، به سؤال ديگري پاسخ مي دهد: كه 
آن هم ميزان تأثير ايمني جمعي بر آمارهاست. به گفته او، ايمني 
جمعي زماني ايجاد مي شــود كه با افزايش تعداد افراد ايمن در 
برابر بيماري، آهنگ انتشار كند شده و درنهايت منجر به كنترل 
شيوع شــود. بر همين اســاس هم بايد 66درصد از جمعيت به 
بيماري مبتال شوند كه براي ايران عددي نزديك به 56ميليون 
نفر است؛ درحالي كه گمانه زني ها نشان مي دهد تا اواخر آبان، در 
بيشترين حالت 40ميليون نفر مبتال به كرونا شده اند. بنابراين 
حتي با ايمني گله اي)جمعي( هم فاصله وجــود دارد؛ ازاين رو 
كاهش آمار فوت، بيشتر به دليل اجراي جدي تر محدوديت هاي 

اجتماعي است تا تأثير عوامل ديگر.

همشهري از جزئيات تأثير اعمال محدوديت هاي 2هفته اي بر زنجيره انتقال كرونا و چشم انداز هفته آينده گزارش مي دهد

سناريوهاي پس از  وضعیت قرمز
ادامه از 

صفحه اول
ادامه از 

صفحه اول

بی
اس

هم
ا ط

رض
علي

ي/ 
هر

مش
س: ه

عك



2 پنجشنبه 13 آذر 99  شماره 8101 16 3 0 2 3 6 9 3 ورزش

بعد از انتقادهاي شــديد از آرمان رمضاني، بازيكنان و مربيان 
پرســپوليس به طور دســته جمعي به حمايت از اين بازيكن 
پرداختند كه خيلي هم كار قشــنگي بود. به هــر حال آرمان 
هم تيمي آنهاست و چنين رويكردي نشان دهنده انسجام تيمي 
است. در اين ميان اما مهدي شيري به طور مستقل مصاحبه هم 
كرده و گفته: »به جاي كوبيدن رمضاني بايد از او حمايت كنيم.« 
برادر شرمنده؛ اما خود شــما هم تحت حمايت ساير بازيكنان 
هستي! هنوز فراموش نكرده ايم كه بعد از دعوت شدنت به تيم 
ملي چه فضايي درســت شــد و چطوري بقيه برايت استوري 
گذاشتند. حمايت از آرمان را مثال مي سپردي به جالل حسيني 
كه 4 نفر حرفش را مي خرند. شــما اول آرمان رمضاني درونت 

را مهار كن و جناح راست پرسپوليس را از خاموشي در بياور!

حاالشماهيچينميگفتي

محسن مسلمان چهره درخشان بازي ســپاهان و سايپا بود. او 
نمايشي در حد دوران اوج فوتبالش ارائه داد و آنقدر ساختار دفاعي 
ميزبان را تحت فشار گذاشت كه باالخره زهرش را ريخت و پاس 
گل داد. از نوع بازي مسلمان مشخص بود كه بابت جدايي اش از 
سپاهان شاكي است. هافبك سايپا بعد از بازي هم همين مسئله را 
تأييد كرد: »نويدكيا به من گفت اگر بماني به تو كم بازي مي رسد. 
غيرمستقيم به من گفتند برو.« صد البته محرم خيلي هم نجابت 
كرده كه به قول شما غيرمستقيم حرفش را زده، وگرنه با عملكرد 
2 سال آخرت در سپاهان و ذوب آهن بايد صريح تر از اينها عذرت 
را مي خواست. شــما كه اســتعدادش را داري؛ اگر پارسال هم 
همينطوري بازي مي كردي، چه كسي جرأت مي كرد بگويد برو؟

خودتباعثشديبگويندبرو!

نكته بازي

رمضاني:اينتوپهاراراحتگلميكردم
در روزي كه پرسپوليس با 3گل شهرخودرو را شكست داد، آرمان 
رمضاني با از دست دادن 2 موقعيت عالي گلزني به يكي از سوژه هاي 
بحث در پايان بازي بدل شد. نخستين كسي كه درباره اين مهاجم 
اظهارنظر كرد يحيي گل محمدي بود كه در نشســت مطبوعاتي 
پايان بازي در پاسخ به سؤال خبرنگاران گفت رمضاني فقط در زدن 
ضربات آخر مشكل داشته و نبايد عملكرد مثبت او در ساير بخش ها 
را ناديده گرفت. بخش زيادي از هواداران پرسپوليس نيز با همين 
ديدگاه به استقبال مهاجم تيمشان رفتند اما بخش ديگري از آنها با 
انتقادات تند و بعضا با توهين در فضاي مجازي به رمضاني حمله ور 
شدند. بالفاصله تعداد زيادي از بازيكنان پرسپوليس براي مقابله 
با اين انتقادات به حمايت از همبازي شــان پرداختند و با استوري 
كردن عكس هاي رمضاني به اين مهاجم روحيه دادند. خود رمضاني 
در اين دو ســه روزي كه از بازي گذشــته هيچ مصاحبه اي انجام 
نداده و اظهارنظري نداشته اما به يكي از همبازي هايش درباره اين 
اتفاقات گفته است: »من اين توپ ها را خيلي راحت گل مي كردم و 
نمي دانم چرا در اين بازي 2 موقعيت خوب را از دست دادم. مي دانم 
االن نظر خيلي ها در مورد من مثبت نيست ولي قطعا اين وضعيت 

را تغيير خواهم داد، من اصال نااميد نمي شوم.«
رمضاني در بازي با شهرخودرو 67دقيقه در ميدان بود و با گرفتن 
نمره6.28 از سايت متريكا ضعيف ترين بازيكن تيمش لقب گرفت. 
او طي اين فصل در مجموع 103دقيقه براي سرخپوشــان بازي 
كرده و ميانگين امتيازاتش 6.26بوده اســت. اين مهاجم 28ساله 
فصل گذشته در سايپا 4گل زد و 2پاس گل داد. نرخ تبديل شوت به 
گل در اين بازيكن 14.3درصد بوده كه آمار چندان خوبي محسوب 
نمي شــود. البته رمضاني بلندقامت در هر بــازي به طور ميانگين 
8.3نبرد هوايي موفق داشــته و يكي از موفق ترين ســرزن هاي 
ليگ بوده اســت. ميانگين نمرات رمضاني در فصل گذشته 6.62 
 بود و براي درخشــش در پرســپوليس نياز به ارتقاي اين نمرات

 دارد.

فوتبال ايران

بهروز رسايلي| عصرسهشنبهاستقاللدريكبازيماللآوربرابرپيكانمتوقف
شدتاروندسينوسيوپرفرازونشيبتيممحمودفكريادامهداشتهباشد.
آبيهااز4بازياولشان2برد،يكمساويويكشكستبهدستآوردهاندو
غيرازايننتايج،كيفيتبازياينتيمهممحلبحثبودهاست.آنچهمسلم
استاينكهاگرقراراستاستقاللمدعيقهرمانيباشد،آبيهابايدخيليبهتر

ازاينفوتبالبازيكنند.

1 نقص حركت تيمي در اســتقالل بيداد مي كند. در ايــن 360دقيقه به ندرت 
حركات تيمي و تركيبي بين آبي پوشان ديده شده است. بزرگ ترين گواه اين ادعا 
هم شايد مرور گل هاي به ثمر رســيده اين تيم باشد. استقالل در اين 4بازي 4گل 
زده كه يكي از آنها پنالتي غفوري برابر فوالد و ديگري ضربه كاشته هروويه ميليچ 
برابر ماشين سازي بوده است. تنها گل هاي در جريان بازي آبي پوشان هفته اول برابر 
مس رفسنجان به ثمر رسيد كه باز بين آنها هم گل وريا غفوري روي اشتباه فاحش 
دفاع و دروازه بان حريف ثبت شد. تنها گل استقالل در اين فصل كه پاس داشته و 
درست و حسابي به ثمر رسيده، گل ارســالن مطهري در هفته اول است. آنجا هم 
3مدافع بي تجربه مس رفسنجان با هم روي پاي مهدي قائدي رفتند تا او با يك پاس 
ديدني ارسالن مطهري را تك به تك كند. بدون تعارف تيم فكري فعال چيزي براي 
عرضه نداشته و اگر قرار باشد كار به همين منوال ادامه يابد، استقالل در مسابقات 

دشوارتر به مشكل خواهد خورد.

2  محمود فكري احتماال گمان مي كند با اســتفاده از تجربيات پرويز مظلومي و 
صمد مرفاوي مي تواند از پس چالش هاي فني تيم بر بيايد. با احترام به هر دو عزيز، 
آنها مجموعا طي 4دوره، امتحان شان را روي نيمكت استقالل پس داده اند. پرويز 
مظلومي اوايل دهه90 شايد با پرستاره ترين استقالل 20سال گذشته قهرمان ليگ 
نشد، مرفاوي هم در آخرين شــغلش پيكان را طوري به ليگ يك فرستاد كه هفته 
آخر ليگ چهاردهم با خيال راحت در رختكن نشســته بود و بازي پرســپوليس و 
استقالل را تماشا مي كرد! اگر قرار اســت عاقبت همفكري با اين عزيزان تعويض 
دقايق پاياني محمد دانشگر و حضور او در خط حمله به منظور سرزني باشد، براي 

ادامه فصل نگران استقالل خواهيم بود.
3   در استقالل خأل يك هافبك بازيساز به وضوح حس مي شود. از ابتدا هم روشن 
بود جدايي علي كريمي يك خسران غيرقابل جبران خواهد بود، اما خب زور باشگاه 
به حفظ او نرسيد. داريوش شجاعيان هم كه در اين بازي نشان داد طبيعتا با روزهاي 
خوبش فاصله دارد. شايد اگر سريال مصدوميت هاي فرشيد اسماعيلي تمام شود و 
او به تركيب برگردد، خط مياني كمي سر و سامان بگيرد. مهاجمان استقالل فصل 

گذشته نشان دادند توانا هستند، اما به خوبي تغذيه نمي شوند.
4   اگر قرار باشــد فقط به يك چهره در استقالل اشــاره كنيم، اولويت با ارسالن 
مطهري است. او فصل گذشته در بيشــتر بازي ها پشت خط دياباته و قائدي ماند و 
نهايتا به تندترين شكل ممكن دلخوري اش از نيمكت نشيني را علني كرد. حاال اما 
غيبت دياباته فرصت فيكس شدن را به او داده و صادقانه بايد گفت ارسالن در اين 
4هفته استفاده كافي را از اين موقعيت نبرده است. فارغ از تفاوت هاي كيفي، ما شيخ 
را خيلي بيشتر از مطهري در زمين مي ديديم؛ هم در فاز كمك به ساختار دفاعي، 
هم هنگام حمل توپ و هم در محوطه جريمه رقبا. فعال كه دياباته چند هفته ديگر 
هم نيست، اما اگر ارسالن از اين فرصت سود نبرد، بعدا نبايد بابت نيمكت نشيني اش 

شاكي باشد.

كي روش اســتنلي، مهاجم بلندقامت سپاهان 
اين هفته در ديدار برابر ســايپا هم فرصت بازي 
پيدا نكرد تا يكــي از گران قيمت ترين بازيكنان 
ليگ همچنان نيمكت نشين باشد. كي روش در 
بازي هاي قبلي ســپاهان به عنوان يار تعويضي 
براي دقايقي فرصت بازي پيدا مي كرد ولي مقابل 
سايپا اين روح اهلل باقري بود كه جايگزين سجاد 
شهباززاده شد تا نيمكت نشيني آقاي گل ليگ 
هجدهم و مهاجم اصلي طاليي پوشان در زمان 
امير قلعه نويي ادامه داشته باشــد. سپاهان در 
زمان كاپيتاني محــرم نويدكيا از تهاجمي ترين 
تيم هاي ايران بود كه بيشــتر روي زمين بازي 
مي كرد و محرم قصــد دارد در دوران مربيگري 
هم همان روش را ادامه بدهد. كي روش استنلي 
مهاجم مناســبي براي اجراي اين روش نيست 
و مجبور اســت با ايده هاي نويدكيا كنار بيايد. 
مهاجم برزيلي كه از اين وضعيت ناراضي اســت 

زمزمه هاي جدايي از سپاهان را آغاز كرده است.
محسن الغســاني مهاجم عماني ســپاهان اما 

وضعيتي بدتر از كي روش دارد. او فصل گذشته به 
اين تيم اضافه شد ولي عملكرد رضايت بخشي در 
سپاهان نداشته است. سپاهاني ها بي ميل نيستند 
كه با اين بازيكن قطع همكاري كنند ولي چالش 
اصلي براي اين باشــگاه، مربوط به مسائل مالي 
است. قرارداد الغساني با سپاهان حدود 300هزار 
دالر است و سپاهاني ها درصورت كنار گذاشتن 
اين بازيكن بايــد مبلغ ســنگيني را به مهاجم 
عماني بدهند. ظاهرا اگر يك مربي در ليگ برتر با 
قانون منع به كارگيري بازيكنان خارجي موافق 
باشــد همين محرم نويدكيا است. چون 4هفته 
ابتدايي ليگ را بدون استفاده جدي از بازيكنان 
گران قيمت خارجي اش ســپري كرده اســت. 
سپاهان در خط دفاعي هم گئورگي گولسياني 
را دارد كه مدت ها مصدوم بود و در اين فصل نيز 
هنوز جايي در تفكرات نويدكيا پيدا نكرده است. 
محرم يك تركيب كامــال ايراني را بدون حضور 
بازيكنان خارجي اش در ســپاهان جاانداخته و 

با استفاده از آنها از 4بازي 7امتياز گرفته است.

  4 بازي، يك پاس گل
4نكتهدرمورداستقاللوريتمتيمينگرانكنندهاش

  نويدكيا خارجي ها را نمي خواهد
كيروشاستنليفقط40دقيقهبازيكردهو2خارجيديگر
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افقي:
 1- گلــي زيبــا- مايــع 
سفيدرنگي كه در ساقه بعضي 
از گياهان وجود دارد- فاصله 

خشتك تا كمر شلوار
2- ويرانگر- زمزمه كننده

3- غــزال- اســب ســياه- 
گناهكار

4- ســگ بيمار- ريگ نرم- 
مشاركت

شــيطاني-  تحريــك   -5
ديده بان- نقشه انگليسي

6- يــك و دو- نرم افــزار 
نقشه كشي- از دين برگشته

7- تيرانداز- مطالبه خانواده 
عروس- زينك

8- ميوه تابســتاني- دست 
ماليــدن- تئــوري علمــي 

اينشتين
9- ضربــه شــديد روانــي- 
متصل- نــام پــدر ابراهيم 

نبي)ع(
10- بي ريــا- پايتخت تبت- 

گوشت آذري
11- همه را شامل مي شود- 

رسوا و بي آبرو- تماشايي
12- پول كاغــذي- عنواني 
براي ســران قبايل- آن است 

كه خود ببويد
13- سنگ آسماني- تازه كار- 

شهري در آلمان

14- ميوه عرب- نويســنده 
فرانسوي داستان بي خانمان

15- گســترده ترين فــالت 
جهــان- پيامبري كــه زبان 
حيوانــات را مي دانســت- 

خودخواهي
  

عمودي:
1- مضــراب- ســرگردان- 

شهري در گيالن
2- رمق آخر- ايالتي در شرق 

آمريكا- چاهك كف حوض
3- شهر مقدس برهماييان- 

نوعي گيوه- بي سر و صدا
4- سالحي سرد- الزم- جالل 

و شكوه
5- بلندترين قله دنيا- تحويل 

دادن- آخرين زنداني نازي
6- ســنگريزه- زيبــارو- 
نخســتين ميزبان بازي هاي 

المپيك
7- جناح لشــكر- هزار گرم- 

روزنامه چاپ ژاپن
8- نهر- به طور قطع و يقين- 

مجموعه دستگاه گوارش
9- شــكوفه ها- مســدود- 

بي نظير
10- پايتخــت بحرين- لقب 
امام علي النقــي)ع(- درخت 

زبان گنجشك
11- اراده- بــاد و بــاران- از 

دخانيات
12- آرايــش صــورت- مقــر 

فرماندهي در ارتش- سو
13- جــاي بلنــد- حاجت- 

مرطوب
14- پروتئيــن ســلول هاي 
زنده- بازبيني نوشته- عضوي 

درصورت
15- ســوره پنجــاه و چهارم- 
شهري كه مركز سياسي و اداري 

يك كشور است- روكش
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با دومين باخــت متوالي رئــال مادريــد در اين هفتــه اوضاع 
كهكشاني ها ابري شد. قوهاي ســپيد در 11بازي اخير 5باخت 
داده اند كه به اندازه تعداد باخت ها در 44بازي قبلي شان بود. اين 
نخستين باخت با حضور فرالن مندي در تركيب اصلي بود. رئال 
رفت وبرگشت به شــاختار باخت كه اين چهارمين باخت رفت  و 
برگشــتي اين تيم مقابل يك تيم خاص در تاريخ ليگ قهرمانان 
است كه 2 تا از 3 تاي قبلي در مرحله گروهي و مقابل يوونتوس و 
زسكا مسكو و باخت آخر هم فصل قبل به من سيتي بود. زيدان در 
كنفرانس مطبوعاتي گفته هرگز استعفا نمي دهد اما كوپه گزارش 
داده كه درصورت صعود نكردن مادريدي ها از گروه، فاتح 3 جام 
پياپي ليگ قهرمانان يعني زيدان از سمت خود بركنار خواهد شد. 
برخي منابع اسپانيايي ادعا كرده اند كه درصورت نتيجه نگرفتن در 
بازي مقابل سويا و لوپتگي كه شنبه برگزار مي شود، حكم اخراج 
زيدان امضا خواهد شد. رئال 3 بازي سخت متوالي در الليگا مقابل 
سويا، اتلتيكو و بيلبائو دارد. رئال تنها تيمي است كه در همه ادوار 
تاريخ ليــگ قهرمانان از مرحله گروهي صعــود كرده و ركوردي 
صددرصدي دارد و در 25ســال اخير هرگز در صعود ناكام نبوده 
است. حتي براي نيمكت و جانشيني زيدان گزينه هاي دم دستي 
مثل رائول كه درحال حاضر در تيم دوم يعني كاســتيا مربيگري 
مي كند و پوچتينو كه چند سال است گزينه نيمكت بوده و يك بار 
باشگاه براي انتقال او از تاتنهام اقدام ناموفق داشته مطرح شده اند. 
اگر يواخيم لوو هم از آلمان اخراج شده بود، االن گزينه جانشيني 
زيزو بود. رئال مادريد در اين فصل در 15مسابقه فقط 25 گل به 
ثمر رسانده است ]ميانگين 1.67  گل در هر مسابقه[. اين كمترين 
 ميانگين گل هاي آنها در هر مســابقه در 20 سال گذشته است 

)63. 1 گل در هر مسابقه در فصل 1999/2000(.
 البته با برد 2-3اينتر مقابل مونشن گالدباخ احتمال صعود رئال 
افزايش يافت. 2 گلي كــه لوكاكو وارد دروازه تيــم آلماني كرد 
چهل وپنجمين گل او در 63بازي براي اينتر بود. شاختار كه فقط 
2 برد به دســت آورده و 5گل زده كه همه مقابل رئال بوده هم با 
7 امتياز و قرارگرفتن در رده دهم جدول شانس صعود دارد. رئال 
درصورت باخت به گالدباخ در بازي آخر در هر شــرايطي حذف 
مي شود اما ممكن است اينتر هم به شاختار ببازد و رئالي ها ادامه 

فصل را به حالت تبعيد در ليگ اروپا سپري كنند؛ همان مسيري 
كه فصل قبل اينتر رفت و تا فينال دوام آورد. رئال در 9بازي آخر 
بدون راموس در ليگ قهرمانان تنها 2 بــرد مقابل كالب بروخه 
و اينتر به دســت آورده و بقيه را از دم باختــه؛ حتي به تيم هايي 
ضعيفي مثل شاختار و زســكا. برد در بازي آخر در هر شرايطي 
رئال را صدرنشــين مي كند مگر آنكه اينتر هم به شاختار ببازد 
و به دليل عملكــرد بهتر تيم اوكرايني مقابــل رئال در بازي هاي 
رودررو شاختار به عنوان صدرنشــين با 10امتياز صعود كند. در 
ســاير ديدارهاي سه شنبه شــب تكليف صعود 2 تيم ديگر هم 
روشن شد. ليورپول با تركيبي جوان شده از آژاكس با گل كرتيس 
جونز برد و صدرنشــيني خود را قطعي كرد. صعودكننده دوم از 
اين گروه در ديــدار روياروي آتاالنتا و آژاكس مشــخص خواهد 
شــد. پورتو هم با مســاوي بدون گل در زمين منچسترســيتي 
به دنبال اين تيم راهي مرحله حذفي شــد. اين دومين تســاوي 
بدون گل تيم هاي گوارديوال در 59حضور او به عنوان ســرمربي 
 در ايــن رقابت ها بــود. آخرين بار وقتــي در بايــرن مربيگري
 مي كرد، به همين شــاختار قاتل رئال مساوي بدون گل داده 

بود. در گــروه اول بايرن كه از پيش صعودش قطعي شــده 
بود با تيم دومش از اتلتيكو مساوي گرفت. اتلتيكو براي 

صعود بايد در زمين ســالزبورگ در بازي آخر حداقل 
يك مســاوي بگيرد. باخت اتلتيكو و بايرن در بازي 

آخر، مي تواند لكوموتيو مســكو را به مرحله بعد 
بفرستد. تســاوي بايرن نوار بردهاي اين تيم 

را قطع و ركورد 15برد پياپي آنها را متوقف 
كرد. فليــك با 13برد متوالــي نام خود را 
به عنوان ركــورددار در ليــگ قهرمانان 

ثبت كرد. همزمان ســريال بيشترين 
شكست متوالي در اين رقابت ها هم كه 
در اختيار المپيك مارسي بود قطع 
شد و اين تيم فرانسوي با مربيگري 
ويالش بواش سرانجام موفق شد اين 
 ركورد منفــي را در عدد13متوقف 

كند.

 هواي كهكشان ابري است
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   تست رايگان كرونا شامل همگان نيست
ليســت بلند بااليي از مراكز تســت رايگان كرونا اعالم شده كه 
تقريبا شامل نقاط مركزي اغلب شــهرها مي شود، اما با مراجعه 
به اين مراكز متوجه مي شويد رايگان بودن آن صرفا شامل افراد 
باالي 60سال است. من و همسرم كه مبتال به كرونا بوديم بعد از 
پايان قرنطينه به مركزي مراجعه كرديم كه نامش در ليست مراكز 
رايگان تست كرونا بود. عنوان كردند اوال براي افراد باالي 60سال 
رايگان است ثانيا شــما نيازي به تســت مجدد نداريد. پزشكي 
هم عنوان كرد كه به دليل كمبود كيت تشــخيص از كساني كه 
قرنطينه شان تمام شده تســت مجدد نمي گيريم اگر مي خواهند 

به مراكز خصوصي مراجعه كنند.
فاطمي از تهران 

  داروهاي كرونا بسيار ناياب هستند
تأمين اقالم دارويي كميــاب و ناياب براي بيمــاران كرونايي و 
غيرآن و حمايت از افراد متضررناشي از كرونا انتظاراتي است كه 
از مسئولين محترم مي رود. در اين شرايط برخي افراد كه زير خط 
فقر قرار دارند دربه در دنبال دارو مي گردند و دســت آخر چون 
بودجه شان به تهيه دارو نمي رسد چه بسا عزيزشان از دست برود. 
به خصوص اخيرا داروهاي كرونا بسيار كمياب و حتي ناياب شده 
است. آيا نبايد اين داروها رايگان در اختيار بيماران اين اپيدمي 

بزرگ قرار گيرد؟
فرهودي از كرمانشاه

  چرا به ايثارگران حقوقي تعلق نمي گيرد
از ايثارگران ارتشــي زمان جبهه و جنگ هســتم كــه ماه ها در 
جبهه ها جنگيده ام و حضور داشته ام و آسيبي نديده و به سالمت 
بازگشته ام،  آيا چون به سالمت برگشته ام بايد خدمات ما ناديده 
گرفته شود. حتما بايد دچار نقص عضو مي شديم تا به ما حقوقي 
تعلق بگيرد. مگر ما رزمنده نبوديم، تاكنون 3بار فرم ايثارگري پر 
كرده ام و يك كارت ايثارگري گرفته ام كه به هيچ كاري در هيچ 

جايي نمي آيد.
خيري از زنجان

ضرورت تغيير نگرش  به معلوليت
در همين راســتا بــود كه كميتــه حقوق  ادامه از 

شهروندي شــوراي اسالمي شــهر تهران از صفحه اول
قريب به 2سال پيش با بررسي قوانين و مقررات داخلي و مقايسه 
تطبيقي آنها با ديگر كشورها، اسناد بين المللي و بررسي دكترين 
حقوقي و نظرات جامعه شناسان و علماي شهرسازي مطالعات الزم 
جهت تدوين متني درخور و همه جانبه در راستاي توجه به حقوق 
افراد داراي معلوليت را آغاز نمود و ماحصل آن طرحي اســت كه 
هم اينك و با انجام آخرين اصالحات با كمك فعاالن حقوق افراد 
داراي معلوليت آماده ارسال به صحن و تصويب در شوراي شهر 

پايتخت است.
اين طرح كه يكي از طرح هاي ارائه شــده در شوراي پنجم براي 
حمايت و شناسايي حقوق افراد داراي معلوليت است، بر آن بوده 
تا پا را از نگاه كليشه اي و مرسوم به حق هاي فرد داراي معلوليت 
فراتر گذارد. بر همين مبنا عالوه بر توجه به مناسب سازي معابر، 
در موارد متعددي درخصوص لزوم توجه و فراهم نمودن فرصت 
نقش آفريني و حضور مؤثــر اين افراد در ابعــاد مختلف زندگي 
علمي، فرهنگي و اجتماعي، آموزشي، ورزشي، سرگرمي و اشتغال 
پيش بيني هايي صورت داده اســت تا در تمامي سطوح مرتبط با 
مجموعه مديريت شهري زمينه حضور عادالنه شهروندان داراي 
معلوليت، دوشــادوش ديگر شهروندان ديده شــود. اميد است 
ماحصل تالش همكارانمان در كميته حقوق شــهروندي كه از 
كميته هاي تخصصي كميســيون نظارت و حقوقي شوراي شهر 
تهران است بتواند منجر به تحقق اتفاقات مثبت و گامي روبه جلو 
در راســتاي احقاق حقوق مغفول مانده افراد داراي معلوليت و 
استفاده هرچه مناسب تر ايشان از امكانات و فرصت هاي شهري 

گردد.

 شهر تهران 
و اقشار آسيب پذير و حساس

پله هاي ورودي بعضي از اتوبوس ها بسيار بلند  ادامه از 
اســت و همه اتوبوس ها پله دارنــد كه ورود صفحه اول

ويلچر را بدون كمك ديگران غيرممكن مي سازد و براي سالمندان 
بسيار سخت و گاه ناممكن. در هنگام برف، فقط در سواره روها شن 
و نمك مي پاشند؛ چون شــهر، همه پياده ها را به عنوان شهروند 
به حســاب نمي آورد؛ چه رســد به اقشار آســيب پذير كه يك 
زمين خوردن در سطح يخ زده ممكن است به قيمت زندگي آنها 
تمام شــود. از اين موارد و ســختي ها در شــهر تهران و ســاير 
كالنشــهرهاي ما بســيارند. به اميد روزي كه با به كار بســتن 
تمهيداتي ساده و ارزان، )چون بســياري از آنها نياز به مقرراتي 
معقول و نظارت بــر اجراي اين مقررات دارد( شــهر را براي اين 

اقشار، قابل استفاده و مهربان كنيم.

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

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

با مردم

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

پيام سخنگاه

كوتاه از حادثه

 پايان گروگانگيري 
در ميبد پس از 

12ساعت
2گروگانگيــر كــه با ربــودن مــرد جواني 
قصد باج گيري داشــتند 12ســاعت بعد از 

گروگانگيري دستگير شدند.
به گزارش همشهري، سردار عباسعلي بهداني 
فرد، فرمانده انتظامي اســتان يزد در اين باره 
گفت: در پي دريافت خبري مبني بر وقوع يك 
مورد آدم ربايي در شهرستان ميبد بالفاصله 
بررســي موضوع و شناســايي آدم ربايان در 
دســتور كار پليس قرار گرفت و در تحقيقات 
اوليه مشــخص شــد گروگانگيران به دليل 
اختالف حســاب يك و نيم ميليارد ريالي در 
خريد و فروش كاشي، با گروگان قرار مالقات 
گذاشته و وي را ربوده و سپس با يك دستگاه 

خودرو سواري پژو گريخته اند.
وي در ادامــه گفت: مأمــوران پليس آگاهي 
شهرســتان ميبد با تالش بي وقفه و اقدامات 
فني و پليسي، خودروي آدم ربايان را ردگيري 
و موقعيت آن را در شهرستان مهريز شناسايي 
و در عملياتــي ضربتي خــودروي آنها را در 
كمربندي مهريز متوقــف و گروگانگيران را 
دستگير و فرد ربوده شــده را از چنگال آنها 

رها كردند.
فرمانده انتظامي استان يزد خاطرنشان كرد: 
گروگانگيران قصد انتقال گــروگان خود به 
شرق كشور را داشتند كه با درايت و تيزهوشي 
مأموران پليس در كمتر از 12ســاعت پس از 
ارتكاب آدم ربايي، شناسايي، دستگير و تحويل 

مقام قضايي شدند.

اسرار جسد كشف شده 
 مقابل بيمارستان

 برمال شد
اسرار جسدي كه 3 ماه قبل مقابل بيمارستاني 
در خمين كشف شده بود با دستگيري عامالن 

اين جنايت در كرج و اليگودرز برمال شد.
به گزارش همشــهري، روز 20شــهريور ماه 
امسال مأموران پليس شهرستان خمين مقابل 
بيمارستان امام خميني اين شهر جسدي را 
در يك خودرو كشف كردند. جسد متعلق به 
مردي 37ساله بود كه به شكل مرموزي به قتل 

رسيده بود.
 از آن روز تحقيقات پليس براي رازگشايي از 
اين جنايت آغاز شد اما متهمان تالش كرده 
بودند هيچ ردي از خود باقي نگذارند. با وجود 
اين تحقيقات در ايــن خصوص ادامه يافت تا 
اينكه ســرانجام مأموران به اطالعاتي درباره 
2عامل اين جنايت دست پيدا كردند و موفق 
شــدند آنها را كه به دليل اختالفات شخصي 
دست به جنايت زده بودند در كرج و اليگودرز 

دستگير كنند.
ســرهنگ بهزاد فكوري، فرمانــده انتظامي 
شهرستان خمين در اين باره گفت: سرانجام 
پس از حدود 3 ماه از قتل، 2عامل اين جنايت 
در تهران و اليگودرز شناســايي و دســتگير 
شــدند. آنها در بازجويي هــاي اوليه اعتراف 
كردند كه به دليل اختالفات شخصي مرتكب 
قتل شده اند. به گفته وي متهمان در بازداشت 
به سر مي برند و تحقيقات تكميلي در اين باره 

ادامه دارد.

 »ديوانه ولگا« 
قاتل 32زن روس

»ديوانه ولگا«؛ اين نامي است كه 
مطبوعات روســيه در سال هاي پيگيري

گذشته براي قاتلي انتخاب كرده 
بودند كه از سال2011 دست به قتل زنان تنها و 
سالخورده در شــهرهاي حاشيه رود ولگا مي زد. 
هرچند در همه اين سال ها تحقيقات پليس براي 
دستگيري اين مرد به نتيجه نرسيده بود اما صبح 
سه شنبه گذشته مأموران موفق شدند با كمك 
دي ان اي و همچنين ردپاي قاتل، ديوانه ولگا را 

دستگير و هويت او را فاش كنند.
به گزارش همشهري به نقل از رسانه هاي روسيه، 
راديك تاگيــروف نام اصلي ديوانه ولگا اســت. 
مردي 38ساله كه گفته مي شــود جناياتش را 
از ســال2011 آغاز كرد اما نــام او زماني وارد 
مطبوعات شــد كه پليس با قتل هايي مشــابه 
روبه رو شد كه به نظر مي رســيد توسط يك نفر 

صورت گرفته اند.
ماجرا از اين قرار بود كه بين ســال هاي 2011 و 
2012 چندين زن در شــهرهاي مختلف مركز 
روسيه به قتل رسيدند كه قتل آنها نقاط مشترك 
زيادي داشت. بررسي هاي پليس از اين حكايت 
داشــت كه همگي اين افراد زنانــي بين 75 تا 
90ساله بودند. همه آنها تنها زندگي مي كردندو با 
كمربند، حوله يا ملحفه خفه شده بودند. مأموران 
همچنين متوجه شدند كه تمامي قربانيان پيش 
از اينكه به قتل برسند براي تعمير لوازم منزلشان 
در پی تعميركار بودند. پليس بــا كنار هم قرار 

دادن همه شــواهد به دست 
آمده به اين نتيجه رسيد كه 
تمامي اين قتل ها توســط 
يك نفر صورت گرفته است.  
مردي كه خودش را برقكار، 

تعميركار يــا كارمند خدمات 
اجتماعي معرفي كــرده و براي 

كمك وارد خانه قربانيان شده و پس 
از كشتن آنها، مقداري از پول هايشان را هم 

سرقت كرده بود. اما آنچه مشخص بود اينكه مرد 
جنايتكار كامال حرفه اي بود و در هنگام جنايت 
هيچ سرنخ  و ردي كه باعث شناسايي اش شود از 

خودش به جا نمي گذاشت.

يك سرنخ
وقتي اين اطالعــات به مطبوعات رســيد، نام 
»ديوانه ولگا« كه روزنامه ها براي قاتل ناشناس 
انتخاب كرده بودند در سراسر كشور پيچيد.اين 
در حالي بود كه پليس در جريان بررســي هاي 
گســترده اي كه انجــام داد، جز يك ســرنخ، 
نتوانست چيزي از قاتل به دست بياورد. اين سرنخ 
سپتامبر2012 در اختيار تيم تحقيق قرار گرفت. 
مأموران متوجه شدند كه دوربين مداربسته اي در 
حوالي خانه يكي از قربانيان تصويري از قاتل ثبت 
كرده است كه اين تصوير با استفاده از تجهيزات 
رايانه اي بازطراحي و به اين ترتيب تحقيقات وارد 

مرحله اي تازه شد.

فرار يك قرباني
تــا  درحالي كــه 
اول آگوســت2012، 
دســت كم 18زن توســط 
ديوانه ولگا به قتل رســيده بودند، 
مأموران متوجه شــدند كه يكــي از قربانيان او 
توانسته پس از انتقال به بيمارستان زنده بماند. 
اما در تحقيق از اين زن هيچ سرنخي كه بتواند 
هويت قاتل را شناسايي كند به دست نيامد. در 
اين شــرايط تصويري كه از قاتل وجود داشت 
در رسانه ها منتشر شد و پليس براي دستگيري 
اين مرد جايزه 3ميليــون روبلي تعيين كرد اما 

اين جايزه هم نتوانست باعث دستگيري او شود.

بازداشت قاتل 
آخرين ردي كه پليس از قاتل مخوف به دســت 
آورده بود، به ســال2017 برمي گشــت. در آن 
ســال ها و با توجه به توقف قتل هاي ديوانه ولگا 
اين احتمال مطرح شــده بود كه شايد اين مرد 
مرده يا به خاطر ارتكاب جرم ديگري دستگير و 
زنداني شده باشد. با اين حال در آن سال پليس به 
خبرنگاران گفت كه داليل محكمي دارد كه نشان 
مي دهد قاتل سريالي ساكن شهر اودمورتيا است. 

به گفته تيم تحقيق، مجرم بومي تاتارستان و در 
يكي از مدارس كازان تحصيل كرده است.

پس از آن ديگر خبري از قاتل سريالي منتشر نشد 
تا اينكه صبح سه شنبه گذشــته، مقامات روس 
اعالم كردند كه ديوانه ولگا را دستگير كرده اند. 
به گفته پليس، اين مرد كه راديك تاگيروف نام 
دارد از روي دي ان اي و همچنيــن ردپايش كه 
در صحنه يكي از جنايت ها به دســت آمده بود، 

شناسايي و دستگير شده است.
در ويدئويي كه از ســوي پليس منتشــر شده، 
قاتل ســريالي به قتل 26زن اعتراف مي كند. او 
كه دستبند به دست دارد در پاسخ به اين سؤال 
كه چرا قربانيان زنان سالخورده بودند، مي گويد 
كه نمي تواند اين موضوع را توضيح دهد. او ادامه 
مي دهد: همه اين قتل ها خودبه خود اتفاق افتادند 
و دقيقا نمي توانم به ياد بيــاورم كه قتل ها را چه 

زمان هايي انجام دادم.
او همچنين مي گويد: به ايــن دليل آنها را خفه 
مي كردم كه مرگشــان سريع، ســاكت و بدون 
درد باشد. به گفته پليس اين مرد در سال2009 
به جرم سرقت دستگير و زنداني شده بود و پس 
از آزادي قتل ها را آغاز كرده بود و احتمال مي رود 

كه او دست كم 32زن را به قتل رسانده باشد.

بخشش عامل اسيدپاشي
عامــل اسيدپاشــي در 

زيرزمينــي معــروف به داخلي
پاتوق عمو شــاهرخ كه 
مدتي قبل دستگير شده، در تازه ترين 
اعترافات خود گفت كــه به خاطر يك 
فندك طال دســت به اسيدپاشي زده 
است. او در حالي چنين ادعايي مطرح 
كرده كه قرباني اسيدپاشــي، متهم را 

بخشيده و از او شكايتي ندارد.
به گزارش همشهري، شــامگاه ششم 
مرداد مــاه امســال در زيرزميــن يك 
خانــه قديمي حوالي خيابــان وحدت 
اسالمي، مرد جواني قرباني اسيدپاشي 
شد. وي در اين حادثه از ناحيه صورت، 
دست و چشم دچار ســوختگي شد و 
به بيمارســتان انتقال يافت و مأموران 
پليس در تحقيقات عامل اسيدپاشي را 

شناسايي و دستگير كردند.
متهم كه جواني 23ســاله است وقتي 
پيش روي بازپــرس جنايي تهران قرار 
گرفت مدعي شــد كه قصد كشــتن 
قرباني اش را داشــته اما درســت روز 
حادثه نقشــه اش تغيير كرده و با ديدن 
يك ظرف اسيد تصميم به اسيدپاشي 
گرفته اســت. او توضيــح داد: قرباني 

اسيدپاشي از دوستانم بود كه چند روز 
قبل از اسيدپاشي به من تجاوز كرد. او 
تهديدم كرده بود كه اگر شكايت كنم مرا 

مي كشد و جسدم را مي سوزاند.
وي ادامه داد: با او در پاتوق خالفكاران 
كه زيرزمين يك خانه قديمي است آشنا 
شــدم. زيرزمين متعلق به عمه ام است 
كه آن را به عموشــاهرخ اجاره داده بود 
و از آن به بعد معروف شده بود به پاتوق 
عموشــاهرخ. آنجا پاتوق افراد معتاد و 
خالفكار بود و با شاكي در آنجا آشنا شدم. 
او براي مصرف مواد در پاتوق رفت وآمد 
داشت و يك روز به بهانه اينكه در خيابان 
دوري بزنيم مرا سوار ماشينش كرد و در 
كوچه اي بن بســت به زور به من تجاوز 
كرد. من هم براي انتقام جويي تصميم 
گرفتم او را به قتل برسانم اما روز حادثه 
نقشــه ام تغيير كــرد. آن روز در پاتوق 
عموشــاهرخ يك ظرف اسيد ديدم كه 
براي توليد شيشه بود. آن را برداشتم و به 

روي شاكي ريختم تا انتقام بگيرم.

ادعاي تازه 
درحالي كه حدود 4 ماه از اسيدپاشــي 
گذشته و قرباني اين حادثه كه سوختگي 

او از نوع درجــه 3بود از بيمارســتان 
مرخص شــده بود، متهم بار ديگر براي 
انجام بازجويي و ثبــت آخرين دفاع به 
دادســراي جنايي تهران انتقال يافت و 

اين بار ادعاي تازه اي را مطرح كرد.
وي به قاضي ساســان غالمي بازپرس 
شعبه ســوم گفت: دعواي من با شاكي 
بر سر يك فندك گران قيمت بود. متهم با 
پس گرفتن ادعاي قبلي خود توضيح داد: 
حرف هايي كه پيش از اين مطرح كرده ام 
دروغ بوده است. ماجرا از اين قرار است 
كه چند روز قبــل از حادثه فندكم را به 
شاكي امانت دادم. فندك معمولي نبود؛ 
روكش طال داشت و گران قيمت بود. آن 
روز شاكي مي خواست مواد بكشد و بعد 
فراموش كرد فنــدك را پس بدهد. روز 
حادثه شــاكي را ديدم و از او خواستم 
فندك طال را برگرداند چون امانت بود 
و بايد به صاحبش برمي گرداندم. اما او 
شروع به فحاشــي كرد كه با هم درگير 
شديم و چون به شدت عصباني بودم به 

روي او اسيد پاشيدم.

بخشش متهم 
متهم پــس از مطرح كــردن اين ادعا 

روانه زندان شــد تا اينكه ديروز شاكي 
به دادسراي جنايي تهران رفت و متهم 
اسيدپاش را بدون هيچ قيد و شرطي و 

فقط براي رضاي خدا بخشيد. 
وي گفت: من در اين حادثــه از ناحيه 
چشم، ســاعد، شــانه و صورت دچار 
سوختگي شدم و پزشــكي قانوني هم 
حدود 18درصد ديه كامل يك انسان را 
براي من درنظر گرفته است. اما تصميم 
گرفتــم به خاطر رضاي خــدا متهم را 

ببخشم چون او از دوستانم است و بارها 
اظهار پشيماني كرده است. او در زندان 
مدام به من زنگ مي زند و مي گويد هرگز 
قصد اسيدپاشي نداشته و همه  چيز در 
يك لحظه رخ داده است. من هم دلم به 
رحم آمد و تصميم گرفتم از قصاص او و 

دريافت ديه صرف نظر كنم تا آزاد شود.
 با بخشش شاكي، متهم از لحاظ جنبه 
عمومي جرم در دادگاه كيفري محاكمه 

خواهد شد.

متهم مدعي است كه به خاطر يك فندك طال دست به اسيدپاشي زده است

آزارگر مجازي به دام افتاد

آخرين ديدار با مادر

سال ها تحقيقات پليس براي 

دستگيري قاتل سريالي روسيه صبح 

سه شنبه گذشته به نتيجه رسيد

طرح مشكل از شما پيگيري از ما 
سرويس سخنگاه كه محل دريافت انتقادات، پيشنهادها و پيام هاي 
پرمهر شما مخاطبان محترم اســت درنظر دارد موضوعات مورد نظر 
شما را به طور خاص پيگيري كند. در اين راستا مشكالت و مسائل شهر، 
محله و استان خود را از طريق سامانه پيامكي، سامانه دريافت پيام هاي 
صوت يا تلگرام كه شماره و آدرس آنها در باالي همين ستون به چاپ 
رسيده، ارسال كنيد تا ما موضوع شما را با مسئول يا سازمان مربوط 
پيگيري كنيم. براي انجام بهتر اين چرخه سازنده، چنانچه مي دانيد 
مسئول و سازمان حل كننده موضوع كيست، آن را به ما معرفي كنيد 
و نام و شــماره تماس خود را به صورت كامل براي ما بگذاريد. منتظر 

دريافت پيام هاي شما هستيم.
سرويس سخنگاه

دوست مجازي يك زن كه با تهديد، وي را مورد آزار و اذيت قرار داده و 
دست به سرقت طالهايش زده بود در قرار صوري دستگير شد.

به گزارش همشهري، تحقيقات براي بازداشت متهم از چند روز قبل 
با شكايت زني جوان در دادسراي ويژه ســرقت پايتخت شروع شد. 
شاكي مي گفت در اينستاگرام با پسري جوان آشنا شده و چندين بار با 
او قرار مالقات گذاشته اما در آخرين قرارشان او نقشه شومش را اجرا 
كرده است. زن جوان در توضيح ماجرا به بازپرس پرونده گفت: حميد 
آخرين بار به بهانه اينكه مي خواهد از من كتاب بگيرد به مقابل آپارتمانم 
آمد و به محض اينكه در را بازكردم با چاقو تهديدم كرد و وارد خانه ام 
شد. او مرا به قتل تهديد كرد و مورد آزار و اذيت قرار داد. پس از آن همه 
پول هاي نقد، سكه ها و دالرهايم را سرقت كرد و گريخت. او گفت كه 

از من عكس خصوصي دارد و تهديد 
كرد كه اگر شكايت كنم عكس ها را در 
فضاي مجازي منتشر كرده و آبرويم 
را مي برد. حميد حتي مدعي شد كه 

من تنها قرباني او نيستم و با اين ترفند 
دختران و زنان زيادي را تسليم نيت شوم 

خود كرده است.

قرار صوري
با شكايت زن جوان، تحقيقات براي بازداشت متهم شروع شد اما ردي 
از وي نبود و به همين دليل مأموران از شاكي خواستند تا با مرد آزارگر 

»وقتي پزشــكان گفتند مادرمان ديگــر به زندگي 
برنمي گردد، تصميم گرفتيم با اهداي اعضاي بدنش 
به بيماران نيازمند كمك كنيم.« اين حرف هاي پسر 
جواني اســت كه همين چند روز قبل با رضايت وي و 
برادر كوچكترش، اعضاي بدن مادرشــان به بيماران 
نيازمند اهدا شد. او مي گويد مطمئن است كه مادرش 

از اين تصميم خوشحال است.
به گزارش همشــهري، اين زن 38ســاله كه فاطمه 
افتخاري نام داشت چند روز قبل به طور ناگهاني دچار 
نوسان در فشار خون شد. او از 11ســال قبل، زماني 
كه دومين فرزندش را به دنيا آورد دچار مشكل فشار 

خون شــده و مجبور بود گاهي به بيمارستان مراجعه 
كند اما اين بار مشــكل جدي تر از هميشه بود. زماني 
كه نزديكانش او را به بيمارســتاني در شهريار بردند 
به آنها اعالم شد كه وي به دليل باال رفتن فشار خون، 
دچار سكته مغزي شــده اســت. آنطور كه پزشكان 
مي گفتند يك لخته خون در سر اين زن ديده شده  و 
براي برداشتن آن نياز به جراحي بود. در اين شرايط بود 
كه زن جوان به بيمارستان رسول اكرم تهران منتقل 
شد و تحت عمل جراحي قرار گرفت. با اينكه ابتدا به نظر 
مي رسيد جراحي موفقيت آميز بوده است اما يك روز 

بعد دوباره لخته خوني در سر زن ديده شد.

اين بار اما گفتند نياز به جراحي نيست و چند روز بعد از 
نزديكان بيمار خواسته شد به بيمارستان بروند. وقتي 
همسر و دو فرزند او مقابل كادر پزشكي قرار گرفتند 
نمي دانســتند قرار اســت چه حرف هايي را بشنوند. 

ناباورانه به آنها گفته شد كه مادر خانواده دچار مرگ فرزندان زني كه دچار مرگ مغزي شده بود اعضاي بدن او را به 3بيمار اهدا كردند
مغزي شده اســت و ديگر براي بازگشت او به زندگي 
كاري از دســت پزشكان ساخته نيســت. آنها توصيه 
كردند كه بهترين تصميم در اين شرايط اهداي اعضاي 

بدن او به بيماران نيازمند است.

وداع در بيمارستان
عرفان صادقي، پسر 19ســاله اين بيمار مرگ مغزي 
از زماني كه مادرش به بيمارســتان منتقل شد يك 
لحظه هم آرام و قرار نداشت. او همراه برادر 11ساله و 
پدرش كه او هم بيمار است راهي بيمارستان شدند و 
ناباورانه حرف هاي كادر پزشكي را شنيدند. راهي جز 
پذيرش واقعيت براي شان وجود نداشت. او مي گويد: 
با پدربــزرگ و مادر بزرگم صحبــت كرديم. آنها هم 
براي شــان ســخت بود اما گفتند اگر با اعضاي بدن 
مادرم مي شود به بيماران نيازمند كمك كرد راضي به 

اهداي عضو هستند. به اين ترتيب آن روز رضايت نامه 
را امضا كرديم و آنطور كه به ما گفته شد كليه ها و كبد 
مادرم جداســازي و به بيماراني كه مدتها درد و رنج 

مي كشيدند اهدا شد.
از دست دادن مادر سخت و ناگوار است. عرفان هم از 
روزي كه مادرش را از دست داده ديگر آن عرفان قبل 
نيست اما مي گويد اهداي عضو به او تسلي داده است. 
او مي گويد: من وابستگي زيادي به مادرم داشتم و از 
دست دادنش برايم سخت اســت. از روزي كه او رفته 
برادرم كه 11ساله اســت بي قراري مي كند. پدرم هم 
بيماري ام اس دارد و همه  چيز به دوش من است. روزي 
كه در بيمارســتان با مادرم وداع كرديم سخت ترين 
روز عمرم بود. با اين همه ســختي اما اهداي اعضاي 
بدن مادرم به بيماران نيازمند تا حدي از غم مان كم 
كرده است. چون مي دانم روح مادرم هم از اين تصميم 

ما شاد است.

قرار مالقات بگذارد. به اين ترتيب شاكي براي او 
پيامي فرستاد و نقش بازي كرد و مدعي شد 
كه دلباخته وي شده تا متهم حرف هايش 
را باور كند و ســر قرار حاضر شود. نقشه 
گرفــت و متهم بي آنكه بدانــد پليس به 
كمين او نشسته، ســر قرار با طعمه خود 
در يكي از خيابان هاي تهران حاضر شــد. 
مأموران متهم را دستگير كردند و او چاره اي 
جز اقرار به جرم خود نداشت. وي گفت: مدتي 
قبل در اينستاگرام با زن جوان آشنا شدم و بعد از 
صحبت با او متوجه شدم كه تنها زندگي مي كند و وضع مالي 
خوبي دارد. به همين دليل نقشه كشيدم كه اموالش را سرقت كنم. وي 
ادامه داد: روز حادثه به بهانه اينكه مي خواهم كتابي به او بدهم، به خانه 
زن جوان رفتم و با تهديد او را مورد آزار و اذيت قرار داده و طالهايش 

را سرقت كردم. بعد از آن راهي شهرستان شدم و طال ها را 11ميليون 
تومان فروختم. بعد دوباره به تهران برگشــتم و در يك ســاختمان 
نيمه كاره مشغول به كار شدم اما درنهايت گير افتادم. وي درخصوص 
ادعايش مبني بر اينكه با دختران و زنان در اينستاگرام آشنا شده و به 
بهانه انتشار عكس و فيلم هاي شخصي شان، طعمه هايش را مورد آزار 
و اذيت قرار داده و اموالشان را سرقت كرده گفت: اين داستان خيالي 
را من براي زن جوان تعريف كردم. مي خواستم از من حساب ببرد و 
جرأت نكند شكايتي عليه من مطرح كند. درواقع مي خواستم ازمن 
بترسد و فكر كند من مرد خطرناكي هستم كه زنان و دختران زيادي را 
طعمه قرار مي دهم درصورتي كه اين ماجرا واقعيت ندارد. تنها طعمه 

من همين زن جوان بود.
اين متهم با دســتور بازپرس پرونده براي انجام تحقيقات بيشــتر و 
شناسايي جرايم احتمالي ديگر در اختيار مأموران پليس آگاهي تهران 

قرار گرفته است.
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10 ماه بيــكاري و غيبت حداقل 
حمايت هاي اقتصــادي در بدنه 
ضعيف تئاتر كشور، اتفاقي است كه 
در هجوم مشكالت ديگر هيچ گاه 
ديده نشد؛ سختي كه كم وبيش 
ديگر هنرمندان دچار آن شدند 
و همچنان با آن دســت و پنجه 
نرم مي كنند. حــاال ايده تازه اي 
مطرح شده است. بعد از شكست 
ايده اجراي آثار نمايشي با حفظ 
پروتكل ها و ادامه تعطيلي برخي 
تماشاخانه هاي خصوصي، مركز 
هنرهاي نمايشي در يك تصميم  
جديد مي خواهد با تصويربرداري و 
نمايش اينترنتي آنها از نمايش ها و 

هنرمندان حمايت كند.
بــر ايــن اســاس در هفتمين 
اطالعيه  اي كه مركــز هنرهاي 
نمايشــي در 10 مــاه گذشــته 
صادر كرده، آمده اســت: »اداره 
 كل هنرهاي  نمايشــي با توجه به 
وضعيت ناشي از شيوع ويروس 
كرونا در نظر دارد با هدف حمايت 
از فعاليت هنرمندان براي توليد 
و عرضه آثار نمايشي و همچنين 
تقويت روحيه اميد و نشــاط در 
جامعه، تعــدادي نمايش را براي 
بازتوليد و يك اجرا جهت ضبط 
حرفه اي و پخش از بستر هاي  ارائه 
آثار در فضاي مجازي مورد حمايت 

قرار دهد.
 گام نخســت اين طرح، شامل 
تعدادي از آثــاري خواهد بود كه 
)در بهمن، اسفند98 و فروردين، 
مهر و آبان99( براساس مستندات 
در تهران و اســتان ها آماده اجرا 
بودند و به خاطر تعطيلي فعاليت ها 
از روند توليــد و اجرا بازماندند.« 
قادر آشــنا، مدير مركز هنرهاي 
نمايشــي به همشهري مي گويد: 
»با حمايتي كه صورت مي گيرد، 
بعد از تصويربــرداري مي توان 
نمايش هــا را در هــر پلتفرم و 
تلويزيــون اينترنتي پخش كرد. 
در مركز نيز درصــدد راه اندازي 
يك تلويزيون اينترنتي هستيم 
كه اگر به موقع آماده شود، حتي 
تصويربــرداري از طرف ما بوده و 
اين تلويزيون ظرفيتي براي پخش 
نمايش ها خواهد بود.« وي در ادامه 
اضافه مي كند: »اين حمايت تنها 
مربوط به گروه هاي تهران نيست 
و حمايت در هر اســتان و شهري 
است. همه گروه هايي 
كه آماده هستند 
و نمايشــي را 
تـوليد و مجوز 

گرفتند و به خاطر ويروس كرونا 
موفق به اجرا نشدند، از اين حمايت 
برخوردار خواهند شد.« به گفته 
آشنا، اين حمايت مربوط به آثاري 
است كه فرايند توليد آنها در بهمن، 
اسفند98و فروردين، مهر و آبان 
99 انجام شده، اما اجرا نشده اند 
و امكان بازتوليد آنها دريك بازه 
زماني حداكثر 15روزه براي يك 
اجرا و ضبط تصويري قابل انجام 
است. همچنين در اطالعيه آمده 
است كه آثار به لحاظ طراحي توليد 
و اجرا، امكان رعايت بيشترين حد 
از پروتكل هاي بهداشتي در فرايند 
تمرين و اجرا را داشته باشد. البته 
مركز هنرهاي نمايشي براي اين 
حمايــت اولويت هايي نيز درنظر 
گرفته اســت. اولويت انتخاب با 
آثاري اســت كه متن آنها ايراني 
باشد و محدوديتي براي ارائه آثار 
عروسكي و كودك و نوجوان وجود 
ندارد. در ميان آثار نيز نمايش هاي 
با موضــوع اجتماعي كه رويكرد 
اميدبخش دارند، اولويت داشته 
و مركز از آثار كمدي نيز حمايت 
مي كند. پس از ضبــط حرفه اي 
باكيفيت آثار نمايشي در توافق با 
كارگردان، پخش اثر از سامانه هاي 

موجود انجام خواهد شد. 
براساس اعالم روابط عمومي مركز 
هنرهاي نمايشي، مبلغ حمايت از 
هر اثر تا سقف 300ميليون ريال 
است كه با توجه به وجوه مختلف 
توليد اثِر نمايشي تعيين خواهد 

شد. 
در تهران عالوه بر تماشاخانه هايي 
كه قرار بر اجراي اثر در آن مكان ها 
بوده، با توجه به تقاضاها درصورت 
موافقت مديران تاالرهاي تحت 
پوشش اداره  كل  هنرهاي  نمايشي 
)مجموعه تئاتر شهر، تماشاخانه 
ســنگلج و تاالر هنــر( امكان 
اســتفاده از اين تاالرها نيز براي 
اجرا و ضبط آثار وجود دارد. ثبت 
تقاضا از طريق مراجعه به بخش 
»حمايت از توليد آثار نمايشــي 
براي عرضــه در فضاي مجازي« 
در درگاه ايران تئاتر به نشــاني 
)theater. ir( از تاريــخ 15آذر 
تــا 30آذر 99امكان پذير خواهد 
بود. ايجاد اين امكان به طور حتم 
نمي تواند تمام مشــكالت را حل 
كند، اما شايد بتواند بخش كوچكي 
از دغدغه هاي هنرمندان چه در 
اجراي آثار و چه بعد اقتصادي را 
مرتفع كند. بايــد ديد چه تعداد 
گروه متقاضي اين طرح خواهند 
بود و مركز هنرهاي نمايشــي تا 
چه اندازه مي تواند اين حمايت را 

داشته باشد.

مدير مركز هنرهاي نمايشي از ايجاد يك تلويزيون اينترنتي 
براي حمايت از تئاتر ها خبر داد 

 اينترنت روي صحنه
تئاتر ايران 

دريچه

ياور يگانه 
روزنامه نگار

مهرداد طبرسي
روزنامه نگار

ديويد هيوم، فيلسوف 
نامــدار بريتانيايي در 
قرن هجدهم را بيشتر 
به تجربه گرايي و نقدهاي او بر نظريه عليت مي شناسند، 
اما هيوم درباره زيبايي شناســي نيز تأمل كرده اســت. 
2رســاله »در باب معيار ذوق« و »در بــاب تراژدي« در 
ميان تأمالت زيبايي شناسانه هيوم مشــهورترند، اما او 
تأمالت ديگري نيــز درباره زيبايي شناســي انجام داده 
اســت. محســن كرمي به تازگي كتاب »جســتارهاي 
زيبايي شناختي« ديويد هيوم را كه مجموعه 8رساله حول 
محور زيبايي شناسي است به فارسي ترجمه كرده است. 
نقد كتاب »جستارهاي زيبايي شناختي« عصر دوشنبه 
به صورت مجازي با حضور امير مازيار و محسن كرمي و 

ميزباني رامتين شهبازي برگزار شد.
در ابتداي نشســت، محســن كرمي به توضيــح درباره 
»جستارهاي زيبايي شناســي« هيوم پرداخت: »كتاب 
جستارهاي زيبايي شــناختي 8جستار را شامل مي شود 
كه اساس زيبايي شناسي را در برمي گيرد. شهرت هيوم 
روي هيچ يــك از آثارش بــه اندازه كتاب جســتارهاي 
اخالقي و جستارهاي زيبايي شناختي كار نكرده است. او 
جستارنويسي را به اين خاطر انتخاب كرده كه مي توانسته 
مطالب را در قالب ادبــي و به زيبايي بيــان كند. هيوم 
به اين شــيوه نگارش عالقه منــد بود و نيمــي از آثار او 
جستار است. گســتره بحث هاي هيوم در فلسفه عام و 
هنر و زيبايي شناســي اهميت فراواني دارد و او تأمالت 
عميقي در زيبايي شناسي و روانشناسي هنر انجام داده 
است. اگر ديويد هيوم و انديشــه اش نبود، عقل گرايي و 
فلسفه امروزي چنين جايگاهي نداشت. درواقع فلسفه 
تحليلي بيش از همه وامدار هيوم است.« او درباره ترتيب 
جستارها، گفت: »ابتدا قصد داشــتم به لحاظ اهميت و 
مضمون جستارها را ترتيب بندي كنم، اما باتوجه به آنكه 

ديويد هيوم، نويســنده اثر به لحاظ تاريخي جستارها را 
دسته بندي كرده بود، تصميم گرفتم باتوجه به زمان آنها 

جستارها را مرتب كنم.«
امير مازيار، اســتاد فلســفه و مترجم آثار فلســفي كه 
در مقام منتقــد در جلســه حاضر بود، ســخنان خود 
را باارزش و اهميت هيــوم در تاريخ فلســفه آغاز كرد: 
»هيــوم از مهم ترين فيلســوفان قرن هجدهم اســت 
كه به دليل باريك انديشــي ها و ذهن نقــاد و ايده پرداز 
خود، در حوزه هــاي گوناگوني ازجمله فلســفه اخالق 
و زيبايي شناســي و... تأثيرگذار بوده اســت. مجموعه 
بحث هاي زيبايي شناســي كه در كتاب »جســتارهاي 
زيبايي شناختي« گرد آمده، تأثير بسزايي در جهت دهي 
بحث زيبايي شناسي داشته است. تذكر اين نكته ضروري 
است كه در جستارها به وفور با واژه هنر برخورد مي كنيم، 
اما مراد هيوم از هنر هميشــه هنرهاي زيبا نيست، بلكه 

خيلي وقت ها فنون را مدنظر داشته است.«
مازيار ســپس به نقد ترجمه كتاب پرداخــت و گفت: 

»ترجمه كتاب »جســتارهاي 
زيبايي شناختي« ويژگي هايي 
دارد كه سبب ممتازي آن شده 
است. حوزه مطالعاتي مترجم، 

فلسفه هنر و زيبايي شناسي است 
و معادل ها را با آگاهي و اشراف و دقت انتخاب كرده است. 
اين دقت ها سبب ارزشمندي اثر شده است. عالقه مندي 
مترجم به زبان و ادبيات فارســي نيز در اين امر بي تأثير 
نبوده اســت.« در ادامه جلســه، محســن كرمي نيز به 
صحبت درباره دشواري هاي ترجمه اثر پرداخت: »يكي از 
دشواري هاي ترجمه اين اثر فاصله زماني نثر كتاب است. 
برخي از واژگان متن 300سال با واژگان امروز فاصله دارد. 
همچنين كتاب شامل متن فلسفي جدي و ادبي است و 
براي اينكه در ترجمه دچار ابهام و كژتابي نشوم، بسيار 
در اين زمينه جســت و جو كردم؛ ترجمه اين اثر در عين 
دشواري  بســيار لذتبخش بود؛ چراكه چيزهاي زيادي 
حين ترجمه آموختم و درنهايت ســعي كــردم زباني را 
انتخاب كنم كه به زبان هيوم نزديك باشد تا فهم مطالب 

آسان شود.« 
نشســت نقــد و بررســي ترجمــه »جســتارهاي 
زيبايي شناســي« به همت معاونت پژوهشــي دانشگاه 
سوره و همكاري دانشگاه هنر برگزار شد. »جستارهاي 
زيبايي شناسي« ديويد هيوم را نشــر كرگدن با ترجمه 
محســن كرمي در 1۶0صفحه به قيمت 3۵هزار تومان 
منتشر كرده است. »در باب لطفات ذوق و انفعال«، »در 
باب ســخن وري«، »در باب پيدايي و پيشرفت هنرها و 
علوم«، »در باب سادگي و آراستگي در نگارش«، »در باب 
تراژدي«، »در باب معيار ذوق«، »در باب آراســتگي در 
هنرها« و »در باب جستارنگاري« فصل هاي 8گانه كتاب  
هستند. استاد مصطفي ملكيان، ويراستاري علمي ترجمه 

فارسي اين كتاب را عهده دار بوده است.

ارديبهشت امســال چند 
ماهــي از شــيوع كرونــا 
مي گذشت و موج تعطيلي 
يا تعويق مراسم و جشنواره هاي ســينمايي به راه افتاده بود. در همان 
اوايل ارديبهشت خبر رسيد كه كرونا مراسم اسكار امسال را - كه در آن 
زمان مدت زيادي تا برگزاري آن باقي مانده بود - بي نصيب نگذاشته و 
قوانين نود و سومين دوره اين مراسم را دستخوش تغييراتي كرده است.

 آكادمي اســكار اعالم كرد، به دليل شــيوع كرونا و تعطيلي گسترده 
سينماها، برخالف دوره هاي گذشــته كه تنها فيلم هايي مي توانستند 
در مراسم اســكار شــركت كنند كه حداقل به مدت 7روز متوالي در 
 شهر لس آنجلس ايالت كاليفرنيا اكران شده باشند، در دوره پيش رو، 
فيلم هايي كه قرار بود به روي پرده بروند، اما به ناچار در سرويس هاي 
ويدئو درخواســتي )VOD( ۶0روز اكران آنالين داشته اند، مي توانند 
در مراســم شــركت كنند.  پس از آن، زمزمه هايي دربــاره به تعويق 
افتادن مراسم اسكار به گوش رســيد تا اينكه سرانجام به طور رسمي 
اعالم شد اســكار به جاي 28 فوريه )10اســفند( در 2۵آوريل2021 
)۵ارديبهشت1۴00( برگزار مي شود. مراسم اسكار تنها 3بار در تاريخ 
برگزاري اش به تعويق افتاده بود؛ سال1938 به دليل سيل لس آنجلس، 
سال19۶8 به سبب ترور مارتين لوتركينگ و سال1981 به دليل اقدام 
به ترور رونالد ريگان و كرونا چهارمين تأخير را در مراسم اسكار رقم زد.

با وجود اينكه موعد برگزاري اسكار به تأخير انداخته شده، با اين حال 
تعداد فيلم هايي كه اكران آنالين را آزموده اند، آنقدر زياد نيســت كه 
متناسب با جالل و جبروت مراسم اسكار باشد. در واقع، هدف مسئوالن 
آكادمي از به تعويق انداختن مراسم اين بود كه تا بهار سينماها باز شوند 
و فيلم هاي بيشتري اكران شوند و تعداد شركت كنندگان در ديدني ترين 
مراسم سينمايي جهان افزايش يابد. اما حاال كه به نظر مي رسد سينماها 
همچنان تا بهار بسته خواهند ماند، مسئوالن اسكار قصد دارند حداقل 

اين مراسم را به صورت زنده و نه مجازي برگزار كنند.
اسكار همچون فيلم 3ساعته جذابي اســت كه در آن تعداد زيادي از 
هنرپيشــگان مرد و زن، كارگردانان مشهور و چهره هاي شناخته شده 
دنياي سينما و سرگرمي حضور دارند و معموال بين 20 تا 30ميليون نفر 
تماشاگر تلويزيوني دارد كه همين رقم نشان مي دهد مراسم اسكار چه 
ارزشي براي تبليغات تلويزيوني دارد. مسلما برگزاري مجازي اين مراسم 
مي تواند به كاهش تعداد تماشاگران و متقابال افت تبليغات تلويزيوني 
بينجامد كه اين موضوع خوشايند دست اندركاران اين مراسم نيست. 
آكامي اسكار براي پيشگيري از وقوع چنين مسئله اي دست به كار شده و 
در حال بررسي اين موضوع است كه چند نفر مي توانند در سالن برگزاري 
مراسم اسكار - كه 3۴00صندلي دارد - حضور پيدا كنند. گويا به تازگي 
گروهي از اعضاي آكادمي اسكار بازديدي از فضاي داخلي اين سالن انجام 
داده اند تا ظرفيت هاي موجود را براي برگزاري زنده اين مراسم بسنجند. 
هنوز پروتكل هاي بهداشتي تعيين شــده براي اين مراسم اعالم نشده 
است و بايد ديد بازيگران و ســينماگران پابه سن گذاشته اي كه بيشتر 
در معرض تهديد كرونا هستند، مي توانند در اين مراسم شركت كنند 
يا خير. البته پيش از اين، جايزه امي - كه به اسكار توليدات تلويزيوني 
مشهور اســت - به صورت مجازي برگزار شــد و هرچند از شور و حال 
هميشگي آن خبري نبود، اما در كل بايد آن را تجربه اي موفق ارزيابي 
كرد. اين احتمال وجود دارد كه تجربه ساير جوايز سينمايي همچون 
گلدن گلوب، منتخب منتقدان، انجمن بازيگران و بفتا كه پيش از اسكار 
برگزار مي شوند، به مسئوالن آكادمي ايده هايي براي هرچه بهتر برگزار 

كردن مراسم خودشان بدهد.

آنالين يا زنده؛ مسئله اين است!
مسئوالن آكادمي به دنبال برگزاري زنده 

مراسم اسكار هستند 

 گزارشي از جلسه نقد و بررسي ترجمه كتاب 
»جستارهاي زيبايي شناختي«  اهميت هيوم بودن

كرونا آمد، فيلم هم آمد
بخش نخســت صحبت هاي دبير جشنواره 
ســينما حقيقت به اســتقبال غيرمنتظره 
مستندسازان از فراخوان جشنواره چهاردهم 
در اوج روزهــاي كرونا اختصاص داشــت. 
حميدي مقدم گفت: 89۴فيلم در دبيرخانه 
جشنواره ثبت شد كه با تصورات ما از وضعيت 
استقبال از جشنواره امسال با توجه به شيوع 
بيماري كرونا بســيار متفاوت بود و در واقع 
اين تعداد اثر رسيده موجب شگفتي ما شد. 
به گفته او بعد از بررســي هاي الزم فيلم ها 
توسط هيأت هاي انتخاب، سرانجام ۶7فيلم 
در بخش مســابقه ملي، 2۶فيلم در بخش 
مستند كوتاه و 1۶فيلم در بخش مستند بلند 
براي نمايش در جشــنواره انتخاب شده اند. 
همچنين در بخش ويژه شهيد آويني 31اثر 
و در بخش ويژه كرونا 2۵فيلم براي نمايش 
آنالين در قالب جشنواره چهاردهم سينما 

حقيقت انتخاب شده است.

حقيقت دنيا
توقف ســفرها و شرايط دشــوار ميزباني از 
مهماناني كه همواره در جشــنواره سينما 
حقيقت توســط برگزاركننــدگان دعوت 
مي شدند موضوع بخش ديگري از حرف هاي 
دبير جشــنواره با اهالي رســانه بود. دبير 
جشنواره ســينما حقيقت گفت: به خاطر 
شرايط خاص ناشي از پاندمي كرونا در دنيا 
به ناچار دعوت مهمانــان را لغو كرديم ولي 

نمي توانســتيم به بخش بين الملل و البته 
مستندهاي جهاني بي توجه باشيم به همين 
دليل تصميم گرفتيم مستندهاي اين بخش 
را به سياق هر ســال انتخاب و براي نمايش 
خريداري كرده اما بخــش بين الملل را به 
صورت غيررقابتي برگزار كنيم. همچنين در 
بخش بين الملل چشم انداز مستند شيلي را 

هم درنظر گرفته ايم.

حقيقت آنالين
طبق اعــالم دبيــر جشــنواره چهاردهم 
ســينماحقيقت پلتفرم هــاي نمايــش 
آنالين هاشــور، نماوا، فيليمو و تيوا موضع 
نمايش آنالين فيلم ها و پوشــش تصويري 

رويدادهاي جشنواره را برعهده دارند. به گفته 
حميدي مقدم پلتفرم هاشــور قرار است در 
شمايل پرديس چارسو ميزبان نمايش تمام 
آثار جشنواره براي اهالي رسانه باشد و مراسم 
اختتاميه و بزرگداشــت ها در پلتفرم تيوا به 
نمايش درخواهد آمــد. همچنين 2پلتفرم 
نماوا و فيليمو هم بــراي عموم عالقه مندان 
در دســترس خواهد بود تا درصورت تمايل 
براي مستندهاي مورد نظرشان در جشنواره 

امسال بليت بخرند و آنها را تماشا كنند.

مرگ حقيقي، يادبود مجازي
كرونا فقط برگزاري معتبرترين جشــنواره 
مستند كشور را دچار تغيير نكرده بلكه جامعه 

مستند كشور را هم با تغيير و دگرگوني فراوان 
روبه رو كرده است. امســال كرونا منوچهر 
طياب، خسرو سينايي، اكبر عالمي و حميد 
سهيلي را از كالبد مستندسازي كشور جدا 
كرد و حاال قرار است در جشــنواره سينما 
حقيقت براي اين درگذشــتگان مراســم 
يادبودي برگزار شــود و در واقع يك روز از 
7 روز  مدت برگزاري جشنواره به اين افراد 
تقديم شود. به جز اين البته مراسم بزرگداشت 
چهاردهمين جشنواره سينما حقيقت به نام 
3مستندســاز ثبت خواهد شد. بزرگداشت 
كامران شــيردل، مهوش شيخ االسالمي و 
فرشاد فدائيان در جشــنواره امسال برگزار 

خواهد شد.

جايزه و بودجه
بنا بر تأكيد دبير جشنواره سينما حقيقت 
امســال قرار اســت يك جايزه ويژه براي 
بهتريــن فيلم در حــوزه فرهنگ مقاومت 
و تبيين شــخصيت سردار شــهيد قاسم 
سليماني اهدا شود. حميدي مقدم همچنين 
در بخش ديگــري از صحبت هايش اعالم 
كرد باتوجه به آنالين شــدن جشــنواره و 
تأكيد رئيس ســازمان سينمايي بر كاهش 
هزينه هاي برگزاري جشــنواره، اين دوره 
از جشنواره را با بودجه اي حدود 2ميليارد 
تومان برگزار خواهيم كرد. بودجه جشنواره 
سينما حقيقت در سال گذشته 3ميليارد و 

700 ميليون تومان بود.

روز گذشته نشســت خبري دبير چهاردهمين جشنواره 
بين المللي سينما حقيقت با اهالي رسانه به صورت آنالين 
برگزار شد. مهم ترين اتفاق در آستانه جشنواره امسال شايد 
چونان ديگر جشنواره هاي سينمايي دنيا بحث برگزاري جشنواره در روزگار عجيب كرونايي است. 
آنالين شدن جشنواره هاي سينمايي در دنيا حاال به اتفاقي معمولي بدل شده است ولي در ايران 
هرچند از ابتداي سال تا به حال حرف هاي بسياري درباره برگزاري آنالين يكي دو جشنواره سينمايي 
زده شد اما هيچ كدام تا كنون به طور واقعي نتوانستند جشنواره را آنالين برگزار كنند. آخرين نمونه 
اين موضوع تالش و تبليغات فراوان برگزاركنندگان جشنواره فيلم كودك و نوجوان اصفهان بود كه 
هرچقدر هم درباره آنالين برگزار شدنش حرف زده شد اما دست آخر مديران بنياد سينمايي فارابي 
ترجيح دادند كه براي جمع محدودي از دبيران و عالقه مندان، نمايش فيزيكي فيلم ها در يكي دو 
سينما را هم تدارك ببينند و كار به جايي رسيد كه نشست خبري هاي فيلم هاي جشنواره به محملي 
براي اعتراض به مسائل پيراموني كنترل كرونا و اجباري شدن ماسك و انتقاد به مديران دولتي بدل 
شد. حاال اما محمد حميدي مقدم، دبير چهاردهمين جشنواره سينما حقيقت تصريح و تأكيد كرد 

كه نخستين جشنواره سينمايي آنالين كشور در سال99، جشنواره تحت مديريت او خواهد بود.

در نشست خبري چهاردهمين جشنواره حقيقتي كه مجاز است
بين المللي سينما حقيقت چه گذشت؟

 در اليحه بودجه ســال 1۴00، براي توليــد برنامه هاي 
تلويزيوني و راديويي در ســازمان صداوســيما 2هزار و 
۶19ميليارد تومان پيشــنهاد شــده اســت. به گزارش 
همشهري، روز گذشته با تقديم اليحه بودجه به مجلس، 
بســياري منتظر رقم پيشــنهادي دولت براي سازمان 
صداوســيما بودند. رقم پيشــنهادي بودجه ســازمان 
صداوسيما براي سال 1۴00نسبت به بودجه مصوب سال 
99افزايش محسوسي دارد. بودجه مصوب نهايي سازمان 
صداوسيما در سال 99، مبلغ يك هزار و 91۵ميليارد تومان 
بوده اســت. جزئيات اين بودجه براي توليد برنامه هاي 
مختلف در سال 1۴00 شامل مواردي چون توليد و پخش 
برنامه براي صداوسيماي مراكز اســتاني، توليد و تامين 
برنامه در بستر فضاي مجازي و شبكه هاي تعاملي، توليد 

و پخش سيماي سراســري و همچنين صداي سراسري 
است. برنامه گسترش فعاليت هاي رسانه اي برون مرزي و 
توليد، تامين، پخش، خبر، گزارش ها و مستندات خبري 
هم در جزئيات اين بودجه گنجانده شــده است. از نكات 
جالب بودجه، مكلف شدن ســازمان صداوسيما به واريز 
درآمدهاي تبليغاتي پخش مسابقات ورزشي به خزانه داري 
كشور است تا اين وجه به نســبت 30 به 70 به ترتيب در 
اختيار وزارت ورزش و صداوســيما قرار بگيرد. در بودجه 
سال 1۴00، به دولت اجازه داده شده كه درصورت مجوز 
از مقام معظم رهبري، تا سقف 1۵0 ميليون يورو از منابع 
ورودي ســال 1۴00 صندوق توســعه ملي را به صورت 
تســهيالت ارزي يا تضمين دولت، براي توسعه كمي و 
كيفي برنامه هــاي توليدي، پويانمايي، مســتند، فيلم و 

سريال در اختيار صداوسيما قرار دهد.

سهم موسيقي و تجسمي
براســاس اليحه بودجه دولت در ســال 1۴00، بودجه 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 12۵۵ميليارد و8۴ميليون 
تومان است كه مجموع بودجه هاي پيشنهادي موسيقي 
و هنرهاي تجسمي به 12۵ميليارد و900ميليون تومان 
مي رسد. بودجه پيشنهادي اين دو حوزه در سال1۴00 
نسبت به سال گذشته با افزايش بالغ بر 30ميليارد توماني 

همراه بوده است.

صداوسيما مكلف به واريز وجه ناشي از تبليغات مسابقات ورزشي به خزانه كل كشور شده است 

بودجه پيشنهادي صداوسيما در سال 1400

مسعود مير
روزنامه نگار

فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار

»مادر« براي نابينايان 
در آســتانه ســالروز 
علــي  درگذشــت 
حاتمي، نســخه ويژه 
نابينايان فيلم سينمايي 
»مــادر« بــا صــداي 
احترام برومند منتشر 

مي شود. به گزارش همشهري، نسخه ويژه نابينايان فيلم سينمايي 
»مادر« ســاخته علي حاتمي امروز، ساعت 19 از راديو سوينا پخش 
مي شــود و پس از آن، روي سايت آن در دســترس مخاطبان قرار 
 مي گيرد. عالقه مندان مي توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتي سوينا

 به فايل صوتي فيلم هاي سينمايي توضيح دار دسترسي داشته باشند. 
نظارت متن و ضبط اين برنامه بر عهده كيــوان كثيريان بوده و متن 

روايت اين فيلم را محدثه واعظي پور نوشته است.

كتاب

تئاتر

   ثبت سند مهم بود
محمد حميدي مقدم در بخش پرسش و پاسخ اين نشست به سؤال همشهري پاسخ داد كه شرح اين 
سؤال و جواب را مي خوانيد. همشهري: تأثير كرونا بر فيلم هاي مستند )چه در سوژه يابي و چه در 
فرايند ساخت( به مثابه جنگ جهاني سوم چه بوده است؟ ما معتقديم مستندسازان چشم حقيقت ياب 
و حقيقت بين اين روزگار هستند ولي مي خواهيم بدانيم سياست يا ترجيح مديران جشنواره بر اين 
است كه آثاري يكدست و احتماال با نگاهي غيرانتقادي و صرفا حماسي در بخش ويژه كرونا به نمايش 
درآيند يا مستندهاي انتقادي هم ســهمي از اين بخش خواهند داشت؟ محمد حميدي مقدم: ما 
معتقديم در مستندسازي پيش از هر چيز شرايط و سوژه بايد تحليل شود. در موضوع مورد بحث ما 
با توجه به سرعت فراگيري كرونا در دنيا، گروهي از فيلمسازان معتقد بودند بايد تامل كرد اما گروهي 
ديدند با اين رويه سندها از دست مي رود و به سمت ثبت سند رفتند و واقعيت هاي جهان معاصر در 
اين روزگار را ضبط كردند. طبعا رسوخ بيماري در جان و جسم كادر درمان يك وضعيت عمومي و 
مورد توجه در دنيا بود كه مستندسازان ما هم بسيار ســراغش رفتند. تأكيد مي كنم نگاه ما يك 
نگاه همه جانبه است و همه آثار كه واجد شرايط فرمي و محتوايي توامان بودند بدون نگاه شخصي 
يا دستوري ديده شدند و از ميان آثار 25فيلم مستند انتخاب شدند. البته با گذر زمان و طبعا بعد از 
نمايش فيلم ها ابعاد اين تجربه بيشتر مشخص خواهد شد اما درهرحال عده اي جان بر كف كه علقه ها 

و معيارهاي ما در ذهنشان نبوده روزهاي ما را ثبت كردند و به تصوير كشيدند.

شنواره
ج
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كيوسك جهان نما

 با موضع گيري ويليام بار، دادستان كل 
آمريكا عليه ادعاهاي تقلب گســترده آمريكا

انتخاباتي، دونالد ترامپ كار سختي براي 
متقاعد كردن ديگران و باور ادعاهايش دارد؛ وقتي بار، 
دادستان منصوب ترامپ كه گفته مي شد فقط به خاطر 
ارادتش به ترامپ به اين ســمت رســيده حرف هاي 
رئيس جمهور را باور نمي كند، بسيار سخت است كه 

انتظار داشته باشيم ديگران حرف او را باور كنند.
صحبت هاي بار عليه ادعاهاي ترامپ و تيم او، عالوه 
بر اينكه تالش هــاي حقوقي تيم ترامــپ را تقاليي 
بيهوده نشان مي دهد، نشان دهنده شكاف عميق بين 
نزديكان رئيس جمهوري آمريكاست. بار گفته است 
وزارت دادگستري آمريكا مدركي از تقلب گسترده در 
انتخابات  ماه پيش كه به پيروزي جو بايدن منجر شد 
پيدا نكرده است. اين در حالي است كه رودي جولياني، 
وكيل شخصي ترامپ، دست از تقال برنداشته و چند 
شــكايت حقوقي با شانس بســيار كم را عليه نتيجه 
انتخابات ثبــت كرده و همين حاال هــم چند ادعاي 

حقوقي ترامپ در جريان است.
بار، كه به دفعات از ســوي دمكرات ها متهم شــده 
اعمال قانون در آمريكا را سياســي كرده اســت، به 
آسوشيتدپرس گفته كه دادستان ها هيچ مدركي پيدا 
نكرده اند كه ادعاهاي ترامپ درباره تقلب گسترده در 
انتخابات رياست جمهوري سوم نوامبر را تأييد كنند. 
او گفته است: »تا امروز، ما هيچ تقلبي در مقياسي كه 

بتواند نتيجه انتخابات را تغيير بدهد پيدا نكرده ايم.«
اين صحبت هاي بار با واكنش ستاد ترامپ مواجه شده 
و ستاد ترامپ گفته است كه دادگستري به اندازه كافي 

در اين باره تحقيق نكرده است.
به گزارش پولتيكو، جولياني و جنا اليس، مشاور حقوقي 
ارشد ستاد ترامپ، دقايقي بعد از صحبت هاي بار به او 
حمله كردند. اين دو مدعي شدند كه دادگستري بدون 
اينكه با شــاهدان رفتارهاي غيرقانوني در انتخابات 

مصاحبه كند اينطور نتيجه گيري كرده است.
يك سخنگوي دادگستري هم همان روز سه شنبه بعد 
از صحبت هاي بار، اعالم كرد كه دادگستري همچنان 
به تحقيقات درباره ادعاهاي مطرح شده درباره تقلب 
احتمالي در انتخابات رســيدگي خواهد كرد و تأكيد 
كرد كــه بــار در گفت وگويش احتمــال تقلب را رد 

نكرده است.
فاصله گيري دادستان كل آمريكا از ترامپ و ادعاهايش، 
برخالف روند حمايت هــاي پيشــين او از ادعاهاي 
عجيب و هميشگي ترامپ به شــمار مي رود. او پيش 
از انتخابات، از ادعاهاي رئيس جمهــور درباره اينكه 

رأي پستي مي تواند زمينه ســاز تقلب گسترده باشد 
حمايت مي كرد.

ترامپ سابقه طوالني در حمله به اعضاي دولت خود 
دارد و بارها افرادي را كه برخالف نظر او صحبت كرده  
و تصميم گرفته اند، اخراج كرده است. حمالت او كه 
معموال متوجــه دمكرات ها بود، از بعــد از انتخابات 
جمهوريخواهان را هدف گرفته و هركس كه در ادعاي 
ترامپ تشكيك كند، به دشمن ترامپ تبديل مي شود.

بار بالفاصله بعد از صحبت هايش در كاخ سفيد توسط 
خبرنگاران ديده شده اما قرار مالقات با مارك ميدوز 
رئيس دفتر رئيس جمهور از پيش گذاشته شده بود. 
بار در گفت وگويش احتماال با درنظر داشتن عواقب 
موضع گيري اعــالم كرد كه جان دورهــام، يكي از 
دادستان هاي آمريكايي را كه روي تحقيقات درباره 
دخالت روس ها در انتخابات تحقيق مي كرد به عنوان 
بازرس ويژه انتخاب كرده تا تحقيقاتش را در اين باره، 
 به پيش ببرد و با اختيارات بيشتري به كارش ادامه 
دهد. اين حكم به اين معناست كه دورهام كارش را 
در دولت بايدن ادامه خواهــد داد و عمال حكم يك 

   ترامپ  در فكر بازگشت به كاخ سفيد
رئيس جمهور آمريكا در يك جشن كريسمس درباره »4سال ديگر« در كاخ سفيد صحبت كرده و گفته است كه اين 4سال يا 

ژانويه امسال شروع مي شود يا ژانويه سال2025.
به گزارش سي ان ان، ترامپ در اين مراسم كه بدون رعايت پروتكل هاي بهداشتي برگزار شده گفته است: »4سال شگفت انگيز 
را در اينجا داشتم. مي خواهيم 4سال ديگر هم داشته باشيم. در غير اين صورت، 4سال ديگر مي بينمتان.« او در اين مراسم 
بار ديگر ادعاي نادرست خود را مطرح كرد و گفت كه برنده انتخابات شده. گفته مي شود كه ترامپ مي خواهد اعالم كند كه 
4سال ديگر دوباره در انتخابات شركت خواهد كرد. او زماني اين تصميمش را عملي خواهد كرد كه مجبور شود بپذيرد بازنده 
اين انتخابات شده است. او، آنطور كه نزديكانش گفته اند، ضمن حمله به نتيجه اين انتخابات و تكرار ادعاهايش درباره تقلب، 

نامزدي اش را براي انتخابات 4سال ديگر اعالم خواهد كرد.

   هم دستان كرونا
سازمان ملل متحد در گزارش 
خود اعالم كرده كــه عالوه بر 
همه گيري كرونــا، چالش هاي 
مختلفــي در جهــان مانند 
درگيري هاي سياسي، تغييرات 
آب وهوايي و افزايش شــيوع 
بيماري هاي گوناگون، به بحران 
افزايش تعــداد نيازمندان به 
كمك بشردوستانه، دامن زده 

است.

  درگيري هــاي سياســي: 
افزايش كشمكش  بين كشورها، 
غيرنظاميان به ويژه كودكان، زنان 
و دختران را در معرض بيشترين 
آســيب قرار داده است. امسال 
براي نهمين سال پياپي، 90درصد 
از آمار مرگ ومير ناشي از حمالت 
نظامي، شهروندان عادي بوده اند. 
51ميليون نفر در دهه اخير به دليل 
جنگ و خشونت بي خانمان  شدند 
كه ركورد بي سابقه اي در جهان 
است. تعداد پناهجويان نيز 2برابر 
شده و به 20ميليون نفر رسيده 

است.
  آب وهوا: جهان در يك ســال 
اخير مانند 10سال گذشته به دنبال 
بحران هاي آب وهوايي و بالياي 
طبيعي شاهد گرم ترين روزها و 
سال ها بود كه به ويژه كشورهاي 
فقيــر را تحت تأثير قــرار داد. 
انتظار مي رود كشورها در 3ماهه 
نخست سال آينده ميالدي شاهد 
تغييرات آب وهوايي بيشــتري 
ازجمله پديده »النينا« باشند كه 
درجه حرارت آب  درياها، الگوي 
بارش ها و حركت توفان ها را تغيير 

مي دهد.
  افزايش شــيوع بيماري ها: 
شــيوع بيماري هاي مختلف در 
يك سال گذشته نظام درمان را 
تقريبا در همه كشورها زمينگير 
كرده اســت. بيش از 5ميليون 
كودك زير 5ســال با خطر وبا و 
اسهال شديد روبه رو هستند. اين 
همه گيري مي تواند نتيجه 20سال 
پيشرفت در مبارزه با بيماري هايي 
مانند ايدز و ماالريا را از بين ببرد 
و آمار مرگ ومير ساالنه را تا 2برابر 

افزايش بدهد.

باج انتخاباتي مكرون به جناح راست

امانوئل مكرون، سياستمدار وابسته به جناح ميانه رو فرانسه كه فرصت 
زيادي تا پايان دوره نخست رياســت جمهوري خود ندارد، قصد دارد 
تا با همراه كردن هردو جناح چپ و راست با پشتوانه اي محكم، قدم 
در رقابت انتخاباتي بهار2022 بگذارد. رئيس جمهور فرانسه كه فعال 
مارين لوپن، رئيس حزب جبهه ملي راست افراطي فرانسه را به عنوان 
رقيب در مقابل خود دارد، در ماه هــاي اخير با اتخاذ مواضع افراطي، 

به دنبال جلب حمايت محافظه كاران بوده است.
به گزارش شبكه الجزيره، برخي تحليلگران معتقدند كه تغيير مواضع 
اخير مكرون براي جلب نظر جناح راست كافي نيست. الكسيس پولين، 
تحليلگر سياســي مي گويد: »آنچه مكرون انجام مي دهد فقط آماده 
شدن براي موفقيت بزرگ لوپن اســت. راي دهندگان راست افراطي 
مكرون را فقط يك رئيس جمهــور مصنوعي مي بينند كه مي خواهد 
وانمود كند كه مي فهمد.« اما به نظر مي رســد انگيــزه مكرون براي 

گرايش هاي اخيرش خيلي پيچيده تر باشد.
انتخابات بعدي رياست جمهوري فرانسه 1.5سال ديگر برگزار مي شود، 
اما احزاب چپ و راست به غير از لوپن كه در دور دوم انتخابات2017 
با مكرون رقابت كرد، هنوز نامزد قوي و قابل دفاعي معرفي نكرده اند. 
با اينكه لوپن در نهايت انتخابات را با نتيجه 35درصد به 65درصد به 
مكرون واگذار كرد، اين نگراني در حزب رئيس جمهور فرانسه وجود 

دارد كه شرايط ممكن است در سال2022 متفاوت باشد.
افزايش آمار بيــكاري به دنبال همه گيري كرونــا يكي از چالش هاي 
اساسي مكرون خواهد بود و تقالي او براي رهايي از يك چهره نخبه گرا 
كه قبال در بانك فعاليت مي كرده و خبــر از دغدغه هاي طبقه كارگر 
و متوســط ندارد، ادامه دارد. اين، كار مكرون را براي حفظ تعادل در 
شرايطي كه بايد حمايت جناح راســت را به دست بياورد، اما از جناح 
چپ هم خيلي فاصله نگيرد، سخت مي كند. با وجود اين، يك سري 
اقدامات بحث برانگيز از سوي كســي كه خودش را ميانه رو مي داند، 
راي دهندگان در 2سوي طيف سياســي را گيج كرده است. به ويژه 
طرح 2قانوني كه قرار اســت به زودي وضع شود، اين گمان را در بين 
خيلي از ناظران ايجاد كرده كه مكرون قصد باج دادن به جناح راست 
افراطي را دارد. طرح پيشنهادي او با عنوان »اليحه امنيت عمومي« 
فعال توانسته رأي موافق پارلمان اين كشور را بگيرد. به ويژه يك بند اين 
قانون، خشم منتقدان را برانگيخته است: منع انتشار تصوير نيروهاي 
پليس درصورتي كه سالمت جسمي و ذهني آنها را تهديد كند. كساني 
كه اين قانون را نقض كنند 45هزار يورو جريمه و يك سال زندان در 

انتظارشان خواهد بود.
اليحه دوم كه  ماه آينده در پارلمان بررسي مي شود، بخشي از برنامه 
تشــديد برخورد با »افراط گرايــي« و آنچه مكــرون »تجزيه طلبي 
اسالمي« ناميده، اســت. براســاس اين قانون، منابع مالي خارجي 
مساجد، كنترل، تحصيل كودكان در خانه، محدود و طرح ويژه صدور 

مجوز براي رهبران اسالمي درنظر گرفته مي شود.
اين طرح ها واكنش 33چهره برجســته كه سال2017 به مكرون 
رأي داده بودند، را به دنبال داشت و آنها در نامه اي سرگشاده به هر 
2اليحه به دليل »عدول از آزادي اطالعات، عقيده، باور، تحصيالت، 
مشــاركت، تظاهرات و اعتراض« انتقاد كردند. در اين نامه آمده: 
»سكوت ما در برابر اين حمله به آزادي ها و حقوقمان، به معني تحقق 
آرزوي راست افراطي نئوفاشيســت و پا گرفتن يك دولت مستبد 
است.« از سوي ديگر اما راست گراهاي افراطي فرانسه از هردو اليحه 
حمايت كرده  و حتي برخي خواستار ســختگيرانه تر كردن برخي 

بندهاي آن شده اند.
جردن بنيــال، معاون حــزب اجتماع ملي فرانســه دربــاره طرح 
تجزيه طلبي اســالمي گفته اســت: »طرح هاي بزدالنه به رفع اين 
چالش كمك نمي كند. زيرا فرانســه ديگر فقط با يك تجزيه طلبي 
ساده روبه رو نيست.« درحقيقت، بعد از اقدامات خشونت آميز اخير در 
فرانسه يعني قتل معلم يك مدرسه در نزديكي پاريس و حمله مرگبار 
به كليسايي در اطراف نيس، حمايت مردمي نيز از اين قانون با هدف 

مهار »افراط گرايي« بيشتر شده است.
اما مكرون براي جلب نظر گروه هاي راست افراطي به موضع گيري هاي 
محكم تري نسبت به موضوع مهاجرت نياز دارد. چيزي كه به گفته 
جين ايوس كموس، كارشناس سياسي، مكرون تمايلي به آن ندارد: 
»او هرگز نمي تواند چنين طرح هايي را براي حاميان چپ ميانه روي 
خود توجيه بكند.« به اعتقاد او، مكرون به دليل اينكه هميشه موضع 
ميانه  داشته، در جلب رأي احزاب راست  افراطي و چپ  افراطي موفق 
نخواهد بود: »2جناح تفاوت هاي زيــادي دارند و موضوعات زيادي 
به ويژه در حوزه جهاني سازي، اتحاديه اروپا و سياست هاي مهاجرتي 
وجود دارد كه آنها بر سر آن به توافق نمي رسند.« كموس معتقد است 
كه اقدامات اخير مكرون مي تواند براي محافظه كاران سنتي فرانسه 
جذاب باشد، اما حتي برخي نمايندگان راست سنتي نيز طرف او را 
نگرفته اند. 4عضو جمهوريخواه پارلمان فرانسه بعد از اينكه چند روز 
پيش فيلم حمله پليس به چادرهاي پناهجويــان در مركز پاريس 

منتشر شد، به طرح امنيت عمومي او، رأي مخالف دادند.
خشم گســترده مردم نســبت به قانون منع انتشــار تصوير پليس 
وقتي چند روز بعــد از اين اتفاق، 3افســر پليس يــك تهيه كننده 
موسيقي سياهپوســت را مورد ضرب و شــتم قرار دادند، بيشتر هم 
شــد. رئيس جمهور فرانسه در يك پست فيســبوكي اين كار پليس 
را »شرم آور« دانســت و گفت كه از دولت خواسته طرح هايي را براي 
»اعتمادســازي بين مردم و حافظان جان آنها« آماده كند. در همين 
حال، هزاران نفر اين هفته در اعتراض بــه قانون جنجالي مكرون به 

خيابان آمدند و پليس نيز با گاز اشك آور به استقبال آنها رفت.
لوپن ازجمله نمايندگاني بود كه به اين قانون به عنوان ابزار »حفاظت« 
از نيروهــاي امنيتــي رأي موافــق داد. به گفته پوليــن؛ »مكرون 
سياســت هايي را اجرا مي كند كه لوپن در خواب هــم نمي ديد.« به 
همين دليل برخي تحليلگران بعيد مي دانند كــه متن اين قانون به 

همين شكل باقي بماند و احتماال تغيير مي كند.
در همين حال، عده اي از كارشناسان، محبوبيت مكرون را با لوپن قابل 
مقايسه نمي دانند و همين را برگ برنده او مي دانند. ازجمله كموس 
كه مي گويد: »فراموش نكنيد كه بسياري از مردم فرانسه در انتخابات 
شركت مي كنند تا فقط اجازه نداده باشند لوپن رئيس جمهور شود.«

گاردين در گزارشــي به مخالفت گســترده 
نمايندگان مجلس انگليس با طرح نخست وزير 
اين كشور براي ادامه تعطيلي هاي گسترده براي 
مهار كرونا پرداخته است. دولت انگليس، اين 
كشور را به چند منطقه تقسيم كرده و بر اين 
اساس تعطيلي ها و قرنطينه را اعمال كرده است. 
مناطق شمالي اين كشور شامل تعطيلي هاي 
سفت و سختي شده اند كه تاكنون بي سابقه بوده 
است. به همين دليل نمايندگان اين مناطق با 
برنامه نخست وزير مخالف هستند. اين مخالفت 
شامل شــورش 55 نماينده هم حزبي بوريس 

جانسون هم مي شود.

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه االخبار ]لبنان[

روزنامه گاردين ]انگليس[

انتقال قدرت با پاي شكسته

اختالفات بر سر تنش هسته اي

هشدار سفير آمريكا درباره 
فروپاشي اقتصادي در لبنان

شورش عليه نخست وزير

روزنامه وال استريت كه در طول انتخابات، جزو 
رسانه هاي حامي دونالد ترامپ محسوب مي شد 
بالفاصله پس از انتخابات تغيير موضع داده و 
اكنون براي چندمين بار طي هفته هاي اخير، 
عكس يك خود را به جو بايدن اختصاص داده 
است. به نوشته اين روزنامه، روند انتقال قدرت 
از تيم ترامپ به تيم بايدن با وجود آسيب ديدگي 
پاي رئيس جمهور منتخب در حال انجام است. 
در تصوير هم پاي بايدن آتل بندي شده ديده 
مي شــود. پاي بايدن هنگام دويدن و بازي با 

سگش تََرك برداشته است.

روزنامه العربي الجديد گزارش نخست خود را به 
بررسي پيامدهاي ترور شهيد محسن فخري زاده 
در داخل ايران اختصاص داده است. به نوشته 
اين روزنامه، مخالفت دولت با تصميم پارلمان 
براي اقدام راهبردي عليه آمريكا بيانگر وجود 
2چشم انداز متفاوت نسبت به سرنوشت پرونده 

هسته اي طي سال هاي آينده است.

روزنامه االخبار هشدارهاي اخير سفير آمريكا 
در لبنان نسبت به فروپاشي بزرگ اقتصادي در 
اين كشور را نشانه اي مبني بر حمايت واشنگتن 
از سياست هاي رياض سالمه، رئيس كل بانك 
مركزي لبنان به شمار آورده است. سالمه مدعي 
است خزانه لبنان فاقد منابع كافي براي تامين 

ارز مورد نياز كاالهاي اساسي شهروندان است.

شيوع ويروس كرونا تنها در 
پيشــرفت  گزارش مــاه،  چنــد 

برنامه هاي بشردوستانه براي 
مبارزه با فقر طــي چند دهــه اخير را در 
سرتاســر جهان خنثي كرد. در اين مدت، 
نه تنها خود ويروس، بلكه عواقب آن مانند 
قرنطينــه، بحــران اقتصــادي و افزايش 
بيكاري، بالي جان كشورهايي شده كه به 
غذا، آب و بهداشت كافي دسترسي ندارند. 
كرونا، بزرگ ترين بحــران اقتصادي را در 
جهان از دهه1930 به بعــد رقم زده و فقر 
شديد براي نخستين بار در 22سال گذشته 

روند افزايشي گرفته است.
تا پايان ســال2020 يعني كمتر از يك ماه 
ديگر، تعــداد افــرادي كــه در وضعيت 
گرسنگي شــديد قرار دارند ممكن است 
به 270ميليــون نفر برســد. بودجه مورد 
نياز بــراي تامين نيازهــاي خوراكي افراد 
آســيب ديده، امســال به 9ميليــارد دالر 
رسيده، درحالي كه اين ميزان 5سال پيش، 

5ميليارد دالر بود.

افزايش 40درصدي نيازمندان
براساس گزارش اخير سازمان ملل متحد 
با عنوان »چشــم انداز جهاني برنامه هاي 
بشردوستانه در ســال2021«، پيش بيني 
مي شود ســال آينده از هر 33نفر يك نفر 
براي تامين نيازهاي اوليــه مانند غذا، آب 
و بهداشــت به كمك نياز داشته باشد كه 
نسبت به ســال2020 كه يك نفر در برابر 
هر 45نفر بود، افزايش 40درصدي را نشان 
مي دهد. اين بحران، زندگي 235ميليون 
نفر را در سراســر جهان به ويژه در سوريه، 
يمن، افغانستان، جمهوري كنگو و اتيوپي با 

چالش روبه رو خواهد كرد.
آنتونيو گوتــرش، دبيركل ســازمان ملل 
متحد گفت: »ما فاصله زيادي تا پايان اين 
بحران داريم. از آنجا كه شــيوع كرونا همه 
كشــورهاي جهان را تحت تأثير قرار داده، 
كمك هاي مالي بشردوستانه كاهش يافته 

است.« 
سازمان ملل در اين گزارش اعالم كرده كه 
شكاف عميقي بين نيازها و منابع مالي در 
اين حوزه وجود دارد و براي اينكه بتواند با 
حمايت سازمان هاي همكار، به 160ميليون 

نفر در 56كشــور كه بيشــترين آسيب را 
ديده انــد كمك كند، بــه 35ميليارد دالر 

بودجه نياز دارد.

چشم انداز تاريك
مارك لوكــوك، مســئول هماهنگي امور 
بشردوســتانه ســازمان ملل متحد گفت: 
»زندگي مردم در اين مــدت، تحت تأثير 
افزايــش قيمــت غــذا، كاهــش درآمد، 
تعطيلي مدارس و اختــالل در برنامه هاي 
واكسيناسيون، آســيب جدي ديده است. 
ما اميدواريم بتوانيم به كمك 160ميليون 
نفر از اين افراد برويم. تصويري كه امســال 
از دورنماي تامين نيازهاي انســاني داريم، 
بسيار تاريك تر از هميشه است؛ زيرا شيوع 
كرونا آسيب جدي به كشورهاي ضعيف وارد 
كرده است.« او ادامه داد: »براي نخستين 
بار از دهه1990، فقر شــديد روبه افزايش 
گذاشته، اميد به زندگي رو به كاهش است 
و پيش بيني مي شود نرخ مرگ ومير بر اثر 
ايدز و ابتال به سل و ماالريا 2برابر  شود. اين 
نگراني وجود دارد كه تعــداد افرادي كه از 
قحطي رنج مي برند، نزديك به 2برابر شود.«

كشورهاي آسيب پذيرتر
به گفته لوكوك، يمن كه با خطر»قحطي 
گسترده« روبه روســت، در نتيجه كاهش 

كمك هاي مالي كشــورهاي عربي حاشيه 
خليج فارس، بيشترين آســيب را خواهد 
ديد. كاهش كمك ها بــه قطع برنامه هاي 
حمايتي و تعطيلي كلينيك ها در اين كشور 

منجر شده است.
مردم سوريه و ميليون ها سوريه اي جنگ زده 
كه به كشــورهاي اطراف پناه برده اند نيز 
بيشترين كمك مالي را نياز خواهند داشت. 
كشــورهاي ديگري كه به كمك نياز دارند 
شامل افغانستان، جمهوري كنگو، هائيتي، 
نيجريه، سودان جنوبي، اوكراين و ونزوئال 
هستند. موزامبيك، پاكســتان و زيمبابوه 
نيز كشــورهاي جديــدي خواهند بود كه 
به اين فهرست اضافه مي شــوند. مسئول 
هماهنگي امور بشردوســتانه سازمان ملل 
متحد معتقد است كه در حقيقت نه خود 
كرونا بلكه عواقب اقتصادي آن بيشــترين 
تأثير را بر نيازهاي بشردوســتانه گذاشته 
است: »همه اين مشكالت، فقيرترين افراد 
را در فقيرترين كشــورها هدف قرار داده 
است. براي كشــورهاي فقير، رهايي از اين 
همه گيري طوالني تر و ســخت تر خواهد 
بود.« براساس اين گزارش، در سال جاري 
98ميليون نفر از كمك هاي بشردوستانه 
سازمان ملل بهره مند شدند كه 70درصد 
جمعيت هــدف اين ســازمان را شــامل 
مي شود. اين ميزان نسبت به سال گذشته 

6درصد افزايش داشته است.

عواقب اجتماعي
كرونا، زندگي را براي گروه هايي كه از قبل 
هم آسيب پذير بودند مانند زنان، دختران، 
معلــوالن، ســالمندان و بيمــاران ذهني 
سخت تر كرده اســت. نرخ بيكاري در اين 
مدت به ويژه در بين زنان و جوانان افزايش 
چشــمگيري يافته است. از ســوي ديگر، 
حدود 24ميليون كودك، نوجوان و جوان، 
امسال در معرض خطر ترك تحصيل قرار 
دارند كــه 11ميليون نفر آنهــا دختران و 
زنان جوان هســتند. ســازمان ملل متحد 
در گزارش خود، تــرس و افكار مزاحم را از 
خود ابتال به ويــروس خطرناك تر مي داند. 
اجراي سياست هاي كنترلي مانند قرنطينه 
و كاهش روابط اجتماعي موجب شده تعداد 
زيادي از افراد در همه كشورها با مشكالت 
روحي و رواني درگير شــوند. اين مشكل 
به ويژه در كشورهايي كه از كمبود ابزارهاي 
كمكي و درماني در اين بــاره رنج مي برند، 
شــديدتر اســت. كرونا همچنين تبعيض 
جنســي ازجمله خشــونت خانگي را نيز 
تشديد كرده است. پيش بيني مي شود هر 
3 ماه يك بار 15ميليــون نفر به آمار زنان و 
دختراني كه در دوران قرنطينه در معرض 

خشونت خانگي قرار دارند، اضافه شود.

 مخالفت دادستان كل آمريكا با ادعاهاي ترامپ و نزديكانش درباره تقلب انتخاباتي
شكافي عميق در جبهه رئيس جمهور ايجاد كرده است 

شكاف در اتحاد ترامپ و شركا

نيازمندان جهان در محاصره فقر و كرونا  

مين را جلوي پاي هر دادستان كلي خواهد داشت كه 
جانشين بار خواهد شد.

بار يكي از متحدان وفادار ترامپ بوده اســت و نقشي 
كليدي در پرونده تحقيقات دربــاره دخالت روس ها 
در انتخابات سال2016 داشــت. او از سوي مخالفان 
افراطي خود متهم شــده بود كه به عنوان عروســك 
ترامپ، جايگاه دادستاني كل آمريكا را از بين مي برد. 
اين احتمال هم وجود دارد كه او اين بار، با هدف حفظ 
اعتبار خود در تاريخ چنين صحبت هايي را مطرح كرده 
است و خواســته وجهه خود را در آينده به عنوان يك 

دادستان كل مستقل حفظ كند.

درخواست عفو
خبرهايي كه از كاخ سفيد به بيرون درز كرده حاكي 
از اين است حتي نزديكان بسيار وفادار ترامپ هم كه 
تا آخرين لحظه در زمين او بازي مي كنند، چشم به 
منافعي در آينده دارند و توقع دارند رئيس جمهور، 
فرمان عفو آنها را صادر كند. به گزارش سي ان ان، در 
صدر اين ليست،  جولياني قرار دارد كه آبروي خود 
را براي پيگيري ادعاهاي حقوقي بي اســاس ترامپ 
به حراج گذاشته است. گفته مي شود ترامپ، عالوه 
بر جولياني، فرزندانش و جرد كوشــنر، داماد خود 
را در ليست نسبتا بلندباالي عفو رياست جمهوري 
قرار داده اســت. يك منبع در اين باره به سي ان ان 
گفته كه ترامپ معتقد اســت خــود و خانواده اش 
به صورت ناعادالنه اي هدف تحقيقات قرار خواهند 
گرفت و معتقد اســت در دولت بعدي، پرونده هاي 
حقوقي عليه او و خانواده اش دوباره احيا و پيگيري 

خواهند شد.
جولياني، صحبت با رئيس جمهور براي دريافت فرمان 
عفو را رد كرده است اما گزارش هاي رسانه اي زيادي 
اين باره منتشر شــده است. هرچه باشــد، ترامپ به 
سختي مي توانست كســي را پيدا كند كه تا آخرين 
لحظه، پيگير ادعاهاي عجيبش درباره تقلب انتخاباتي 

باشد.
اين ادعاهاي بي پايه و اساس، در مواردي باعث ترويج 
خشــونت شــده اند. در جورجيا، مقامات انتخاباتي 
گفته اند ترامپ بايد در مقابل ادعاهايش درباره تقلب 
مســئوليت پذير باشــد چون اين ادعاها مي تواند به 
خشــونت دامن بزند. به گزارش بي بي ســي، گابريل 
استرلينگ، درباره شــرايطي كه ادعاهاي ترامپ در 
اين ايالت ايجاد كرده اينگونه هشــدار داده اســت: 
»همه  چيز از حد گذشته است. همه  چيز. )اين ادعاها( 

بايد متوقف شود.«
آرا در اين ايالت، جايي كه بايــدن با فاصله اندكي 
برنده اعالم شده، براي دومين بار به درخواست ستاد 
ترامپ شمرده مي شود. استرلينگ در يك كنفرانس 
خبــري از جمهوريخواهان و به خصــوص ترامپ 
به خاطر مطرح كردن اين ادعاها و ترويج خشــونت 
انتقاد كــرد. او گفت كه كاركنان ســتاد انتخاباتي 
تهديد به مرگ شــده اند و اعضاي خانواده شان هم 

مورد تهديد قرار گرفته اند. 

سازمان ملل متحد در گزارشي نسبت به تشديد فقر و گرسنگي به دنبال شيوع كرونا و افزايش 
40درصدي شمار نيازمندان جهان در سال2021 هشدار داد
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آنچهاززاگرسديديدفقط
سوختننيست

آتش سوزي هاي مكرر در جنگل هاي زاگرس، 
درختان بلوط ارزشــمندي را در چند وقت 
اخير از بين برده اســت. اما با كمك مردم و 
نهادهاي مردم نهاد، نهال هاي بلوط جديد، 
جاي آن درختان را مي گيرد. حساب كاربري 
»حفظ زاگرس« در توييتر با انتشار اين عكس 
نوشته است: »اين روزها همه در گوشه گوشه 
زاگرس در حال كاشت بلوط، بادام وحشي و 
گونه هاي بومي هستند كه جبران صدمات 
آتش سوزي هاي اخير شود. آنچه از زاگرس 
ديديد و شنيديد، فقط ســوختن نيست، 

كاشتن و ساختن هم هست.«

٨٧سالگيجادهچالوس

كمتر كسي را سراغ داريم كه خاطراتي از جنگل هاي سبز و درياي خزر به ويژه خاطرات 
سفر به خطه شمالي كشور از جاده چالوس را همراه نداشته باشد. ديروز سالروز ساخت 
اين جاده زيبا بود. سام گيوارد، در حساب توييترش با انتشار عكس هايي به اين موضوع 
اشاره كرده و نوشته است: »دوازدهم آذر1312 روز تاسيس جاده اي است كه بعدها به 

 جاده چالوس شهرت يافت.«

جداييشهبازيازفرهادي

درگذشت علي اصغر شهبازي، بازيگر نقش 
پدر در فيلم »جدايي نادر از سيمين« واكنش 
اصغر فرهادي، كارگردان اين فيلم را در پي 
داشــت. فرهادي در صفحه اينستاگرامش 
درباره مرحوم شهبازي نوشت: »علي اصغر 
خــان شــهبازي درگذشــت. خاطــرات 

شــيرين و زيباي همكاري با او هميشــه با من خواهد ماند. يادش عزيز و روانش شاد.«

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه

newspaper.hamshahrionline.ir:سايتروزنامههمشهري 
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پروفسوري به نام »توماس كيني« مطالعه اي 
در مــورد تاريــخ صنعــت حمل ونقل بين 

سال هاي 1890 تا 1910 انجام داد. يكي 
از جالب ترين نتايج اين تحقيق اين بود 

كه در ســال1890 بيش از 13هزار 
بنگاه اقتصــادي در صنعت واگن و 
كالســكه در اياالت متحده فعاليت 

مي كردند. جذابيت اين نكته در اينجاست كه در اين زمان 
5سال از معرفي نخستين اتومبيل توسط »كارل بنز« گذشته 
بود. واقعا هيچ كدام از اين صنايع نمي توانستند درك كنند 
كه اتومبيل دارد صنعت آنها را از بين مي برد؟ جواب منفي 
است؛ چون تقريبا تمام اين شركت ها ظرف 18سال بعد از اين 
تاريخ و با معرفي مدل T در سال1908 توسط »هنري فورد« 
از بين رفتند. آنها اتومبيل را يك كاالي لوكس مي دانستند 
كه به ســوختي احتياج دارد كه زياد در دسترس نيست، به 
جاده هاي همواري نياز دارد كه هنوز ساخته نشده اند و تازه در 
بسياري از ايالت ها هنوز قانوني نشده و البته بسيار هم گران 
است. اما هنري فورد به بخش ديگر ماجرا توجه كرد. او فكر 
نمي كرد كه مردم فقط نياز دارند كه از نقطه »الف« به نقطه 
»ب« بروند. او مي دانست كه مردم مي خواهند آسايش داشته 
باشند، مي خواهند به گردش و تفريح بروند و نمي خواهند 
روي اسب، بدنشــان خيس عرق بشــود. او ذهنش را آزاد 
گذاشت تا خالقانه فكر كند و تفكر خالق، موفقيتي عجيب 

برايش به ارمغان آورد. 
همه ما بــا مثال هاي زيــادي از مبارزه با كســب وكارهاي 
آنالين در همه جاي دنيا و حتي كشور خودمان آشناييم، اما 
سرنوشت تمام آنها كم و بيش يكسان است؛ از تاكسي هاي 
اينترنتي در برابر »اوبر« گرفته تا خرده فروشي هاي بزرگي 
همچون »سيرز« كه در رقابت با »آمازون« اعالم ورشكستگي 
كرد. يا حتي شــركت عظيم »كداك« كه در مقابل اختراع 
شگفت انگيز خودش )دوربين ديجيتال( مقاومت كرد و قافيه 
را به رقبايش باخت و براي هميشه از گردونه رقابت حذف شد. 
نه اينكه اين موضوع فقط در صنايع غيرهنري اتفاق مي افتد، 
حتي در صنعت هنر كه از آن انتظار بيشتري در مورد خالق 
بودن داريم هم مسئله همين است و البته اين موضوع مربوط 
به 100سال پيش نيست، بلكه همين اواخر و در مراسم اسكار! 
فيلم »ُرما« ساخته تحســين برانگيز كمپاني »نتفليكس«، 

نامزد بهترين فيلم در اسكار سال2018 بود.
 بسياري از كمپاني هاي فيلمسازي عليه آن متحد شدند و 
حتي چند كمپاني بزرگ پخش فيلــم، از نمايش اين فيلم 
در سينماهاي خود - كه طبق ســنت هميشگي بايد نامزد 
»بهترين فيلم« را نمايش مي دادند - خودداري كردند. حتي 
»استيون اسپيلبرگ« كه او را كارگرداني خالق مي دانيم با 
نامزدي اين فيلم مخالفت كرد و گفت: »فيلم هاي نتفليكس 
نمي توانند در مراسم اســكار حضور داشــته باشند و تنها 
مي توانند در مراسم امي شــركت كنند. وقتي در يك قالب 
تلويزيوني كار مي كنيد نمي توانيــد در رقابت با فيلم هاي 
سينمايي شركت كنيد«. اين اتفاق دقيقا شبيه همان اتفاق 
درشكه و اتومبيل است. صنعت فيلمسازي نمي خواهد بپذيرد 
دنيا دارد تغيير مي كند. نتفليكس توانست در عرض كمتر 
يك سال بيش از 25ميليون مشــترك به خود اضافه كند و 
تعداد مشتركانش را به 140ميليون نفر برساند. براي اينكه 
درك بهتري از اين عدد داشته باشيد بايد بگويم كه كمپاني 
HBO بيش از 40سال طول كشيد تا 25ميليون مشترك 

براي خودش جمع كند. 
اســتيو جابز جايي درباره كامپيوترهاي اپل گفته بود: »اپل 
براي كساني ساخته شده كه خارج از چارچوب فكر مي كنند 
و مي خواهند با آن كارهايي انجام دهند كه دنيا را تغيير بدهد؛ 
نه صرفا براي انجام كار«. اپل هدفش را ساختن وسيله اي براي 
تغيير جهان تعيين كرده بود، نه صرفا توليد كامپيوتر روميزي! 
ســيمون ســينك در كتاب »از چرا آغاز كنيد« مي گويد: 
»مردم چيزي كه شما مي سازيد را نمي خرند، مردم چرا آن را 

مي سازيد را مي خرند.« 
تا دير نشــده به كاركنانتان ياد بدهيد خالقانه فكر كنند و 
هدفي ارزشمند براي كســب وكارتان پيدا كنيد. مشاغلي 
كه خالقانه مي انديشند دير يا زود قله هاي موفقيت را فتح 
خواهند كرد. آنها فرهنگي مي ســازند كــه امكان هدايت 
هدفمند كسب وكارشــان را فراهم مي كنــد و رابطه اي با 
مشتريانشان ايجاد مي كنند كه حتي از رابطه شان با اعضاي 
خانواده و صميمي ترين دوستانشان محكم تر است. خالقيت 
ديگر يك كاالي لوكس نيست، خالقيت يك ضرورت حياتي 
است. امروز ابزار الزم براي ساختن فرهنگ خالق را پيدا كنيد 

تا فردا با موفقيت كسب وكارتان شگفت زده شويد.

رضايعقوبيقلعهنويادداشت

توكيو:وليعهد فوميهيتو، بــرادر جوان تر امپراتور ناروهيتو 
ژاپن، گفته اجازه ازدواج دخترش را با پسري كه خود او )خارج 
از خانواده ســلطنتي( براي ازدواج انتخاب كرده بود صادر 
كرده است. به گزارش ديلي ميل، اين انتخاب معادل از دست 
دادن تمام عناوين خانواده ســلطنتي است. كاخ سلطنتي 
خواســتار منابعي 150ميليوني براي بخشي از بودجه خود 
در ســال2018 ميالدي بود تا هزينه خروج  اين شاهزاده را 

پوشش دهد.

استكهلم: پليس كشور سوئد يك زن 70ساله را به ظن 
حبس كردن پســرش در خانه شــان در حومه استكهلم 
بازداشــت كرد. به گزارش بي بي ســي، اين مادر سوئدي 
متهم اســت كه پســر خود را كه اكنون 40ســاله است 
 نزديك به 3دهــه در داخل آپارتمــان در وضعيت بدي 
حبس كرده است. پســر اين زن در وضعيتي بد، مجروح 
و در محيطي كثيف و نامطبــوع در داخل آپارتمان پيدا 

شده است.

منچستر:كمديني بريتانيايــي توانست معمايي جنايي 
ادبي را حل كنــد؛ معمايي كه طي 90ســال فقط 3نفر 
توانسته اند داستان هاي مشــابه آن  را رمزگشايي كنند. 
به گــزارش پي آر اي، جــان فينمور براي گــذران دوران 
قرنطينه مجموعه اي از داستان ها و معماهاي ادبي جنايي 
موسوم به  Cain’s Jawbone را انتخاب كرد و ساعت ها 
براي درك جواب اين معماها وقت گذاشــت و سرانجام 

موفق شد يكي از آنها را حل كند.

لندن: فرهنگ لغات انگليســي »مريام-وبســتر« واژه 
»همه گيري«يــا »پاندمــي« را واژه ســال2020 اعالم 
كرد. سردبير »مريام-وبســتر« در اين باره گفت: »اغلب 
اخبار عمده با واژه اي فني همراه هســتند و در اين مورد، 
همه گيري نه تنها كلمه اي فني است بلكه به واژه اي عمومي 
تبديل شــده اســت. در واقع pandemy يا همه گيري 
واژه اي با ريشه هاي التين و يوناني است و تركيبي از »پان« 
به معني همه و »دموس« به معناي مردم و جمعيت است.

انتخابمتداولترينواژهسال2020حلمعمايجناييادبيپساز90سال30سالحبسفرزندمعاوضهسلطنتباازدواجدلخواه

»فرهنگخالقيت«دركسبوكار

محمد ملكی، اولين رئيس دانشگاه تهران پس از پيروزی 
انقالب اسالمی در سن 78 سالگی در تهران درگذشت. 
به گزارش ايسنا، اين استاد فقيد كه از فارغ التحصيالن 
دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران و از صاحب نظران 
حوزه بهداشــت و صنايع غذايی بود، عالوه بر آموزش و 
تربيت دانشجويان و تأليف آثار علمی، رياست دانشگاه 

تهران را نيز بر عهده داشت. در پی درگذشت محمد ملكی، هيات رئيسه دانشگاه 
تهران در پيامي درگذشــت اين اســتاد فرهيختــه را به خانواده ســوگوار وي، 

دانشجويان، استادان و همكاران اين استاد تسليت گفت.

دريچه

نخستينرئيسدانشگاهتهرانپسازانقالب
درگذشت

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:من كثر مرائه لم يأمن الغلط؛
كسي كه جدال و ستيزش زياد باشد، از غلط و اشتباه ايمن نيست.

  اذان ظهــر:  11:54    غروب آفتــاب: 16:51    اذان مغرب: 17:11 
   نيمه شب  شرعي: 23:10    اذان صبح: 5:29    طلوع آفتاب: 6:58

منودلگرفناشويمچهباك
غرضاندرميانسالمتاوست

فقرظاهرمبينكهحافظرا
سينهگنجينهمحبتاوست

غرض، قصد و هدف داشتن است؛ چه با اشتياق همراه باشد و چه با مرض و كينه. 
غرض حافظ از مسجد و ميخانه، وصال دوست و كرشمه ُحسِن اوست. نزد او، از دل 

و جان، شرِف صحبِت جانان غرض است.
خاقاني دوستي با غرض را خوش نمي دارد:

دوستي كز سر غرض شد دوست
هان و هان، تاش دوست نشماري
غرض انوري، شادي وصال است:
اي عشق! بجز غمم رفيقي دگر آر

وي وصل! غرض تويي، سر از پيش برآر
موالنا مي داند: »چون غرض آمد، هنر پوشيده شد« و مي پرسد: غرض ها را چرا از 

خود نرانيم؟/ غرض ها تيره دارد دوستي را
سعدي در گلستان گويد: غرض نقشي است كز ما باز ماند/ كه هستي را نمي بينم 

بقايي
خواجوي كرماني بر اين باور است:

غرض آن است كه در كيش تو قربان گرديم
ورنه در پيِش َخَدنِگ تو چرا آمده ايم؟

مراد و منظور چه پنهاني و چه آشــكار، در شــعر صائب اينگونه نمود مي يابد كه 
»غرض ز سير چمن، شوِر عندليبان است« و:
غرض ز صحبت دريا، كشاكش است، چو موج

وگرنه گوهر تمكين به ساحل افتاده است
او بهانه اي نيك مي آَوَرد:

غرض، دلجويي بي رحميِ  قاتل بود، ورنه
ز خاك و خون تپيدن، لذتي بسمل نمي دارد

»دلجوييبيرحميِقاتل«

فضاي مجازي

كالس اول دبستان فرصتي طاليي براي كتابخوان شدن كودكان 
است و كتاب درسي براي پرورش مهارت روانخواني و كتابخواني 
كودكان كافي نيســت. اگر مي خواهيد دانش آموز كالس اولي تان 
در همان ماه هاي اول آموزش، حروف الفبا را به خوبي ياد بگيرد، از 
معجزه داستان خواني غافل نشويد؛ به ويژه اين روزها كه به سبب 
همه گيري كرونا مدارس غيرحضوري است. هركدام از كتاب هاي 
كالس اولي، كتاب اولي براســاس حروفي نوشــته  شــده اند كه 
كالس اولي هــا درس به درس با آنها پيش مي روند. با اين شــيوه 
كودك مي تواند هر زمان با آموزش حروف مدرسه، كتاب داستان 
مربوط به همان حــروف را به تنهايي بخوانــد و از همان ماه هاي 
اول لذت باسواد شدن را بچشــد. درواقع كودكاني كه در ابتداي 
مسير فارسي آموزي هستند با خواندن داستان هاي سطح يك تا 
5 مي توانند مرحله به مرحله و گام به گام با حروف الفبا و صداهاي 
بيشتري آشــنا شــوند، به مرور كتاب هاي پرحجم تري بخوانند، 
مهارت خواندن و نوشــتن خــود را ارتقا دهنــد و اعتمادبه نفس 
بيشتري پيدا كنند. سطح5 از مجموعه كتاب كالس اولي، كتاب 
اولي براي نوسواداني اســت كه كتاب فارسي اول دبستان را تمام 
كرده اند و مي خواهند با خواندن داســتان هاي طوالني تر مهارت 
روانخواني و درك مطلب خــود را افزايش دهنــد. اين مجموعه 
دربرگيرنده 4جلد است كه از سوي نشــر افق منتشر شده است. 
»حمله آدم فضايي ها« عنوان يكي از كتاب هاست كه توسط مژگان 
كلهر نوشته شده و تصويرگري آن را ويدا كريمي بر عهده داشته. 
»اطاظا غوله« عنوان دومين جلد اســت كه اللــه جعفري آن را 
نوشته و تصويرگري كتاب را غزاله بيگدلو بر عهده داشته. »عيدي 
عمونوروز« هم سومين عنوان اين مجموعه است كه آتوسا صالحي 
آن را نوشته و تصويرگري كتاب را ويدا كريمي بر عهده داشته است 

و درنهايت عنوان جلد چهارم »سرباز قلمبه و فرمانده مورچه« است به قلم 
معصومه يزداني كه تصويرگري آن را غراله بيگدلو انجام داده است.

ويترين

كالساولي،كتاباولي

اگر من خودم را داناي كل فــرض كنم. اگر در 
مواجهه با جامعه و رفتار اطرافيان بگويم همه  چيز 
را مي دانــم. اگر من خــودم را مرجع همه  چيز 
بدانم. اگر تو نوعي نيز همين چيزها را به خودت 
بگويي و ديگري هم به همين ها باور داشته باشد. 
بگوييم مركز زمين همين جايي اســت كه ما 
ايستاده ايم حاال خواستي برو متر كن، پس ما يك 

اجتماع مريض را تشكيل داده ايم. خب، ديده ايم 
ديگر. شما هم ديده ايد، يعني بيمار است؛ چون 
نمي خواهد بپذيرد كه همه  چيز را نمي داند، كه 
مرجع نيست و اگر نظري هم دارد، اين نظر طيف 
درست و نادرست مي رود و مي آيد. شما همين 
ظهور كرونا و شرايط زيســت اجباري در آن را 
ببينيد. نظرها و رفتارها از چه آسيبي رنج مي برد. 

نقد ونظر

جهانمنراوي،باليتكرارروزگار

محمدپروين
نويسنده

اين داناي كل بودن با تناســب سلسله مراتب 
قدرت و جايگاه شغلي، زياد و كم مي شود. اگر 
همديگر را قبول نداريم. اگر تمايل به گفت وگو 
نداريم. حداقل با تيشه من راوي بودن ديگر به 
جان ارزش هاي جامعه و ساختاري نيفتيم. اين 
ريشه من راوي بودن خودش نشان دهنده فساد 
است؛ فسادي كه از جنس پول نيست. عدم رشد 
و بلوغ ما در پذيرفتن نظر مخالف شده است رشد 
اژدهايي 7دهان كه من درست مي گويم و حاال 
كه من جايگاهم باالتر از توست، پس محكوم به 
شنيدن و پذيرفتن و اجراي آن هستي. از طرفي 
آستانه تحمل هم نيست. اگر مخالفت كني، اگر 
حرفت را بزني به صورت قهري برخورد مي شود. 

سركوبگر قهاري اســت اين من راوي به جان 
زندگي و زيســت هرروزه آدم هــا. تا زماني هم 
كه اين زنجيره را پيــش خودمان از بين نبريم، 
محكوم به تكرارش هستيم. در چاه اش بيفتيم، 
متوهم زندگي كنيم و در اين توهم دســت و پا 
بزنيم. اين خودش روش ويراني ا ســت. باوري 
غلط پا بگيرد، ما را سودازده دانستن كند. غايتش 
هم بشود تهي در فهم و گفتمان و درك كردن. 
خوراك غلط و آدرس دهي اشــتباه نيز آسيب 
ديگري اســت كه به اين من راوي بودن كمك 
مي كند. حاال كي مي خواهيــم از اين موضوع 
رهايي پيدا كنيم؟ شايد زماني كه قدم اول در هر 

كاري فكر كردن باشد و سپس پذيرفتن.

رويدادهاي فرهنگي و هنري

»بندربند«دربخشمسابقهجشنوارهنروژ
فيلم »بندر بند« به كارگرداني منيژه حكمت در بخش 
مسابقه سي امين دوره جشنواره فيلم هايي از جنوب نروژ 
پذيرفته شد. به گزارش همشهري، سي امين جشنواره 
بين المللــي فيلم هايي از جنوب نروژ به دنبال تشــديد 
محدويت هاي كرونايي به صورت مجــازي از 26نوامبر 
تا 6دســامبر برگزار مي شــود. پخش بين المللي فيلم 
»بندر بند« كه تا كنون در جشنواره هايي چون تورنتو، 
 زوريخ، ميل ولي و بسفر حضور پيدا كرده است، به عهده 
شــركت ايريماژ اســت. »بندربند« را رضــا كولغاني، 
اميرحســين طاهري، مهال موســوي و پگاه آهنگراني 

بازي كرده اند.

صعودميليارديارزشنشرالكترونيكتا2024
براساس اطالعات و آمارهاي منتشر شده توسط مؤسسه تحقيقاتي تكناويو )Technavio( ارزش 

بازارهاي نشــر الكترونيك تا سال2024 به 
رقمي در حدود 65ميليارد دالر  خواهد رسيد. 
به گفته محققان اين مؤسسه، بيشترين علت 
اين رشد، شيوع ويروس كرونا و تأثير آن بر 
سبك زندگي مردم است. به گزارش بيزينس 
واير، براساس تحقيقات اين شركت انگليسي 
بين سال هاي 2020 تا 2024 ميالدي روند 

صعودي نشر الكترونيك و توليد 
محصوالت الكترونيك 

ازجمله كتاب هاي 
و  الكترونيــك 
صوتي ادامه خواهد 

داشت و ممكن است از مبلغ اعالم 
شده هم افزايش بيشتري داشته باشد.
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