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سال نوي ميالدي را به هموطنان مسيحي تبريك مي گوييم

يادداشت
پيروز حناچي ؛ شهردار تهران

پايداري هوا و استمرار پديده اينورژن )وارونگي دما( 
كه عمدتا در فصول سرد سال اتفاق مي افتد موجب 
تشــديد رخداد آلودگي هوا در تهران مي شود. از ابتداي ســال جاري تا دهم 
دي ماه، شهر تهران داراي ۱۵روز پاك، ۱۸۷روز قابل قبول، ۸۱روز ناسالم براي 

گروه هاي حساس و 3روز ناسالم بوده است. 
آالينده شــاخص هوا در فصل بهار و تابســتان در پايتخــت »آالينده ازن« و 
در6ماهه دوم ســال، »آالينده ذرات معلق كمتر از 2.۵ميكرون« اســت. اين 
ذرات از 2منبع متحرك و ثابت توليد مي شوند. براساس سياهه انتشار آلودگي 
شهر تهران در سال۱3۹6، ۴۰درصد از آالينده ها مربوط به منابع ثابت بوده كه 
شامل نيروگاه ها، پااليشگاه ها، منابع آالينده خانگي، تجاري و اداري مي شود 
و 6۰درصد نيز از مجموع منابع متحرك مشــتمل بــر كاميون ها، اتوبوس ها، 
خودروهاي سواري و موتورسيكلت ها توليد مي شود. براساس گزارش سياهه 
انتشــار، كاميون ها ۱۵.۷ درصد، اتوبوس ها به جز اتوبوس هاي شــركت واحد 
۷.۴درصد، اتوبوس هاي شــركت واحد ۵.۷درصــد و ميني بوس هاي ديزلي 
۴درصد از اين ســهم را به خود اختصاص مي دهنــد؛ درحالي كه خودروهاي 
سواري و موتورســيكلت ها به ترتيب ســهمي بالغ بر ۱۴ و ۱۰درصد در توليد 

آلودگي هوا دارند.
هم اكنون مهم ترين سند باالدستي در موضوع آلودگي هوا در كشور، قانون هواي 

پاك است كه در سال۱3۹6 ابالغ شد. قانون هواي پاك 
موســوم به »قانون نفس« در 3۴ماده، محورها و تكاليف 

دســتگاه ها درباره منابع متحرك و ثابت مولد آلودگي هوا را صراحتا مشخص 
كرده است.

گزارش به مردم درباره 
آلودگي هوا 

روزهاي بدون مرگ  در 15  استان
 شيب نزولي كرونا  اميدواركننده است اما  بي توجهي به پروتكل ها مي تواند دوباره فاجعه بيافريند

آسمان شهرها 
سياه تر مي شود

  آلودگي هوا دركالنشهرها تا ۵ روز آينده ادامه دارد و در اين 
شرايط، مديريت واحد براي حل فوري اين معضل وجود ندارد

  استاندارتهران: اگر وضعيت بدتر شود پيشنهاد تعطيلي 
بررسي خواهد شد

تعطيلي هاي كرونا و كاهش سفرهاي شهري هم دردي از آلودگي هوا  درمان نكرد و 
شرايط بد و بدتر شد. نگران كننده تر اينكه اين آلودگي تا نيمه هفته آينده ادامه مي يابد 
و در چنين شــرايطي تنها راه چاره، ورود مديريت يكپارچه با اختيار تام و تمام براي 

تصميم گيري در برابر تمامي آالينده هاي خرد و كالن است. صفحه۱۵ را بخوانيد.

ادامه در 
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 تمجيدهاي روز چهارشنبه رئيس جمهور 
از درايت و تدبير و اعتدال سردار شهيد دولت

قاســم ســليماني، گاليه هــاي او از 
دوقطبي سازي هاي مخالفان دولت بر سر بديهي ترين 
مســائل و منافع ملي را هم به همراه داشــت. حسن 
روحاني با تعجب از مخالف خواني رقباي دولت بر سر 
ضرورت افزايش فروش نفــت، گفت: »يكي مي گويد 
خوب است نفت را زياد بفروشيم. يكي مي گويد بودجه 

ما نبايد متكي به نفت باشد.
 آدم دچار حيرت مي شود كه چرا راجع به مسئله به اين 
سادگي و واضحي بحث مي شود؟« اين دوقطبي سازي 
بر سر خريد يا توليد واكسن كرونا نيز واكنش تيزوتند 
دولت را به همراه داشته است. روحاني با بيان اينكه چرا 
بايد براي واردات واكسن يا ساخت آن در داخل بحث 
شود، گفت: »اين چه حرفي است، اصال اين چه بحثي 
است كه مطرح مي كنيم؟ مثل اينكه وقتي وسط جنگ 
كه بوديم بگوييم اســلحه بايد داخلي باشد و از خارج 
نبايد وارد كنيم، حــاال در جنگ كه ما هم گلوله توپ 
از خارج وارد مي كرديم هم در داخل مي ساختيم، هم 
گلوله خمپاره از خارج وارد مي كرديم هم مي ساختيم. 
ســال هاي آخر، هم موشــك مي ســاختيم هم وارد 

مي كرديم.«
روحاني اما در مقام نكوداشت نخستين سالگرد شهادت 
سردار سليماني، فرمانده ســابق نيروي قدس سپاه، 
درايت او بدون توجه به جناح بندي هاي سياســي را 
ســتود و در وصفش گفت: »مرد با تدبيري بود، كامال 
مي فهميد، كامال اهل تحليل بود، سياست منطقه را 
درك مي كرد، سياســت جهان را درك مي كرد و به 
معني واقعي كلمه، معتدل بود. نه در اين خط بود، نه 
در آن خط، نه راست بود نه چپ بود. اصال هيچ جناحي 
نمي تواند شهيد ســليماني را متعلق به خودش بداند، 
شهيد سليماني يك قهرمان ملي و يك افتخار براي كل 
ملت ايران، براي ملت هاي منطقه و براي مسلمان هاي 

انقالبي است.«

عراقي ها هم رفتند، اما او ماند
براساس گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، 
حسن روحاني با اشاره به ديدارهاي خود با سردار شهيد 
سليماني، گفت: »شهيد ســليماني را از زمان جنگ، 
سال62 و در 8ســال دفاع مقدس از نزديك مي ديدم. 
بعد هم در اين بيست وچندسال كه او مسئوليت هايي 
داشت و من هم مسئوليت هايي داشتم، از سال هاي 76 
و 77 كه ايشان مسئوليت هاي جديد را به عهده گرفت، 
تقريبا هفتگي همديگر را در يك مقطعي مي ديديم. 
در اين دوران رياســت جمهوري هم مالقات هاي ما با 
ايشان در زمينه هاي مختلف زياد بود. يادم نمي رود  آن 
لحظات اوليه اي كه داعش آمد و بر موصل مسلط شد 
و اينها شروع كردند براي اينكه حمله كنند به سامرا، 
بعد حمله كنند به كاظميــن و حمله كنند به كربال و 

نجف، واقعا با همه اخالص و وجود به صحنه رفت. اصال 
معلوم نبود عراق كي به كي هست و چه وضعي دارد؟ 
خود ايشان گاهي براي من تعريف مي  كرد آن شب ها 
كه رفته بوديم منطقه ســبز، اصال نمي خواهم اســم 
ببرم، خيلي از انسان ها كه از مســئوالن عراق بودند، 
از اين منطقه سبز فرار كرده بودند، اصال كسي در اين 
منطقه نبوده و ببينيد شهيد سليماني تك و تنها در اين 
شرايط ســخت با آن بچه هاي مخلص، با آن نيروهاي 
مخلص، البته در عراق مردم عــراق به صحنه آمدند، 

مرجعيت فتوا داد. 
همه اينها در كنار هم قرار گرفت.« رئيس شوراي عالي 
امنيت ملي كشــور با تشــريح بخش ديگري از نقش 
سردار سليماني در منطقه تصريح كرد: »اربيل داشت 
ســقوط مي كرد. همه اينهايي كه در كردستان عراق 
شعار مي دادند و شعار مي دهند، همه فرار كرده بودند. 
يك كسي شب و روز در بيابان هاي كردستان عراق بود، 
تنها و همه نيروها را جمع مي كرد، نمي دانيد ميدان 
جنگ اينطوري چقدر سخت است. ميدان جنگي كه 
نيروي آن اصال نيست، همه از اسم داعش فرار كردند 
و همين كه مي گفتند داعش آمد، شهر خالي مي شد 
و همه به هم مي ريخت. در  چنين شــرايطي شــهيد 

سليماني رفت و ايستادگي و مقاومت كرد.« 

از 2001 در صحنه فعال بود
روحاني به فعاليت پررنگ سردار سليماني از دهه80 
در مهم ترين مسائل منطقه اي اشــاره كرد و گفت: از 
سال2001 از حمله آنها به افغانستان و عراق، مسائلي 
كه بود در تمام مراحل تا ظهور داعش، همه جا شهيد 
ســليماني در صحنه با همه وجود فعال بــود و واقعا 
محاسبه نمي كرد كه االن بلند شد و رفت در اين ميدان 
در يك كشور ديگر، انسان در كشور خودش از اين شهر 
به آن شهر مي رود، در منطقه از اين كشور به آن كشور، 
واقعا يك شــخصيت كم نظير بود، هم از لحاظ فهم و 
درك و تحليــل، هم از لحاظ بلندنظــري، خيلي با او 
صحبت كرديم در جلسات متعدد، در طول ساليان دراز 
و هيچ موقع نديدم كه به سمت اين جناح يا آن جناح 

برود، هميشه يك مسير اعتدال ملي را طي مي كرد.

نه به مصلحت است نه درست
حســن روحاني در بخــش دوم صحبت هــاي روز 
چهارشــنبه خود از رفتار مخالفان دولت بر سر برنامه 

فروش نفت دولت انتقــاد كرد و با لحــن نكوهش و 
ســرزنش خطاب به آنان، گفــت: نكتــه دومي كه 
مي خواهم به آن اشــاره كنم، اينكه در بعضي از موارد 
دوقطبي هايي در جامعه ما ايجاد مي شود، حرف  هايي 
زده مي شــود كه اين دوقطبي ها واقعا نه به مصلحت 
ماست، نه درست اســت و اصال واقعيت ندارد. بيخود 
ذهن مردم را مشــغول مي كنيم، بيخودي يك عده 
اين طرف، يك عده آن طرف حــرف مي زنند، در اين 
روزنامه در آن روزنامه، در اين رســانه در آن رســانه ، 
واقعا اين دوقطبي ها، دوقطبي هاي ناصحيح و كاذب 
است. يكي مي گويد خوب است ما نفت را كم بفروشيم، 
يكي مي گويد خوب است نفت را زياد بفروشيم. يكي 
مي گويد بودجه ما نبايد متكي به نفت باشد، آدم دچار 
حيرت مي شود كه چرا راجع به مسئله به اين سادگي و 
واضحي بحث مي شود؟ ما نفت خود را بايد توليد كنيم 
يك، نفت مان را بايد صادر كنيم دو، در حداكثر ممكن، 
اين حق ماست و شما مي گوييد اين حق ما را به جاي 
اينكه پس بگيريم، پس نگيريم؟ اگر يك لحظه زودتر 
بتوانيم حق مان را پس بگيريم، من ترديد نمي كنم و 

همين االن اين كار را مي كنم.

درآمد نفت براي توسعه و عمران است
رئيس شوراي عالي امنيت ملي درآمدهاي نفتي را براي 
پروژه هاي عمراني دانست و گفت: مي گويند شما نبايد 
پول نفت را در بودجه خرج كنيد. بله، اين حرف درست 
است، منتها لغت آن را بايد دقيق انتخاب كنيد. نفت 
را حتي االمكان نبايد در بودجه جاري مصرف كنيم، 
بايد نفت را استخراج كنيم و ببريم بفروشيم و بياوريم 
با آن نفت سرمايه گذاري كنيم. حال مقداري از آن به 
صندوق مي رود، صندوق براي سرمايه گذاري در كشور 
استفاده مي شود و بسيار هم خوب است و مقداري هم 
بايد در صنعت خود نفت صرف شــود، صنعت نفت ما 
كمي عقب است، صنعت نفت ما بايد بيايد نشاط پيدا 
كند، فعال شــود، ما خيلي در صنعت نفت كار داريم. 
سرمايه گذاري مي خواهيم. بايد سرمايه گذاري شود، 
بقيه هم كه به دست مي آيد. اگر بودجه عمراني است 
فبهاالمراد، چــرا ما بودجه عمراني اين كشــور با اين 
عظمت را 50هزار ميليارد بگذاريــم، چرا 100هزار 
ميليارد نگذاريم؟ چرا 200هزار ميليارد يا 300هزار 
ميليارد نگذاريم؟ اگــر داريم، بودجه عمراني را اضافه 

كنيم. 

شهيدسليماني،سرداراعتدالوتدبير

گزارش

نكته

هيأت دولت در آستانه سالگرد حادثه هواپيماي اوكراين تصويب كرد

پرداخت 150هزار دالر به بازماندگان 
قربانيان هواپيماي اوكراين

هيأت دولت در جلسه روز گذشــته با توجه به پيشنهاد معاونت 
حقوقي رياســت جمهوري، تصويــب كرد خســارات مربوط به 
جان باختگان، بدون هيچ گونه تبعيض ناشــي از مليت و تابعيت 
براساس قوانين متبوع و قابل اعمال كشورهاي جان باختگان، به 
ورثه و بازماندگان آنها پرداخت شود. در اين مصوبه، وزارتخانه  راه 
و شهرسازي موظف شده  اســت با همكاري دستگاه هاي ذيربط 
ترتيب پرداخت مبلغ 150هزار دالر يا معادل يورويي آن به خانواده 
و بازماندگان هريك از قربانيان را در اســرع وقت فراهم و مبالغ را 
براساس مستندات به ذي نفعان پرداخت كند. همچنين در مصوبه 
پيشنهادي آمده است كه اين جبران مانع از پيگيري جنبه كيفري 

موضوع در مرجع قضايي صالحيت دار نيست.
به گزارش همشهري، معاونت حقوقي رياست جمهوري در اين باره 
اعالم كرد: در ادامه پيگيري هاي مســتمر و مؤثر معاونت حقوقي 
درباره تعيين مباني حقوقي قانونــي الزم و ايجاد هماهنگي بين 
دستگاه ها و ارائه پيشنهادهاي اجرايي براي پرداخت اين خسارات 
و دلجويي از اين هموطنان و تأكيد بر ضرورت تأمين فوري اعتبار 
الزم براي پرداخت اين خسارات، نهايتا، با پيگيري معاونت حقوقي، 

اعتبار الزم در آغازين روزهاي دي ماه سال جاري، تأمين شد.
پس از تأمين اعتبار، پيش از فرارســيدن سالگرد حادثه، معاونت 
حقوقي رئيس جمهور با جلب نظر دســتگاه هاي اجرايي مرتبط، 
مباني و ميزان پرداخت خسارات را با رعايت عرف و رويه بين المللي 
تعيين و پرداخت بدون تبعيض مبلغ خســارات بــه بازماندگان 

جان باختگان را به هيأت دولت پيشنهاد كرد.
معاونت حقوقي رئيس جمهور اعالم كرده است اين معاونت ضمن 
ابراز تســليت و همدردي دوباره با اين خانواده ها، اميدوار اســت 
اگرچه خسارات پرداختي همه درد و رنج ناشي از حادثه را از بين 
نمي برد، ولي تعهد به پاسداري از حقوق همه آحاد ملت و احترام و 
تكريم انسان ها را يادآور شده و ضرورت حفظ پيوندهاي اجتماعي 
و سرمايه  هاي انساني به ويژه در كشور عزيزمان را به همراه داشته 

باشد.

مخالفت مجلس با حذف 
عدم محكوميت كيفري مؤثر كانديداها

طرح اصالح قانون انتخابات رياســت جمهوري كــه از 12آذرماه 
تا كنون در دســتور كار بهارســتان قــرار دارد ديــروز هم ادامه 
يافت و در ادامه بررســي جزئيات طرح اصــالح قانون انتخاباتي 
رياست جمهوري نمايندگان با بندهاي 5، 6 و 7 اين طرح موافقت 

كردند.
عدم محكوميت قطعي مؤثر كيفــري، عدم محكوميت به جرايم 
اقتصادي موضوع بندهــاي تبصره36 قانون مجازات اســالمي 
مصوبه يكم ارديبهشت92 و اصالحات و الحاقات بعدي آن و جرايم 
انتخاباتي موضوع قوانين انتخاباتي و جرايم عليه امنيت داخلي و 
خارجي كشور، اقدام بر ضدنظام جمهوري اسالمي ايران، ارتداد، 
خيانت در امانت و جرايم عليه عفت عمومي و فقدان سابقه امنيتي 
و عدم وابســتگي به گروه هاي غيرقانوني براســاس اعالم وزارت 
اطالعات يا سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمي 3بندي 

هستند كه ديروز به تصويب صحن علني رسيدند.
همچنين براســاس تبصره بند7 منظور از گروه هاي غيرقانوني، 
احزاب، گروه ها، تشكل ها و يا مجموعه هايي كه تشكيل و فعاليت 
آنها منطبق با قوانين جمهوري اسالمي ايران نبوده يا با نظر مراجع 
قانوني ذي صالح غيرقانوني بودن آنها اعالم شده باشد. در نشست 
ديروز البته نمايندگان با پيشنهاد حذف بند ششم ماده يك شرايط 
اختصاصي داوطلبان رياســت جمهوري با عنوان عدم محكوميت 
كيفري مؤثر و عدم محروميت از حقوق اجتماعي مخالفت كردند.

محمد حسين فرهنگي با اشاره به بند 5 ماده يك اين طرح و عبارت 
»عدم محكوميت به جرايم اقتصادي و انتخاباتي« گفت: عباراتي در 
اين بند آمده كه ممكن است در آينده اشكاالتي ايجاد كند. جرايم 
انتخاباتي و موضوع قوانين انتخاباتي با اين هم وزن نيستند، اقدام 
ضد جمهوري اسالمي چه سنخيتي با جرم انتخاباتي دارد؛ ممكن 
است كسي از رقباي نامزدها پوستري را در محل ممنوعه نصب كند 
و اين جرم انتخاباتي محسوب شود. در اين قانون جرم انتخاباتي 

مشخص و روشن نيست.
به گزارش خانه ملت، عليرضا سليمي، نماينده محالت و دليجان در 
مخالفت با اين پيشنهاد گفت: تخلف انتخاباتي در اين بند مربوط 
به شرايط داوطلبان است و هواداران و رقبا اگر كاري خالف قانون 
انتخابات انجام دهند از طريق مراجع قانوني رســيدگي مي شود. 

داوطلب رياست جمهوري نبايد تخلف انتخاباتي داشته باشد.
كيومرث ســرمدي والــه در موافقت با حذف اين بنــد گفت: در 
انتخابــات، تخلفات ايام تبليغــات صرفا نمي تواند منتســب به 
كانديدای مربوطه باشــد؛ بنابراين در بســياري از مواقع جرايم 

انتخاباتي برنامه ريزي شده و از سوي رقبا شكل مي گيرد.
محمد جواد كوليونــد، قائم مقام وزير كشــور در امور مجلس در 
موافقت با اين پيشــنهاد گفت: در قانون انتخابات در ماده 33 و 
3۴ جرايم انتخاباتي مشخص شده اســت، ذكر اين بند ضرورت 

چنداني ندارد.
علي حدادي، ســخنگوي كميسيون شــوراها در مخالفت با اين 
پيشنهاد گفت: در اين قانون منظور ما خود داوطلب است و نبايد 
محكوميتي داشته باشد. شخصي كه در انتخابات تخلف كرده باشد 

نمي تواند داوطلب پست مهم رياست جمهوري شود.

دادخواستبرايدريافتخسارتمعنوي
سردار محمد حجازي، جانشين فرمانده سپاه قدس   با ارائه گزارشي درخصوص اقدامات 
انجام شده از سوي اين مجموعه براي پيگيري پرونده ترور شهيد سليماني گفت: ۴هزار 
برگ مدرك و سند درباره ترور و عوامل آن تحويل دادستاني شد و در عراق نيز يك شوراي 
سياســتگذاري و كارگروه اجرايي با تمركز بر پرونده ترور شهيد ابومهدي المهندس 
تشكيل شد كه ۳۴برنامه اجرايي تصويب شد و در دستور كار قرار گرفت كه با اين اقدامات 
و پيگيري ها، پرونده در عراق در آستانه صدور قرار است. وي با اشاره به مالقات مقامات 
ارشد سپاه قدس با مسئوالن عراقي گفت كه پس از طرح شكايت در دادستاني تهران و 
برگزاري جلسات متعدد در اين زمينه، 2شكايت كيفري ديگر نيز از طرف سپاه و خانواده 
شهدا مطرح شده است. ســردار حجازي همچنين خاطرنشان كرد كه يك دادخواست 
حقوقي 2۶0صفحه اي به پيوست 1000صفحه سند و مدرك براي دريافت خسارت معنوي 
ناشي از ترور و شهادت حاج قاسم سليماني به وكالت از خانواده شهداي مدافع حرم مطرح 

شده است.

ث
مك

مجلسبگويدباركاهلل
روحاني با انتقاد از مخالف  خوانی های مجلس در بخش های نفتی بودجه 1۴00 گفــت: اگر من بودم مي گفتم آقاي دولت چرا 
2.۳ميليون بشــكه، تالش كن تا آخر ســال 2.5ميليون، ۳ ميليون برويد جلو نفت را صادر كنيد، به دهن صهيونيست ها و 
آمريكايي ها بزن كه مي خواهند نگذارند نفت صادر كنيم. دولت مي گويد مي توانم، مجلس بايد بگويد بارك اهلل، دولت من از تو 
مي خواهم بيشتر صادر كني، آقاي دولت شما مي گوييد به آمريكا سيلي مي زنم، من مي گويم دو تا سيلي بزنيد، توقع ما از مجلس 
اين است. مجلس شوراي اسالمي بايد بيايد دولت را تشويق كند. دولت به ميدان آمده، بعضي ها مي گويند دولت شعار مي دهد 
براي اينكه سال ديگر نيست، نه خير، در سال ديگر هم نصف سال هستيم. در آن نصف سال و در آن ۶ماه به ملت نشان مي دهيم 

كه هم مي  توانيم نفت را توليد و هم صادر كنيم، هم مي توانيم تحول ايجاد كنيم.

نبايد در جامعه نفرت پراكني كنيم
 توليت حرم امام خميني)ره( با بيان اينكه درمورد وصيتنامه امام خميني)ره( 

سخن خواهم گفت، تأكيد كرد كه »نمي توان به بخشي از اين وصيت مومن روحانيت
باشيم و به قسمتي از آن كافر.« به گزارش جماران، سيدحسن خميني در 
ديدار با مديران گزينش كل شــهرداري تهران با تأكيد بر اينكه نبايد در جامعه اسالمي 
نفرت پراكني كنيم، تصريح كرد: وقتي مصلحت جامعه اسالمي است، اميرالمؤمنين)ع( كه 
نزديك ترين فرد به زهراي اطهر بود با آن همراهي مي كند. امروز هم نبايد دست هايي جامعه 
اسالمي را به تفريق و تشتت بكشاند. بايد مراقب فيلم و صوت و سخن خود باشيم. نبايد از 
هيچ زباني، نه زبان هنر و نه زبان هاي ديگر براي ايجاد دشمني استفاده كرد. همه بايد مراقب 
باشيم به ديگران دشنام ندهيم و سخن نرم بگوييم. او در بحث گزينش تأكيد كرد: مراقب 
باشيد كه يك »آه« اگر به حق باشد مي تواند دودماني را به فنا دهد. آه كسي كه غير از خدا 

پناهي ندارد دقيقا تيرش به هدف مي خورد؛ آن وقت نمي دانيد از كجا خورده ايد.

رئيس قوه قضاييه در جلسه پيگيري حقوقي و قضايي پرونده ترور سردار شهيد حاج 
قاســم ســليماني فرمانده نيروی قدس و همراهانش كه صبح روز گذشته با حضور قضايی

نمايندگان نهاد ها و دستگاه هاي مسئول پيگيري پرونده برگزار شد، گفت: كيفرخواست 
ترور شهيد سليماني، تنها دعوي حقوقي خانواده شهيد يا ملت ايران نيست بلكه ادعانامه امت اسالم و 
آزادگان عالم عليه تروريسم دولتي آمريكاست. به گزارش مركز رسانه قوه قضاييه، سيدابراهيم رئيسي 
با تأكيد بر لزوم پيگيري جدي پرونده ترور شهيد سليماني متناسب با جايگاه و شخصيت سيدالشهداي 
مقاومت، خاطرنشان كرد: اسناد و مدارك براي پيگيري موضوع و درخواست كيفر براي آمران و عامالن 
اين جنايت بزرگ به ميزان ُمكفي وجود دارد. رئيس دستگاه قضا بر همين اساس خاطرنشان كرد كه 
قوه قضاييه اين پرونده را به عنوان بخشي از انتقام سختي كه از آمريكايي ها گرفته خواهد شد، با جديت 

پيگيري خواهد كرد.

ترامپ متهم رديف اول ترور سردار
رئيس قوه قضاييه با بيان اينكه سازوكار هاي الزم براي پيگيري موضوع در بخش هاي حقوقي و كيفري 
فراهم شده است، بر لزوم نگاه انقالبي در برداشت از كنوانسيون1973 و دادگاه بين المللي كيفري تأكيد 
كرد. رئيسي با اشاره به ادعاي برخورداري سران رژيم آمريكا از مصونيت قضايي به دليل برخورداري 
از جايگاه هاي حقوقي گفت: هيچ عنصري نمي تواند مانع رسيدگي و پاسخگويي مقامات آمريكا در 
قبال جنايتي شود كه در ترور شهيد سليماني مرتكب شده اند. وي افزود: همه بايد در برابر قانون نسبت 
به اعمال خود پاسخگو باشند و اينكه برخي افراد مدعي هستند مقامات آمريكا از مصونيت حقوقي 
برخوردارند، برداشت سياسي است كه از نظر منطق حقوقي و قوانين بين الملل مورد پذيرش نيست. 
چرا كه از نظر قانون هر شخصي كه جرم انجام داد، در هر جايگاه و مقامي بايد كيفر شود. رئيسي گفت: 
ترامپ نخستين جنايتكار پرونده ترور شهيد سليماني است كه خودش در مقابل همه مردمان عالم 
به اين جنايت اعتراف كرده و نمي توان او را از مجازات اين عمل مصون دانست. وي افزود: خوشبختانه 
دوره رياست جمهوري ترامپ تمام شده، اما حتي اگر دوره مسئوليت او تمام نشده بود هم اين منطق 
قابل قبول نيست كه كسي به دليل قرارگرفتن در يك جايگاه اداري و سازماني مقابل قانون پاسخگو 
نباشد. رئيس قوه قضاييه در عين حال خاطرنشان كرد كه موضوع مصونيت مقامات آمريكا و موانع 
حقوقي مشابه، قابل برطرف شــدن هســتند و وزارت امور خارجه، معاونت بين الملل قوه قضاييه و 

دادستاني را موظف به پيگيري جدي اين موضوع كرد.

اعطاي نيابت قضايي به ۶كشور 
در اين نشست، علي القاصي مهر، دادستان تهران نيز با اشاره به تعيين يك بازپرس ويژه براي اين پرونده 
در دادسراي ويژه بين الملل تهران به منظور تحقق و جمع آوري داليل و مستندات، از 500 فقره مكاتبه 
با نهاد هاي امنيتي و ديپلماتيك به منظور انجام تحقيقات و همچنين نظرخواهي براي صدور قرار نهايي 
و كيفرخواست براساس حقوق بين الملل خبر داد و گفت كه براي پيگيري موضوع به 6 كشور نيابت 

قضايي اعطا شد. 
دادستان تهران از عراق، سوريه، لبنان، قطر، اردن و كويت به عنوان كشور هايي ياد كرد كه براي آنها 
نيابت قضايي صادر شده و اعالم كرد پس از وصول نتيجه حكم صادره از سوي عراق تشكيل يك تيم 
فني مشترك بين دو كشور براي تكميل تحقيقات در دستور كار قرار گرفته است.القاصي مهر با اشاره 
به برگزاري 11جلسه با هيأت هاي مستشاري و قضايي و دستگاه هاي ذيصالح در دادسراي تهران براي 
تبادل اطالعات و هم افزايي اين مجموعه ها، از تنظيم نيابت ها، شناسايي و صدور حكم جلب بين المللي 
۴5متهم آمريكايي كه در ترور جنايت بار شهيد ســليماني نقش داشتند، به عنوان برخي نتايج اين 
نشست ها ياد كرد. دادستان تهران از مشاركت و معاونت در قتل عمد، اقدام تروريستي مطابق با قانون 
تأمين منابع مالي تروريسم و اقدام عليه امنيت ملي جمهوري اسالمي ايران به عنوان اتهامات آمران و 
عامالن ترور شهيد سليماني ياد كرد كه عالوه بر جرايم عمومي آنها در اعالن جلب اين افراد به پليس 

بين الملل مطرح شده است.

نقش مشاركتي آلمان و انگليس در عمليات ترور
القاصي مهر افزود: يكــي از موضوعات مهم و قابل توجه در اين پرونده، نقش شــركت انگليســي 
»جي فور اِس« در ترور فرمانده سپاه قدس است كه مســئوليت تأمين امنيت پرواز فرودگاه بغداد را 
برعهده داشته و عوامل اين شركت به محض ورود سردار سليماني و همرزمانش به فرودگاه، اطالعات 
آنها را در اختيار تروريست ها قرار داده اند كه صدور نيابت الزم براي شناسايي آنها در دستور كار قرار 
گرفته است. وي همچنين به نقش كشور آلمان در فرايند اين ترور اشاره كرد و توضيح داد: پايگاه هوايي 
آمريكا مستقر در آلمان گزارش هاي هدايت پهپادي ترور را برعهده داشته و اطالعات و داده هاي پرواز 
پهپاد ها را در اختيار نيرو هاي آمريكايي گذاشته كه شناسايي اين افراد نيز در دستور كار قرار گرفته و 

دستگاه قضايي كشورمان براي اين كار نيابت قضايي گرفته است.

رئيسي در سالگرد شهادت سردار سليماني: 

ترامپ مصونيت ندارد
جلسه پيگيري حقوقي و قضايي پرونده ترور سردار شهيد حاج قاسم 
سليماني با حضور نمايندگان نهاد ها و دستگاه هاي مسئول برگزار شد

رئيس جمهور در مقام نكوداشت نخستين سالگرد شهادت حاج  قاسم سليماني: هميشه يك مسير اعتدال ملي را طي مي كرد
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بهبود كيفيت زندگي در محله هاي فرسوده
طاهره محمدي، مدير اداره امور بانوان شهرداري منطقه15:  اجراي طرح كوچه 
دوستي با هدف ايجاد شادي و نشاط در محله هايي كه بافت هاي فرسوده دارند 
در دستور كار قرار گرفته است. كوچه طوطي و صفايي در محله مظاهري از 
يك سو به دليل فرسوده بودن و از ســوي ديگر به دليل داشتن آسيب هاي 
اجتماعي ازجمله كودكان بازمانده از تحصيل، سكونت اتباع خارجي ، بافت 
متراكم و... براي اجراي اين طرح انتخاب شــدند. انجام چنين كارهايي در 
محله ها و معابر فرسوده كه زيبايي بصري ندارند، سبب تمدد اعصاب اهالي و 
بهبود كيفيت زندگي و حتي كاهش آسيب هاي اجتماعي مي شود. مردم براي 
خلق اين آثار زحمت كشيده اند و به همين دليل در نگهداشت آنها هم تالش 

مي كنند؛ از اين رو مي توان به بقاي اين طرح ها اميدوار بود.

ث
مك

رنگ آميزي ديوار محله ها و 
طراحي كوچه هــا، كاري گزارش

مرسوم در دنياست و نمونه 
چنين محله هايي در شهرهاي كيپ تاون، 
استانبول، بوئنوس آيرس، فرانسيسكو و... 
وجود دارد. در كشورمان اگر روستاي ابيانه 
را مستثني كنيم، محله هاي رنگ شده در 
كمتر شــهر و اســتاني ديده مي شــود. 
نخســتين بــار ايــن كار در پايتخت با 
رنگ آميزي ديوارهاي خيابــان اميد در 
محله هرندي شروع شد و رنگ هاي زرد ، 
ســبز و قرمز جان دوباره بــه اين محله 
آسيب ديده دادند و ســبب شادي اهالي 
شــدند. مديران شــهري هرگــز گمان 
نمي كردند اين كار چنين مورد استقبال 
قرار بگيرد و الگويي باشــد براي ســاير 
محله ها. طرح »كوچه دوستي« با همين 
رويكرد در دستور كار اداره كل امور بانوان 
شهرداري تهران قرار گرفت و مرحله دوم 
آن در منطقــه9 عملياتي شــد و اهالي 
آستين ها را باال زدند و كوچه خسرو قدياني 
در محله دستغيب را رنگ آميزي كردند. 
ثبت تصاوير زيباي اين كوچه از طريق لنز 
دوربيــن و انتشــار آنها در شــبكه هاي 
اجتماعي سبب شد اهالي مناطق ديگر هم 
خواهان اجراي اين طرح در محله شــان 
شوند و در گام بعدي ساكنان كوچه هاي 
طوطــي و صفايــي محلــه مظاهري در 
منطقه15 دست به كار شدند و سطل هاي 
رنگ را كنار هم چيدنــد و با هم تركيب 
كردند و طرح هاي زيبــا روي ديوارهاي 
فرســوده كشــيدند. بيــش از 30روز 

همسايه ها به معناي واقعي هم سايه شدند. 
تعدادي از بانوان رنگ آميزي مي كردند، 
برخي كوچه را آب و جــارو مي كردند و 
بعضي هم با سيني چاي پذيراي ديگران 
بودند. به قول خودشــان يك بار ديگر به 
روزهاي گذشته بازگشتند و حس خوب با 
هم بودن را تجربه كردند. حسي كه به گفته 
زهــرا بهــروزآذر، مديركل امــور بانوان 
شهرداري تهران، هدف اصلي طرح كوچه 
دوستي است: »قصد داريم با اجراي اين 
طرح در مناطق و به ويژه محله هاي متراكم 
عالوه بر ايجاد زيبايي هاي بصري، حس 
همدلي و همراهي و البته حس تعلق را در 
ميان همســايه ها و اهالي ايجاد كنيم. در 
حقيقت بــا اين كار از يك ســو فضاهاي 
عمومي شــهر جان دوباره مي گيرند و از 
سوي ديگر همســايه ها  مشاركت در كار 

گروهي را تمرين مي كنند.«
اكثر معضالت و آســيب هاي اجتماعي 
ازجمله حضور كارتن خواب ها و معتادان 
متجاهــر در بافت هــاي فرســوده ديده 
مي شــود و به همين دليــل طرح كوچه 
دوســتي مي تواند اثرات اين آســيب ها 
را كاهــش دهــد. بهــروزآذر مي گويد: 
»وقتي مردم به محله شــان حس تعلق 
داشــته باشــند، حتما براي آباداني آن 
تالش مي كنند و اجــازه نمي دهند افراد 
با رفتارهــاي ناهنجار امنيــت كوچه و 
محله شــان را از بين ببرنــد. طرح كوچه 
دوســتي به همت مردم و اهالي كوچه ها 
و مناطق اجرا مي شود و از اين رو حفظ و 
نگهداري از آنها هم به عهده اهالي اســت 
و به دليل وجــود همين نظارت اجتماعي 
توسط مردم، فضاي عمومي براي حضور 
افراد ناباب ناامن مي شود و به مرور زمان 

اثرات آســيب هاي اجتماعي به حداقل 
مي رسد.«

رنگ آميزي طوطي و صفايي
اجراي طــرح كوچه دوســتي به صورت 
پايلــوت در مناطــق ۴، 9، 12، 15 و 20 
شروع شــده اســت. منطقه15 به دليل 
همجواري با مراكز تجمع معتادان در محله 
شوش تحت تأثير آسيب هاي اجتماعي قرار 
دارد و از اين رو اجراي طرح كوچه دوستي 
با هدف افزايش حس مسئوليت شهروندان 
و كاهش تبعات آســيب هاي اجتماعي 
در اين محله در اولويت شــهرداري قرار 
گرفته است. كوچه هاي طوطي و صفايي 
در محله مظاهري چند متري با لب خط 
محله شوش فاصله دارند و به همين دليل 
مرحله اول طرح كوچه دوســتي در آنها 
اجرايي شده است. اين دو كوچه از طريق 
يك معبر باريك به هم مرتبط مي شوند و 
به گفته صابر زاهدپور، مدير دفتر توسعه 
محلي در مجموعــه 180پالك ثبتي در 
آنها وجود دارد. خانه هايي كه برخي رخت 

نو به تن كرده اند اما تعداد زيادي همچنان 
قديمي و فرسوده اند و آثار تخريب رويشان 
نمايان است: »كوچه هاي طوطي و صفايي 
هسته مركزي محله مظاهري اند و اهالي 
مشاركت خوبي در كارها و برنامه ها دارند 
و به همين دليل مرحلــه اول در اين دو 
كوچه اجرا شد و مردم هم خيلي استقبال 
خوبي داشــتند.« براي زيباسازي كوچه 
طوطــي از طــرح و نگاره هــاي فانتزي 
استفاده شده اما كوچه صفايي با نقش هاي 
اسليمي چشم ها را خيره مي كند. زاهدپور 
مي گويد: »طرح ها و حتي رنگ ها با توجه 
به ظرفيت هاي موجود و با مشورت اهالي 
انتخاب شده اند. وجود حسينيه قديمي و 
ساكن بودن چند خانواده شهيد در كوچه 
صفايي باعث شــد از طرح هاي اسليمي 
استفاده كنيم اما ديوارهاي كوچه طوطي 
با طرح هاي فانتزي مانند بال اميد و موج 
دريا رنگ آميزي شده اند.« عالوه بر زنان 
و دختران ساكن در اين كوچه ها، كودكان 
هم در اين طرح مشــاركت داشــته اند 
و نقاشــي هاي آنها روي علمك هاي گاز 

خبر

امكان استفاده نيست

تصــور كنيد يــك روز صبــح، مانند 
هميشه به نزديك ترين ايستگاه مترو 
مي رويد، اما مي بينيد چند ماشــين و 
موتورسيكلت، درست جلوي در ورودي مترو پارك شده اند و امكان 
ورود و خروج نيســت و در همين حال كسي مسئوليتي را در اين 
زمينه برعهده نمي گيرند. اين وضعيت آنقدر عجيب است كه حتي 
تصور آن نيز باعث خنده مي شود، اما همين االن در شهر ما چنين 

اتفاقي رخ مي دهد.
شهرداري در حال افزايش مسيرهاي ويژه دوچرخه در شهر تهران 
است و در همين حال در شبكه هاي اجتماعي عكس هاي زيادي از 
مسيرهاي دوچرخه سواري در شهر تهران منتشر مي شود كه بيشتر 
آنها با موتورسيكلت، وســايل مغازه ها و حتي اتومبيل ها مسدود 
شده اند. مسدود شدن مسير دوچرخه، چيزي شبيه همان بسته 
بودن راه متروست. چون اينجا نه پليس به موضوع توجه دارد و نه 

شهرداري براي آن كاري انجام مي دهد.
دوچرخه سوار بايد چه كند؟ هر يك متر كه مي رود، با يك موتوري 
يا مغازه دار درباره حقش مشــاجره كند؟ از صبح تا شب در حال 
توضيح احترام به حقوق ديگران باشــد؟ يا اينكه از دوچرخه  اش 
پياده شــود، آن را به كول بگيرد و دنبال مســير جديدي باشد؟ 
در اين وضعيت، بهتر نيست مســيرهاي دوچرخه حذف شوند و 
دوچرخه سوارها به صالحديد خود از پياده رو يا خيابان براي عبور 

و مرور استفاده كنند؟
به پياده روها نگاه كنيد. وقتي از اشغال پياده روها حرف مي زنيم، 
همه ذهن ها به سمت دستفروش ها مي رود كه در اين سوز سرما 
و وضعيت اقتصادي، چاره اي غير از نشستن كنار خيابان ندارند، 
اما مشــكل، آنها نيستند؛ مشكل جايي اســت كه بدون توجه به 
عرض پياده رو، بخشــي از آن با وســايل مغازه دارها اشغال شده؛ 
موتورسيكلت ها در بخش ديگري پارك شده اند و اگر احيانا جايي 
مانده باشد، بنگاه هاي اتومبيل، آن را گرفته اند. مسيرهاي دوچرخه 
هم همين وضعيت را دارند. موتورســيكلت ها و ماشــين ها آن را 
بالاستفاده مي كنند؛ نه دستفروش ها. موضوع خيلي ساده است؛ 
اگر امكاني ايجاد مي شود، بايد براي اســتفاده از آن هم فكر كرد. 
نمي شود خانه بدون در ساخت يا خودروي بدون چرخ؛ هرچند دور 

نيست روزي كه چرخ هم جزو »آپشن« قرار بگيرد.

خبرهاي كوتاه

  درخواست كاشت نهال با سامانه1۳۷ 
رئيس ســامانه مديريت شهري 13۷ از فعال 
شدن موضوع كاشت نهال در منازل شهروندان 
تهراني در نرم افزار ســامانه13۷ از دي ماه تا 
يكم اسفندماه سال جاري خبر داد. به گزارش 
همشهري، حميدرضا نصريان، رئيس سامانه 
مديريت شهري 13۷ با اعالم اين خبر گفت: 
»طرح فراگير كاشت نهال در منازل از تاريخ 
يكم دي ماه لغايت يكم اسفند ماه قابل اجراست 
و شروع كاشت نهال، براساس اولويت هاي ثبت 
درخواست شهروندان است.« او با اشاره به اين 
موضوع كه اكيپ هاي مراجعه كننده به درب 
منازل شامل يك كارشــناس مجرب، كارگر 
ماهر و ادوات الزم است، ادامه داد: »اكيپ هاي 
كاشــت نهال همراه بــا كارت شناســايي و 
براســاس درخواست هاي شــهروندان اعزام 
مي شوند و راســا مراجعه اي نخواهند داشت. 
تعــداد نهال هاي تحويلي و قابل كاشــت در 
هر منزل با توجه به وســعت باغچــه و نظر 
كارشــناس حداكثر ۴ اصله اســت و اقدامي 
درخصوص محوطه ســازي، طراحي، كاشت 
باغچه و خاكريزي انجام نمي شود. نوع و گونه 
نهال ها شــامل نهال هاي متعارف شــهري و 
برخي اقالم مثمر نظير انجير، خرمالو، سيب 

است.«  و گالبي 

  تنها ۷ محله در تهران بوستان ندارند
شــهرداري تهــران با سياســت ســاخت 
بوستان هاي محله محور از سال9۶ تا كنون از 
ميان 1۷محله اي كه بدون بوستان بوده اند در 
10محله بوستان ساخته و به اين ترتيب تعداد 
بوستان هاي تهران در سال99 به 2هزارو2۷۷ 
رسيده است. به گزارش همشهري، شهرداري 
تهران از ســال95 تا كنون با اين سياســت، 
اقدامات مؤثري در ايجاد بوستان هاي جديد در 
شهر تهران و با گرايش محلي كردن بوستان ها 
براي دسترســي آسان شــهروندان در همه 
مناطق انجام داده است. در كنار اين پروژه ها 
شهرداري با سياست بوستان هاي محله محور 
از ســال9۶ تا كنون از ميــان 1۷محله اي كه 
بدون بوســتان بوده اند در 10محله بوستان 
احداث كرده اســت. مناطق ۶، 11، 1۴ و 1۷ 
ازجمله اين محالت هســتند. بر اين اساس 
تهران در سال 9۶ داراي 2هزارو211 بوستان 
بوده كه در سال99 اين تعداد به 2هزارو2۷۷ 
بوستان رسيده است. به اين ترتيب در سال9۶ 
تا پايان 98، 22بوستان در مناطق 2، 5، 1، ۷، 
3، 5، ۶، ۴ و9 احداث شــده است. همچنين 
22بوستان نيز در سال  جاري در دست احداث 
است كه اين بوستان ها در مناطق 1، 2، 5، ۷، 
8، 12، 1۴، 18، 19، 20، 21 و 22 قرار دارند. 
از ديگر اقدامات در اين راستا تملك باغات و 
تبديل آنها به فضاي سبز براي استفاده عموم 
بوده است. شهرداري تهران از سال9۶، 15باغ 
در مناطــق 11، ۷، 13، 2، 1۴، ۷، 8 و 1۷ را 

تبديل به بوستان كرده است.
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ميثم قاسمي
شهروند دوچرخه سوار

اليحه ماليات بر ارزش افزوده كه سهم 
شــهرداري  ها از ماليــات كشــور را مالي

مشــخص مي كند، بعد از بحث هاي 
فراوان و چند مرحله بررسي در مجلس، اكنون در 
دست شوراي نگهبان است. به گزارش همشهري، 
سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس 
درباره بازگشــت اليحه ماليات بر ارزش افزوده به 
مجلس گفت: هيأت عالي نظارت مجمع تشخيص 
مصلحت نظام و شــوراي نگهبان هنــوز نظر خود 
درباره اليحه ماليات بر ارزش افزوده را به طور رسمي 

به مجلس اعالم نكرده اند.
محمد صالح جوكار، افــزود: اليحه هنوز به مجلس 
بازگردانده نشده و شوراي نگهبان نظر خود را درباره 

اين اليحه به مجلس اعالم نكرده است.
او در پاسخ به اين ســؤال كه آيا هيأت عالي نظارت 
مجمع تشخيص مصلحت نظام اين اليحه را مغاير 
با سياست هاي كلي نظام تشخيص داده است، گفت: 
هيأت عالي نظارت هفته گذشته در اين باره جلسه اي 

داشتند اما نتيجه آن را به مجلس اعالم نكرده اند.
جوكار گفت: قرار است جلســه اي در هيأت عالي 
نظارت با موضوع انتخابات رياست جمهوري برگزار 

شود كه موضوع اليحه نيز قابل پيگيري است.
پيش از اين پروانه مافي، مشــاور شهردار تهران در 
امور مجلس دربــاره آخرين وضــع اليحه ماليات 
برارزش افزوده در مجلس گفته بــود كه اليحه به 
شوراي نگهبان ارسال شد و شــوراي نگهبان روي 

برخي از مواد تحفــظ دارد و بايد مجددا در مجلس 
اصالح شود.

به گفته مافي، هيأت عالي نظارت در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در يك جلسه كارشناسي اليحه را با 
سياست هاي كلي مقايسه كرده و تطبيق داده است. 
حاضران در آن جلســه متفق القول به اين تصميم 
رسيدند كه برخي از مواد اين اليحه مانند بند الف 
جزء 1۷ ماده9 اليحــه و همچنين تبصره اين ماده 
و بند الف مــاده۴2 و خود ماده53 بــا بندهايي از 
سياســت هاي كلي نظام جمهوري اسالمي مغاير 
هســتند و بنا شد به مجلس مسترد شــود و بعد از 
رفع ابهامات مجدد براي اصالح نهايي به شــوراي 

نگهبان برود.

 بررسي سناريوهاي 
منبع انتشار بوي نامطبوع 

سناريوهاي تشــخيص منبع انتشــار بوي نامطبوع شهر تهران 
بررسي مي شود. نشست تخصصي بررســي سناريوهاي محتمل 
بوي نامطبوع شهر تهران با حضور مديركل محيط زيست و توسعه 
پايدار، نمايندگان شــركت آب و فاضالب تهــران، دبير كميته 
محيط زيست شوراي اسالمي شــهر تهران و نمايندگان معاونت 

فني و عمراني شهرداري تهران و شركت خاكريز آب برگزار شد.
به گزارش همشــهري، مديركل محيط زيســت و توسعه پايدار 
شهرداري تهران در اين نشست گفت:  »ارتباط بين نقاط انفصال 
فاضالب شهري با بوي نامطبوع تهران به عنوان يكي از سناريوها 
همواره مطرح است، بنابراين اين مسئله نيز نيازمند بررسي هاي 
دقيق تر با همكاري سازمان هاي متولي است.« شينا انصاري ادامه 
داد: »در سطح شهر برخي كانون هاي مولد بو وجود دارد كه در زمان 
اينورژن يا آلودگي هوا، شدت بوي آنها بيشتر شده و به استشمام 
مي رسد. اين كانون ها نيز بايد شناسايي شده و با هم انديشي ساير 
سازمان ها راهكارهاي موضعي براي آنها ارائه شود.« او عنوان كرد: 
»همچنين شهرداري تهران عالوه بر در اختيار داشتن سامانه13۷، 
اقدام به تشــكيل كارگروه هاي تخصصي كارشناســي در سطح 
مناطق 22گانه و تهيه كاربرگ آناليز شناسايي بوي نامطبوع جهت 
اســتفاده آنها به منظور بررســي كانون اصلي بوي نامطبوع شهر 

تهران كرده است.« 
همچنين محمد رستگاري، معاون نظارت و پايش محيط زيست 
تهران در گفت وگو با برنا دربــاره بوي نامطبوع تهران گفت:  »اين 
بوي بد زماني در تهران به مشام مي رسد كه وزش باد از جنوب به 
شمال و با سرعت ماليم است كه همزمان هواي تهران يك رطوبتي 
نيز دارد. اين نشان مي دهد كه كانون اين بو در جنوب تهران است. 
كانون هاي جنوب تهران كه مســير فــرودگاه امام خميني را نيز 
تحت تأثير قرار مي دهد شــامل مراكز دفن پسماند، دامداري ها و 
فاضالب هاي جنوب شهر اســت. ما در اين حوزه با عدم قطعيت 
مواجه هستيم. از يك روش معكوس استفاده كرديم؛ بدين ترتيب 
كه به هر كانوني كه احتمال مي داديم منشأ باشد دستوراتي داده 
شد تا آلودگي كمتر شود.« او ادامه داد: »در اسالمشهر و بهارستان 
شبكه جمع آوري فاضالب نداريم و شركت آب و فاضالب در اين 
مناطق پاي كار آمده و در حال تالش هستند تا هرچه سريع تر آن 
را كامل كنند. براي بهارســتان نيز احداث آغاز شده و شهرستان 

رباط كريم هم پيشرفت خوبي دارد.«

 بازگشايي جمعه بازار »پروانه« 
در اراضي عباس آباد

»جمعه بازار پروانه« با انتقال به اراضــي عباس آباد تهران از فردا 
فعاليت خود را از سر مي گيرد. به گزارش ايسنا، جمعه بازار پروانه 
محلي براي عرضه توليدات هنري، صنايع دستي و آثار آنتيك بود 
كه تا پيش از همه گيري كرونا در پاركينگ طبقاتي پاساژ پروانه، 
واقع در خيابان جمهوري برقرار بود و با تبليغات مردمي، اين اواخر 
به پاتوق گردشگران داخلي و خارجي تبديل شده بود. اما با تعطيلي 
اين مركز، زمزمه هاي انتقال آن به جاي ديگر به بهانه ايمن سازي 
ساختمان پروانه شنيده شد. قرار است جمعه اين هفته، 12دي ماه 
بازارچه يك پيش گشايش داشته باشد و جمعه، 19دي ماه با حضور 
مسئوالن رسما افتتاح شود. خبر انتقال هنرمندان جمعه بازار به 
اراضي عباس آبــاد حدود 2 ماه پيش داده شــد اما تا االن خبري 
نشده بود. البته جمعه بازار پروانه قرار بود در آبان ماه امسال افتتاح 
شود كه بنا به بخشنامه و اعالم ستاد ملي مقابله با كرونا مبني بر 

تعطيلي تجمعات به تعويق افتاد.

پيداست. به گفته مدير دفتر توسعه محلي، 
كودكان هم شور و اشتياق براي مشاركت 
داشــتند و ازاين رو قلم مو و رنگ آبي در 
اختيارشــان قرار گرفت و آنها هم شروع 
به رنگ آميزي علمك هــاي گاز كردند. 
همچنين قلب بزرگــي روي ديوار كوچه 
طوطي نقاشــي شــده كه حاصل دست 
كودكان اســت. در اين طــرح كودكان 
دستان كوچكشــان را رنگي كرده و روي 
ديوار زدند و نتيجه آن قلب زيبايي است 
كه تماشاي آن اين پيام را كه يكدل بودن 
نتايج بهتري در پي دارد به تماشاگران و 

رهگذران مي دهد.

عكس هاي سلفي كنار طرح هاي رنگي
هانيه توسلي ســاكن كوچه طوطي و از 
بانوان فعال محله مظاهري اســت كه در 
اجراي طرح كوچه دوســتي مشــاركت 
داشته و با ابراز خرسندي از اتفاق رخ داده 
در اين كوچه مي گويــد: »اكثر خانه هاي 
كوچه قديمي و فرســوده اند و به همين 
دليل كوچــه چهره زيبايي نداشــت اما 
با نقاشــي هاي انجام شــده چهره كوچه 
متفاوت و تا حدودي زيبا شده است. وقتي 
در خانه ها باز مي شــود و مردم طرح هاي 
رنگي زيبا را مي بينند، احســاس شادي 
مي كنند و قطعا انرژي مي گيرند و همين 
امر در كاهش خشــونت و درگيري هاي 
لفظي و دعوا تأثيــر دارد.« به گفته او اين 
روزها كوچه طوطي و صفايي به يك آتليه 
عكاســي تبديل شــده اند و رهگذران به 
محض ديدن طرح ها كنارشان مي ايستند 
و عكس ســلفي و يــادگاري مي گيرند: 
»وقتي مي بينم يك عده كنار طرح هايي 
كه خودمان كشيده ايم مي ايستند و سلفي 
مي گيرند، شاد مي شوم و دلبستگي ام به 

كوچه و محله ام زياد مي شود.«

سرزندگي با تماشاي رنگ هاي زيبا
تماشــاي رنگ هاي زيبا تأثير مثبتي در 
خلق و خوي افــراد دارد. اين يك موضوع 
ثابت شده است كه روانشناسان هم آن را 
مي پذيرند. بنفشه حيرت نگاري روانشناس 
باليني در تأييد همين موضوع مي گويد: 
»رنگ ها به طور كلي ســبب ســرزندگي 
و نشــاط مي شــوند و افراد در هر شرايط 
روحي كه باشــند به محض ديــدن اثر با 
طيف هاي رنگي مختلف، احساس آرامش 
مي كنند و همين موضوع ســبب كاهش 
افسردگي در شهروندان مي شود. اجراي 
چنين طرح هايي عالوه بر ايجاد حس نشاط 
و پويايي، باعث افزايش حس دلبســتگي 
مي شود و به همين دليل مردم با افتخار از 
كوچه و محله شان صحبت مي كنند و ميل 
كمتري به كوچ خواهند داشت؛ موضوعي 
كــه مي تواند جاني دوبــاره به محله هاي 
قديمي شــهر كه با بافت فرسوده درگير 
هستند، بدهد و ساكنانشان را به احياي اين 
مناطق با مشاركت خودشان اميدوار كند.«

    زينب زينال زاده
خبر نگار

ابهام در وضعيت اليحه »ماليات بر ارزش افزوده«

1950ميليارد تومان اوراق 
مشاركت سال99 شهرداري حمل ونقل

تهران در وزارت كشور تأييد 
شده و به ســازمان برنامه و بودجه رفته 
است. مديرعامل شركت متروي تهران با 
اعالم اين خبر به  همشهري گفت: »اوراق 
مشاركت سال99 به تأييد وزارت كشور 
رسيده است.  شوراي اسالمي شهر تهران 
۴هــزار ميليــارد تومــان اوراق بــراي 
ســال جاري تأييد كرده بــود كه 2هزار 
ميليــارد آن براي متــرو، يك هزار براي 
اورهال قطارهاي مترو و يك هزار ميليارد 
هم براي اتوبوسراني بود، اما وزارت كشور 
براي اورهــال قطارهاي متــرو، اوراقي 
درنظر نگرفــت و 1500ميليارد تومان 
اوراق براي مترو و ۴50ميليارد اوراق براي 
اتوبوسراني درنظر گرفته است، هم اكنون 
1950ميليارد اوراق تأييد شده و از وزارت 
كشور به ســازمان برنامه و بودجه رفته 
اســت، ممكن اســت تغييراتي هم در 
سازمان برنامه و بودجه صورت گيرد كه 

اميدواريم كم باشد.« 

همچنيــن علــي امــام عنــوان كرد: 
»21۴ميليارد تومانــي را كه در روزهاي 
گذشــته از اوراق مشــاركت ســال98 
دريافت كرديــم، بالفاصله براي تكميل 
2 ايستگاه مترو مورد استفاده قرار گرفت 
تا ما بتوانيم به بخشــي از تعهدات خود 

عمل كنيم؛ البته ما خيلي بيشتر نيازمند 
پول هستيم.« 

او تأكيد كرد: »هم اكنون منابع كافي براي 
ادامه ساخت 10ايستگاه ديگر نداريم. ما 
2هزار ميليارد تومان پول الزم داريم كه 
فقط 21۴ميليارد آن محقق شده است.« 

طرح محدوديت ارتفاعي در 
محلــه جماران، بــا تذكر شهرسازي

تعدادي از اعضاي شوراي 
شهر تهران وارد صحن شوراي شهر شد و 
يك فوريت آن به  تصويب اعضا رســيد. 
براســاس اين مصوبه، ســاكنان منطقه 
جمــاران نمي توانند بيــش از ارتفاعي 

 مشــخص 
خانه سازي  كنند. 

زهــرا نژادبهــرام، عضو هيأت رئيســه 
شوراي شهر تهران درباره طرح جماران 
به باشــگاه خبرنــگاران جــوان گفت:  
»اعضاي شــوراي شــهر تهران در حال 
ارســال نامه اي درباره محله جماران به 
وزارت راه و شهرســازي هستند. طرح 
جماران كه فوريــت مخصوص به خود را 
 دارد، توسط اعضاي شوراي شهر به امضا

 رسيده است.« 
 او ادامــه داد: »ايــن طرح بــراي رفع 
محدوديت برخــي از ســاكنان اصلي 
جماران است كه پيش از سال80 در آنجا 

ساكن بوده اند.«

 نژادبهرام با اشــاره به بسته پيشنهادي 
براي كمــك به ايــن ســاكنان گفت: 
»ساكنان منطقه در قالب تهاتر و انتقال 
حق توسعه مي توانند منافع خود را تأمين 
كنند و براساس طرح ارزش اين امالك 
كه حدود 25پالك اســت مانند امالك 

همجوار خواهد شــد. در قالب اين بسته 
پيشنهادي يا به اين افراد پول مي دهيم 
يا ملكشان را مي سازيم و يا حق آنها را در 
جايي ديگر مي دهيــم؛ اما موضوع مورد 
توجه اين است كه ارزش ارتفاعي منطقه 

حفظ مي شود.« 

نامه نگاري شوراي شهر با وزارت راه و شهرسازي درباره جمارانتأييد 1950ميليارد تومان اوراق مشاركت حمل ونقل عمومي
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رنگ  اميد  دركوچه هاي دوستي

اجراي طرح رنگ آميزي بافت هاي فرسوده سبب افزايش حس تعلق 
شهروندان به محله ها شده است؛ طرحي كه در مناطق 4 ،9 ،12 ،15 و 20 

تهران با جديت دنبال مي شود
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بورس

 پيش بيني تداوم افت و خيز بورس 
تا پايان دي ماه

نتايج يك پيش بيني نشان مي دهد باتوجه به تحوالت سياسي خارجي 
و روند ساير بازارها، احتمال رشد شــاخص بورس به مقادير باالتر از 

1.5ميليون واحد در يك ماه محتمل نخواهد بود.
نتايج يك بررســي آينده نگر از وضعيت بازار ســهام نشان مي دهد 
احتماال تا يك ماه آينده باتوجه به مناســبات سياسي و تحوالت در 
ساير بازارها، شــاخص كل بورس تهران به افت و خيزي محدود در 
يك دامنه مشــخص ادامه مي دهد و در محدوده كمتر از يك ميليون 
 و 500هزار واحد باقي خواهد ماند. با وجود اين به نظر مي رسد، تغيير 
در مناسبات سياسي تا آغاز به كار جو بايدن به عنوان رئيس جمهوري 
آمريكا، به تغيير حجم پول در گردش ورود و خروج پول از بازارهاي 

دارايي منجر خواهد شد.
به گزارش همشهري، جريان ورود نقدينگي به بازار سهام از هفته دوم 
آبان ماه دچار تغييرات اساسي شده است. در طول 90روزي كه بازار 
سهام با نزول 45درصدي مواجه شد، يعني از 20مرداد تا 20آبان ماه، 
ارزش روزانه معامالت به محدوده 6 تا 7هزارميليارد تومان رسيد اما 
از 20آبان ماه با اوج گيري دوباره شــاخص ها ارزش روزانه معامالت 
بورس دوباره به دوره قبل از نزول بازگشــت و در برخي روزها ارزش 
روزانه معامالت در آذرماه حتي به مرز 33هزار ميليارد تومان رسيد. 
آمار و ارقام نشــان مي دهد از 20آبان ماه نقدينگي جديدي وارد بازار 
سهام شــده كه اين موضوع به رشد 16درصدي شــاخص و افزايش 
182درصدي ارزش معامالت در آذر ماه منجر شد؛ به طوري كه ارزش 
كل معامالت در اين  ماه 218هزار ميليــارد تومان افزايش يافت و به 
337هزار ميليارد تومان رسيد. اما جريان ورود نقدينگي به بازار سهام 
در 20روز گذشته اندكي تضعيف شــده و اين موضوع به افت و خيز 
شاخص در محدوده يك ميليون 500هزار واحد منجر شده؛ به طوري 
كه شاخص كل بورس تهران از 17آذرماه تاكنون درجا زده و حتي با 

اندكي نزول مواجه شده است.
اين درجازدن ها و افت و خيز شــاخص در يك محدوده مشخص، يا 
اصطالحا رنج، اين پرســش را ايجاد كرده كه آيا روند صعودي بورس 
دوباره متوقف شده و دوره نزول فرارسيده است؟ آيا نقدينگي دوباره از 
بازار سهام به سوي بازار هاي ديگر خارج خواهد شد؟ نتايج يك بررسي 
آينده نگر حاوي نكات جالبي است كه نشان مي دهد وضعيت بازارها 
و جريان ورود و خروج پول به آنها به آينده مناسبات سياسي در حوزه 
بين الملل گره خورده و آينده بازار سهام هم در چارچوب همين معادله 

قابل تعريف است.
بررســي هاي آماري از وضعيت ورود و خروج پول به بازار ها نشــان 
مي دهد روند فعلي بازار ســهام احتماال تا يك ماه آينده حفظ خواهد 
شد. به اين معني كه به دليل ابهام در فضاي سياسي و اقتصادي جريان 
ورود نقدينگي به بازار سهام خيلي پرقدرت نخواهد بود و شاخص هاي 

بورس در محدوده هاي فعلي افت و خيز خواهد كرد.
گروه نوويرا، از مجموعه هاي فعال در بازارسرمايه ايران، با بررسي هايي 
كه بر مبناي مباني آينده نگري از جريان ورود و خروج پول از بازار سهام 
انجام داده، پيش بيني كرده شدت ورود پول به بازار سهام در دي ماه 
چندان پرقــدرت نخواهد بود و عامل افت و خيز بازار ســهام در يك 
محدوده مشخص همين موضوع است. اين بررسي، تغيير در جريان 
ورود و خروج پول به بازار ها را به مشخص شــدن مناسبات سياسي 

منوط كرده است.
در اين گزارش رشــد ماهانه حجم پول در گردش از مهرماه تا دي ماه 
3درصد فرض شده و با درنظر گرفتن اين مفروضات پيش بيني شده 
اگر در نتيجه ايجاد انتظارات مثبت از مناسبات سياسي حجم پول در 
گردش در آذر كاهش يافته يا ثابت مانده باشــد، در آن صورت حتي 

ممكن است شاهد خروج ضعيف پول از بازار سهام در دي ماه باشيم.
درمجموع نتايج اين بررسي آينده نگر نشان مي دهد باتوجه به تحوالت 
ساير بازارها و باتوجه به مناسبات سياسي كشور تا زمان روي كار آمدن 
جو بايدن به عنوان رئيس جمهوري آمريكا، رشــد شاخص به مقادير 

باالتر از 1.5ميليون واحد در مدت كمتر از يك ماه سخت خواهد بود.
با اين حال بايد درنظر گرفت با توجه به تغييرات باالي سرعت گردش 
پول، جريان ورود و خروج پول مي تواند به سرعت يعني حتي ظرف 
2هفته تغيير كند. در چنين شرايطي مي توان انتظار داشت با تغيير در 
مناسبات سياسي، حجم پول در گردش كشور نيز با تغيير مواجه شود 

و اين موضوع شاخص هاي بورس را هم متاثر كند.

آمارهاي رســمي از اثرگذاري توزيع 
يارانه هــاي معيشــتي و بنزيني در 
سال98 بر كاهش شكاف درآمدي و 
تعديل ضريب جيني در ايران حكايت 
دارد. البته اين آمارها بهبود وضعيت درآمدي خانوارها در 
دهك هاي باالتر از متوسط را نيز تأييد مي كند كه در سايه 
جهش تورم محقق شــده و توانســته ميانگين درآمد كل 
خانوارها را به نسبت سال97 افزايش دهد. در اين شرايط 
توزيع يارانه هاي نقدي و كااليي جديد، فقط نقش ضربه گير 
موج هاي تورمي براي دهك هاي فرودست را بازي مي كند 
و درآمد اندك آنها را در مقابل هزينه هاي به شدت فشرده و 

محدود ارتقا مي دهد.
به گزارش همشهري، براساس اطالعات منتشر شده از سوي 
مركز آمار ايران، اوج گرفتن تنش هاي ارزي و اقتصادي در 
سال97 باعث شده وضعيت روند رو به بهبود كاهش شكاف 
درآمدي در ايران متوقف شود و با پيشي گرفتن ميزان رشد 
هزينه از رشــد درآمدها، ضريب جيني 2.8درصد افزايش 
پيدا كند و شــكاف درآمدي در جامعه بيشتر شود؛ اما در 
ادامه، تحت تأثير تغيير در رونــد توزيع يارانه هاي نقدي و 
كااليي و تالش دولت براي حمايت از دهك هاي كم درآمد، 
معادالت توزيع درآمد در سال98 دستخوش تغيير شده و 

با كاهش 2.5درصدي ضريب جيني، روند بهبود شــكاف 
درآمدي از سر گرفته شده است.

رشد تورمي درآمدها
در اقتصاد تورمي ايران، در دوره هاي جهش نرخ ارز، ارزش 

ريالي كاالهاي ســرمايه اي نيز همپاي تغييــرات نرخ ارز 
رشــد مي كند. با اين كار گرچه تغيير كلي در قدرت خريد 
صاحبان اين كاالها ايجاد نمي شــود؛ اما درآمدهاي ريالي 
آنها را به نحو چشــمگيري افزايش مي دهــد. اين افزايش 
تا حدي اســت كه باوجــود تضعيف درآمدهــاي بيش از 
نيمي از جامعه در مقابل رشــد هزينه ها، باعث مي شــود 
ميانگين درآمد خانوارهاي كشــور ارتقا پيدا كند و ظاهرا 
اوضاع درآمدي آنها بهتر از گذشــته باشد. به عنوان نمونه، 
آمارها حاكي از اين است كه در سال98 و در متن اقتصادي 
متورم و پرتنش ايران، ميانگين درآمد خانوارهاي شهري 
كشور 24.4درصد افزايش پيدا كرده درحالي كه ميانگين 
هزينه ها فقط 20.6درصد رشد داشته است؛ درنتيجه به طور 
ميانگين نه تنها خانوارهاي شهري توانسته اند با درآمد خود 
هزينه هاي جاري را تســويه كنند، بلكــه امكان پس انداز 
12.3درصد از درآمدها خود را نيز داشــته اند. به گزارش 
همشهري، نگاه به اين آمارها از منظر خانوارهاي دهك هاي 
پايين جامعه خالف واقع به نظر مي رسد اما نكته اينجاست 
كه براساس همين آمارها، ســهم 10درصد ثروتمندترين 
جامعه شهري ايران نسبت به 10درصد فقيرترين جامعه 
در سال گذشــته 13.7برابر بوده و اين نسبت مي تواند در 
ضريب رشد درآمدها نيز تكرار شود. در اين وضعيت مثال 
رشــد درآمد يك خانوار دهك دهم مي تواند اثرات منفي 
كاهش درآمد 13.7خانوار دهــك يكم را در آمارها خنثي 
كند و از ظاهر آمارها چنين به نظر برسد كه وضعيت عمومي 
)نه ميانگين( درآمدهاي خانوارهاي ايراني در سال98 رو به 
بهبود بوده است؛ اما اين توصيه نهايتا مي تواند براي دهك 
مياني جامعه مصداق داشته باشــد و براي ساير دهك ها 

باالتر يا پايين تر از واقعيت خواهد بود.

كاهششكافدرآمديبهمددیارانههایجدید
آمارها نشان مي دهد باوجود شرايط بي ثبات اقتصادي، تغيير روال پرداخت يارانه ها به كاهش شكاف درآمدي منجر شده است

چرا روشنايي معابر اصلي و 
بزرگراه ها نه فقط در تهران 
و كالنشهرها بلكه در اكثر 
شهرهاي كشــور كم شده 
و تيرهاي چراغ برق يك در ميان روشــن است؟ 
معماي آلوده شــدن دوباره هواي كالنشــهرها 
چيست و چه عاملي باعث شده تا نفس كشيدن 
سخت تر شود؟ آيا پشت پرده خاموشي بزرگراه ها 
اتفاقــي رخ داده و اگر دليل واقعــي كم كردن 
روشــنايي ها، به دليل مصرف بي رويه برق و گاز 
است، چرا در ســال هاي قبل چنين اتفاقي رخ 

نداده يا كمتر اتفاق افتاده است؟
به گزارش همشــهري، راز اين معمــا را بايد در 
نيروگاه هاي برق حرارتي جست وجو كرد و انرژي 
مورد نياز اين نيروگاه ها در فصول عادي ســال 
گاز است و وقتي گاز نباشد، دســتور اين است 
كه از سوخت جايگزين يعني مازوت و گازوييل 
استفاده شــود؛ 2ســوختي كه البته بر شدت و 

غلظت آلودگي هوا مي افزايد.
يك مقام مســئول كــه نخواســت نامش فاش 
شود به همشــهري مي گويد: استفاده از سوخت 
مــازوت در نيروگاه هاي برق حرارتــي، ميزان 
استهالك و آسيب ديدن تاسيســات نيروگاه را 
افزايش مي دهد اما تصميم گيرنده اصلي درباره 
اينكه چه سوختي به دست ما برسد، شركت ملي 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران است. او 
مي افزايد: براساس دستور مراجع ذي صالح حق 
مصاحبه كردن نداريم و نهاد متولي و پاسخگوي 
دليل اســتفاده از مازوت به جــاي گاز در برخي 
نيروگاه هاي برق حرارتي، شركت ملي پااليش و 

پخش فرآورده هاي نفتي ايران است.

نبض برق با حرارتي ها مي زند
به گزارش همشــهري، نبض توليد برق در ايران 
با نيروگاه هاي حرارتي مي زند؛ به نحوي كه اين 
نيروگاه ها 80درصد از كل ظرفيت نصب شــده 
نيروگاه هاي كشــور را به خود اختصاص داده اند 
و البته 87درصد از نياز شــبكه بــرق را تامين 
مي كنند. به همين دليل ســرپا نگه داشــتن و 
تعميرات منظم و پايداري ايــن نيروگاه ها يك 
مسئله مهم و ملي در صنعت برق قلمداد مي شود. 
علي اصغر عبدلي، مديركل بهسازي نيروگاه ها و 
محيط زيست شركت برق حرارتي درباره تامين 
سوخت نيروگاه هاي كشور گفت: تامين سوخت 
نيروگاه هاي كشــور با توجه به هماهنگي هاي 
مســتمري كه با وزارت نفت صــورت مي گيرد، 
بدون وقفه در حال انجام اســت؛ به طوري كه تا 
امروز بخش اعظم ســوخت نيروگاه ها با سوخت 

گاز تامين شده است.
او همچنين بــه چالش تعميــرات نيروگاه هاي 
حرارتي اشــاره و تأكيد مي كند: تمام نيروگاه ها 
در اوج مصرف )پيك( تابســتان بايــد در مدار 
باشــند و پس از آن تعميرات و ســرويس هاي 
دوره اي واحدهاي نيروگاهي شــروع مي شــود 
و مطابــق اســتانداردها و دســتورالعمل هاي 
موجود، واحدهاي نيروگاهــي بايد در بازه هاي 
زماني مشــخص كه حداقــل يك يــا دوبار در 
سال اســت، تحت تعميرات قرار گيرند تا امكان 
تداوم بهره برداري مطمئن و پايــدار از واحدها 
وجود داشــته باشــد. به همين دليل تعميرات 

نيروگاه ها بايستي در بازه زماني محدود مهرماه 
تا ارديبهشت ماه سال آينده انجام شود. عبدلي 
تأكيد كرد: براساس برنامه ريزي صورت گرفته تا 
پايان ارديبهشت ماه سال آينده تمامي تعميرات 
واحدهــاي نيروگاهي به پايان خواهد رســيد و 
واحدها آماده بهره بــرداري جهت توليد برق در 

تابستان پيش رو خواهند بود.
به گزارش همشهري، براساس آمارهاي رسمي 
در 9 ماه امسال 270ميليارد كيلووات ساعت برق 
توليد و عرضه شــده كه 236ميليارد كيلووات 
ســاعت ســهم نيروگاه هاي حرارتــي بوده كه 
به نظر مي رسد عالوه بر مشــكل تامين سوخت 
اين نيروگاه ها، قرارداشــتن بخشي از واحدهاي 
نيروگاهي در فصل تعميــرات هم مزيد بر علت 
شده تا متوليان صنعت برق با كم كردن از مصرف، 

اجازه تعميرات نيروگاه ها را بدهند.

مصرف گاز در مرز هشدار
مديرعامل شركت ملي گاز ايران هم از قرارگرفتن 
مصرف گاز در مدار هشــدار خبــر مي دهد و به 
صراحت اعــالم مي كند: با افزايــش مصرف گاز 
بخش خانگي، گازرســاني به صنايــع محدود 
مي شــود و بايد ســوخت جايگزيــن )مازوت و 
گازوئيل( براي آن مصرف شود كه همين موضوع 
مي تواند سبب آلودگي هاي محيط زيستي باشد.

حسن منتظرتربتي با اشاره به عبور مصرف روزانه 
گاز از 650ميليون مترمكعب، مي افزايد: مصرف 
روزانه گاز طبيعي نيروگاه ها آذرماه امسال حدود 
90ميليون مترمكعب بــوده و بقيه از گازوئيل و 
سوخت مازوت تأمين شــده و سهم مازوت هم 
15ميليون مترمكعب بوده اســت. البته سوخت 
مازوت، سوخت نامناسبي براي نيروگاه ها نيست 
و در كشورهاي ديگر همچون تركيه و چين حتي 

از زغال سنگ استفاده مي شود.

جلوگيري از خاموشي با مازوت
اما متولي اصلي تامين سوخت نيروگاه ها، شركت 
ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي اســت 
كه در يك اطالعيه رســمي از دســتور مراجع 
ذي صالح بــراي مصرف گازوئيــل و مازوت در 
نيروگاه ها خبــر داد و اعالم كرد: به دليل مصرف 
باالي گاز در كشور و نبود امكان تأمين گاز كافي 
براي نيروگاه ها، بنا به دســتور مراجع ذي صالح 

از فرآورده هــاي مايع نظير گازوئيــل و مازوت 
به عنوان سوخت استفاده مي شود.

مهدي اسماعيلي، سخنگوي اين شركت گفت: 
ايــن موضوع به دليــل جلوگيري از خاموشــي 
احتمالي نيروگاه هاي برق كشور انجام مي شود 
و هيچ ارتباطي به پربودن انبارهاي ذخيره نفت 
كوره )مازوت( نــدارد؛ همانطور كــه در فصل 
تابستان مصرف گاز به ويژه در بخش خانگي كمتر 
است و كل ســوخت مورد نياز نيروگاه ها را گاز 

تشكيل مي دهد.

  سكه و طال

ثبات در بازار طال و سكه

 قيمت طال و سكه در بازار تهران روز چهارشنبه كمترين نوسان 
و تغيير را نســبت به سه شنبه داشــت. به گزارش همشهري، 
افزايــش 0.03درصدي بهاي انس در بــازار جهاني در آخرين 
روز ســال2020 كه تحت تأثير كاهش ارزش جهاني دالر رقم 
خورد، در بازار داخلي ايران تنها توانست قيمت طال را تا بعدازظهر ديروز 0.04درصد 
افزايش دهد. سايت اتحاديه طال و جواهر تهران تا ساعت16 روز چهارشنبه براي هر 
گرم طالي 18عيار قيمت يك  ميليون  و147هزار تومان را به ثبت رساند كه نسبت به 
نرخ روز سه شنبه هزار تومان باالتر بود. هر مثقال طال نيز ديروز 4ميليون و970هزار 
تومان قيمت خورد كه نسبت به روز قبل از آن 5هزار تومان گران تر بود. با اينكه ديروز 
قيمت دالر نيز در صرافي ها 0.03درصد رشد داشــت، قيمت سكه بعد از نوساناتي 
اندك در ساعات مياني روز ســرانجام به نرخ روز قبل بازگشت. تا ساعت15:30 روز 
چهارشــنبه هر قطعه ســكه طرح جديد 11ميليون و750هزار تومــان و هر قطعه 
ســكه بهار آزادي 11ميليون و400هــزار تومان قيمت خورد. براي نيم ســكه نرخ 
6ميليون و200هزار تومان، ربع ســكه 4ميليون و150هزار تومان و سكه يك گرمي 
2ميليون و350هزار تومان به ثبت رسيد. نرخ تمام انواع سكه نسبت به روز سه شنبه 
بدون تغيير بود. كارشناسان بازار طال معتقدند؛ قيمت در اين بازار به ثبات رسيده و 
در كوتاه مدت شاهد تغييرات قابل توجهي در قيمت طال و سكه نخواهيم بود. حباب 
سكه كه در زمان اوج قيمت آن، تا نزديكي 2 ميليون تومان بزرگ شده بود در حال 
حاضر تا 350هزار تومان كاهش يافته و ســكه هرچه بيشــتر به ارزش واقعي خود 

نزديك شده است.

قيمت طال در بازار آزاد تا ساعت15:30 ديروز

قيمت )تومان(نوع دارايي

4.970.000مظنه تهران

1.147.324طالي 18عيار )گرم(

11.750.000سكه طرح جديد

11.400.000سكه طرح قديم

6.200.000نيم سكه

4.150.000ربع سكه

2.350.000سكه يك گرمي

قيمت ميوه در ميادين، 40درصد ارزان تر از سطح شهر 
قيمت هاي جديد انواع ميوه، سبزي و صيفي جات در غرفه هاي ميادين ميوه و تره بار 
اعالم و در 250ميدان و بازار ميوه و تره بار پايتخت اعمال شد. به گزارش همشهري، 
براساس نرخ نامه جديد، ميانگين اختالف قيمت انواع ميوه در ميادين ميوه و تره بار در 
مقايسه با متوسط قيمت هاي سطح شهر به 40درصد رسيده است و اين اختالف قيمت 
در ميوه هايي مثل انگور، سيب و پرتقال به بيش از 45درصد مي رسد. قيمت برخي اقالم 
ميوه و صيفي جات مثل انار، موز، گوجه و هويج در يك ماه اخير در مغازه هاي سطح 
شهر روند افزايشي داشته، اما اين محصوالت در ميادين ميوه و تره بار با قيمت پايين 

تري نسبت به مغازه ها در اختيار شهروندان قرار گرفته است.

قيمت جديد انواع ميوه در ميادين ميوه و تره بار تهران

قيمت )تومان(مشخصاتنوع محصول 

12.900رسيده و سالم - بدون آفت زدگيبه

12.800بدون حبه و آفت زدگيانگور شاهرودي

14.200ممتاز - پوست نازك - باالي 200گرمانار

9.700سانگين )توسرخ( سالم - باالي 100گرمپرتقال 

9.900يكدست و سالم - باالي 200گرمپرتقال تامسون شمال

12.200يكدست و سالم- باالي 200گرمپرتقال تامسون جنوب

19.800رسيده - قرمز تيره - فاقد لهيدگيتوت فرنگي

11.800رسيده و آبدار - باالي 80گرمنارنگي كينو

12.700رسيده و بدون رنگ آوري - باالي 70گرمكيوي

8.500يكدست و درشت - باالي 135گرمسيب قرمز لبنان

9.900رنگدار و درشت - باالي 130گرمسيب زرد لبنان

14.900رسيده - بدون آفت و لهيدگيازگيل

13.900سالم و رسيده - باالي 70گرمخرمالو

6.400يكدست و سالمگريپ فروت

22.000رسيده و زرد با نوك سبز - 110گرمموز

17.900سالم و رسيده - بدون آفتگالبي

راز خاموشي بزرگراه ها و آلودگي هوا

متوسط هزينه و درآمد ساالنه خانوارهاي روستايي

پس انداز درآمدسهم غيرخوراكي از كلغيرخوراكيسهم خوراكي از كلخوراكي و دخانيهزينه خالصسال

1394146.98357.77839.389.20560.7161.0388.7

1395156.90759.76938.197.13861.9176.86611.3

1396178.67066.50437.2112.16662.8201.84211.5

1397214.47280.24637.4134.22662.6233.1148

1398261.006102.66439.3158.34260.7297.02212.1

ماخذ: مركز آمار ايران، دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري

متوسط هزينه و درآمد ساالنه خانوارهاي شهري

پس اندازدرآمدسهم غيرخوراكي از كلغيرخوراكيسهم خوراكي از كلخوراكي و دخانيهزينه خالصسال

1394262.39762.43123.8199.96776.2278.8725.9

1395284.82066.63623.4218.18576.6317.21010.2

1396329.52576.75023.3252.77576.7366.84810.2

1397393.22794.50524298.72276434.9059.6

1398474.379117.52924.8356.85075.2541.00712.3

سهم باالي يارانه در درآمد فقرا
بهبود وضعيت ضريب جيني در سال98 نســبت به سال97 اتفاقي است كه با نگاهي به 
ميزان رشد حقوق دستمزد در سال98 ، روند نرخ تورم و شيب افزايش قيمت كاالهاي 
مصرفي نمي تواند ناشــي از تحوالت مثبت در شــاخص هاي اقتصادي باشد؛ اما تجربه 
پرداخت نخستين دور يارانه معيشتي از زمستان97 و تداوم آن براي 3دهك كم درآمد 
در نيمه نخست سال98 و همچنين تكرار يارانه معيشــتي به دنبال طرح بنزيني دولت 
از پاييز98 اتفاقاتي اســت كه مي تواند به عنوان عوامل مؤثــر در بهبود وضعيت درآمد 
دهك هاي كم درآمد و كاهش شكاف درآمدي ميان فقير و غني در جامعه ايراني مطرح 
شود. به خصوص كه به واسطه درآمد بســيار اندك 3دهك پايين درآمدي، توزيع يارانه 
حتي در حد 100هزار تومان نيز اثرات قابل توجهي در تراز دخل وخرج اين خانوارها دارد 
و به عبور آنها از تنش اقتصادي كمك مي كند. البته داغ شدن دوباره تنور نرخ ارز و تورم 
از ابتداي ســال99 تا اوايل پاييز امسال، اتفاقي اســت كه مي تواند اين حركت مثبت را 
دوباره متوقف كند؛ اما تداوم اصالحات حوزه توزيع يارانه ها و تالش براي افزايش ضريب 
اصابت يارانه هاي توزيعي در اقتصاد ايران عاملي است كه الاقل مي تواند از وخامت اوضاع 
جلوگيري كند. توجه به اين نكته ضروري اســت كه براساس آمارها و محاسبات، دهك 
اول فقط 1.3درصد از كل يارانه بنزين را استفاده مي كند درحالي كه دهك دهم به عنوان 
ثروتمندتريــن دهك درآمدي، به تنهايي تــا 25درصد كل يارانــه را مي بلعد و ضريب 

برخورداري آن 20برابر دهك فقير جامعه است. بر همين اساس، دستكاري كارشناسي 
در شاخص هاي توزيع يارانه، راه ميانبري است كه مي تواند به بهبود وضعيت توزيع درآمد 
در كشور منجر شود ضمن اينكه در كنار اين اصالحات، باال بردن سقف معافيت ماليات 
دستمزد و حقوق و همچنين اجراي پايه هاي مالياتي مترقي نظير ماليات بر ثروت و ماليات 
بر مجموع درآمد نيز بايد براي كاهش ضريب جيني در دستور كار سياستگذار قرار بگيرد. 

شاخص هاي توزيع درآمد در كشور

 ضريب جينيسال
سهم 10درصد 
ثروتمندترين به 

10درصد فقيرترين

سهم 20درصد 
ثروتمندترين به 

20درصد فقيرترين

سهم 40درصد 
ثروتمندترين به 

40درصد فقيرترين

13940.385112.657.44.01

13950.3912.997.614.1

13960.398113.6584.26

13970.409314.458.364.41

13980.399213.697.974.25

چراروشنایيبزرگراههانصفشد؟
مصطفي رجبي مشــهدي، معاون شركت توانير و ســخنگوي صنعت برق در گفت وگو با 
همشهري درباره دليل كاهش روشنايي بزرگراه ها مي گويد: با توجه به افزايش مصرف گاز 
در بخش خانگي و تجاري و محدوديت هاي تامين سوخت براي نيروگاه هاي كشور، صنعت 
برق تصميم گرفت بخشي از روشنايي معابر و بزرگراه ها را تعديل و به صورت يك درميان 
روشن نگه دارد تا حداقل روشنايي الزم را داشته باشيم. او مي افزايد: براساس مصوبه ستاد 
ملي مبارزه با كرونا از ساعت21 به بعد ترددها به حداقل مي رسد و كاهش ميزان روشنايي 
بزرگراه ها و معابر اصلي به گونه اي خواهد بود كه مشكلي براي شهروندان ايجاد نخواهد كرد 
و از ســوي ديگر به تامين برق پايدار هم منجر خواهد شد. به همين دليل صادقانه از مردم 
مي خواهيم با اقدامات خيلي ســاده اما مهم نظير خاموش كردن المپ هاي اضافه و كاهش 
درجه حرارت دستگاه هاي گرمايشي به صنعت برق كمك كنند تا بتوانيم برق و انرژي پايدار 
را براي تمامي شهرها و روستاهاي كشور در اين فصل سرما تامين كنيم. سخنگوي صنعت 
برق تأكيد كرد: به طور قطع درصورتي كه يك درجه از گرماي محيط كار يا خانه شهروندان 
كمتر شود، ما شاهد كاهش 6درصدي مصرف در كل كشور خواهيم بود و شهروندان نقاط 
سردسير، ديگر مشكلي نخواهند داشت. رجبي مشــهدي اعالم كرد: در ارتباط با تغيير 
وضعيت روشنايي معابر و بزرگراه ها هماهنگي هاي الزم با دستگاه هاي ذيربط صورت گرفته 
تا مشكلي براي امنيت شهروندان ايجاد نشود و يكي از اولويت هاي اصلي صنعت برق، تامين 

امنيت انرژي براي شهروندان خواهد بود.
مسعود صادقي، مديركل دفتر نظارت بر توزيع توانير هم مي گويد: تعديل روشنايي معابر 
با هدف كاهش مصرف گاز نيروگاهي در 3بخش روشنايي بزرگراهي، بين شهري و فضاي 
سبز و با محوريت شركت هاي توزيع برق، وزارت راه و شهرسازي و شهرداري ها و در تمامي 
استان ها در حال اجراست و انتظار مي رود همه دستگاه هاي اجرايي كشور، همكاري الزم را 

به منظور اجراي اين طرح با شركت هاي توزيع برق به عمل آورند.
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06
نفس عمیق 

در فصل كرونا

نقاط گردشگری امن اطراف تهران، 
 گزینه های بسیار  خوبی برای 

گشت و گذار در روزگار كروناست

08
 عصرانه 

به صرف كیك

 سرآشپز این هفته 
برای روزهای زمستانی پیشنهادهای 

خوشمزه  ای دارد

13
بابك خرمدین؛ 
منتقم یا شورشی؟

درباره یكی از شورش هایی كه علیه 
خلیفه عباسی و توسط ایرانیان 

صورت گرفت

10
ستاره ای خودساخته 

و تسلیم ناپذیر

تیپ شناسی شخصیت استیون 
هاوكینگ؛  فیزیك دان و دانشمند 

معروف دنیا

11
موش هایی كه 

آنالیزور می شوند

نفوذ به بخش تولید و پرورش حیوانات 
آزمایشگاهی مؤسسه رازی، نقطه 

شروع ساخت واكسن ایرانی

گپی با مجید افشاری، مجری تلویزیون و كمدین كه این روزها با 
برنامه متفاوت شما و  آی فیلم سعی در شاد كردن مردم دارد

گفت وگو با شاهین ایزدیار، شناگر 
تیم ملی معلوالن كه یكی از 

ركورددارهای ورزش ایران است

استندآپ هایم 
دردسرساز 
می شود

این 6مدال طال 
را تكرار می كنم

09

12

محمدعلی بهمنی، از شعر و ادبیات 
در روزگار تلخی ها می گوید

جای دارو
شعر می نوشم

07

در مورد این 6 مدال طال باید بگویم 
كه وقتی اتفاقی یك بار رخ می دهد 

امكان تكرار آن وجود دارد. اگر 
شرایط مثل بازی های پارا آسیایی 

جاكارتا باشد، قطعا ركوردم را تكرار 
می كنم تا نگویند شاهین ایزدیار 
به طور اتفاقی6 مدال طال و یك 

نقره گرفت

ما هم جدا از مردم 
نیستیم و حال خود 
ما هم خوب نیست. 
من 3سال پیش راحت تر 
استندآپ می نوشتم تا 
امروز ، چون حس و حال 
خود آدم ها هم تأثیرگذار 
است

باید به سلیقه و باور خودمان 
برگردیم. برای من آنچه خواندنش 
این روزها الزم است، شعر است. 
اما شاید دیگری ترجیح دهد 
فعالیت دیگری را انتخاب كند

 كرونا ؛ دوستان دور
دشمنان بسیارنزدیك

می آید اما نگرانیم نكند یار 
به آغوش بهمــن برود! برف 
نمی آید غصه بچه های برف 
ندیــده را می خوریم، باران 
نمی آید دلواپســیم حنجره 
زخمــی دوســت نتوانــد 
غزل خوان شود! باران شرشر 
می آید نگران سیل هســتیم؛ چون دوست دیگر ما شنا 
نمی داند. راست این اســت روزگار دوستان را بیشتر از 
پیش دوست كرده است. شاید فكر می كند در این عصر 
دوستان دور بهتر از دشــمنان نزدیكی چون بیكاری، 
گرانی وكروناســت! به یكی از همان دوســتان دور كه 
جوان برازنده ای است و گویا به تازگی با شقیقه سفید با 
آینه دیدار می كند توصیه كردم بیا و با آن صدای محترم 
عشق بساز و ســپس ازدواج كن تا از تنهایی نجات پیدا 
كنید! به گمانم تبســم تلخی كرد! این را از موســیقی 
صدایش در پشــت خط تلفن دریافتم وقتی جواب داد 
همصدایی كافی اســت. نه همدلی و نه همراهی چون 
هیچ كدام پیدا نمی شــود. اصــا در دوران كووید-١٩ 
همان نخســتین دیدار، آغاز جدایی اســت البته شاید 
در مواردی بوتــه همصدایی بروید اما عشــق هرگز! او 
فكورانه ســخنور می شــود و اضافه می كند؛ اساسا من 
از عشــق می ترسم، چون عاشــقی نهایت خودخواهی 
اســت و من نمی توانم تظاهر به دیگرخواهی كنم. من 
 به صدا بجای دیــدار و دلبندی عادت كــرده ام حتی 

به صدای سكوت!
 حق با اوست؟ یعنی حقیقت دارد عاشقی خودخواهی 
اســت. اما نمی توان حقیقت را خفه كرد. تنها می توان 
ســرزنش كرد و شــاید به همین دلیل است كه در این 
روزگار عاشقی هایی اگر متولد شود به تدریج تبدیل به 
همراهی، بعد همصدایی. ســپس سكوت و بعد جدایی 
می شود! من می گویم عشــق گاهی طبیب روح است 
و میوه آن هم شور و سرمستی اســت، اصا عشق یك 

مكاشفه هر روزه است ونه مكالمه! 
همراه من سرمی چرخاند رو به من و با پوزخند می گوید: 
البته جوان ها اسم این حرف ها و كارها را گذاشته اند الكی 
خوشی بزرگ ترهایی كه واقعاً حرف تازه و به دردبخوری 
برای گفتن ندارند و نتیجه گفته های پیشــین آنان هم 
كاف سردرگم فعلی اســت! من سكوت می كنم چون 
درمان همه دردهاست. پشت پنجره به گمانم آسمان در 

اندیشه برف است كه این سان دلبری می كند!
بهتوكهفكرمیكنمبرفهاآبمیشوند

دستدورگردنممیاندازدنسیم
مالیممثلتو،عطرشالیزار
ازشالسبزمبلندمیشود

آن سال های دیر ودور، آن هزار سال پیش، عشق ها غزل 
و عاشقان اغلب مرد بودند! چون زنان اجازه ابراز دلبندی 
نداشــتند. همه ســكوت بودند و البد نام دیگر سكوت 
عاشــقی بود. و همین بود كه عمر ازدواج ها می توانست 

ابدی باشد، چون زنان به ناچار عاشق بودند و این مردان 
بودند كه می توانستند عاشق باشند یا نباشند. البته باید 
اعتراف كنم بعدها فهمیدم بعضی از مردان عاشق، دیگر 
عاشق نبودند اما چون می دانســتند گناه، روح را بیمار 
می كند ترجیح می دادند ســتون خانه را حفظ كنند تا 
فرزندان كه چشمه های خوشــی و اندوهند، همچنان 
جاری باشند. بعدها باز هم فهمیدم اغلب زنان عاشق، 
زنان سكوت بودند. زنان عادت به سكوت بودند چون 

عاشقی تعریف ســاده عادت به سكوت بود. 
وقتی مادرم آن قدر سربه زیر بود كه فقط 
پدرم را دیده بود پس نام عادت او، عشــق 
به پدر بود. مثل بقیه زنان ســنندج و همه 
شــهرهای ایران كه حفظ كانون خانواده 

برای زنان، نام دیگر عشق بود!
توزیبابودی

درتوانگارچیزیبودكهبرقمیزد
وطالراازمسجدامیكرد

میدانستممیدانستم
اینبهاركهبیایدتوراچشممیزنند

حاال و اكنون كه یك ســالگی تولــد جهانی ترین چهره 
ســال و منتخب85 میلیون مبتا و قریــب دومیلیون 
جان باخته كرونا تا دقیقه اكنون اســت و به حضورنامرد 
و آدمكش او ودوســتان پســت او چون گرانی وبیكاری 
عادت كرده ایم، نســبت بــه دیگر امــورات عادت گریز 
شــده ایم به عبــارت دیگرچــون گرانی مزیــد برعلت 
شــده و35درصد مردم به زیرخط فقــر رفته اند ترك 
عادت هفتگــی میل كردن ته چین مرغ و قرمه ســبزی 
و كباب اساســا به30میلیون هموطن معصوم تحمیل 
شــده است!راســت این اســت حاال و اكنــون روزگار 
 یــك جورهایی شــده اســت كه قلــب آقــای فرهاد
و قلب خانم لیلی با باتری هــم نمی تواند كار كند چه 
انتظاری از عاشقی می توان داشــت، آنچه اگر می تپد 
نامش باتری اســت. همراهم در ادامه حرف های قبلی 
خودمی گوید؛ البته هیچ وقت نباید یادمان برود زندگی 
به امید زنده است و به همین دلیل همچنان جاری است 
حتی اگر به قول بعضی ها آنچه كه مفید اســت ممكن 
است مضرهم باشد! من می گویم مثل ازدواج! او جواب 
می دهد اما باید تجربه كرد تا زندگی هوایی بخورد شاید 
تا آن موقع واكسن كرونا بازوی شیرین را بوسیده باشد 
و فرهاد پیك موتوری پست شده باشد تا سرانجام نامه 

مجنون به دست لیلی برسد.
اگرنامتراشنیدیوپشتسركسینبود

اگرسنگیبهشیشهاتنشست
بالبخندتكلینرابازكن

چراكهمنبازآمدهام
دیوانهتر

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 

  شعرها به ترتیب از 

ساغر شفیعی، غالمرضابروسان و الیاس علوی
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نقاط گردشگری امن اطراف تهران، گزینه های بسیار  خوبی 
برای گشت وگذارهای چندساعته در روزگار كروناست

نفس عمیق 
در فصل كرونا

گل خانه 6

ســال های قبل كه خبری هم از كرونا نبود، باز به این فصل ســال كه 
می رسیدیم گردشــگری هایمان كم و كمتر می شــد و حتی به صفر 
می رسید؛ چون اساسا بیشتر ما باور داریم كه فصل گردش و تفریح، بهار و 
تابستان است! چه برسد به امسال كه كرونا هم مزید بر علت شده تا دیگر 
همان تك و توك گشت و گذارهای كوتاه مدت و نیم روزه زمستانی مان را 
هم كنار بگذاریم و در خانه بمانیم. اگر چه بهترین كار در شرایط فعلی 
همین در خانه ماندن است، اما به هر حال همه ما به كمی تفریح ایمن و كم خطر در این روزها نیاز 
داریم تا همانطور كه مراقب جسم مان هستیم، بتوانیم از روحمان هم مراقبت كنیم. در این شماره 
به معرفی 5نقطه گردشگری امن اطراف تهران پرداخته ایم كه گزینه های بسیار خوب و كم خطری 
برای تمدد اعصاب در روزگار قرنطینه به حســاب می آیند. مكان هایی كه همگی در محدوده 
پایتخت قرار دارند و مراجعه به آنها با خودروی شخصی در روزهایی كه منع تردد خودروها به 

دیگر شهرها وجود دارد، مشكلی برایمان ایجاد نخواهد كرد.

كتاب گردی

   از خوب به عالی
كتاب »از خوب به عالی« توسعه 
فردی را فردی به نام جیم  كالینز 
نگاشته اســت. جالب اینكه او 
تیمی 21 نفره را ســر و سامان 
داد تا به مدت 5ســال، زیر و بم 
موفقیــت را ســنجش كنند و 
این كتاب، حاصل این تحقیق 
و پژوهش بزرگ است؛ در واقع 
در این كتاب، شــما بــا نگاهی 
دیگر به دنیای موفقیت تجاری 
و شــغلی و... روبه رو می  شوید 
و درك می كنیــد واژه هایــی 
چون مدیرعامــل و مدیریت و 
ســازمان ها و... چه مفاهیمی 
دارند. كتاب، همان ایده معروف 
این ســال های اخیــر دنیای 
توسعه فردی را دنبال می كند: 
در دنیایی زندگی می كنیم كه 
همه متوسط هســتند، پس با 
كمــی خوب بــودن می توانیم 
دست برتر را داشــته باشیم اما 
نكته اینجاست كه حاال خیلی ها 
این را می داننــد و به تازگی در 
دنیایی زندگی می كنیم كه همه 
خوب هســتند؛ پــس چاره ای 
نداریم جز اینكه عالی باشــیم. 
در واقــع نویســنده حركت از 
خــوب به ســوی عالی شــدن 
را كلیــد موفقیــت می داند و 
توصیه هایی كــه دارد، در این 
مســیر قابل تبیین است. شما 
با مطالعه این كتــاب، متوجه 
می شــوید كه در هر حوزه ای، 
می توانید خودتان را گسترش 
داده و عمال تبدیل بــه برند یا 
فــردی عالی شــده و در حوزه 

كاری خودتان ابرقدرتی شوید.

   نینانه
یك رمان برای خردساالن؟ چرا 
كه نه. البته حتی بزرگساالن هم 
رمان ها را به زحمت می خوانند 
و تنها عــده ای خــاص دنبال 
چنیــن كتاب هایی هســتند. 
حاال نویســنده ای پیدا شــده 
كه نخستین رمان خردساالن 
را هم نوشته اســت؛ رمانی به 
نام »نینانــه«. »یك روز مامان 
نینانه تــوی آشــپزخانه غذا 
درســت می كرد. نینانه وسط 
آشــپزخانه نشســته بود. یك 
كاسه كوچك آب هم جلویش 
بود. نینانه انگشــتش را می زد 
تــوی آب و می گفت: »چلپ!« 
بعــد بــا انگشــت خیســش 
كف آشــپزخانه، نقاشــی آبی 
می كشــید. نینانه داشت یك 
درخت می كشید كه یك مرتبه 
صدایی شنید، »سی سی سی.« 
نینانه خوب گــوش كرد. صدا 
نزدیك تر شد، »سی سی سی... 
سی سی ســی.« نینانــه یك 
گنجشك آبی روی درخت آبی 
كشید و گفت: »مامان، سوسك 
آمد!« مامان ترسید. پرید روی 
صندلی ولی هرچــه نگاه كرد، 
سوســك را ندید. گفت: »پس 
كو سوسك؟« نینانه انگشتش 
را زد تــوی كاســه آب.«؛ این 
مطلب، بخشــی از رمان نینانه 
اثر اللــه جعفری اســت كه از 
سوی انتشــارات لوپه تو برای 
كودكان و خردساالن نشر یافته 
اســت. ایده رمان نیز به وقتی 
بازمی گردد كه نویسنده پسری 
خردسال داشته و كارهایی كه 
فرزنــدش انجام مــی داد، او را 
به چنین ایده و رمانی رســاند؛ 
رمانی كه معتقد است می تواند 
حــواس پنجگانه كــودكان را 

حسابی تقویت كند.

عالی و نه چیز دیگر

اولین رمان كودكان

پنجشنبه
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دورهمی مجسمه های معاصر!
این روزها به دلیل شیوع بیماری كرونا، موزه ها تعطیل هستند و بازدید از آنها امكانپذیر 
نیست اما در قلب پایتخت موزه ای وجود دارد كه بخشــی از آن در فضای باز دایر شده و 
به همین دلیل همیشه و در هر ساعتی از شــبانه روز قابل بازدید است. این بخش، بخش 
مجسمه های موزه هنرهای معاصر است كه در آن 15اثر از هنرمندان بزرگ ایران و جهان 

از جمله پرویز تناولی، داریوش صنیع زاده، هنری مور، مارینو مارینی، ادوارد چیلیدا و... به 
چشم می خورد. تمامی این مجسمه های مدرن در فضای بیرونی موزه و در محوطه پارك الله 
قرار دارند كه به همین دلیل گزینه بسیار خوبی برای بازدید در روزهای كرونایی به حساب 

می آیند. در ادامه بیشتر با این مجسمه های منحصر به فرد پایتخت آشنا می شویم.

پرنیان سلطانی

یكی دیگر از فضاهای بكر و زیبای حاشیه تهران كه به دلیل فضای باز پهناور و خلوت گزینه بسیار خوبی برای گردشگری در روزگار 
كرونا به حساب می آید، دشت گرچال یا همان دشت هویج معروف در حوالی روستای افجه است. نام این دشت زیبا، »گرچال« به 
معنی »جایگاه آتش« اســت. احتماال دلیل این نامگذاری هم این بوده كه دشت روستای افجه نسبت به دیگر دشت های حاشیه 
كوه های شمال شــرق پایتخت هوای گرم تر و مطلوب تری دارد. به همین دلیل در فصل پاییز و زمستان هم می توان به این دشت 
زیبا مراجعه كرد و از دیدنی های آن لذت برد. اما معموال بیشتر ما این نقطه گردشگری را به نام دشت هویج می شناسیم؛ ظاهرا در 
گذشته واقعا در این دشت هویج می كاشتند، اما امروزه دیگر خبری از كاشت هویج در این دشت بكر و بزرگ نیست. ارتفاعاتی كه 
بهترین گزینه كوهنوردی هستند، آبشار پسچویك كه 15متر ارتفاع دارد، راه كوهستانی شاه عباسی كه در زمان صفویه ساخته شده 

و قلعه خشت و گلی ساكا كه یادگار قرن دوم هجری است، از جمله دیدنی های دشت هویج به حساب می آید.

شاید بسیاری از ما به ویژه ساكنان غرب پایتخت نام روستای 
شهرستانك را شــنیده باشــیم اما احتماال كمتر كسی از ما 
می داند كه این روســتا در كنار طبیعت بكر و بسیار زیبایش، 
ویژگی های تاریخی منحصربه فردی هــم دارد؛ از جمله كاخ 
ناصرالدین شــاه و كتیبه قاجاری كه باعث شده دیدنی های 
این روســتای زیبا به 2بخش طبیعی و تاریخی تقسیم شود. 
فاصله تهران تا این روستا كه از دیدنی های شهر كرج به حساب 
می آید، حدود 60كیلومتر اســت و دسترسی به آن از طریق 
آزادراه تهران- شمال امكانپذیر است. اگر گذرتان به روستای 
شهرستانك افتاد، حتما ســری به كاخ ناصری این روستا هم 
بزنید؛ كاخی كــه در دوران حكومت ناصرالدین  شــاه قاجار 
ســاخته شــده و قدمت آن به ســال1257 هجری شمسی 

برمی گردد. اینطور كه اعتمادالسلطنه از رجال دربار قاجار در 
كتاب خاطراتش نوشته، ظاهرا ناصرالدین شاه هر سال در یك 
روز معین به شهرستانك می آمد و در كاخ ییالقی اش مراسمی 
مخصوص به نام آشپزان برگزار می كرد. در كنار این كاخ كتیبه 
سنگی بسیار ارزشمندی هم وجود دارد كه به كتیبه قاجاری 
معروف اســت. درباره این كتیبه هم اینطور نقل می كنند كه 
ظاهرا یك روز سنگ بزرگی با ارتفاع 4متر از صخره جدا شده 
و به پایین پرتاب می شــود. اما این سنگ غول پیكر آسیبی به 
شــاه و كاخش وارد نمی كند. بنابراین ناصرالدین شاه دستور 
می دهد شرح این اتفاق را روی همان سنگ بنویسند. اگرچه 
امروز نوشته های روی این كتیبه قابل خواندن نیست، اما یكی 

از جاذبه های گردشگری شهرستانك به حساب می آید.

رودخانه پرآب و خلوت جاجرود
یكی از بهترین گزینه های سفر نیم روزه و كم خطر در اطراف 
تهران، رودخانه جاجرود اســت. این رودخانــه پرآب كه از 
رشته كوه های البرز سرچشــمه می گیرد و به سد لتیان در 
محدوده لواسان می رسد، در ادامه از منطقه حفاظت شده 
جاجرود و پارك ملی خجیر گذر كرده و درنهایت با رودخانه 
كرج تالقی پیدا می كند. احتماال بیشتر ما هر وقت می خواهیم 
از دیدنی های این رودخانه بهره مند شویم، به لواسان می رویم 
و ساعتی را كنار سد لتیان سپری می كنیم. به همین دلیل هم 
این محدوده معموال شلوغ است و رفتن به آن در این روزهای 
كرونایی توصیه نمی شود. درحالی كه رودخانه جاجرود جای 
دیگری هم مظهر پیدا كرده و در دسترس است كه به دلیل 
خلوتی اش، گزینه بســیار خوب و ایمنی برای گردشگری 
كوتاه مدت به حساب می آید. برای دســتیابی به رودخانه 
جاجرود تنها كافی است خودتان را به شرق تهران برسانید 
و از سه راه تهرانپارس راه جاده دماوند را در پیش بگیرید. از 
روی پل جاجرود در جاده دماوند كه عبور كنید، رودخانه 
جاجرود را خواهید دید. پس از آن فقط كافی است خودتان 
را به كنار رودخانه جاجرود برســانید و از زیبایی های این 
رودخانه پرآب قبل از آنكه با گذر از دشت های جنوب تهران 

به دریاچه نمك منتهی شود، لذت ببرید.

دشت گرچال یا دشت هویج

كاخ ناصرالدین شاه در روستای شهرستانك

روستای برغان و درختان كهنسالش

نمایی از قله دماوند در دشت الر

یكی از زیباترین و خوش آب و هواترین دشت های نزدیك 
به تهران، دشت الر دماوند اســت؛ دشتی كه اگر چه به 
شقایق های سرخش شهرت دارد، اما در این فصل سال 
هم بسیار دیدنی است. چون این دشت زیبا در كوهپایه 
دماوند واقع شده و از آنجا می توانید قله پر از برف دماوند 
را تماشا كرده و لذت ببرید. این دشــت زیبا كه از سال 
1354با عنوان پارك ملی الر مطرح شده، دشت بسیار 
وسیعی اســت كه از شــمال به كوه های شهرستان نور 
مازندران، از شرق و شمال شرق به كوه دماوند، از جنوب 

به روستاهای افجه، امامه و لواســان و از غرب به خاتون 
بارگاه و گرمابدر منتهی می شود. این دشت كه روزگاری 
شكارگاه شاهان ایرانی بوده، دارای جاذبه های طبیعی از 
جمله كوه های ســیاه چال، گل زرد، پهنك، كمردشت، 
اسب كلك و...، رودخانه های سفیدآب، چهل بره، ورارود، 
آب امام پهنك و...، دریاچه و سد الر، دریاچه دیوآساب 
و آبشار الر است كه به گردشگران این امكان را می دهد 
تا در این محدوده كوهنوردی، دوچرخه سواری و حتی 

ماهیگیری كنند.

بسیاری از ما وقتی نام برغان می آید، بالفاصله یاد آلوها، آلوچه ها و گوجه سبزهایی می افتیم كه نامشان با برغان گره 
خورده است. اما این روستای گردشگری زیبا به قدری جاذبه های گردشــگری دارد كه می توان آن را هم در فهرست 
مناطق مناسب گردشگری اطراف تهران قرار داد. این روستای زیبا كه در استان البرز، شهرستان ساوجبالغ قرار دارد، 
دارای 2رودخانه به نام های »شاهرود« و »سنج« و باغ های پردار و درختی است كه نگاه هر گردشگری را به خود جلب 
می كند اما در راس جاذبه های طبیعی روستای برغان، چنار كهنســالی در مسجد جامع روستا وجود دارد كه تنه آن 
خالی است و شبیه یك اتاق شده است. همچنین در این روستا درخت سیب كهنسالی به نام »پیر سیبدارك« هم وجود 
دارد كه پر از دخیل هایی است كه اهالی روستا به نیت برآورده شدن آرزوهایشان به این درخت بسته اند! پل تاریخی 
برغان، تپه باستانی قلعه كش كال، زیارتگاه چهل دختر، حمام قدیمی و كاروانسرا از دیگر دیدنی های روستای برغان 
است كه برای دیدن شان باید از طریق بزرگراه تهران-كرج، خودتان را به شهرستان ساوجبالغ و منطقه چندار برسانید.

مرد در حال قدم زدن
یكی از مجسمه های زیبای باغ مجسمه موزه هنرهای 
معاصر، »مرد در حال قدم زدن« است؛ تندیسی كه 
سال1960 میالدی به دست »آلبرتو جاكومتی« نقاش 
و مجسمه ساز سوئیسی خلق شده است. این اثر برنزی، 
182.5سانتی متر ارتفاع دارد.

زن ایستاده
»زن ایستاده« هم مجسمه دیگری از »آلبرتو جاكومتی« 
است كه آن هم از جنس برنز است و در سال1960 ساخته 
شده است. مجسمه زن ایستاده هم مثل دیگر آثار این 
مجسمه ساز سوئیسی، دارای دست و پا و بدنی درازتر از 
حد معمول است و 265سانتی متر ارتفاع دارد.

نقش جدی
»نقش جدی« اثر »ماكس ارنست«، نقاش و مجسمه ساز 
آلمانی هم یكی دیگر از مجسمه های باغ مجسمه است 
كه در سال 1944با متریال برنز ساخته شده است. 
این مجسمه كه تا سال 1964در حیاط بانكی در شهر 
دوسلدورف آلمان قرار داشت، 240سانتی متر ارتفاع دارد.

پیكر لمیده دوقطعه ای
»هنری مور« هنرمند و تندیس گر انگلیسی در باغ 
مجسمه موزه هنرهای معاصر 2 اثر دارد كه یكی از آنها 
»پیكر لمیده دوقطعه ای« است؛ اثری از جنس برنز با 
طول 422سانتی متر و ارتفاع 254سانتی متر كه در فاصله 
سال های 1969تا 1970ساخته شده است.

 پیكر لمیده سه قطعه ای
این هم یكی دیگر از آثار »هنری مور« انگلیسی است كه 
آن هم مثل همتای دو قطعه ای اش از جنس برنز ساخته 
شده. هنری مور این پیكره را با ارتفاع 265سانتی متر در 
فاصله سال های 1968 تا 1969ساخته است؛ یعنی تقریبا 
یك سال قبل از آنكه پیكر لمیده دوقطعه ای را بسازد.

 درمانگر
مجسمه »درمانگر« كه یكی از كارهای مفهومی باغ 
مجسمه است، كاری از »رنه ماگریت« بلژیكی است كه 
شهرتش را از نقاشی های سورئال یا فرا واقع گرایانه اش 
دارد. مجسمه درمانگر یكی دیگر از مجسمه های برنزی 
موزه هنرهای معاصر است كه سال 1976 با ارتفاع 
160سانتی متر خلق شده است.

اسب و سواركار
یكی از تندیس های زیبای پارك الله، مجسمه »اسب 
و سواركار« است كه جنس آن از برنز است، سال1953 
ساخته شده و 138سانتی متر ارتفاع دارد. خالق این اثر 
زیبا، »مارینو مارینی« هنرمند مجسمه ساز و نقاش اهل 
ایتالیا بود كه سال 1980در 79سالگی درگذشت.

بدون عنوان 2
همانطور كه گفته شد، از »كارل اشالمینگر« كه در 
فاصله سال های 1968تا 1979به عنوان مدرس در 
دانشكده هنرهای زیبای دانشگاه تهران مشغول به كار 
بود، اثر دیگری هم در بین مجسمه های موزه هنرهای 
معاصر وجود دارد كه آن هم از جنس برنز است و در همان 
سال1977 ساخته شده است.

 بدون عنوان 1
»كارل اشالمینگر« یكی از هنرمندان معاصر مسلمان 
آلمانی است كه در زمینه های مختلف مجسمه سازی، 
طراحی، گرافیك، معماری، نقاشی و خوشنویسی فعالیت 
داشت. از او 2 اثر در باغ مجسمه وجود دارد كه یكی از آنها 
همین اثر بدون نام برنزی است كه در سال1977 ساخته 
شده است.

زن و مرد كشاورز
مجسمه »زن و مرد كشاورز« هم یكی دیگر از یادگاران 
مجسمه سازان ایرانی است كه در دهه50 با پیشنهاد 
وزارت كشاورزی ایران و برای نصب برابر كاخ وزارت 
كشاورزی آماده شد. این مجسمه كه اثر »داریوش 
صنیع زاده« است مدت ها پیش از مقابل وزارت كشاورزی 
برداشته و به موزه هنرهای معاصر منتقل شد.

ریتم در فضا
»ماكس بیل« معمار، نقاش و مجسمه ساز اهل سوئیس 
بود كه امروز بین مجسمه های تهران یك نماینده دارد؛ 
نماینده ای با نام »ریتم در فضا« كه از سنگ گرانیت قرمز 
ساخته شده و 325سانتی متر ارتفاع دارد. ماكس بیل این 
اثر را در سال1964 ساخته است.

 در ستایش پابلو نرودا
»در ستایش پابلو نرودا« نام یكی از مجسمه های موجود 
در پارك الله تهران است كه آن را »ادواردو چیلیدا« 
مجسمه ساز اسپانیایی خلق كرده است. جنس این 
مجسمه از فوالد است و 168سانتی متر  ارتفاع دارد. سال 
ساخت مجسمه چیلیدا، 1974عنوان شده است.

 بدون عنوان 3
یكی دیگر از مجسمه های بدون عنوان باغ مجسمه، اثری 
از »آرنولدو پومودورو« هنرمند مجسمه ساز ایتالیایی 
است. این اثر كروی و دایره ای شكل از جنس برنز با پتینه 
طالست و در فاصله سال های 1967تا 1975ساخته شده 
است. ضمن اینكه 156سانتی متر ارتفاع دارد.

 گالبی خاردار
»گالبی خاردار« اثر »الكساندر كالدر« هنرمند 
مجسمه ساز آمریكایی كه سال 1964در ابعاد 
400× 350× 250سانتی متر خلق شده، یكی دیگر از 
مجسمه های موزه هنرهای معاصر در فضای باز است. 
جنس این مجسمه از فوالد است.

تقدیس
در میان مجسمه های به یادگار مانده از هنرمندان بزرگ 
دنیا، 2اثر هم از هنرمندان ایرانی به چشم می خورد. یكی 
از آنها مجسمه »تقدیس« از »پرویز تناولی« یكی از 
شناخته شده ترین مجسمه سازان و نقاشان كشورمان است. 
این مجسمه برنزی در ابعاد 100× 227× 285سانتی متر، 
سال 1355ساخته شده است.



كتاب گردی7كتاب خانه

   عكس به مثابه هنر معاصر
تا به حال چقدر به عكس و هنر 
عكاســی فكر كرده ایــد؟ البته 
همه ما كــم و زیاد با عكاســی 
درگیر هستیم اما قطعا همه ما 
یك عكاس حرفه ای نیســتیم 
و عكاسی دنیایی است كه باید 
به اعماق آن ســفر كرد. حاال با 
این رویكرد، كتابی نشــر یافته 
است به اسم »عكس به مثابه هنر 
معاصر« كتاب را شارلوت كاتن، 
نویسنده و كیوریتور انگلیسی 
نگاشته و كیارنگ عالیی هم آن 
را ترجمه كرده و از ســوی نشر 
حرفه هنرمند راهی بازار شــده 
اســت. مترجم در مقدمه این 
كتاب نگاشته: »عكاسی معاصر 
همواره عبارتی جذاب اما الكن 
و مبهم بوده است. كمبود منابع 
تحقیقاتی و بحث های مستدل 
در این زمینه به همراه راه نیافتن 
این مضمون در طرح درس های 
مالــوف دانشــگاهی، هیچ گاه 
عطش عالقه مندان جدی این 
حوزه را سیراب نكرده است. سهم 
ناچیز این جریان در جشنواره ها و 
كمبود نمایشگاه های هنر معاصر 
در كشــور ما بر ابهام آن افزوده 
است و سلیقه عمومی به سمت 
حوزه هایی گرایش داشــته كه 
محصــوالت دوران مــدرن در 
ساخت آن دخیل بوده اند...«. این 
كتاب قصد دارد به موضوعاتی 
چون روایت و داستان ســرایی 
در عكاســی، چیدمان هــای 
میكس مدیا، دســت كاری در 
طبیعت، رویكردهای برخاسته 
از هنر مفهومی، كاركرد عكاسی 
فایــن آرت در دوران معاصر و... 

بپردازد.

   اینجــا همــه آدم هــا 
این جوری اند

كتــاب »اینجــا همــه آدم ها 
ترجمــه  این جوری انــد«، 
داستان های كوتاه برگزیده ای 
از نویســندگان مطرح جهان 
اســت كه می تواند بــرای هر 
خواننده حسابی سرگرم كننده 
و البته ادبی باشد. آسمان شب 
از جرمی كیــن، مردی با كت و 
شلوار مشكی از استیون كینگ، 
هلیم جان سخت از وانگ ِمنگ، 
زندگی شهری از مری گوردن، 
خرابكار از  ها جین و اینجا همه 
آدم ها این جوری انــد از لوری 
مور ازجمله این داســتان های 
كوتاه هســتند. كتــاب، حتی 
برگزیده جایــزه او. هنری هم 
در سال 1998 شده است. این 
داســتان ها از هزاران داستانی 
كه برای نشــریات آمریكایی و 
كانادایی ارسال و در آنها چاپ 
شده، انتخاب شده است. كتاب 
توســط مترجمان مختلفی به 
فارسی برگردان شــده است. 
ازجمله توســط مژده دقیقی 
كه در دهــه70 نشــر یافته و 
شامل6 داستان بود. جدیدا هم 
ترجمه ای جدید از آن توســط 
لیال آقالو و نشــر نیستان راهی 
بازار شده است كه 11داستان 
را شامل می شــود. داستان ها 
موضوعات مختلفی دارند و چون 
توسط نویســندگان حرفه ای 
پرداخت شده اند، می توانند شما 
را با جنبه های عمیق و جدیدی 
از مرگ، عشق، جنگ و... روبه رو 
كنند. داستان ها نثری راحت و 
درگیركننده دارند و به راحتی 
می توانند شــما را با خودشان 

همراه سازند.

هنركمترشناختهشده

درمحضرداستانكوتاه

تولدباترانه،عاشقیباغزل
بهمنی فرزند هشــتم و ته تغاری خانواده، 27فروردین1321در خانه ای با مادر باسواد و پدر بدون سواد، 
به دنیا آمد. از كودكی به دلیل عالقه بی حد مادر و برادران به شعر، در مكتب مادر و در مجاورت برادران 
شعرخوانش با این كاروان همراه شد. جالب آنكه مادر بر اشعاری كه انتخاب می كرد تسلط كامل داشت. 
درست مثل كسی كه كارگردان تئاتر باشد موقع شاهنامه خوانی یا سعدی و حافظ خوانی، به بچه ها می گفت 
كه كدام بیت ها را باید با قدرت و حماسی خواند و كدام بیت ها را آرام و نرم. بهمنی با چنین درس هایی، 
گام به گام قد كشید. اما آن سوی دوران كودكی اجبار پدر برای كاركردن بود جای مدرسه رفتن. 10سال 
كمتر داشت كه به چاپخانه قدم گذاشت و سروكارش به حروف ســربی و رنگ و جوهر افتاد و البته متن 
و اثر. »شعری برای مادر« خلق ده سالگی بهمنی اســت آن هم وقتی كه استادش فریدن مشیری جوهر 
شعرگویی را در او می یابد و مشوقش می شود تا زبان بگشاید. ســال های كار همراه می شود با شناخت 
اهالی شعر و آشنایی و دوستی با شاعران بنامی چون بهبهانی، آتشی، نیستانی، منزوی و دیگران. كم كم 
ادبیات و موسیقی درهم می آمیزد و در جمع یارانش محمد نوری، شهداد روحانی و دیگر اهالی موسیقی 

نیز اضافه می شود.

پنجشنبه

شماره 106
11 دی 1399 

محمدعلیبهمنی،ازشعروادبیاتدرروزگارتلخیهامیگوید

جای دارو
شعر می نوشم

    شرایط محیطی، شبیه آنچه با همه گیر شدن 
یك بیماری تجربه می كنیــم، چه تأثیری بر 

شعر دارد؟
ما 2نوع شعر داریم، شعری كه خودش در ذهن و فكر شاعر 
تولید می شــود و شــعری كه تالش می كنیم آن را بسازیم. 
متأسفانه ما بیشتر در پی ســاختن شعر هستیم و این عیب 
بزرگی است كه تفكر شاعر را می گیرد. شعر، قالب های از پیش 
تعیین شده را نمی پذیرد چرا كه در ذات خود، رهایی خاصی 
دارد. اگر شاعری باشی كه شــعری در ذهنت شكل گرفته و 
نخواهی آن را پیاده كنی، در حق خودت و جامعه بی رحمی 
 كرده ای اما وقتی قصد داری شــعری را بــا توانایی خودت، 
به جای خلق كردن، بسازی، اختیار در دست خودت است و 
می توانی وقتی شرایط مناسب نیست، این كار را نكنی. البته 

كه چنین شعرهایی، جایگاه خاصی هم ندارد.
    به نظر شما شــعر و ادبیات می تواند در این 
شرایط، به خوب شــدن حال روحی ما كمك 

كند؟
بستگی به خود افراد دارد. افرادی كه با ادبیات آشنایی دارند 
و به آن نزدیك هستند، شعر برایشــان نوعی دارو محسوب 
می شود. اما اگر كسی از این فضا دور باشد- كه تعداد چنین 
افرادی هم در جامعه ما زیاد است- طبیعی است چنین حرفی 
را نمی پذیرد. افراد زیادی اصال شعر را قبول ندارند. همه  چیز به 
افراد جامعه بستگی دارد كه چقدر شعر دوست داریم و چقدر 
شاعر داریم. خود شعر می تواند دردها را تسكین دهد و حتی 
بیماری را درمان كند. وقتی شــعر می خوانیم در واقع ذوقی 
داریم كه به جای ناله كردن، سراغ شــعر برویم. وقتی افراد 
گالیه ای از شــرایط دارند، پرداختن به فعالیت هنری آنها را 
تسكین می دهد؛ فرقی نمی كند این هنر تماشای یك تابلوی 

نقاشی باشد یا خواندن یك شعر.

    برای خودتان شــعر در روزهای تلخی و 
سختی چه كاركردی دارد؟

از نظر من شعر می تواند تسكین باشد. خودم همیشه اینگونه 
بغض ها و دردها و گالیه هایم را تسكین می دهم؛ چه با شعر 
گفتن چه با شعر خواندن. شعر پناهگاه است، شاید نتوانم در 
حال روحی بد شعر بگویم اما در همان موقع اگر به خواندن 
شعری كه دوست دارم بنشینم، تسكین پیدا می كنم. من جای 

دارو، شعر می نوشم و درد را فراموش می كنم.
    به نظر شــما بهتر اســت این روزها سراغ 

خواندن چه نوع آثاری برویم؟
باید به سلیقه و باور خودمان برگردیم. برای من آنچه خواندنش 
این روزها الزم است، شعر است. اما شاید دیگری ترجیح دهد 
فعالیت دیگری را انتخاب كند. باید خودمان راه تسكین را پیدا 
كنیم. این اشكال وجود دارد كه ما حتی به طبیب هم، دردمان 
را واضح نمی گوییم تا بتواند بهتر كمك مان كند، درحالی كه 
باید خودمان درد را بفهمیم تا تسكین آن را پیدا كنیم. باید 
پیدا كنیم كه چه چیزی كمك می كند از حال بد عبور كنیم.

    خانه نشــینی و قرنطینه برای شما چطور 
می گذرد و چه تأثیری بر فعالیت شما گذاشته 

است؟
خانه نشینی اجباری در شروع برایمان شكل دیگری داشت، 
حتی خوشــحال بودیم كه مدتی را در خانه و كنار خانواده 
استراحت می كنیم. حتی عده ای از این فرصت استفاده كردند 
برای سفر رفتن و دچار بیماری شدند. اما بعد از مدتی شرایط 
عوض شــد. بعد از این ماه ها، خود من به كالفگی رسیده ام، 
هرچند كه بودن در كنار خانواده را دوســت دارم. اما به هر 
حال این شرایط وجود دارد و باید رعایت كنیم، جان هایی كه 
از دست می روند، عزیزان و هموطنان ما هستند. این شرایط 
سخت برای همه ما وجود دارد. من ســعی كرد ه ام با همین 

ارتباطات مجازی در كنار دوستانم باشم، شعر و ترانه بخوانم و 
هم كاری هایم را پیگیری كنم. برای امثال من كار كردن از راه 
دور ممكن است. اما متوجهم كه برای افراد زیادی در مشاغل 
مختلف، این امكان وجود ندارد و اوضاع ســختی دارند. باید 
ببینیم برای آنها چه می توان كرد؟ هنرمند می تواند خودش 
را كمی از فضای اطراف دور كند و در خانه هم به هنر بپردازد، 
هنر همیشه با آدم هست، اما همه مشاغل این ویژگی را ندارند.
    به نظر شــما این دوره همه گیری بیماری، 
ردپایی بر ادبیات و شعر باقی خواهد گذاشت؟

این اپیدمی تأثیر خود را بر جنبه های مختلف زندگی بشر در 
جهان گذاشته است. در بافتار شعری، نوعی هست كه شعر 
خود را می بافد و شاعر را وادار می كند آن را خلق كند. گاهی 

هم حوصله نداریم كه صبر كنیم شعر سراغمان بیاید، همان 
اندازه كه ساختار شعر وزنی را بلد شده ایم، سعی می كنیم شعر 
را بسازیم. در كشور خودمان اتفاقا چنین شعر گفتن هایی زیاد 
اتفاق می افتد، كتابی منتشر می شود و شهرت هم برای شاعر به 
همراه می آورد. شاعر باید در نهایت به دنبال آن انرژی ای باشد 
كه هنر برایش به همراه دارد. آینده ای كه از چنین هنری شكل 
می گیرد، برای فرزندان و نسل های بعد ماندگار می شود. هنوز 
كه هنوز است ما شعر حافظ و سعدی را می خوانیم و حیف كه 

در تاریخ ما چنین شاعران ماندگاری كم تعداد هستند.
    پس شاعر نگاهی هم به آینده دارد.

شاعر با وجود زندگی در زمان حال، به واقع در زمان خودش 
زندگی نمی كند. زیست شــاعرانه او وقتی شروع می شود یا 

وقتی دیگران متوجه حضور او به عنوان یك شاعر می شوند كه 
از آینده بگوید. در زمان حال شعر می سراید اما پایش باید در 
آینده باشد. از صدها شاعری كه در قرن های گذشته زندگی 
می كردند تنها 8-7شاعر تا به امروز مانده اند و در آینده هم 
خواهند ماند؛ چرا كه اندیشه ای كه داشتند صرفا برای زمان 
حال خودشان نبوده است. آنها با نگاه به زمان آینده در زمانه 
خودشان زندگی می كردند و شعر می گفتند؛ حافظ، سعدی و 
حتی نیمای بزرگ... تا روزی كه نیما آغازگر شعر نیمایی شد 
غزل هم می سرود، اما هیچ كدام از اینها بیانگر فرداهای نیما 
نبود. هر قدر هم كه زمان بگذرد و ما رو به جلو برویم بیشتر 
متوجه می شویم كه نیما چه كرده اســت. اگر او نبود و شعر 
نیمایی را آغاز نمی كرد ما همچنان خودمان را دور می زدیم و 
گذشته هایی را تكرار می كردیم كه بارها شنیده ایم و از شعر 

خودمان هم بهتر و قوی تر بوده اند.
    به نظر شما شعر گفتن آموختنی است؟ 

هر كسی كه متولد می شــود یك هنر خاص هم با او به دنیا 
می آید. برای همین است كه ما بعداً به سمت یك رشته هنری 
خاص كشیده می شویم. هنر ما را صدا می كند. اگر مدتی با 
هنر زندگی كنیم متوجه می شویم این واژه ما را از خودمان 
می گیرد، اما بعد از چند لحظــه چند برابر خودمان و غنی تر 
تحویل می دهد. اگر نه، می توانی بنشینی و شعری را بسازی 
و خودت هم دوستش داشته باشی اما این شعر هیچ چیزی به 
تو اضافه نمی كند چون تویی كه به او چیزی اضافه كرده ای 
و نه او به تو. شعر، ناگهانی است كه شاعر آن را كشف می كند. 
اگر بخواهیم درســت تر بگوییم این ناگهان است كه شاعر را 
كشف می كند. وقتی می گویم شاعران نباید حرف تكراری 
بزنند و باید واژگان سازی كنند به این معنا نیست كه بنشینند 
و فكر كنند چه واژه های جدیدی خلق كنند، آنها این واژه ها 

را خودبه خود دریافت خواهند كرد.

وقتی از 9سالگی شعر بگویی، یعنی دنیایت از همان روزهای بازیگوشی های 
كودكانه تا عاشقانه های جوانی و سال های آرامش سپیدمویی، با شاعرانگی 
و غزل گره خورده اســت. محمدعلی بهمنی، شــاعری كه عاشقانه هایش 
سال هاست بر زبان شعردوستان زمزمه می شــود، وقتی اتفاقی با فریدون 
مشیری آشنا شــد، پیش بینی نمی كرد شعر به شعله روشن وجودش تبدیل 
شود تا جایی كه حاال در 78سالگی بگوید شعر، تسكین تلخی های زندگی و 
داروی همه دردهایش است. با بهمنی از شعر و ادبیات در روزگار تلخی ها حرف زده ایم؛ از روزهای 

خانه نشینی و پناه بردن به شعر.

نیلوفرذوالفقاری
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پرفروشترین
كتابهایشعرمعاصر

طرفداران شعر در همه این ســال های پر فراز و نشیب بازار كتاب، همیشــه تنور فروش كتاب های شعر را گرم 
نگه داشته اند. فهرست پرفروش ترین كتاب های شعر معاصر نام های آشنایی را اعالم می كند كه 10مورد از آنها را 

برایتان مرور كرده ایم.

فاضل نظری شاعر جوانی اســت اما مضامینی پخته را در 
شــعرهایش به كار می گیرد كه یكی از دالیل جذب شدن 
خوانندگان به شعرهای اوســت. كتاب »ضد« چهارمین 
مجموعه شعری اســت كه از نظری توسط انتشارات سوره 
مهر به چاپ رسید و در مدت كوتاهی بسیار پرفروش شد. 
این مجموعه تا پایان نیمه اول ســال 97 با 85000 نسخه 
 فروش توانست به یكی از پرفروش ها كتاب های شعر دهه 90 
تبدیل شود. در مجموعه ضد 51غزل وجود دارد. نظری اثر 

پرفروش دیگری هم به نام »كتاب« دارد كه سال 95توسط انتشارات سوره مهر وارد 
بازار شد. از نظری آثار دیگری مثل »گریه های امپراتور« و كتاب گزیده اشعار فاضل 

نظری نیز مورد توجه مخاطبان بوده است.

ضد،فاضلنظری
این كتــاب در مجموع شــامل 24قطعه شــعر در 
قالب های مثنوی، قصیده، غزل، چهارپاره، مخمس 
و بحر طویل است كه موضوع بیشتر آنها، آیینی است. 
مقدمه كتاب را سیدعلی موسوی گرمارودی نوشته و 
دیباچه كتاب هم به قلم محمدعلی مجاهدی است. 
كتاب »قبله« در دوره 30جایزه كتاب سال جمهوری 
اســالمی ایران، به عنوان كتاب شایســته تقدیر در 
بخش ادبیات )شعر( معرفی شد. این كتاب همچنین 

در هفدهمین دوره كتاب فصل به عنوان اثر برگزیده در بخش ادبیات )شعر 
معاصر( معرفی شــد. شاعر نیز در هفتمین جشــنواره شعر فجر، در بخش 

»شاعران مردمی 10 سال اخیر«، مورد تقدیر قرار گرفت.

قبلهمایلبهتو،سیدحمیدرضابرقعی

وقتی از بزرگان شــعر معاصر فارسی حرف می زنیم، محال 
اســت نام مهدی اخوان ثالث به میان نیایــد. او در ابتدای 
شاعری به ادبیات كهن و قالب های كالسیك گرایش داشت 
و سبك حماســی خاص خود را از همان دوران در اشعارش 
حفظ می كرد. بعدها تحت تأثیر شعر نیمایی، دست به خلق 
آثاری زد كه تبدیل به اصیل ترین نمونه های شعر نو شدند. 
دلبستگی به ایران و تاریخ و اساطیرش در مجموعه آثار اخوان 
كامال مشهود است چنان كه می گویند شاید هیچ شاعری به 

اندازه او نمادها و نشــان های بومی و ملی را در آثار خود جای نداده باشد. اخوان را 
همچنین مبدع شعر نوی خراسانی می دانند. مجموعه زمستان او از پرفروش ترین 

كتاب های شعر معاصر است.

زمستان،مهدیاخوانثالث

كمتر كســی است كه احمد شــاملو و عاشــقانه های او را 
نشناسد. بسیاری بعد از نیما یوشــیج او را مؤثرترین فرد 
در شعر معاصر ایران می دانند. از شــعرهای این مجموعه 
می توان انگیزه های خاموشــی، كوه ها، ره گذران، شبانه و 
وصل را نام برد. در شــعر ره گذران این مجموعه آمده:»سر 
زیر از شاهراه متروك پیش می آمدند/ و تپه های ُگل پوش 
بهاری/ درنظرگاه ایشان انتظاری بیهوده می برد. / به كندی 
از برابر من/ گذشتند بی آنكه به من درنگرند/ و من ایشان را 

بازشناختم/ چرا كه از جانب پدرانشان پیغامی با من بود. / و دیدم كه امید به درگاه 
ناباور بسته بودند/ و از پس ایشان/ جاده خالی/ خسته بود. /می دانستم كه دیگرباره 

از این راه/ باز/ نمی آیند«.

لحظههاوهمیشه،احمدشاملو

كتاب »آتایا« سروده علیرضا آذر یكی از پرفروش ترین 
كتاب های شــعر دهه 90اســت. آذر عالوه بر شعر، 
ترانه سرا هم هست و با خوانندگان زیادی همكاری 
داشــته اســت. در بخشــی از اشــعار كتاب آتایا 
می خوانیم:»دلم هــر روز می گیرد، شــرایط تلخ و 
بحرانی است/ هوای خانه را دارم؛ اگرچه رو به ویرانی 
است/ از این تصویر می رفتم اگر او چشم برمی داشت/ 
چه می خواهد بیابانی كه در آیینه زندانی است«. در 

تابستان سال1397 آمار پرفروش ترین كتاب ها نشان داد این شاعر صاحب 
یكی از آثار این فهرســت است و توانســته مخاطبان پرتعدادی برای اشعار 

خود پیدا كند.

آتایا،علیرضاآذر گروس عبدالملكیان بیشتر با كتاب های »رنگ ها 
رفتــه دنیا« و »ســطرها در تاریكــی جا عوض 
می كنند«، شناخته شــد. بعد از آن كتاب های 
حفره ها، ســه گانه خاو میانــه و پذیرش مطرح 
شــدند، كه در آن میان »حفره هــا« با فروش 
17000نسخه ای تا ابتدای پاییز 97لقب یكی از 
پر فروش ترین كتاب های شعر دهه 90را گرفت. 
حفره ها سال 95توسط نشر چشمه در 82صفحه 

منتشر شد و توانست نظر مخاطبان عالقه مند به این شاعر جوان را به خود 
جلب كند. كتاب پذیرفتن از دیگر آثار پرفروش این شاعر است كه چاپ 
17000نسخه ای داشت. این كتاب 95صفحه دارد و توسط نشر چشمه 

به انتشار رسیده است.

ناصر فیض از شــاعران توانــا در زمینه 
طنز اســت كه در كتاب »فیض بوك« با 
زبانی طنزآلود و عامیانه به بیان مســائل 
اجتماعی و سیاسی جامعه پرداخته است. 
كتاب فیض بوك حــاوی 70قطعه طنز 
اســت كه در قالب كالســیك سروده و 
سال 1392توسط انتشــارات سوره مهر 
منتشر شــده است. در برشــی از اشعار 

این كتاب آمده:»منم آموزگاری صاف و ساده/خداییش اینكه 
من می خوام، زیاده؟فقط لطفی بكن، یا رب! شب و روز/نباشم 
شرمســار خانواده«. این كتاب به عنوان مجموعه ای از اشعار 
طنز، در فهرســت پرفروش ترین آثار 10سال اخیر ثبت شده 

است.

حفرهها،گروسعبدالملكیان
فیضبوك،ناصرفیض

»آینه در آینه« گزیده ای از اشعار هوشــنگ ابتهاج به انتخاب دكتر محمدرضا 
شــفیعی كدكنی را دربــردارد. كدكنی درباره  انتخاب اشــعار ایــن مجموعه 
می گوید:»از دیرباز با شعر سایه انس و الفت داشته ام و نمی دانم چگونه شكر این 
نعمت را باید گزارد كه حشر و نشر بسیار نزدیك با او نیز یكی از خجستگی های 
زندگی من در این ســال ها بوده است. همین دوســتی نزدیك مرا گستاخ كرد 
كه یك شــب در بهار 1369در حضــور او، گاه از حافظه و زمانــی با مراجعه به 
مجموعه های شــعری او، این انتخاب را روی چند برگ كاغــذ انجام دادم و او با 
بزرگواری، ولی بی هیچ اعمال سلیقه ای، پذیرفت كه عینا چاپ شود و این است 

حاصل آن گزینش یك شبه و حداقل سی وپنج ساله«.

آیینهدرآیینه،هوشنگابتهاج

كتاب »سه دفتر« شامل 3مجموعه شعر »ابر و كوچه«، »گناه 
دریا« و »بهار را باور كن« سروده »فریدون مشیری« است. خود 
او درباره این مجموعه می گوید: »چهارپاره هایی بود كه گاهی 
3مصرع مســاوی با یك قطعه كوتاه داشــت و هم وزن داشت، 
هم قافیه و هم معنا، آن زمان چندین نفر ازجمله نادر نادرپور، 
هوشنگ ابتهاج )سایه(، سیاوش كسرایی، مهدی اخوان ثالث و 
محمد زهری بودند كه به همین ســبك شعر می گفتند و همه 
شاعران نامدار شــدند، زیرا به شعر گذشــته بی اعتنا نبودند. 

اخوان ثالث، نادرپور و من به شعر قدیم احاطه كامل داشتیم، یعنی آثار سعدی و حافظ 
و فردوسی را خوانده بودیم، در مورد آنها بحث می كردیم و بر آن تكیه می كردیم«.

سهدفتر،فریدونمشیری

كتاب »گزیده اشــعار حســین 
منزوی« مجموعه ای از غزل های 
شاعر نام آشــنای معاصر حسین 
منزوی را دربردارد. منزوی صاحب 
غزل های عاشقانه بی شماری است 
كه به عنوان موج تازه غزل مدرن، 
توجه شعردوستان زیادی را جلب 
كرد. در بخشــی از مقدمه كتاب 

آمده اســت: »منزوی چندان در قید و بنــد حفظ ظاهر 
نبود، وقتی محمدعلی بهمنی دوســت شاعرش زبان به 
نصیحت دوســتانه ای می گشاید شــاید او اندكی متنبه 
شده و به راه آید، به او پاسخی رندانه می دهد:»در نیم قرن 
دیگر، حتی زودتر، هیچ كس نمی پرسد منزوی یا بهمنی 
چگونه زندگی می كرد، سیر بود یا گرسنه، تنها به شعر ما 

نگاه می كنند«.

گزیدهاشعار،حسینمنزوی



مطبخ خانه 8 فيلم گردی

  مستند سیدجواد
مســتندهای كســب و كار و 
اقتصادی هم برای خودشــان 
عالمی دارنــد؛ ازجمله همین 
مستند سیدجواد كه محمدرضا 
كوهستانی ســاخته است. این 
مستندســاز كه قصد داشــت 
یك ده گانه دربــاره كارآفرینان 
بسازد، با پرس و جو خودش را به 
سیدجواد احمدی رساند. البته 
این كارآفرین نمی خواســت و 
راضی نبود كــه جلوی دوربین 
این مستندســاز بــرود اما در 
نهایت رضایــت داد كه چنین 
اتفاقی بیفتد. جالــب اینكه او 
در یك روســتای 400نفره در 
چهارمحال و بختیاری، توانسته 
بیش از 90درصد اهالی را به كار 
خاتم كاری مشغول كند؛ آن هم 
روستایی كه تا پیش از آن فقط 
و فقــط كشــاورزی و دامداری 
می كردند. اما حاال این روســتا 
به گونه ای اســت كه بچه هایش 
هم اوقــات فراغت شــان را در 
كارگاه های خاتم كاری خانگی 
سرگرم آموزش هستند. جالب 
اینكه این كارآفرین رشــته ای 
را هم انتخاب كرده كه وابســته 
بــه واردات نیســت و به راحتی 
می توانند با مواد مصرفی داخلی 
كارشان را پیش ببرند. شخصیت 
ســیدجواد در ایــن مســتند، 
چندوجهــی و جالــب اســت؛ 
شــخصیتی كه با روایت خاص 
مستندســاز می تواند هر كسی 
را جذب كند. بــرای او كارش از 
همه  چیــز مهم تر اســت؛ حتی 
از قــراری كه با مستندســازها 
می گذارد. به همین دلیل است 
كه روزی 20ساعت كار می كند.

  هتل بزرگ بوداپست
یك بنــده خدایی نوشــته بود 
كه وقتــی می گویم شــبكه4 
خودمختــار اســت، گــوش 
نمی دهید؛ بفرمایید، االن دارند 
»هتل بزرگ بوداپست« را پخش 
می كنند. البته پربیراه هم نگفته. 
این فیلــم از فیلم های مهم20 
سال اخیر است كه پخش آن از 
سمت و سوی شبكه 4، خودش 
یك اتفــاق بزرگ محســوب 
می شــود. این فیلــم در برنامه 
تلویزیونی ســاعت ســینما به 
نمایش گذاشته شــد. این فیلم 
را وس اندرســون، كارگردانی 
كرده اســت. داســتان درباره 
دهه30 میــادی و هتل بزرگ 
بوداپست اســت. جنگ شروع 
می شــود ولی هنوز مهماندار و 
شــاگردش در این هتل سعی 
می كننــد اینجــا را آرام و امن 
نگه دارند. تا اینكــه پیرزنی كه 
از مشتریان همیشگی این هتل 
بــوده، می میرد و یك نقاشــی 
ارزشــمند به ایــن مهماندار به 
ارث می رســد. اما حاال پســر 
این پیرزن بازمی گــردد تا این 
 نقاشــی را از چنــگ مهماندار 
در بیــاورد و فیلــم، در ایــن 
كشــمكش و موضوعات دیگر 
ادامه می یابــد. فیلــم در ژانر 
كمدی-درام ســاخته شــده و 
به گفتــه برخــی از منتقدان، 
مفهوم واقعی سینماست؛ اینكه 
می شود با سینما در غایت خود، 
اثری كمدی هم ســاخت. این 
اثر ســینمایی در رشــته های 
مختلف اســكار هم نامزد شد و 
البته جایــزه گلدن گلوب برای 
بهترین فیلم موزیكال را هم در 

سال 2014دریافت كرد.

خستگیناپذیر

هتلدوستداشتنی

پنجشنبه

شماره 106
11 دی 1399 

سرآشپزاینهفتهبرایروزهایزمستانی
پیشنهادهایخوشمزهایدارد

 عصرانه 
به صرف كیك

از نوجوانی به آشپزی عالقه داشــت و مدام در روزنامه و 
مجله ها به دنبال صفحه آشپزی می گشــت. هر چه را كه 
درست می كرد مورد اســتقبال اطرافیان قرار می گرفت و 
همین موضوع باعث ایجاد انگیزه در این آشپز جوان شد. با 
اینكه در دانشگاه روانشناسی بالینی را تا 
مقطع كارشناسی ارشد ادامه داده و 
هم اكنون هم در این زمینه فعالیت 
دارد اما تا امروز كه ۲۸سال دارد از 
عشق و عالقه  اش به آشپزی كم 
نشده و كماكان در اوقات فراغتش 
خود را با آشپزی سرگرم می كند. 
اســتعداد و توانمندی های ساناز 
حكیمی در آشپزی، پای او را به 
آموزش در فضای مجازی باز 
كرد و او به توصیه اطرافیان 
در این فضا فعال است تا 
از  بتوانند  عالقه مندان 
دســتورهای آشپزی 
كنند.  استفاده  او 
حكیمــی معتقد 
اســت با توجه به 
شیوع  شــرایط 
ویروس كرونا اگر 
بتوانیم در خانه با 
امكانــات خودمان، 
پخت وپز كرده و انواع 
كیك  را برای خانواده آماده 
كنیم هم لذت دوچندانی 
خواهد داشــت و هم از 
نظر كیفیت و ســالمت 
مطمئن تر است. از همین 
رو آشپز جوان این هفته 
ما، ۴دســتور پخت كیك 
خانگی را به مــا آموزش 

می دهد.

سحرغفوری

تارتكیكباكرمشكالتی

تارت یك شیرینی بین المللی، قدیمی و البته 
متنوع است كه به خاطر زیبایی منحصربه فردش 
در مهمانی ها و مجالس همیشه از آن استقبال 
گرمی می شود. نان تارت برخاف كیك ها بدون 
پف عمل می آیــد و روی آن از مــواد پركننده 

مختلفی استفاده می شود.

  تخم مرغ: ۴ عدد
  شكر: سه چهارم پیمانه

  روغن: سه چهارم پیمانه
  شیر گرم: یك پیمانه

  آرد: ۲ پیمانه سرخالی
  وانیل: یك دوم قاشق چای خوری

  بیكینگ پودر: ۲ قاشق چای خوری
  پودر كاكائو: به میزان الزم

موادالزم

  تخم مرغ: ۲ عدد
  شكر: یك دوم پیمانه

  وانیل: یك چهارم قاشق چای خوری

  روغن و شیر)هركدام(: یك سوم پیمانه
  آرد: یك پیمانه

  بیكینگ پودر: یك قاشق چای خوری

موادالزم

زرده و سفیده تخم مرغ ها را از هم جدا كنید و سفیده ها را با دور تند همزن بزنید تا خوب پف كند و 
سفید شود. در ظرفی دیگر زرده ها را به همراه شكر و وانیل بزنید تا كرم رنگ و كشدار شوند و بعد شیر 
)ولرم كمی رو به داغی( را اضافه كنید. 30 ثانیه هم زده و بعد روغن را بریزید و در حد مخلوط شدن 
هم بزنید. آرد و بیكینگ پودر را با هم تركیب و 3 بار الك كرده و كم كم به مواد زرده اضافه كنید و با دور كند همزن 30 ثانیه 
هم بزنید. در نهایت سفیده ها را در دو مرحله به مواد اضافه كرده و با لیسك به آرامی در یك جهت مخلوط كنید. كف قالب 
مربع 20×20 را كاغذ روغنی بیندازید. نصف مواد كیك را در قالب بریزید و بعد یك الیه پودر كاكائو روی مایه كیك الك كنید 
و بعد مابقی مایه كیك را به آرامی روی الیه پودر كاكائو بریزید. قالب را در فر از قبل گرم شده با دمای 180 درجه به مدت 4۵ 

تا ۶0 دقیقه قرار دهید و سپس بعد از تمام شدن زمان پخت 1۵دقیقه استراحت بدهید تا خنك شود.

ابتدا قالب تارت كیك به قطر 2۵سانت را با روغن كاما چرب و آردپاشی كنید. فر را با دمای 
180درجه روشن كنید تا گرم شود. تخم مرغ و شكر و وانیل را ۵ دقیقه با دور تند همزن بزنید 
تا سبك و حجیم شود. بعد روغن و شیر را اضافه و یك دقیقه دیگر با دور تند همزن بزنید تا 
مواد مخلوط و یكدست شوند. سپس مخلوط آرد و بیكینگ پودر كه 3 بار الك شده را در 2 مرحله اضافه كنید و آرام 
هم بزنید. مایه كیك را در قالب بریزید و در فر به مدت 30 تا 3۵ دقیقه بگذارید. وقتی كیك پخته شد آن را از قالب 

خارج كرده و صبر كنید تا كاما خنك شود. سپس می توانید آن را با انواع شكات، خامه، كرم  و میوه  تزیین كنید.

طرزتهیه

طرزتهیه

پنكیكژاپنی

پنكیك ژاپنی تقریبا همان پنكیك رایج خانگی با همان طعم و البته 
كمی پفی تر و سبك تر است. پنكیك ژاپنی ارتفاع بیشتری نسبت به 
پنكیك معمولی دارد و معموال به كمك یك قالب یا تابه كوچك كه 

ارتفاع بیشتری دارد پخته می شود و بیشتر شبیه كیك است.

زرده و سفیده را جدا كنید و سفیده را با همزن بزنید تا پف كند و سفید شود. سپس نصف مقدار 
شكر را كم كم اضافه كنید تا سفت شود. زرده را با وانیل و باقیمانده شكر هم بزنید تا كرم رنگ و 
كشدار شود. سپس روغن و شیر ولرم را اضافه كنید و با همزن هم بزنید. آرد و نشاسته ذرت و 
بیكینگ پودر را الك كنید و به مواد زرده اضافه كرده و با همزن دستی، هم بزنید. سپس سفیده را در دو مرحله اضافه 
كنید و با لیسك به صورت دورانی هم بزنید. تابه كوچكی را انتخاب كرده و روی شعله خیلی كم بگذارید. كمی كه تابه 
گرم شد از مواد داخل تابه بریزید و درب تابه را ببندید تا روی شعله مایم خودش را بگیرد. برای تشخیص آمادگی، 
سطح پنكیك را لمس كنید، اگر به دست تان نچسبید، آن را برگردانید تا طرف دوم هم پخته شود. سپس زمانی كه 
رنگ كرمی پنكیك به سمت طایی شــدن رفت، شــعله را خاموش كرده و پنكیك را نوش جان كنید. همچنین 

می توانید با خامه یا توت فرنگی و شكات آن را تزیین كنید.

طرزتهیه

  تخم مرغ: ۳عدد
  شكر و روغن مایع )هركدام( : نصف پیمانه

  وانیل: یك قاشق چای خوری
  آرد: 1.5 پیمانه

  نشاسته ذرت: نصف پیمانه
  بیكینگ پودر: ۲ قاشق چای خوری

  شیر: دو سوم پیمانه

موادالزم

بیسكوكیك

كیك ســابله كه با نام بیســكوكیك نیز در ایران 
شناخته شده است، نوعی كیك با پیچ و تاب های 
زیبا و منحصر به فرد نســبت به كیك های سنتی 
اســت كه می توانید آنهــا را به شــكل حروف، 
اعداد و اشــكال مختلف بــرش بزنید و بــا انواع 
 میوه ، گل، شكات و شــیرینی مورد عاقه خود 

تزیین كنید.

كره را با پودر قند به مدت 4 تا ۵ دقیقه با همزن بزنید و بعد تخم مرغ و وانیل را اضافه كنید و 1 
تا 2 دقیقه هم بزنید. آرد را الك و به مواد اضافه كنید و با قاشق یا لیسك به خوبی مخلوط كنید 
تا جایی كه خمیر نرم و منسجم شده و به  دست نچسبد. خمیر را داخل كیسه فریزر قرار داده 
و در یخچال به مدت یك ساعت استراحت بدهید و بعد به 2 قسمت تقسیم كنید و روی كاغذ روغنی با وردنه پهن 
كنید )بهتر است به ضخامت 4 میلی متر برسد(. طرح مورد نظرتان را روی كاغذ روغنی بكشید و برش بدید سپس 
روی خمیر بگذارید و دور تا دور آن را ببرید. بیسكوییت طرح زده را توسط كاغذ روغنی داخل سینی در فر از قبل 
گرم شده با دمای 1۶0درجه به مدت 20 دقیقه قرار بدهید تا زمانی كه رنگ بیسكوییت ها تغییر كند و طایی شوند. 
وقتی بیسكوییت ها خنك شد با خامه فرم گرفته كه داخل قیف بدون ماسوره ریخته اید روی یك الیه را خامه بزنید 

و الیه بعد را بگذارید و مجدد خامه بزنید. حاال می توانید بعد با شكات یا هرچیزی كه دوست دارید تزیین كنید.

طرزتهیه

  كــره یا مارگاریــن )نرم(: 
15۰گرم

  پودر قند: 1۰۰گرم
  وانیل: مقداری

  تخم مرغ: 1عدد
  آرد سفید: ۳۰۰گرم

موادالزم

كیكشیرداغ

كیك شــیر داغ یكی از انواع كیك  خوشــمزه و 
پرطرفدار در سراسر جهان است. این كیك به خاطر 
وجود شیر داغ بافت لطیفی دارد و كیكی خوشمزه 
با عطر و بوی خیلی خاص اســت. تهیه این كیك 
مواداولیه خاصــی نیاز نداشــته و اغلب در همه 
خانه ها موجود است. پس همین االن خودتان را 

برای تهیه این كیك خوشمزه آماده كنید.

دمنوشزنجبیل؛بخاریسیار
نوشــیدنی ها فقط ویژه فصل گرما و برای 
رفع تشنگی و بی آبی بدن نیستند بلكه در 
فصل سرما هم نوشــیدنی های گرم آرامش 
خاصی به بدن می دهند. البته نوشیدنی های 
فصل سرما اندكی متفاوت با نوشیدنی های 
فصل گرما و تابســتان هستند زیرا واكنش 
بدن انسان نســبت به مایعات در هر دما و 
رطوبتی متفاوت است. یكی از نوشیدنی های 
مهمی كه برای افراد ســرماخورده تجویز 
می شــود، دمنوش زنجبیل است. همانطور 
كه می دانید زنجبیل در درمان مشــكات 
قلبی عروقی و عضانــی، به خصوص برای 
عائم مشــترك آنفلوآنزا، سرماخوردگی و 
سرفه بسیار مؤثر است. برای به دست آوردن 
بیشترین خواص آن، می توانید آن را به یك 
چای ضد ویروســی قوی خانگی كه دستور 
تهیه  اش را در ادامه آورده  ایم تبدیل كنید. 
البته راه های بســیاری برای استفاده بهینه 
از بیشــترین خواص زنجبیل وجود دارد و 
می توانید به وعده های غذایی برای درمان 
ســرفه یا عائم آنفلوآنزا اضافه كنید؛ با این 
حال، چــای یا دمنوش یكــی از مؤثرترین 
راه های به دســت آوردن بیشترین مزایای 
زنجبیل اســت. برای تهیه این دمنوش به 
2 برش ریشه زنجبیل، 2 فنجان آب و كمی 
عســل برای طعم بهتر دمنوش نیاز داریم. 
اول زنجبیل را بشــویید و آن را به تكه های 
ضخیم متوسط تقســیم كنید. سپس، آب 
را در یك ظرف گرم كنیــد. زمانی كه آب 
جوشید، ریشه زنجبیل را اضافه كنید و برای 
10 دقیقه اجازه دهیــد بماند. این دمنوش 
بدن را به یك بخاری سیار تبدیل می كند و از 
ویروس های سرماخوردگی در امان می دارد. 
زنجبیل به نوعی یك پیشگیری كننده قوی 
برای سرماخوردگی است. از این نوشیدنی 

در مناطق خیلی ســرد یا برای افرادی كه 
بدن شــان ایمنی كمتری دارد، اســتفاده 
می شود. البته این روزها در بسیاری از محافل 
برای پیشــگیری و درمان كرونا از زنجبیل 
یاد می شــود. این درحالی است كه برخی 
كارشناسان تغدیه معتقدند مصرف زنجبیل 
و دارچین برای مبتایان به كرونا مناســب 
نیســت اگرچه این ادویه هــا به خاطر طبع 
گرمشان اثر پیشگیرانه دارد اما در زمان ابتا 
به كرونا به دلیل مشــكات ریوی و تنفسی 
مصرف آنها توصیه نمی شود و نباید استفاده 
شــود. البته تجویز گیاهان دارویی به افراد 
مختلف براســاس مزاج هایی كه دارند باید 
صورت بگیرد و تجویز و توصیه به مصرف یك 
دارو با مزاج گرم مثل زنجبیل به طور مرتب، 
می تواند عوارض داشته باشد. سوء مصرف 
این ماده غذایی به عوارض بلندمدت ازجمله 
آلرژی های پوســتی و تنفســی و تغییرات 
نامناسب در مزاج افراد منجر می شود. پس 
بهتر است ابتدا از وضعیت مزاج خود مطلع 
باشــید و بعد هم در مصرف دمنوش های 
گیاهی براساس مزاج خود، تعادل را حفظ 
كنید تا از عارضه سوء مصرف درامان باشید.

نوشيدنی ها

نوشیدنیهایفصل
سرمااندكیمتفاوتبا

نوشیدنیهایفصلگرما
وتابستانهستندزیرا

واكنشبدنانساننسبت
بهمایعاتدرهردماو
رطوبتیمتفاوتاست

فریببویبرنجرانخورید
برنج تقریبا پای ثابت سفره های ایرانی است 
و یكــی از مرغوب ترین برنج  های جهان هم 
بی شك برنج ایرانی اســت كه عطر و طعم 
فوق العاده ای دارد و دانه های بلند و یك دست 
آن تفاوت چشــمگیری بــا برنج های دیگر 
ایجاد می كند. تشــخیص مرغوب بودن یا 
نبودن برنج كار هركسی نیست. این مشكل 
بیشتر شامل برنج های ایرانی می شود چون 
شكل و بافت دانه ها عموما شباهت زیادی به 
هم دارند و تشــخیص مرغوبیت آن صرفا با 
تجربه و پخت قابل درك است. به طور كلی 
نداشتن خرده، یكدست بودن، رنگ، سفت 
و نرم بودن، رگه داشــتن یا نداشتن برنج از 
مهم ترین ماك های تعیین كننده مرغوبیت 
برنج است. با وجود این ماك ها اما، بهترین 
و مؤثرترین راه برای تشخیص كیفیت برنج 
پخت آن است كه له شدن، كف كردن، آب 
كشــیدن و تجربه و مهارت در پخت برنج و 
شــناخت قبلی می تواند كمك خوبی برای 
تشــخیص برنج مرغوب كند. این نكات را 
بدانید كه روی برنج نباید ترك های عرضی 
ایجاد شــده باشــد. چرا كه در این صورت 
به راحتی خرد می شود. علت این اتفاق این 
اســت كه پس از خروج برنج از كارخانه در 
معرض هوای ســرد قرار گرفته است. برنج 
مرغوب ایرانی نیمه شفاف است و رنگ سفید 
مانندی دارد و برخــاف برنج های هندی 
و چینی كدر نیســت و از برنج پاكســتانی 
و هندی قامت كوتاه تــری دارد. همچنین 
برنج مرغوب معطر است و بوی خوشی دارد. 
فراموش نكنید كه فروشــندگان سودجو 
با تبدیل برنج های اصیــل و خوش عطر به 
گرد برنــج و ریختن مقــداری از آن در هر 
كیسه، در پی كاهبرداری و سودجویی از 
خریداران هســتند. برای اینكه فریب این 

شگرد كاهبردارانه را نخورید، باید از محك 
زدن برنج استفاده كنید؛ یعنی چند دانه از 
آن را بردارید و آنها را به خوبی فوت كنید تا 
گردی بر آنان نماند. سپس داخل دهان خود 
بگذارید و خرد كنید. اگــر طعم مطبوعی 
ندارد، آن برنج، برنج اصیل و مرغوبی نبوده 
اســت. همچنین به صورت اجمالی به این 
نكات توجه كنید كه برای تشخیص اصالت 
برنج، آن را خیس كنید. اگر بعد از گذشت 4 
تا ۵ روز كپك زد برنج تان ایرانی اصل است. 
اگر كپك نزند غیراصل است و جنس مرغوبی 
ندارد. همچنین می توانید مقداری برنج را 
داخل شیشه در بســته ریخته و در معرض 
نور خورشید قرار دهید. اگر برنج شما كپك 
زد برنج اصل است اما اگر تغییری نكرد برنج 
شما تقلبی است و از اصالت برخوردار نیست. 
برنج نامرغوب خارجی درصورت روی شعله 
قرار گرفتن آتش می گیــرد و دود می كند 
درصورتی كه برنج ایرانی برشــته می شود. 
همچنین می توانید برنج را داخل ظرفی آب 
بریزید. برنج ایرانی اصل درون آب ته نشین 
می شود ولی برنج تقلبی روی آب می ماند و 

اصا قابل مصرف نیست.

فوت و فن

مقداریبرنجراداخلشیشه
دربستهریختهودرمعرض
نورخورشیدقراردهید.اگر
برنجشماكپكزدبرنجاصل

استامااگرتغییرینكرد
برنجشماتقلبیاستواز
اصالتبرخوردارنیست

كاهشوزنبارژيمغذايیقليايی-اسيدی
اگر قرار اســت رژیم بگیرید و الغر شــوید 
فكر اینكه مصرف مــواد غذایی را به حداقل 
برســانید، از ذهن دور كنید. به ویژه در این 
روزها كه شیوع ویروس كرونا، اهمیت تقویت 
سیستم ایمنی را چندین برابر كرده است به 
فكر رژیم های غذایی درســت باشید. یكی 
از رژیم های مورد تأیید كارشناســان تغذیه 
رژیم غذایی قلیایی – اســیدی یا آلكاالین 
است كه امروز خیلی از بازیگران هالیوودی 
هم تاش می كنند به كمك آن الغر شوند. 
این رژیم بر این فرضیه استوار است كه برخی 
از غذاها مانند گوشــت قرمز، گندم، شــكر 
تصفیه شده و انواع غذاي فرآوری شده، باعث 
می شــود كه بدن شما اســیدی شود و این 
نه تنها بیماری زاست، بلكه باعث چاقی هم 
می شود. بنابراین خوردن برخی مواد غذایی 
خاص كه خاصیت قلیایــی دارند، می تواند 
منجر به از دست رفتن اضافه وزن و الغری 
شود. این رژیم تا قبل از سال 2013 آنقدرها 
شناخته شده نبود؛ اما از وقتی ویكتوریا بكهام، 
همسر فوتبالیست مشهور انگلیسی توانست 
به كمك آن الغر شــود، حسابی سر زبان ها 
 ph ،افتاد. رژیم غذایی قلیایی برای الغری
خون را به تعادل می رساند. یكی از مهم ترین 
آیتم هایی كه بدن همیشه در حالت تعادل 
حفظ می كند میزان اسیدی و قلیایی است 
كه با ph سنجیده می شود. سطح ph خون 
روی فشار خون، رگ های خونی، فرایندهای 
تنفسی و متابولیسم تأثیر مستقیمی دارد. 
بنابراین اگر رژیم غذایی شما دارای مقادیر 
زیادی مواد غذایی اسیدی باشد مطمئنا شما 
را در معرض بعضی از بیماری ها قرار می دهد. 
خوراكی های قلیایی عبارتند از غذاهایی كه 
حاوی كلســیم، منیزیم و پتاسیم هستند. 
میوه هایی مانند سیب، موز، آووكادو، آناناس، 

مركبات، هندوانه و انجیر باعث متعادل شدن 
اسیدیته بدن می شــود و با قلیایی كردن 
ســطح ph خون به الغری و كاهش وزن 
كمك شایانی می كنند. همچنین سبزیجات 
فلفل دلمه ای، سیب زمینی شیرین، اسفناج، 
گوجه فرنگی، خیار، كلم، پونه كوهی، سیر، 
زنجبیل، لوبیاسبز، كاسنی، كرفس، چغندر 
قرمز و قارچ جزو ســبزیجاتی هستند كه 
میزان قلیایی را افزایــش می دهند. مغزها 
مانند بــادام، انــواع دانــه و حبوبات مثل 
لوبیای دریایی، عدس و انــواع دیگر لوبیا 
هم قلیایی هستند. مواد غذایی اسیدی هم 
شامل پروتئین، فســفات، سدیم و گوگرد 
 ph هستند كه باعث اسیدی شدن سطح
خون می شــوند و برای سامت بسیار مضر 
است. گوشت، مرغ، ماهی، غات، تخم مرغ، 
نوشــیدنی های كافئین دار، نمك ســفره، 
غذاهای فرآوری شــده، جــو و محصوالت 
گندم، بادام زمینی، گردو و پاستا اسیدی اند. 
همچنین محصوالت لبنی، غنی از كلسیم 
هستند و باعث جلوگیری از پوكی استخوان 
می شوند؛ به این دلیل كه آنها اسیدیته را در 

بدن ایجاد می كنند.

رژیم خاص

phرژیمغذاییقلیایی
خونرابهتعادلمیرساند.
یكیازمهمترینآیتمهایی
كهبدنهمیشهدرحالت

تعادلحفظمیكندمیزان
اسیدیوقلیاییاستكهبا

phسنجیدهمیشود



گپی با مجید افشاری، مجری تلویزیون و كمدین كه این روزها با 
برنامه متفاوت شما و  آی فیلم سعی در شاد كردن مردم دارد

استندآپ هایم 
دردسرساز می شود

9تماشا خانه

با اســتندآپ كمدی های جذابش در برنامه خندوانه شــناخته و مســیر 
فعالیت هایش از خبرنگاری در سرویس سینمایی باشگاه خبرنگاران جوان 
به ســوی بازیگری و اجرا كشیده شــد. البته خیلی هم از فضای سینما دور 
نبوده و پیش تر در تولید چند فیلم سینمایی و فیلم كوتاه همكاری داشته و 
حتی پیش از حضور در برنامه خندوانه، دوره های فیلمسازی  حرفه ای شامل 
فیلمنامه نویسی، تدوین، فیلمبرداری، كارگردانی و ... را در كانون سینماگران 
جوان گذرانده بوده و اینها مسیر پیشــرفت را برای او هموار كردند. مجید افشاری عالوه بر اجرای 
استندآپ كمدی های حال خوب كن، تجربه اجرا در برنامه های مختلف تلویزیونی ازجمله »ایرانیوم«، 
»هفت« و »شما و  آی فیلم« را هم دارد و این روزها برنامه متفاوتی را در شبكه  آی فیلم اجرا می كند. با ما 

همراه باشید تا بخش هایی از گفت وگوی این مجری و طنزپرداز 32ساله را بخوانیم.

فیلم گردی

  آتابای
تازگی هــا خبــر رســیده كه 
شورای پروانه نمایش فیلم های 
ســینمایی، با صــدور پروانه 
نمایش 2فیلــم موافقت كرده 
اســت كه یكی از آنهــا، فیلم 
»آتابــای« بــا تهیه كنندگی و 
كارگردانی نیكی كریمی است. 
نیكی كریمی اوج شهرت را در 
همان ابتدای ورودش به سینما 
با فیلم »عــروس« تجربه كرد؛ 
فیلمی كه نویدبخش حضور زوج 
سینمایی پورعرب-كریمی بود. 
او در بازیگری خوش درخشیده 
و جایزه های ریز و درشت زیادی 
را هم گرفت و بــا كارگردانان 
بزرگی هم كار كــرد. اما بعدتر، 
تصمیم گرفت كــه وارد تجربه 
فیلمسازی هم بشــود. آتابای 
نتیجه همین تغییرجهت خانم 
بازیگر است؛ فیلمی كه خودش 
كارگردانی و تهیه كنندگی كرده 
و البته نگارش فیلمنامه اش هم 
با هــادی حجازی فر بــوده. از 
نقش آفرینــان آن نیز می توان 
به هــادی حجازی فر، ســحر 
دولتشاهی، جواد عزتی و... اشاره 
كرد. جالب اینكه موسیقی اش را 
هم حســین علیزاده كار كرده. 
این فیلم، یك درام عاشــقانه 
است كه به زبان تركی داستانش 
را روایت می كند. گفته می شود 
كه این اثــر بهترین كارگردانی 
نیكی كریمی تا بــه حال بوده 
و البته بی شــباهت به كارهای 
یك كارگــردان تركیه ای هم 
نیســت. این فیلم نخستین بار 
در سی وهشــتمین جشنواره 
فیلم فجر به نمایــش درآمده 
و تحســین های زیادی را هم 

برانگیخت.

  زندگی مخفیانه حیوانات 
خانگی2

یكی از بهترین انیمیشن های 
یكی دو ســال اخیر را می توان 
همین انیمه دانســت. نسخه 
فارسی و دوبله شده اش هم كه 
در پلت فرم هــای پخش فیلم 
موجود است و می توانید تماشا 
كنید. جالب اینكه انیمیشنی 
كــه داریم معرفــی می كنیم، 
نســخه یك هم داشــته كه در 
زمان خودش، فــروش نزدیك 
به 900میلیون دالری را تجربه 
كرد كه موفقیتی بــزرگ برای 
سازندگان آن محسوب می شد. 
به همیــن دلیل آنهــا تصمیم 
گرفتند كــه نســخه دوم این 
انیمیشن را هم بسازند. این انیمه 
درباره حیوانات خانگی اســت؛ 
وقتی كه صاحبان آنها در خانه 
نیستند و آنها را تنها می گذارند. 
اما برای اینكه داستان این انیمه 
را بدانید، باید داســتان قسمت 
اول آن را هم بدانید؛ چرا كه اینها 
در ادامه هم و تكمیل هم هستند. 
در قسمت اول، مكس، یك سگ 
خانگــی در كنــار صاحبش در 
نیویورك خیلی شاهانه زندگی 
می كنــد. صاحــب او، ســگی 
بی خانمان را بــه خانه می آورد 
و همیــن، باعث و بانی شــروع 
اتفاقاتی می شود و در نهایت آنها 
با حیواناتی آشنا می شوند كه از 
انســان ها تنفر دارند. در نسخه 
دوم، صاحب مكس ازدواج كرده 
و صاحب فرزند می شــود و باید 
به سفری بروند. حاال مكس در 
مزرعه ای با ســگی دیگر آشنا 
شده و سعی می كنند كه با هم، 

كارهایی را انجام بدهند.

فیلمی از خانم بازیگر

دنیای موازی حیوانات

پنجشنبه
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الناز عباسیان

    از شما و آی فیلم شروع كنیم كه استقبال خوبی 
هم از آن شده است. از ضرورت های اجرای چنین 
برنامه های متفاوت و شاد و البته كمی نقادانه در 

برنامه های تلویزیونی برایمان بگویید.
خودم هم توقع نداشتم این برنامه با این حجم استقبال روبه رو 
شود. تعداد بازدیدهای برنامه در سایت تلوبیون موید این موضوع 
است. ما نسبت به ســایر برنامه های تلویزیون كه اتفاقا برخی از 
آنها با بودجه های آنچنانی ساخته شــده اند، بازدیدهای خیلی 
بیشتری داریم و بازخوردهای خیلی خوبی هم از مردم در كوچه و 
خیابان می گیریم كه این نشان از دیده شدن برنامه دارد. جا دارد 
از مدیریت شــبكه و عوامل برنامه به خصوص تهیه كننده و تیم 

نویسندگان برنامه تشكر ویژه كنم.
    اجرای شــما كار روی لبه تیغ است و بی شك 
ریسك اجرای شما هم باالســت. حین برنامه، 
گاهی به فضاها و مسائل روز اجتماعی، سیاسی و 
فرهنگی گریزی می زنید. از حساسیت های این كار 
بگویید. آیا تاكنون برایتان حاشیه  ساز شده است؟

حاشــیه های زیادی برای مــن پیش آمده اســت. نكته جالب 
اینجاست كه برخی مســئوالن می گویند با همه شوخی كنید 
جز با ما. مثال من با هر قشری، آدمی یا مسئولی شوخی می كنم 
می گویند چقدر خوب بود ولی با خودشان كه شوخی می كنم 
ناراحت می شــوند و می گویند چه حرف زشــتی زدی؟ عالوه 
بر مسئوالن آســتانه تحمل مردم هم پایین آمده و این برای ما 
دردسر شده اســت. ما فكر می كردیم با گذشت زمان و اجرای 
استندآپ های بیشتر فضا برای نقد اجتماعی باز شود ولی برعكس 
فضا بسته و بسته تر شده است. اگر استندآپ های چند سال پیش 

ما را االن پخش كنند فكر می كنم نصف بیشــتر آن را سانسور 
می كنند. نمی دانم چرا این اتفاق افتاده اســت. امیدوارم همه 
آستانه تحمل  مان را باال ببریم چون شوخی های ما معموال نشأت 
گرفته از واقعیت جامعه است. من در استندآپ هایم سعی می كنم 
حرف دل مردم را بزنم ولی بعدا نتیجه اش را در سنگ اندازی ها 

در كارهایم می بینم.
    تاكنون از نهاد یا ارگان خاصی تذكر گرفته ای؟

همیشه از جاهای مختلف به من زنگ می زنند و گوشزد می كنند 
كه پسر خوبی باشم. )باخنده( ولی جز حراست صدا و سیما هیچ 
نهاد خاصی تا االن از من نخواسته كه حضوری پیش شان بروم. 

یك مورد شكایت هم داشتم كه بعد از حدود یك سال ختم 
به خیر شد. جالب است بگویم در قشرهایی كه با آنها 

شــوخی كردم برخالف تصور عموم، پلیس ها 
باجنبه ترین بودند و زمان هایی كه با 

پلیس ها شوخی می كردم نه تنها 
بازخورد بــد نمی گرفتم بلكه 
خیلی هم تشكر می كردند. این 
برای خودم هم جالب بود چون 
پلیس ها نماد قدرت هستند و 

احتمال می دادیم با این شوخی ها 
یقه مــان را بگیرند ولــی برعكس 

تشكر می كردند. دمشان گرم!
    كــدام دســته از 
شوخی ها بیشتر به دل 

مردم می نشیند؟
من فكر می كنم با توجه به شرایط 

امروز جامعه شوخی های سیاسی بیشتر مورد توجه مردم باشد 
ولی متأسفانه به خاطر شرایط كشور، فضا بسته تر شده و هم اكنون 

خیلی امكان چنین شوخی هایی وجود ندارد.
    همیشه به سانسور استندآپ هایت معترض 

بودی؛ علت این سانسورها چه بود؟
بله به نظرم برخی دوســتان تصــور می كنند مــا یك جامعه 
پاستوریزه داریم كه با گفتن برخی جمالت از سمت ما چشم و 
گوشش باز می شود و سالمتش به خطر می افتد، درصورتی كه 
این تصور غلطی است. نكته جالب اینجاست كه در شبكه های 
مختلف سیما ســلیقه ها متفاوت اســت. مثال من متن هایی 
می نویسم كه ممكن است در آی  فیلم پخش نشود ولی در شبكه 
سه یا یك اجرا كنم و پخش شود یا برعكس. چون ناظران پخش 
متفاوتند و اغلب اعمال نظرها سلیقه ای است. هرچند خودم هم 
با بی حیایی مخالفم اما معتقدم خــود مردم چیزی كه مصداق 

بی حیایی باشد را پس می زنند و نیازی به سانسور نیست.
    با این اوصاف و حاشیه ها آیا شما از استندآپ 
و صدا و سیما جدا می شــوید و به سراغ نمایش 

خانگی می روید؟
من قرار بود دو تا از برنامه های بزرگ صدا و سیما را اجرا كنم اما 
به دلیل سنگ اندازی هایی كه شد این اتفاق نیفتاد. اینطور چوب 
الی چرخ گذاشتن ها ناخودآگاه آدم را دلسرد می كند. یا مورد 
دیگری كه می توانم به آن اشاره كنم برنامه ایرانیوم است. ایرانیوم 
با حدود 20قسمت آنقدر بیننده هایش باال رفته بود كه در كنار 
برنامه آقای گلزار، آقای مدیری، خندوانه، عصر جدید و یكی دو 
برنامه دیگر جزو ۶ برنامه اصلی صدا و سیما از جهت اسپانسرخور 
بودن قرار گرفت و چند اسپانسر بزرگ به برنامه پیشنهاد دادند. 
خیلی جدی هم پیگیر همكاری با ما بودند اما متأسفانه یك عده 
اقلیت آنقدر برای برنامه حاشیه ایجاد كردند كه پخش برنامه كال 

متوقف شد. وقتی چنین اتفاق هایی چندبار برایت 
تكرار می شــود به این نتیجه می رسی 

كه افرادی هستند كه نمی خواهند 
تو در تلویزیون دیده شــوی و 

طبیعتا مجبوری به سمت دیگری بروی. سینما و نمایش خانگی 
آن سمت دیگر است. با اینكه دلم می خواهد بیشتر انرژی ام را در 
صدا و سیما بگذارم ولی ناچارم به این سمت هم بروم و هم اكنون 
با یكی دو پروژه سینمایی و نمایش خانگی در حال صحبت برای 

نویسندگی هستم.
    كار نكردن با صدا و سیما با تحریم صدا و سیما 

متفاوت است؟
من خودم را بچه صدا و سیما می دانم و معتقدم هیچ رسانه دیگری 
نمی تواند بیشتر از صدا و سیما ارتباط من را با مخاطب حفظ كند. 
هرقدر هم كه نمایش خانگی و رسانه های مختلف و شبكه های 
ماهواره ای بیننده داشته باشند ولی باز هم صدا و سیما با اختالف 
پربیننده ترین رسانه كشور هست. من تلویزیون را دوست دارم 
اما فكر می كنم مبنای عملكرد در صدا و سیما همیشه براساس 
شایسته ساالری نیســت و گاهی براساس رابطه یا موضع گیری 
سیاسی است. فقط می توانم بگویم امیدوارم در مسیر آدم هایی 
كه مردم دوستشان دارند كمتر سنگ اندازی شود. البته می دانم 

كه چقدر فشار از هر طرف به مدیران سازمان وارد می شود.
    از فعالیت های دیگرتان برایمان بگویید. گویا 
یك فیلم سینمایی هم بازی كردید. كی پخش 
می شود و آیا باز هم نفش طنز بازی 

می كنید؟
در فیلم ســینمایی »بازیوو« به 
تهیه كنندگی آقای غالمرضا 
موســوی و میثم معراجی و 
كارگردانی آقای قهرایی بازی 
كردم كه قرار بود عید اكران 
شود اما به دلیل شرایط كرونا 

پخش آن به زمان دیگری موكول شــد. یك نقش طنز بود كه 
تجربه خیلی خوبی در كنار بازیگرانی مثل رضا شــفیعی جم، 
برزو ارجمند، پژمان بازغی و چند نفر از دوستان دیگر محسوب 
می شد. همینطور با یك مسابقه تلویزیونی به كارگردانی آقای 
سعید ابوطالب همكاری داشتم كه بخشی از فیلمبرداری آن باقی 
مانده و آماده پخش نشده است. در كنار اینها یك دوره نویسنده 
برنامه فرمول یك با اجرای آقای ضیاء بودم. در نگارش فیلمنامه 
فیلم سینمایی »چشم و گوش بسته« با تیم نویسندگان شان 
همكاری كــردم. اجرای آیتم طنز برنامه »هفــت« را مدتی بر 

عهده داشتم.
    این روزها حال مردم خیلی خوش نیست. از 
یك طرف استرس و اندوه ویروس كرونا و از طرفی 
مشكالت اقتصادی مردم را متاثر كرده. به عنوان 
یك كمدین، برنامه پیشــنهادی ای برای خوب 

كردن حال مردم دارید؟
ما هم جدا از مردم نیســتیم و حال خود ما هم خوب نیســت. 
من ۳ســال پیش راحت تر استندآپ می نوشــتم تا امروز. اگر 
به اســتندآپ ۳ســال پیش ما 90درصد می خندیدند شاید 
امروز ۵0درصد بخندند چــون حس و حال خــود آدم ها هم 
تأثیرگذار اســت. هم مخاطب حالش خوب نیست، هم كسانی 
كه می خواهند اســتندآپ كنند. ولی نباید ناامید بود چون در 
همیشه روی یك پاشنه نمی چرخد و از این روزها در كشورمان 
كم ندیده ایم امیدواریم كه این روزهای سخت هم تمام شود. اما 
برای بهتر شدن حال مردم راهكار اساسی دست مسئوالن است 
كه باید با مفاسد اقتصادی برخورد قاطعانه داشته باشند و برای 
بهبود معیشــت مردم بیش از پیش تالش كنند. اگر این اتفاق 
بیفتد حال مردم خوش می شود و ما كمدین ها می توانیم در كنار 
آن صرفا با انجام كارهای بامزه و استندآپ های خنده  دار حرف 

دل مردم را به زبان طنز بیان كنیم.
    االن مشغول چه كاری هستید؟

هم اكنون مشغول پیش تولید یك برنامه برای یكی از شبكه های 
سیما هستیم كه به زودی ضبط آن آغاز می شود. در نگارش یك 
فیلم سینمایی و یك سریال نمایش خانگی هم به تیم 
نویسندگان شــان كمك می كنم. ضمن اینكه 
با مجموعه ای هم در فضای مجازی به عنوان 

نویسنده همكاری می كنم.
    به عالقه مندان به هنر اســتندآپ 

كمدی چه پیشنهادی دارید؟
عالقه خالی كافی نیست، آموزش هم بی تأثیر 
نیست ولی كسی با كالس و جزوه استندآپ 
كمدین نمی شود. خود من چندین جلسه برای 
عالقه مندان استندآپ كمدی كالس آموزشی 
برگزار كردم. اما معتقدم باید استعدادش در وجود 
آدم باشــد تا بتواند كمدین شود. مثل بازیگری و 
خوانندگی كه آموزش می تواند تكمیل كننده باشد.

معرفی ۱۰فیلم از كمدین های برتر دنیا

كمدی های حال خوب كن
فیلم های كمدی یكی از محبوب ترین سبك ها در سینمای جهان شناخته می شوند و طرفداران زیادی دارند، اما باید 
پذیرفت ارزش یك فیلم كمدی خوب به كمدین هایی است كه به خوبی در قالب نقش فرومی روند و با هنرنمایی شان 
مخاطب را به حس و حال خوب با خود همراه می كنند. اگر بــه ژانر كمدی عالقه مندید احتماالً تعدادی از بهترین 
كمدین های دنیا را می شناســید. در ادامه ۱۰فیلم از كمدین برتر را به شما معرفی می كنیم تا در نخستین فرصت 

تماشا كنید.

بدون اغراق چارلی چاپلین یكی از ستاره های بی بدیل 
كمدی جهان اســت كه در ســبك كمدی و صامت 
فعالیت می كرد و عالوه بر بازیگری در كارهای دیگری 
چون كارگردانی، فیلمنامه نویســی، تهیه كنندگی، 
تدوینگری و آهنگســازی هم تبحر داشت. او یكی از 
محبوب ترین و بزرگ ترین هنرمندان قرن بیستم بود 
و در دوران فعالیتش توانست ۳ بار برنده جایزه اسكار 
شود. یكی از بهترین آثار او فیلم دیكتاتور بزرگ است. 
این اثر یك اثر كمدی، درام و جنگی و نخستین فیلم صداگذاری شده و غیرصامت 
چاپلین در سینماست. این فیلم نامزد دریافت ۵جایزه اسكار شد و در سال ۱99۷ به 
جهت ارزش تاریخی، فرهنگی و زیبایی شناختی، توسط كتابخانه ملی كنگره آمریكا 

برای قرارگرفتن در فهرست ملی ثبت فیلم آمریكا انتخاب شد.

 چارلی چاپلین در »دیكتاتور بزرگ«
كســانی كه اهل تماشــای فیلم های كمدی خارجی 
هســتند حتماً نام ادی مورفی، بازیگــر، كارگردان، 
تهیه كننده، كمدین و خواننــده آمریكایی را در ذهن 
دارند. یكی از بهترین فیلم های او كمدی مهدكودك 
بابا، ساخته استیوكار در سال 200۳ است كه تاكنون 
نامزد دریافت ۵جایزه شده و در سال 200۴ برنده جایزه 
فیلم و تلویزیون، بی. ام. ای شــده اســت. در این فیلم 
2مرد شغلشان را در یك كارخانه مواد غذایی از دست 

می دهند و مجبور می شوند پسرهایشان را از آكادمی چپمن بیرون بیاورند و تبدیل به 
پدرهای خانه دار شوند. این دو پدر مهد كودكی به نام مهدكودك بابا تاسیس مي كنند 

و در شرایط رقابتی خنده داری با مدیر سختگیر آكادمی چپمن قرار می گیرند.

 ادی مورفی در »مهدكودك بابا«

وودی آلن كمدیــن، بازیگر، كارگردان، نویســنده و 
موســیقی دان آمریكایی فعالیتش را از نویســندگی 
كتاب های طنز آغــاز كرد و بعد از آن به ســمت هنر 
نمایش و ســینما رو آورد. در دهه۶0 میالدی بود كه 
وودی آلن فعالیت فیلمسازی خودش را آغاز كرد. این 
كمدین ۱9بار نامزد جایزه اسكار شده و ۴بار هم برنده 
جایزه اسكار شده است. عشق و مرگ، فیلمی كمدی به 
كارگردانی وودی آلن است كه خود آلن به همراه دایان 

كیتون نقش های اصلی فیلم را ایفا می كنند. این فیلم طنزی بر ادبیات روسی است و 
خود داستان نیز هنگام حمله ناپلئون به روسیه و تسخیر موقت مسكو اتفاق می افتد.

 وودی آلن در فیلم »عشق و مرگ«

اگر اهل تماشای فیلم های كمدی خارجی باشید محال 
است جری لوئیس و صدای آشنا و طنزآلود او را به خاطر 
نداشته باشــید. لوئیس بازیگر، كمدین، تهیه كننده، 
نویسنده و كارگردان سرشــناس آمریكایی است كه 
با بازی در فیلم های كمدی دهه های ۱9۵0 و ۱9۶0 
معروفیت و محبوبیت زیادی در دنیا به دســت آورد. 
پیشنهاد می كنیم فیلم سلطان كمدی این هنرمند را 
تماشا كنید، زیرا در این فیلم رابرت دنیرو نیز هنرنمایی 

كرده است. داستان از این قرار است كه »روپرت پاپكین« با بازی دنیرو برای رسیدن 
به آرزویش كه تبدیل شدن به یك كمدین تلویزیونی است، هر راهی را برای نزدیك 
شدن به بُت خویش، »جری النگ فورد« با بازی جری لوئیس می آزماید و ماجراهایی 

برایش پیش می آید. این فیلم نامزد نخل طالیی جشنواره فیلم كن شد.

 جری لوئیس در فیلم »سلطان كمدی«

وقتی صحبــت از كمدین ها باشــد نباید نــام روآن 
اتكینســون بازیگــر، كمدیــن و فیلمنامه نویس را 
فراموش كرد؛ كسی كه بسیاری او را به نام مستر بین 
می شناســند. این هنرمند نقش های كمدی متفاوتی 
بازی كرده است، اما بازی در فیلم تعطیالت مستر بین 
جذابیت دیگری دارد. داستان از این قرار است كه مستر 
بین با برنده شدن در یك قرعه كشــی، از لندن به كن 
در كشور فرانسه سفر می كند. در راه به طور ناخواسته 
موجب می شود تا پسركی به نام استیفان )با بازی مكس 

بالدری( پدرش )یك كارگردان روسی كه برای داوری جشنواره فیلم كن به این شهر 
سفر كرده است( را گم كند. با وجود این پسر دوست شده، راهی كن می شوند تا پدر او 

را بیابند و ماجراهای جالبی اتفاق می افتد.

 روآن اتكینسون در فیلم »تعطیالت مستر بین«

یكــی دیگــر از بهترین 
دنیــــا  كمـــدین های 
روبرتــو بنینــی بازیگر، 
فیلمنامه نویس و كارگردان 
سینما و تئاتر و تلویزیون 
ایتالیایی است. بنینی برای 
فیلم »زندگی زیباســت« 
نامــزد دریافــت ۴جایزه 

اسكار شــد و این فیلم یكی از برترین آثار كمدی جهان 
محسوب می شود؛ هرچند كه فقط نیمه اول فیلم حالت 
كمدی دارد. در واقع فیلم از آن دسته است كه به 2قسمت 
كاماًل متفاوت تقسیم می شوند. نیمه اول این فیلم درباره 
گوییدو، یك یهودی است كه تازه به شهر آمده و درگیر 
ماجرای عاشــقانه می شــود. نیمه دوم فیلم به مسئله 

یهودی ستیزی در زمان جنگ جهانی دوم می پردازد.

در فهرست بهترین كمدین های 
جهان نام رابین ویلیامز هم جایگاه 
ویژه ای دارد. او در شیكاگو آمریكا 
به دنیا آمد و برنــده جوایز زیادی 
شد كه مهم ترین آنها جایزه اسكار 
و گلدن گلوب بود. گرچه او عمری 
لبخند را بر لب ها نشــاند، اما در 
سن شصت وسه ســالگی به خاطر 
افسردگی شدید، خودكشــی كرد. فارغ از این پایان غم انگیز 
پیشنهاد می كنیم فیلم خانم داوت فایر با بازی ویلیامز را حتماً 
تماشــا كنید. این فیلم، كمدی- درام عمیق و جذابی اســت. 
داستانش درباره زن و شوهری است كه تصمیم می گیرند از هم 
جدا شــوند. دادگاه حضانت بچه ها را به مادرشان می دهد. پدر 
بچه ها برای دیدن بچه هایش تصمیم عجیبی مي گیرد و تالش 

می كند در نقش خدمتكار زن وارد خانه همسر سابقش شود.

یكــی از محبوب ترین كمدین های جهــان در قرن 
گذشته پیتر ســلرز بود. این كمدین بریتانیایی هنر 
را از اجرای نمایش های دوره ای شــروع كرد و از آنجا 
وارد تئاتر و بعــد از تئاتر تبدیل به یك كمدین موفق 
تلویزیونی شد. ســلرز از معدود كمدین هایی است 
كه موفق به كسب جایزه اسكار شــده است. یكی از 
بهترین آثار او فیلم موفق حضور اســت. او در این اثر 
یكی از بهتریــن بازی های خود را به ثبت رســاند و 
كاندیدای جایزه اسكار شد؛ این فیلم داستان یك باغبان است كه تمام زندگی خود 
را در مراقبت از باغ و تماشای تلویزیون سپری كرده است. چون كارفرمای سابق او 
درگذشته، بیكار شده و مجبور به ترك باغ می شود و دنیای دیگري مقابلش می بیند.

  پیتر سلرز در فیلم »حضور«

نورمن ویــزدوم، كمدین معروف انگلیســی حدود 
۶0سال در عرصه های مختلف تئاتر، سینما و تلویزیون 
حضوری فعال داشت. او عالوه بر شركت در نمایش ها 
و برنامه های مختلف تلویزیونی در بیش از 20 فیلم 
ســینمایی كمدی بــازی كــرده و از محبوب ترین 
كمدین های جهان است. ازجمله فیلم های معروف 
نورمن كه در ایران هم بارها پخش شده فیلم كمدی 
جاده صاف كن به كارگردانی جان پدی كاراســترز 
اســت. این فیلم داســتان یك كارگر تعمیر جاده به نام نورمن است كه به همراه 
مافوقش »آقای دل« مشغول كار هستند. نورمن نامه  ای دریافت می كند كه باید به 
ارتش ملحق شود. آنها به فرانسه فرستاده می شوند تا جاده جلوی ارتش نیروهای 
متفق را تعمیر كنند. رئیس نیروهای متفق بسیار به نورمن شباهت دارد و او از این 

موقعیت استفاده می كند و ماجراهای جالبی پیش می آید.

 نورمن در فیلم »جاده صاف كن«

اســتن لورل و اولیورهاردی یكــی از بهترین زوج های 
كمدین دنیا هستند كه تماشای هنرنمایی آنها همیشه 
لبخند را بر لبان ما مي نشــاند. این گروه دو نفره به مدت 
۳0 سال فیلم های كمدی كالسیك تهیه كردند و هنوز 
هم با گذشت سال ها كمدی های لورل و هاردی جذابیت 
خودشــان را دارند. فیلم احمق ها در آكسفورد یكی از 
فیلم های جذاب این زوج است كه در آن لورل و هاردی 
برحسب تصادف سارق یك بانك را دستگیر می كنند. 
رئیس بانك برای تشكر حاضر می شود خواسته های آنها را اجابت كند. آنها هم كه به تازگی 
به اهمیت تحصیل پی برده اند از او می خواهند كه آنها را به دانشگاه بفرستد. رئیس بانك 

موافقت می كند، ولی در دانشگاه ماجراهای فراوانی انتظار آن دو را می كشد.

 لورل و هاردی در فیلم »احمق ها در آكسفورد«

 رابین ویلیامز در فیلم 
»خانم داوت فایر«

 روبرتو بنینی در فیلم 
»زندگی زیباست«

عكس: فرشاد عباسی

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گفت وگو 
را ببينيد



هورمون هایی برای شادی
روانشناسی معتقد است اگر انسان ها بخواهند حال خوبی را تجربه كنند، 
باید نسبت به ترشــح 4هورمون در بدن خود، توجه ویژه داشته باشند. 
نخســتین هورمون، هورمون مربوط به تنظیم خلق وخو است كه با نام 
سراتونین می شناسیم. كســانی كه از كمبود این هورمون رنج می برند، 
احساس كالفگی می كنند، وسواس فكری دارند، از بی خوابی گالیه دارند 
و می گویند كه تعادل خلق ندارند، در كسری از ثانیه احساس شادی دارند 
و بعد غمگین می شوند. برای اینكه این هورمون در بدن ما ترشح شود، 
راه هایی وجود دارد. بهترین كار، نرمش و ورزش است. قدم زدن به شكل 
اشكال هندسی، باعث ترشح سراتونین می شود. ورزش هایی كه نیاز به 
هدف گیری دارد برای این تمرین بسیار مفید است؛ مثل دارت، بولینگ، 
حلقه و فوتبال دســتی. جز نرمش و ورزش، تمرین دم و بازدم با تكنیك 
478 هم بسیار كارآمد است. در این تكنیك، باید وقتی حال خوبی داریم، 
4ثانیه دم، 7ثانیه حبس نفس و 8ثانیه بازدم را انجام دهیم. اگر این تكنیك 
را به صورت درازكش و در حالت راحتی انجام دهیم، طبق قانون مجاورت، 
ذهن ما این پیام را دریافت می كند كه حالمان خوب است و سراتونین در 
بدنمان ترشح می شود. بعضی فعالیت هاي بدني متوازن یا تمرین های یوگا 

و مدیتیشن هم می توانند به ترشح سراتونین كمك كنند.

باور، احساس و رفتار

ژن های خفته و بیدار

هورمون های آرامش و پاداش

نقش ذهن، ژن و هورمون ها

در روانشناسی حال خوب، 3كلمه، اهمیت ویژه دارند؛ باور، احساس و رفتار. باورهای ما به بروز احساسات منتهی و این 
احساسات به رفتارها منجر می شوند. مثال اگر فردی باور داشته باشد كه همسرش مایه آرامش است، به او احساس 
خوب و در نتیجه رفتار خوب خواهد داشت. از طرف دیگر، در روانشناسی می گویند كه حال خوب، محصول 3»من« 

است؛ مِن اكنون، مِن واقعی و مِن مطلوب و ایده آل. ممكن است من اكنون خسته، تشنه، خواب آلوده یا درگیر استرس، 
امیدوار یا خوشحال باشم، اما این حال همیشگی من نیست. من واقعی یعنی ممكن است من هم اكنون استرس داشته 

باشم یا پرخاش كنم، اما لزوما واقعیت من، متاثر از حال فعلی یا محیط اطرافم نیست. درنهایت من ایده آل، آن من 
است كه دوست دارم باشم و دیگران مرا آنگونه بشناسند؛ مثال به عنوان فردی گشاده رو یا سخاوتمند بشناسند. در 
روانشناسی حال خوب، گفته می شود كه اگر كسی بتواند هماهنگی متعادلی بین این سه من ایجاد كند، حالش 

خوب خواهد بود. سؤال ما این است، در شرایط كرونا، اگر كسی بخواهد حال خوب داشته باشد، باید چه كند؟

همه ژن های خوب و ناخوب، در وجود ما انســان ها به صورت خفته و بالقوه وجود 
دارند؛ ژن شادی و غم، ترس و شجاعت، امید و ناامیدی، صداقت و دروغ، بیماری 
و سالمت. عاملی كه این ژن ها را از حالت خفته بیدار می كند كدام 
است؟ این عامل، بیان است؛ یعنی بیان ما بیشتر متوجه كدام یك 
از این ژن هاست؟ این یعنی ببینیم ما در طول روز، اهل نالیدنیم 
یا بالیدن؟ روی صحبتمان متوجه رویدادهای خوشایند زندگی 
است یا رویدادهای ناگوار؟ هركدام از این دوگانه ها كه بیشتر 
بیان شود، بیشــتر در وجود ما ظهور پیدا می كند؛ مثال اگر در 
شبانه روز، مدام از شادی ها و خوبی ها حرف بزنیم، ژن های شادی 
و امید را بیدار كرده ایم، اما اگر محور صحبت هایمان بیشتر متوجه 
تلخی ها و تباهی ها باشد، به همان میزان، ژن های ناخوب را بیشتر بروز می دهیم.

هورمون دیگری كه برای شادی، مخصوصا در روزگار كرونا به آن نیاز داریم، اندروفین است. این هورمون، آرام بخش 
است. در بدن ما ناحیه ای به نام ناحیه ضددرد وجود دارد كه تحریك آن، هورمون آرام بخش را تولید می كند. 
هر طنز و فكاهی مانند فیلم خنده دار، دابسمش، كمدی، مرور خاطرات خنده دار و لذتبخش و هر 
اقدامی كه باعث شود از ته دل بخندیم، ناحیه ضد درد مغزمان را تحریك می كند و در 
نتیجه اندروفین در بدنمان ترشح می شود. هورمون بعدی، دوپامین است؛ هورمونی كه 
در مواجهه ما با پاداش ترشح می شــود. به همین دلیل است كه باید تالش كنیم گاهی 
به خودمان پاداش های ساده و كوچك دهیم، مثال لباس زیبایی بپوشیم، عطر دلخواهمان 
را بزنیم، خوردنی یا نوشــیدنی محبوبمان را تهیه كنیم، كتابی را كه دوست داریم بخوانیم یا 
ســراغ فعالیتی كه به آن عالقه داریم برویم. جشــن گرفتن ها هم در ترشح این 
هورمون مؤثر است، مثال وقتی تولد یكی از عزیزانمان، سالروز ازدواج یا مناسبت 
بازنشستگی والدینمان را جشن می گیریم، هورمون دوپامین در بدنمان ترشح 
می شود. مهم تر از همه هورمون های مربوط به شادی، هورمون اكسیتوسین 
است كه به عنوان هورمون عشق، محبت و مهر شناخته می شود. این هورمون با یك 

نگاه پرمهر به عزیزان، نوازش، خنده از ته دل یا سر گذاشتن روی شانه عزیزان، ترشح می شود.

به خاطر داشته باشیم انسان تركیبی است از ذهن، ژن و هورمون. كسی حال خوب را تجربه می كند كه ذهنی 
قوی، ژنی مناسب و هورمون های خوبی در وجودش داشته باشد. فرض كنید كه می خواهید ذهن خود را قوی 
كنید، 2اتاق را تصور كنید، یك اتاق 3 در 4 و دیگری 30 در 40، اگر زباله ای در هركدام از این اتاق ها قرار دهیم، 
در اتاق بزرگ تر اصال به چشم نمی آید اما در اتاق كوچك، چندش آور به نظر می رسد. ذهن هم همینطور است، اگر 
ذهن محدودی داشته باشیم، كمترین اضطراب و استرسی ما را به هم می ریزد، اما اگر ذهن وسیعی داشته باشیم، 

یك امر ناگوار نمی تواند به راحتی بر ما اثر بگذارد. برای وسعت دادن به ذهن، 2مهارت را تمرین كنیم. 
كسانی می توانند ذهنشان را بزرگ كنند كه امید به زندگی را تمرین كنند؛ یعنی هر روز به این 

فكر كنند كه می توانند بهتر از دیروز باشند و كاری كنند كه گذشته شان در برابر آینده آنها زانو 
بزند. باید تالش كنیم هر روز 3 تا 5كار خود را بهتر از روز قبل انجام دهیم، این تمرین كمك 

می كند ذهنی منسجم تر و بزرگ تر برای خود بسازیم. مهارت دوم، تمرین تنوع است. در این 
تمرین باید تالش كنید زندگی خود را از روزمرگی و یكنواختی خارج كنید. هرچه زندگی 

را تنوع دهید، به مرور ذهن بزرگ تری هم برای خود خواهید ساخت.

 دكتر علی صدرا، كارشناس مهارت زندگی
از تكنیك های شاد بودن می گوید

از غم كرونا
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هرطرف كه سر می چرخانیم، حرف از 
ناراحتی و نگرانی است. كرونا نه فقط به 
سالمت جسم ما، بلكه به سالمت روح و روانمان هم حمله كرده و 
شادی را از ما گرفته است. اما همه ما می دانیم كه اگر روح سالمی 
برای خود بسازیم، از سالمت جسم مان هم مراقبت كرده ایم. 
شاد بودن در این روزهای اندوه زده، سخت، اما ممكن است. 
دكتر علی صدرا، كارشناس مهارت  زندگی كه در تلویزیون 
به عنوان سفیر خانواده معروف است، از چند تكنیك، تمرین 

و راه حل مؤثر برای شادبودن در این روزها برایمان می گوید.

موزیك گردی

  قهرمان من
از سال گذشــته تا به امروز كه 
ســردار ســلیمانی ترور شده و 
به شهادت رسید، خیلی ها دست 
به كار شــده و در ایــن حوزه به 
تولید آثار هنری و ادبی و... دست 
زده اند. حاال كه داریم به سالگرد 
ایــن واقعه نزدیك می شــویم، 
دیگران در این مســیر با شدت 
بیشتری حضور یافته اند. ازجمله 
كارهایی كه اخیرا در این موضوع 
انجام شده، باید به آلبوم قهرمان 
من حوزه هنری اشاره كنیم. این 
آلبوم هم به صورت سرودخوانی 
و هم به صورت بی كالم منتشــر 
شــده و می توانیــد از طریــق 
پلتفرم ها و سایت های موسیقی 
به آن دسترســی داشته باشید. 
مركز موسیقی حوزه هنری این 
كار را همراه با مشــاركت بنیاد 
شهید سلیمانی انجام داده است. 
این آلبوم در ورژن كالم دار خود 
شامل 9سرود اســت با عناوین؛ 
»ملك سلیمانی«، »پرده آخر«، 
»ســپاه حــاج قاســم«، »مرد 
میدان«، »همیشــه قهرمان«، 
»ســردار عاشــقان«، »به وقت 
شــام«، »امتحانی مانده است« 
و »قهرمــان مــن«. در این كار 
همچنین شــاعران نام آشنایی 
چون علیرضا قزوه، رضا یزدانی، 
علی محمد مودب، محمدحسین 
نعمتی، فائزه زرافشــان، میالد 
حبیبــی، امیــد مهدی نــژاد و 
محمدرضا شفیعی نیز مشاركت 
داشته اند. جالب تر اینكه همراه 
با ایــن كار، پویش ملی ســرود 
قهرمان من هم آغاز شده كه به 
بازخوانی قطعاتی از این آلبوم و 

لب آهنگ می پردازد.

  فانوس دریایی
این هفته هم قصد داریم قطعه ای 
دیگر از رضا صادقــی، خواننده 
پاپ خوان كشــورمان را معرفی 
كنیم. او قطعه فانوس دریایی را 
خوانده است كه در واقع تیتراژ 
برنامه ای به همین اســم و رسم 
است كه قرار است از شبكه نسیم 
پخش شود. صادقی این قطعه را 
روی شعری از عباس محمدی و 
موسیقی عماد توحیدی خوانده 
و ارائه كرده اســت. نكته جالب 
اینكه قطعه، ریتمی جنوبی ولی 
پاپ دارد و به همین دلیل صادقی 
قدرت مانور خوبی روی آن نشان 
داده اســت. در واقع با شنیدن 
این قطعه، متوجه می شویم كه 
موسیقی بندری و جنوبی، چقدر 
ظرفیت برای قطعه های مدرن تر 
و به روزتر دارد و چقدر می شود 
از آن ملودی هــای جذابــی كه 
باب میل جوان ترها هم باشــد، 
اســتخراج كرد. امــا مجموعه 
فانوس دریایی كه به نظر می رسد 
برنامه ای مشاركتی باشد، قصد 
دارد ظرفیت های دریانوردی و 
جامعه بندرنشینی ایران را نشان 
دهد. این برنامه در طول زمستان 
روی آنتن شبكه نسیم می رود. 
ترانه قطعــه را با هم می خوانیم: 
»بهشت من همین خاكه همین 
آب و همین دریاست/ همین عطر 
خوش شرجی همین موسیقی 
موجاســت/ همین آینه آبی كه 
رنگ زندگی داره/ كه شكل ساده 
عشقه كه از عطر تو سرشاره/ به 
دریا می زنم هر بار برای عشــق 
و آرامش/ بــرای خاطر اونكه به 
قد دنیــا می خوامــش/ چراغی 
نیست جز یادت تو این موجای 
سرگردون/ مث فانوس دریایی 

منو تا خونه برگردون...«.

یك مرد، یك سرود

به دریا می زنم

نیلوفر  ذوالفقاری

نشانه های وسواس را 
جدی بگیرید

عالئم و نشانه های وسواس گاهی آن قدر شدید 
هســتند كه به راحتی قابل تشخیص هستند، 
بنابراین توجه به آنها و درك بموقع از وضعیت، 
می تواند ما را از افتادن در دام وســواس نجات 
دهد. این نشانه ها را بشناسیم، اما درنهایت برای 
درمان و تشخیص وسواس باید به یك روانشناس 

مراجعه كرد.
وسواس یك اختالل روانی است كه فرد مبتال مجبور به 
تكرار برخی از رفتار ها و افكار می شود. افرادی كه مبتال 
به وسواس هستند ممكن اســت رفتار های اجباری، 
وســواس فكری یا هر دو را داشته باشــند. وجود این 
عالئم می تواند زندگی زناشویی، كار و روابط اجتماعی 
را مختل كند و تحت فشار قرار دهد. در واقع وسواس 
فكری، افكار ناخواسته ای هستند كه باعث اضطراب در 

فرد می شوند.
عالئم افراد وسواسی شــامل عدم كنترل در رفتار های 
تكراری، حساسیت نسبت به نظم اشیاء، پرخاشگری، 
خودآزاری، ترس از میكروب و آلودگی و توجه بیش از 

حد به محدودیت های جنسیتی و مذهبی می شود.
فرد وسواسی حتی زمانی كه كار های تكراری را انجام 
می دهد بازهم رضایت نــدارد فقط یك آرامش موقت 
به دست می آورد؛ اكثر افراد وسواسی به خرافات معتقد 

هستند.
این افراد، تیك هایی مثــل صاف كردن صدای بیش از 
حد معمول، خرناس كردن، درآوردن صدا های خاص 
و واكنش های ناگهانی دارند و حركات كوتاه و تكراری 
مثل حركت چشم، صورت، سر و شــانه از خود نشان 

می دهند.
هرچند كمال گرایی یك ویژگی عــادی و طبیعی در 
بشر اســت، اما این ویژگی در انواع مختلف اختالالت 
وسواسی دارای حالتی ناموزون، غیرطبیعی و نابهنجار 

است.
مردان و زنان بــه یك اندازه ممكن اســت به اختالل 
وسواسی جبری مبتال شــوند، اما ابتال به این اختالل 
در مردان عمدتاً در ســنین پایین تری نسبت به زنان 
روی می دهد. وراثت عاملی برای وقوع وسواس است، 
به طوری  كه اگر كســی در خانــواده دارای پدر و مادر 
وسواسی باشــد، احتمال اینكه فرزند نیز به وسواس 

مبتال شود، وجود دارد.

راهنما
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فرار با شادی 
تكنیك های كنكوری 

برای شاد بودن
در روزگار كرونایی، 2تكنیك در شاد بودن 
ما اهمیت ویژه پیدا می كند، نخســتین 
تكنیك، حواس پرتی اختیاری است. اگر 
می خواهیم این روزها حال خوبی داشته 
باشیم باید بدانیم چشــم، گوش و زبان، 
برای دیدن و ندیدن، شنیدن و نشنیدن 
و گفتــن و نگفتن هســتند. باید تمرین 
كنیم گاهی نبینیم، نشــنویم و نگوییم 
و آگاهانه، حواســمان را پرت كنیم. این 
تكنیك به شــدت به كنترل احساس ما 

كمك می كند.
  دوفوریتی نیست

تكنیك بعدی، به پس راند و پرش معروف 
است. یعنی اگر تنشــی بین ما و دیگری 
پیش آمده، به همدیگر بگوییم: »باشه برای 
بعداً«؛ یعنی حرف زدن درباره اختالفات را 
به بعد موكول كنیم و رسیدگی به آنها را 
دوفوریتی برگزار نكنیــم. به این ترتیب 
در كمتر از 72ســاعت، موضوع اختالفی 

به شدت كمرنگ و حل می شود.
  پرهیز از تفكر غالبی

تكنیك پرهیز از تفكر غالبی در این روزها 
خیلی اهمیت دارد. تفكــر غالبی همان 
تفكری اســت كه می گوید: همه مردان، 
همه دامادها، همه مادرزن ها، همه اهالی 
یك قوم و همه صاحبان یك شغل، فالن 
ویژگی را دارند. اگر می خواهیم حال خوبی 
داشته باشیم، باید بدانیم كه تفكر غالبی، 
باعث خطای بزرگی به نام پیشــداوری 
می شــود؛ چیزی كه مانع داشــتن حال 
خوب است. برای داشتن رابطه صمیمانه 
با اطرافیان، باید از تفكر غالبی كه منجر به 

پیشداوری می شود، دوری كنیم.
  سندروم اردك آبی

درنهایت بایــد از ســندروم اردك آبی 
فاصلــه بگیریــم. در ســال های اخیــر 
بعضی ســندروم ها مثــل پرســتیژ یا 
خودشــاخ پنداری رواج پیدا كرده است. 
در سندروم اردك آبی، انگار شنا و حركت 
آرام اردكی را روی آب می بینیم، غافل از 
آنكه او زیر آب در حال دســت و پا زدن 
است. بر اثر این سندروم، ما ویترین زندگی 
دیگران را بــا انباری زندگــی خودمان 
مقایسه می كنیم و این منجر به ناامیدي و 

افسردگی ما می شود.

باید تالش كنیم 
گاهی به خودمان 
پاداش های ساده و 
كوچك دهیم؛ مثال 
لباس زیبایی بپوشیم، 
عطر دلخواهمان 
را بزنیم، خوردنی یا 
نوشیدنی محبوبمان را 
تهیه كنیم، كتابی را كه 
دوست داریم بخوانیم 
یا سراغ فعالیتی كه به 
آن عالقه داریم برویم

تیپ شناسی شخصیت استیون هاوكینگ؛  فیزیك دان و دانشمند معروف دنیا

ستاره ای خودساخته و تسلیم ناپذیر
استیون هاوكینگ، دانشمند و فیزیك دان مشــهوری بود، اما نه مثل همه دانشمندان مشهوری كه 
می شناسیم. او نمونه فرد سختكوش و خودســاخته ای بود كه تالش كرد ثابت كند هیچ محدودیت 
جسمانی، سد راه ذهن توانمند انسان نیست. تیپ شخصیتی او نشان می دهد او چه مسیر دشواری را با 
ثابت قدمی طی كرده تا به نامی ماندگار در تاریخ تبدیل شود. او كه در اوج جوانی به بیماری سختی مبتال 

شد و به مرور توانایی حركتی خود را كامال از دست داد، صاحب جنجالی ترین نظریه ها شد.

تولد در 
خانواده ای عجیب

استیون هاوكینگ، بزرگ ترین فرزند در میان 4فرزند 
فرانك و ایزابل هاوكینگ بود. او در خانواده ای تحصیل كرده 
متولد شد. مادر اسكاتلندی او وقتی به دانشگاه آكسفورد راه 

پیدا كرد كه زنان بسیار كمی می توانستند وارد كالج شوند. پدر 
او نیز از دانشگاه آكسفورد فارغ التحصیل شده بود و محقق پزشكی 
شناخته شده ای بود كه در زمینه  بیماری های مناطق گرمسیری 
تخصص داشت. اطرافیان معتقد بودند خانواده هاوكینگ افراد 

عجیبی بودند. معموال شام را در سكوت می خوردند، 
درحالی كه هریك از اعضای خانواده بادقت 

مشغول مطالعه  كتابی بودند.

تراژدی سالمتی
كسی كه در كودكی عاشق باالرفتن از ارتفاع 

بود و به همراه خواهرش مری، مسیرهای ورودی 
مختلفی را به درون خانه ابداع كرده بود، به قایقرانی هم 
عالقه داشت و در تیم قایقرانی كالج، هدایت كننده  قایق 
شده بود، در بیست ویك سالگی و درحالی كه در دانشگاه 
كمبریج مشغول تحصیل در رشته  كیهان شناسی بود به 

بیماری اسكلروز جانبی آمیوتروفیك )ALS(  مبتال شد. استیون 
هاوكینگ دانشمند، استاد و نویسنده ای بود كه كارهای 

پیشگامانه ای در فیزیك و كیهان شناسی انجام داد 
و كتاب های او باعث شد كه علم در دسترس 

همگان قرار بگیرد.

زندگی معنادار
توصیه  استیون به سایر افراد ناتوان و از كارافتاده 
این بود كه روی چیزهایی تمركز كنید كه ناتوانی 
شما، مانع از خوب انجام دادن آن نمی شود و هرگز 
افسوس چیزهایی كه مخل آن هستند را نخورید. 

نگذارید روحتان، مانند بدنتان، ناتوان باشد. نخست، یادتان 
باشد كه نگاهتان رو به ستارگان باشد، نه به پاهایتان. دوم، 
هرگز تسلیم كار نشوید. كار به شما معنا و هدف می دهد 

و زندگی بدون آن پوچ است. سوم، اگر به اندازه  
كافی خوش شانس بودید كه عشق را بیابید، 

یادتان باشد كه عشقتان آنجاست و 
دورش نیندازید.

باهوش و 
كنجكاو

استیون در هفده سالگی به كالج دانشگاه آكسفورد 
وارد شد تا در آنجا به تحصیل علوم طبیعی با تأكید بر 

فیزیك بپردازد. او از همان زمان به اخترشناسی، فیزیك و 
كیهان شناسی عالقه مند شد، زیرا در خود كنجكاوی شدیدی 
می یافت تا به رمز و راز ستارگان و آغاز و انجام كیهان پی ببرد. 
استیون هاوكینگ به گفته  خودش، زمان زیادی برای مطالعه 

نمی گذاشت. او بعدها محاسبه كرد كه به طور میانگین 
یك ساعت در روز را صرف مطالعه  درس های 

دانشكده می كرده است. البته بیش از 
این هم نباید وقت می گذاشت.

امیدوار 
پزشكان به استیون اعالم كردند كه 2سال 

بیشتر زنده نخواهد ماند، این بیماری بخشی از 
نخاع، مغز و سیستم عصبی را مورد حمله قرار می دهد 

و به تدریج اعصاب حركتی بدن را از بین می برد و با 
تضعیف ماهیچه ها فلج عمومی ایجاد می كند، به طوری كه 
به مرور توانایی هرگونه حركتی از شخص سلب می شود. 

استوین زمانی درباره  سالمتی خود گفت: زمانی كه نخستین 
بار بیماری من، ALS تشخیص داده شد، 2سال زمان 
برای زندگی كردن داشتم. حاال با گذشت 45سال 

از آن زمان، همچنان حال من خوب 
است.

معجزه امید
هاوكینگ دانشمندی منحصر به فرد، انسانی 
به گفته خود گاه تنها و خسته، اما امیدوار بود، 

آنچنان كه در فیلم »نظریه  همه  چیز« از زبان بازیگر 
نقش او می  شنویم: »زندگی هر قدر هم بد به نظر برسد، 
همیشه كاری هست كه بشود انجام داد و در آن موفق 
بود. تا زمانی كه زندگی هست، امید هم هست«. به رغم 

محدودیت های جسمی هاوكینگ كه می توانست 
موجب ناامیدی و تلخی زندگی اش شود، او حس 

شوخ طبعی خود را حفظ كرد و این قدرت 
را داشت كه نیمه پر لیوان را ببیند.

مغز متفكر
افرادی مانند هاوكینگ دارای تیپ 
شخصیتی INTJ شــخصیت »مغز 
متفكر« هســتند؛ یعنــی باهوش، 
منطقــی، هدف گــرا و نســبت به 
توانایی های خود مطمئن هســتند. 
ولی گاهی اوقــات هم چنین افرادی 
سرد و غیردلسوز مي شوند و از طرف 
دیگر میل دارند تئوری را به حقیقت 
ترجیح دهند. تنها در حدود 2درصد 
جمعیت را افراد با تیپ INTJ تشكیل 
می دنهد، امــا ذات محكم آنها باعث 
می شود افرادی بانفوذ باشند، بنابراین 
جای شگفتی ندارد كه بسیاری از افراد 
مشهور، ازجمله هاوكینگ این تیپ 

شخصیت را دارند.

مبارز 
خستگی ناپذیر

هاوكینگ در مصاحبه ای در سال 2015 گفته بود: 
»گاهی خیلی احساس تنهایی می كنم، چون مردم 

می ترسند با من حرف بزنند یا نمی توانند صبر كنند تا 
پاسخشان را بنویسم«. با اینكه او در این مصاحبه  گفته بود 

كه آدم خجالتی ای است و گاهی هم خسته، اما تا آخرین لحظه 
زندگی از مبارزه دست نكشید؛ »اگر پیش از مرگم به آنچه در 
مورد كیهان می دانم، اضافه نكرده باشم، همان بهتر كه وقتی 
مردم، منفور باشم.« هاوكینگ نه تنها یكی از مشهورترین 

و مهم ترین دانشمندان این عصر بود كه مثالی بود 
برای قدرت روح انسان كه می تواند مرزها و 

محدودیت های جسم خاكی و رنج و 
درد را درنوردد.



جایی برای بی نیازی 

تولید خرگوش در پنج ماه 

این بخش تعطیلی ندارد

تحریم هایی كه به فرصت بدل شد

خطر بیماری های پوستی و ریوی 

این موش های جادویی موش های 50دالری 

مؤسسه تحقیقات واكسن و سرم سازی  بعد از خروج 
محققان فرانسوی اوج گرفت و در زمینه تولید واكسن 
و دارو به شكل نمادینی به  خودكفایی رسید. حیات 
دوباره این مؤسسه در سال های بعد از انقالب شروع 
شد و بخش عمده واكســن های دامی و انسانی مثل 
واكسن های اوریون، ســرخجه و سه گانه )سرخك، 
ســرخجه و اوریــون( در چهار دهه اخیر به دســت 
متخصصان داخلی تولید شــده اســت. این امكان 
بعد از راه انــدازی بخش تولید و پــرورش حیوانات 
آزمایشگاهی فراهم شد و سنگ بنای خودكفایی در 
زمینه تولید واكسن و دارو و برخی سرم های درمانی 
در ســالن های تودرتوی این بخش كــه هر كدام به 
تولید و پرورش نوعی حیوان آزمایشگاهی اختصاص 
دارد، گذاشته شــده اســت. دكتر نوید داداش پور، 
رئیس بخش تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی 
مؤسسه رازی می گوید شــروع فعالیت این بخش به 

روزهایی برمی گــردد كه قرار بود كشــور در زمینه 
تولید واكســن و دارو به فرانســوی ها بی نیاز شود؛ 
»پروســه تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی به 
75سال قبل برمی گردد. در آن سال ها لزوم تولید و 
پرورش حیوانات آزمایشگاهی برای كنترل كیفیت 
محصوالت تولید شده مؤسســه الزم بود. در شروع 
كار، تجهیزات و ساختارها متناسب با زمانه خودش 
بوده اما به تدریج به اســتانداردهای روز دنیا نزدیك 
شد و امروز انواع حیوانات آزمایشــگاهی از اینجا به 
مراكز تحقیقاتی كشور ارسال می شوند. « آنطور كه 
دكتر داداش پــور می گوید مؤسســه رازی به عنوان 
اصلی ترین تامین كننده حیوانات آزمایشگاهی، نیاز 
بیش از 150مركز تحقیقاتی شامل شركت های دانش 
بنیان و دانشگاهی مختلف به حیوانات آزمایشگاهی را 
تامین می كند و هر سال بین 30تا 35هزار سر حیوان 

آزمایشگاهی در این بخش تولید می شود.

بخش تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی مؤسســه رازی را می توان به باغ وحش مسقفی تشبیه كرد كه هر 
گوشه آن به تولید و پرورش یك حیوان اختصاص دارد. در سال های ابتدایی فعالیت مؤسسه تحقیقات و سرم سازی  
رازی، همه حیوانات آزمایشگاهی از فرانسه به كشور وارد می شد اما با راه اندازی بخش تولید و پرورش حیوانات 
آزمایشگاهی به تدریج در این زمینه به خودكفایی رسیدیم و بعد از پیروزی انقالب برای تهیه حیوانات آزمایشگاهی 
دست نیاز به هیچ كشوری دراز نكرده ایم. دكتر داداش پور، ذخیره جنین حیوانات آزمایشگاهی را یكی دیگر از 
قدم های مهمی می داند كه برای قطع نشــدن زنجیره تحقیق و مطالعه در مراكز تحقیقاتی و داروسازی كشور 
برداشته شده است؛ »جنین حیوانات به صورت منجمد در نیتروژن مایع نگهداری می شود و به پشتوانه چنین 
تدابیری، روند تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی در مؤسسه رازی مختل نخواهد شد. در این بخش حیواناتی 
مثل موش، رت، همستر، خرگوش و خوكچه هندی تولید می شوند و تولید هر كدام از این حیوانات استانداردهای 
خاصی دارد. به طور مثال برای اینكه یك خرگوش دو كیلوگرمی تولید شود و به دست محقق یا تولیدكننده دارو 

برسد تا عمل تست را انجام بدهد بین 4تا 5ماه زمان الزم است.«

قدم زدن در راهروهای تو در توی 
بخش تولید و پرورش حیوانات 
آزمایشــگاهی و سرك كشیدن 
به ســالن هایی كه هــر كدام به 
پــرورش گونه هــای مختلــف 
اختصاص داده شــده در نهایت 
به طــرح پرســش های جدید 
منجر می شــود. مثــال اینكه با 
وجود اهمیت فوق العاده تغذیه و 
نگهداری این حیوانات چه كسانی 
این مسئولیت را بر عهده دارند. 
دكتر نوید داداش پور، پرسنل این 
بخش را جزو ســختكوش ترین 
افــرادی می داند كه همیشــه 

در پشــت صحنه فراینــد تولید 
واكسن و فراورده های بیولوژیك 
فعالیت می كنند و كمتر شناخته 
می شوند: »نظارت بر روند تولید 
و پرورش حیوانات آزمایشگاهی 
یك تخصص است و توسط گروه 
كارشناسان ارشد انجام می شود. 
اعضــای هیأت علمی مؤسســه 
رازی، فوق لیسانس انگل شناسی، 
فوق لیســانس میكروبیولوژی، 
دكتری ویروس شناسی و دكتری 
فیزیولوژی این گروه را تشــكیل 
می دهند. تخصصی كه این افراد 
دارند بســیار باارزش است اما با 

توجه به اینكه فقط دو مؤسســه 
تحقیقات و سرم ســازی  رازی و 
مؤسسه انستیتو پاستور ایران در 
زمینه تولید و پرورش حیوانات 
آزمایشــگاهی فعالیت می كنند 
این افراد گمنام مانده اند و كمتر 
كسی از تخصص آنها خبر دارد. 
این افراد در دوره شــیوع كرونا 
هم بدون وقفه در محل كارشان 
حضور دارنــد چــون نیازهای 
حیوانات آزمایشگاهی لحظه ای 
اســت و به همین دلیل تعطیلی 
و اســتراحت در این بخش معنا 

ندارد.«

در ســال های قبل از انقالب، حیوانات آزمایشگاهی 
از كشــورهای اروپایی به خصوص فرانسه وارد كشور 
می شد اما مؤسســه تحقیقات و سرم ســازی  رازی 
هم اكنون قابلیت صادر كردن این نوع حیوانات را به 
كشورهای مختلف دارد. اگر تحریم های ظالمانه نبود و 
سازمان ها و ارگان هایی كه باید حیوانات آزمایشگاهی 
ایرانــی را مورد تأییــد قرار بدهند با مؤسســه های 
تحقیقاتی كشــورمان همكاری می كردند، چه بسا 
ایران به یكی از مهم ترین كشورهای صادر كننده این 
نوع حیوانات بدل شده بود. دكتر داداش پور، تحریم ها 
را برای محققــان داخلی به خصوص پژوهشــگران 
مؤسسه رازی یك فرصت می داند؛ »یكی از مواردی كه 

تحریم ها كارساز نبود و ما را به خودكفایی كامل رساند، 
همین تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی است. 
با دانش و تخصصی كه محققــان ایرانی دارند، هیچ 
كشوری نمی تواند در مسیر تحقیق و پژوهش محققان 
داخلی خللــی ایجاد كند و حــاال می توانیم بگوییم 
در زمینه تولیــد و پرورش حیوانات آزمایشــگاهی 
یك زنجیره كامل را داریم. مــا از تامین خوراك این 
حیوانات گرفته تا تولید و پرورش آنها و حتی در مورد 
تحقیق و مطالعه روی مدل سازی  و دستكاری ژنتیك 
برخی از این حیوانات كه بــرای تحقیقات تخصصی 
الزم است به خودكفایی رسیده ایم و به معنای واقعی 

استقالل داریم.«

همین ســاختمان قدیمی و رنگ و رو 
رفته بخش تولیــد و پرورش حیوانات 
آزمایشــگاهی كــه در شــمالی ترین 
نقطه محوطه چند هكتاری مؤسســه 
تحقیقات و سرم ســازی  واقع شــده 
به شــكل قابل توجهی جلوی خروج 
ارز از كشــور را می گیرد. ساختمانی 
با راهروهای طوالنــی و باریك كه هر 
كدام به اتاق هایــی بزرگ با قفس های 
توری مجهز شــده و از هر اتاق صدای 
حیوانات مختلف شنیده می شود. تولید 

و پرورش این حیوانات، هزینه تحقیقات 
در داخل كشور را به حداقل رسانده و 
انواع واكســن  ویروســی و باكتریایی 
دام و انســان با چنین پشــتوانه ای در 
داخل كشور ســاخته می شود. رئیس 
بخــش تولیــد و پــرورش حیوانات 
آزمایشــگاهی مؤسســه رازی هزینه 
تولید این حیوانات در داخل كشــور 
را مقــرون بــه صرفه می دانــد؛ »اگر 
بخواهیم یك ســر موش نژاد همخون 
را از شــركت های خارجی بخریم باید 

چیزی بیــن 40تــا 50دالر پرداخت 
كنیــم و با توجــه به اینكه بــرای هر 
تحقیق بیولوژیك بیش از 50سر موش 
الزم است، هزینه هر تحقیق سرسام آور 
می شــود. خرگــوش هم بــا توجه به 
اینكــه در بازه زمانــی طوالنی تری به 
وزن اســتاندارد می رســد بیــش از 
100دالر قیمت می خورد اما تولید این 
حیوانات در این بخش ما را از پرداخت 
 چنیــن هزینه هــای گزافــی بی نیاز 

كرده است.«

نفوذ به بخش تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی 
مؤسسه رازی، نقطه شروع ساخت واكسن ایرانی

موش هایی كه 
آنالیزور می شوند

11تلگراف خانه

مؤسسه تحقیقات واكسن و سرم سازی  رازی بیش از 90سال سابقه 
دارد و به عنوان یكــی از قدیمی ترین و معتبرترین مراكز علمی و 
تحقیقاتی كشور شناخته می شود. این مؤسسه فعالیتش را در سال1303 و تحت نظارت 
»وزارت فالحت و فواید عامه« وقت شروع كرد و شرح وظیفه اش، یافتن راهكار مبارزه 
با بیماری طاعون گاوی در آن سال ها بود. كمتر كسی می داند كه با تولید و عرضه واكسن 
بیماری طاعون در مؤسسه رازی، دوره جدید مبارزه با بیماری های مسری و خطرناك در 
ایران شروع شد و اینگونه بود كه تولید انواع واكسن هاو سرم مصرف پزشكی در دستور 
كار این مؤسسه قرار گرفت. كسانی كه دستی در تولید فراورده های بیولوژیك دارند خوب 
می دانند كه اگر حیوانات آزمایشگاهی نباشند، روند تولید واكسن به كلی مختل می شود و 
زنجیره كشف و تولید واكسن و دارو قطع خواهد شد. صبح یك روز سرد زمستانی به بخش 
تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی مؤسسه رازی رفتیم و به این نكته پی بردیم كه 
همین حیوانات به ظاهر كوچك، نقشی كلیدی در فرایند تولید انواع واكسن ایفا می كنند.

موزیك گردی

   عشق كن كه یار منی
بعضی از ترانه های ســنتی هم 
حسابی به آدم می چسبند؛ هم 
به واسطه حسن انتخابی كه در 
شعر دارند، هم به دلیل صدایی 
كه آنها را می خواند و هم به خاطر 
آهنگی كه به این منظور انتخاب 
شده است. شاید آهنگ جدید 
هادی فیض آبــادی را بتوان از 
این دســته دانست؛ هرچند در 
نهایت موسیقی امری سلیقه ای 
و ذوقی است و هر كس می تواند 
عالقه شخصی خودش را داشته 
باشــد. اما به نظر می رســد كه 
قطعه »عشق كن كه یار منی« 
از فیض آبادی، به قول آن منتقد 
معروف سینمایی، »در آمده« 
اســت. این خواننــده، قطعه 
جدیدش را با همــكاری علی 
جافــری كار و تصنیف گونه ای 
خلق كرده است. تصنیف شامل 
اشــعاری اســت كه طول آنها 
بلند و كوتاه می شــوند تا اجازه 
مانور بیشــتری بــه خواننده و 
موســیقی دان بدهنــد. البته 
شعری كه فیض آبادی انتخاب 
كرده، یك شــعر كامل اســت 
كه خودش آن را تصنیف گونه 
خوانندگــی كــرده. ترانه این 
كار هم از جویا معروفی اســت. 
می توانید ایــن تك قطعه را كه 
به تازگی مجوزش را از ارشــاد 
گرفته، در پلتفرم ها و سایت های 
موسیقی گوش كنید. بخشی از 
شــعر خوب این قطعه را با هم 
می خوانیم: »خوشــا به بخت 
بلندم كه در كنــار منی/ تو هم 
قرار منی هم تو بی قـــرار منی/ 
گذشت فصل زمستان گذشت 
سردی و سوز/ بیا ورق بزن این 

فصـــل را، بهــــار منی...«.

   شیدایی
بخش قابل توجهی از موسیقی 
جهــان را هم موزیــك بدون 
كالم تشــكیل می دهــد. این 
نوع از موســیقی، درست مثل 
عكس ها و طرح ها و نقاشی ها، 
بدون اینكه كالمــی واقعی بر 
زبــان براننــد، به هــزار زبان 
غیرواقعی با ما سخن می گویند 
و اتفاقا اهمیتی كــه دارند هم 
در همین قضیه اســت؛ به قول 
معروف نكته های مهم را حرف 
نمی زنند، عمال نشان می دهند. 
به همین دلیل باید همیشــه 
نیم نگاهــی به موســیقی های 
بدون كالم هم داشــته باشیم. 
به تازگی آلبوم بی كالم شیدایی 
از علیرضا اشــرف پور و توسط 
مؤسســه آوای مهرگان راهی 
بازار موسیقی شــده كه به نظر 
می رســد گزینه خوبی به این 
منظور باشد. تنظیم این كار را 
هم افشین آرام انجام داده است. 
این آلبوم بی كالم در 9قطعه سر 
و سامان گرفته كه عنوان های 
تولد دوبــاره، ازدواج اجباری، 
دگردیسی، حلبچه، ناهمخوان، 
شــیدایی، مهاجــرت و بلوغ 
و گفت وگــوی درون را دارند. 
جالب اینكه خود اشرف پور در 
این آلبوم، در نقش آهنگســاز، 
تنظیم كننده، میكس و مستر و 
نوازنده سازهای گیتار الكتریك، 
فرتلس و بیس ظاهر شــده و 
آشــور ظفر مرادیان در درامز، 
آرش اســكندرلو در كیبورد، 
آرش طهماسبی در گیتار بیس 
نیز او را در این آلبوم همراهی 
می كنند. بد نیســت بدانید كه 
این گروه موسیقی سال گذشته 

تشكیل شده است.

خوشا كه یار منی

بی صدا حرف بزن

بهنام سلطانی
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فرق حیوان آزمایشگاهی با خانگی
همه فراورده های بیولوژیكی كه در مؤسسه تحقیقات و سرم سازی  
رازی و سایر مؤسسه های تحقیقاتی كشور تولید می شود برای تست 
كنترل كیفیت روی حیوانات آزمایش می شــود و بدون وجود این 
حیوانات نمی توان درباره كارایی یــا ناكارآمدی فراورده های تولید 
شده به قطعیت رسید. بنابراین تولید حیوانات آزمایشگاهی برای 
همه محققان و داروســاز های داخلی از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است و به همین دلیل گونه های آزمایشگاهی حیواناتی مثل رت، 
موش، خرگوش و خوكچه هندی پروتكل هــای خاص خودش را 
دارد. دكتر داداش پور می گوید تولید و پرورش هر كدام از حیوانات 
آزمایشگاهی از شیوه های متفاوتی پیروی می كند؛ »به واسطه تنوع 
گونه های جانوری، هر كدام از این حیوانات، ویژگی های فیزیولوژیك 
و عادت های تغذیه ای خاص خودشان را دارند و به همین دلیل شیوه 
پرورش آنها متفاوت اســت. نظارت بر تغذیه این حیوانات مسئله 
بسیار مهمی است. اگر درصد بسیار كمی پروتئین، ویتامین، مواد 
معدنی، كربوهیدرات و فیبر در جیره غذایی حیوانات آزمایشگاهی 
كم و زیاد شود، سیكل تولید مثل آنها به شدت دچار آسیب خواهد 
شد. نشانه های اشتباه در جیره غذایی این حیوانات ابتدا روی روند 
تولید مثل آنها تأثیر منفی می گذارد و در مرحله بعد، وزن گیری و 
پارامترهای خونی دچار اشكال می شوند. در چنین حالتی، حیوان 
دیگر برای انجام آزمون های سختگیرانه و كنترل كیفیت فراورده های 

بیولوژیك مناسب نیست و با یك حیوان خانگی تفاوتی ندارد.«

به این حیوانات نزدیك نشوید
بخش تولید و پــرورش حیوانات آزمایشــگاهی به طور 
كامل ایزولــه شــده و ورود افراد متفرقــه اكیدا ممنوع 
اســت. حیواناتی كه در این بخش پرورش داده می شوند 
به خصوص خوكچه های هندی در برابــر تحركات افراد 
متفرقه به شدت واكنش عصبی نشان می دهند و همین 
واكنش ها آسیب های جدی به آنها وارد می كند. حساسیت 
این حیوانات به حدی است كه در دوران آبستنی به نزدیك 
شدن ناگهانی افراد متفرقه به شدت واكنش نشان می دهند 
و ممكن اســت جنین آنها دچار آسیب جدی شود. تنوع 
گونه های جانوری این بخش هم بی دلیل نیســت. دكتر 

داداش پور درباره اینكه چــرا مرحله كنترل كیفیت دارو 
و واكســن فقط روی یك حیوان خاص مثل موش انجام 
نمی شود می گوید: »هر حیوان آزمایشگاهی پاسخگوی 
یك نیاز خواهد بود. یعنی هر كدام از این حیوانات با توجه 
به ویژگی های خاص فیزیولوژیكی كه دارد می تواند یك 
واكسن یا داروی خاص را بپذیرد و آنالیز كند و دست آخر 
كیفیتش را عیارسنجی كند. هر كدام از این حیوانات برای 
خودشــان به مثابه یك آنالیزور زنده عمــل می كند و با 
تزریق به آنها می توان صدها پارامتر مختلف را از یك دارو 

یا یك واكسن برداشت كرد«.

بخش تولید و پرورش حیوانات آزمایشگاهی در عین سادگی، 
یكی از ناشــناخته ترین بخش هــای مؤسســه تحقیقات و 
سرم ســازی  رازی اســت و نقطه شــروع تولید و تحقیق در 
زمینه تحقیقات بیولوژیك و تولید دارو و واكســن در كشور 
همینجاســت اما اهمیت و ظرفیت این بخــش بنا به دالیلی 
در همه این ســال ها مغفول مانده. به طور مثال كمتر كســی 
می داند كه پرسنل و متخصصانی كه روی روند تولید و پرورش 
حیوانات آزمایشگاهی نظارت دارند معموال دچار آلرژی های 
پوستی و مشكالت ریوی می شــوند و همواره در معرض ابتال 
به بیماری قرار دارند. دكتر داداش پور درباره مصایب فعالیت 
در این بخش می گوید: »حضور در این بخش، بدون استفاده از 

ماسك های فیلتردار و مخصوص مشكل ساز خواهد شد و فرد 
را دچار آلودگی تنفسی و آلرژی پوستی می كند. این حیوانات، 
آمونیاك قابل توجهی از خودشــان ساطع می كنند كه باعث 
بروز مشكالت پوستی و ریوی افرادی می شود كه مدام در این 
بخش رفت وآمد می كنند. روی دیگر سكه كار در بخش تولید و 
پرورش حیوانات آزمایشگاهی این است كه پرسنل با توجه به 
حساسیت های بیش از حد این حیوانات باید مالحظات فردی 
را هم درنظر بگیرند و همواره با محدودیت دست و پنجه نرم 
می كنند و اگر یك سری از پروتكل ها رعایت نشود برای پرسنل 
و حیوانات مخاطراتی را به همراه خواهد داشــت. با این حال، 

شغل این افراد جزو مشاغل سخت دسته بندی نمی شود«.

برخی انسان ها در مواقعی كه مورد آزمایش دیگران قرار می گیرند لقب 
موش آزمایشگاهی را برای خودشــان انتخاب می كنند اما بد نیست 
بدانید كه روند تولید و پرورش یك موش آزمایشگاهی به این آسانی هم 
نیست. موش هایی كه در سالن جدیدالتأسیس بخش تولید و پرورش 
حیوانات آزمایشگاهی و در داخل قفس های كوچك قرار دارند به دما 
و هوا حساســیت فوق العاده ای دارند و به همین دلیل این سالن یكی 
از مهم ترین بخش های مؤسســه رازی است. قفس عظیم الجثه ای كه 
داخل این سالن قرار دارد، ورودی هوا را به طور كامل كنترل می كند و 
یك هوای پاك و عاری از هرگونه آلودگی قارچی، ویروسی و باكتریایی 
را در اختیار موش ها قرار می دهد. رئیس بخش تولید و پرورش حیوانات 
آزمایشگاهی، اســتفاده از این دســتگاه را در فرایند پرورش موش ها 
حیاتی می داند؛ »حیواناتی كــه با روش های قدیمــی پرورش داده 
می شــدند و در آزمون های كنترل كیفیت داروها و واكسن ها از آنها 
استفاده می شود، یك بار آلودگی خاصی داشتند اما با گذشت زمان این 
نیاز احساس شد كه برای این حیوانات شناسنامه بهداشتی مشخص 
صادر شــود تا نتایج آزمون ها و كنترل كیفیت داروها و واكسن ها را با 
درصد خطای كمتری آنالیز كنیــم و از داده ها خروجی مطمئن تری 
بگیریم.« به گفته دكتر داداش پور، موش های آزمایشگاهی در مقایسه 
با سایر حیوانات آزمایشگاهی، دوره آبستنی كوتاه تری دارند و سریع تر 
به وزن دلخواه یعنی 14گرم می رسند. ویژگی هایی از این دست موش 
را به مدلی جادویی برای كنترل فراورده های بیولوژیك بدل می كند«.

باركد را اسكن كنید و 
ویدیوی این گزارش 
را ببینید

دكتر نوید داداش پور؛ رئیس بخش تولید و پرورش حیوانات 
آزمایشگاهی مؤسسه تحقیقات و سرم سازی رازی 
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گفت وگو با شاهین ایزدیار، شناگر تیم ملی معلوالن كه یكی از 
ركورددارهای ورزش ایران است

این 6 مدال طال را 
تكرار می كنم 

توپ خانه 12

صید 6مدال طال در یك دوره مســابقات پارا آســیایی، افتخاری نیست كه 
به  راحتی در ورزش ایران تكرار شود و شاهین ایزدیار، شناگر تیم ملی معلوالن 
را باید به واسطه خلق چنین ركورد قابل اعتنایی تحسین كرد. او تجربه حضور 
در  ۲دوره بازی های پاراالمپیك را دارد اما بعد از نمایش درخشان در بازی های 
پارا آسیایی جاكارتا به اوج شهرت رســید و نامش در تاالر افتخارات ورزش 
ایران ثبت شد. شاهین ایزدیار یكی از امیدهای ورزش ایران برای كسب مدال 
در پاراالمپیك توكیو اســت و حاال باید دید عوارض ناشی از شیوع كرونا مجال درخشش در میدانی 
بزرگ تر را به او خواهد داد یا برای تماشای تازه ترین شاهكارش باید تا مسابقات پارا آسیایی۲0۲۲ منتظر 
بمانیم. شناگر تیم ملی معلوالن در این گفت وگو از كسادی بازار ورزش در دوره كرونا و عواقب تعویق 

پاراالمپیك و عزمش برای تكرار ركورد كسب 6مدال طال در بازی های پارا آسیایی پیش رو می گوید.

خانه گردی

   اسپلندور
بــا بازی هــای رومیــزی بــا 
بردگیم هــا چطوریــد؟ پس 
می توانید نیم نگاهی هم به بازی 
رومیزی اســپلندور بیندازید. 
این بازی از ســری بازی های 
قابل چاپ است كه می توانید 
بخش های مختلفش را با پرینتر 
یا... برای خودتان چاپ كنید. 
این بازی یك بازی دو تا چهار 
نفره اســت كه می تواند برای 
شما حسابی ســرگرم كننده و 
فكری باشــد. بازی به شــدت 
ساده ای هم هست؛ مخصوصا 
اگر از آن دسته كسانی هستید 
كه حوصله قانون های پیچیده 
را نداریــد. به خاطــر همیــن 
ســادگی و قابل چاپ بودن و 
قیمت مناســب هم طرفداران 
زیــادی برای خودش دســت 
و پا كرده اســت. در این بازی 
شما در نقش یك تاجر جواهر 
ظاهر می شــوید. این بازی از 
چند كارت و چند مهره تشكیل 
شده كه شــاید برای خیلی ها 
ایــن اشــكال را وارد كند كه 
نباید چندان پیچیده باشــد. 
زمان بــازی هم به رنســانس  
بازمی گــردد. در این بازی باید 
تا می توانید امتیاز كسب كنید 
كه بتوانید برنده بشــوید. در 
واقع هدف از این بازی مدیریت 
منابع اســت برای خریدهای 
جدیدتر. هــر دور از این بازی 
می تواند نیم ســاعتی شــما را 
سرگرم كند. در واقع برخالف 
شكل ساده اش، به شدت بازی 

استراتژیك و فكری است.

   كاریكاتور
تا حاال كاریكاتــور دیده اید؟ تا 
حاال كاریكاتورهایــی بوده اند 
كــه حســابی توجه شــما را 
جلب كرده باشــند؟ تا حاال از 
خودتــان پرســیده اید كه چرا 
خودتان دست به كار نشده اید؟ 
ببینید، قرار نیســت شما یك 
حرفــه ای  كاریكاتوریســت 
شوید؛ هرچند چیزی هم مانع 
این نمی شــود كه اگــر چنین 
استعدادی داشته باشید، به آن 
نرسید. اما بحث اصلی اینجاست 
كه به خوبی در منزل ســرگرم 
شــده و حتی كارتان اگر پیش 
رفت، از این هنرتــان هم پول 
در بیاورید. حتــی می توانید با 
كاریكاتورهایی كه می كشــید، 
بــرای فرزندان تــان داســتان 
تعریف كرده و آنها را حســابی 
سرگرم كنید. دوره های آموزش 
كاریكاتور هم كــه در اینترنت 
فراوان اســت. حتی بخش های 
خطی و ســاده و دوبعدی آن را 
می توانید تمرین كــرده و اجرا 
كنید؛ چرا كه نه؟ البته اگر حال 
و حوصله آموزش اینترنتی هم 
ندارید، می توانید به دوره هایی 
كه بــرای این منظــور تدارك 
دیده شــده، بروید. ضمن اینكه 
به یاد داشته باشــید بخشی از 
هنرمندان نیز هنری را كه دارند 
به صورت خودجوش و تقلیدی 
یاد گرفته اند؛ یعنی قلم و مداد 
و كاغــذ برداشــته اند و اینقدر 
آزمون و خطا و تقلید كرده اند تا 
سرانجام توانسته اند به كار سوار 
شــوند. تصور كنید روی كاغذ 
بزرگی، بتوانید شكل های بامزه 
و خوب برای بچه هایتان بكشید 
و داســتان برای شــان تعریف 
كنید؛ می دانید چقدر خوشحال 

می شوند؟

سالم تاجر جواهر

كاریكاتوریست درون

در مورد اين 6 مدال طال 
باید بگویم كه وقتی 

اتفاقی یك بار رخ می دهد 
امكان تكرار آن وجود 
دارد. اگر شرایط مثل 
بازی های پارا آسیایی 
جاكارتا باشد، قطعا 

ركوردم را تكرار می كنم 
تا نگویند شاهین ایزدیار 

به طور اتفاقی6 مدال طال 
و یك نقره گرفت

پنجشنبه
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    شــیوع كرونا، ورزش دنیا را دچار ركود 
بی ســابقه ای كرد و بســیاری از رشته های 
ورزشی به حالت نیمه تعطیل درآمد. در این 

چند ماه دلتان برای شنا تنگ نشده؟
من از ۹ســالگی شــنا می كنم و بیش از هر چیز دیگری در 
زندگی با ورزش و به خصوص شنا انس و الفت پیدا كرده ام. 
طبیعی است كه آدمی با این مختصات نمی تواند از ورزش 
دور باشد و این روزها برایم به سختی می گذرد. بدون اغراق 
می گویم كه به ورزش وابســتگی عجیبی پیدا كرده ام و اگر 
یك روز به اســتخر نروم انگار یك چیزی گم كرده ام. البته 
در نخســتین روزهایی كه با توصیه خانواده ام شنا را شروع 
كردم اصال به این ورزش عالقه نداشــتم و یك جورهایی از 
آب بیزار بودم. به همین دلیل حدود یك سال طول كشید تا 
دوره مقدماتی آموزش شنا را پشت سر بگذارم. این عالقه به 

مرور شكل گرفت.
    با افراد عادی تمرین می كردید یا عضو تیم 

معلوالن بودید؟
از 10سالگی وارد تیم شدم و تا 14سالگی با افراد عادی تمرین 
می كردم. آن موقع اصال خبر نداشتم كه به عنوان فرد معلول 
می توانم در مسابقات پارا آسیایی و پاراالمپیك شركت كنم 
و مسابقه بدهم. همان موقع ها توسط پدر یكی از دوستانم با 
فدراسیون جانبازان و معلوالن آشنا شدم و یكی دو ماه بعد 
به مسابقات كشوری شنا كه در مشهد برگزار می شد رفتم. 
از آنجا كه 4 سال با افراد عادی تمرین می كردم ركوردهایم 
خوب بود و در همان مســابقات كشوری۳ مدال طال گرفتم 

و ستاره مسابقات شدم. یك سال بعد هم به تیم ملی دعوت 
شدم و در نخستین اعزام به مســابقات جوانان آسیا 2مدال 
طال و یك نقره گرفتم و تا امروز در همه مســابقات رسمی 

حضور داشته ام.
    كسی كه 13سال با شنا زندگی كرده، حتما 

روزهای سختی را می گذراند؟
بله همینطور است. بعد از شیوع كرونا حدود 7 ماه داخل آب 
نرفتم چون همه اســتخرها و مجموعه های ورزشی تعطیل 
بود. در این روزهای ســخت با دویدن و تمرین در خشكی، 
آمادگی بدنی را حفظ كردم. االن حدود 2ماهی می شــود 
كه در استخر ورزشگاه آزادی تمرین می كنم و اوضاع كمی 

بهتر شده است.
    در حالت عادی روزی چند كیلومتر شــنا 

می كنید؟
 در فصل آماده ســازی  كه یك شــناگر در اوج آمادگی قرار 
می گیرد بین 12 تا 15كیلومتر شــنا می كنم و این مسافت 
به 2جلســه صبح و بعداز ظهر تقسیم می شود. فكر می كنم 
12تا 15كیلومتر پیاده روی برای افراد عادی هم سخت باشد. 
عالوه بر این، تمرین در خشكی هم داریم كه شامل بدن سازی 
و تمرینات پلیومتریك می شود و هفته ای ۳ تا 4 جلسه است. 

به هر حال برای موفقیت در ورزش باید ریاضت كشید.
    زندگی ورزشــكاران حرفــه ای بایدها و 
نبایدهای بســیاری دارد. این سبك زندگی 

برای ورزشكار معلول سخت نیست؟
قطعا شرایط ما در مقایسه با افراد عادی سخت تر است. مثال 

مهرداد رسولی

ورزشكارانی كه با عصا یا ویلچر رفت وآمد می كنند، مشكالت 
مضاعفی دارند و عبور و مرور آنها به محــل تمرین یكی از 
سخت ترین كارهاســت. عده ای هم مثل من كه معلولیتم 
از ناحیه مچ دست اســت برای استفاده از وسایل بدن سازی 
مشكل دارند. به همین دلیل خیلی از حركات بدن سازی را 
نمی توانم انجام بدهم و مــدام باید دنبال حركات جایگزین 
باشم تا همه عضالتم را درگیر كند. با این حال تفاوت اندام 
به طور ناخودآگاه به وجود می آید و یكسری ایرادها در آناتومی 
بدن ایجاد می شود كه باعث به هم ریختن برخی تكنیك های 
شنا می شود. در كنار همه این مشكالت، بایدها و نبایدهایی 
هم وجــود دارد. من برای اینكه مربی ام در مشــهد زندگی 
می كرد از خانواده ام در كرج جدا شدم و از 17سالگی در این 
شهر زندگی كردم. بنابراین می توانم بگویم در این چند سال 
از نعمت در كنار خانواده بودن محروم شدم. محرومیت، بخش 
جدا نشدنی زندگی ورزشكاران حرفه ای است. گاهی اوقات 
دوستان می گویند به سینما برویم اما خودم را از تماشای فیلم 
هم محروم كرده ام چون ممكن است ذهنم را درگیر كنم و 
تمركزم را بر هم بزند. گاهی دوستان پیشنهاد طبیعت گردی 
می دهند اما از آنجا كه فقط جمعه ها را به زمان اســتراحت 
اختصاص داده ام و احتمال مصدومیت در طبیعت هم وجود 
دارد، پیشنهادهایی از این دست را رد می كنم. من معتقدم 

این محرومیت ها مثل قطعات پــازل كنار هم قرار 
می گیرند و زندگی یك ورزشكار عادی یا معلول را 

به سمت حرفه ای شدن سوق می دهد.
    حمایــت خانــواده بــرای 

ورزشــكاران معلول هم مزیت 
ویژه ای اســت. بــا وجود 

دوری از خانــواده از چنین 
حمایت هایــی برخوردار 

بوده اید؟
خیلی زیاد. من با تشــویق های 

    شما در 8ماده شــنای معلوالن ركورددار 
هســتید. این ركوردها چقدر با ركورد افراد 

عادی فاصله دارد؟
در صد متر قورباغــه كه ماده تخصصی من اســت، ركورد 
یك دقیقه و۹ ثانیه و 6۳ صدم ثانیه را در پاراالمپیك 2016 
ثبت كردم. اگر با شناگران عادی تیم ملی مسابقه بدهمه با 

این ركورد مقام سوم یا چهارم را كسب می كنم.
    دوست دارید با افراد عادی تمرین كنید و 
مسابقه بدهید یا رقابت با شناگران معلول را 

ترجیح می دهید؟
بدم نمی آید كه با افراد عادی مسابقه بدهم اما نمی خواهم 
اصل قضیه كه همان معلولیت اســت را فرامــوش كنم. از 
طرفی فكر می كنم در رقابت با افراد سالم در حق من اجحاف 
می شود. معلولیت من از ناحیه مچ دست است و اگر با افراد 
عادی مسابقه بدهم، مثل این است كه یك قایقران به جای 

پارو از چوب استفاده كند.
    بعد از كسب سهمیه پاراالمپیك باید به حد 
نصاب ورود به این بازی ها برسید. ركوردگیری 
بین شناگران راه یافته به المپیك چه زمانی 

برگزار می شود؟
ركوردگیری قرار بود در اســفندماه ســال گذشته بین۳ 
نفری كه ســهمیه پاراالمپیك گرفتیم انجام شود اما 
به دلیل شــیوع كرونا به تعویق افتاد و تاریخ دقیق 

ركوردگیری هنوز مشخص نیست.
    رقبای خارجی چه وضعیتی دارند؟ 

شناگران عادی در لیگ جهانی شنا مسابقه 
می دهند و چند ركورد هم در این مسابقات 
جا به جا شده اما در بخش معلوالن هنوز 
هیچ رقابتی برگزار نشده است. رقبای 
من شناگرانی از كشــورهای ایتالیا، 
اوكراین، استرالیا و انگلیس هستند 
و ما آخرین بار در مسابقات جهانی 
201۹ با هم مسابقه دادیم كه مقام 

ششم را كسب كردم.
    فكــر می كنیــد ركورد 
كسب 6 مدال طال در بازی های 

پارا آسیایی تكرار شدنی است؟
در مورد این 6 مدال طال بایــد بگویم كه وقتی 
اتفاقی یك بار رخ می دهد امكان تكرار آن وجود 
دارد. اگر شــرایط مثل بازی های پارا آســیایی 
جاكارتا باشــد، قطعا ركوردم را تكرار می كنم تا 
نگویند شاهین ایزدیار به طور اتفاقی6 مدال طال 

و یك نقره گرفت.
    البته این را هم باید درنظر بگیرید كه در 
بازی های پارا آسیایی ۲0۲۲ سن تان 4سال 

بیشتر شده است.
شناگر برزیلی كه در المپیك 2016ركورد شكنی 
كرد ۳4سالش بود. شناگرهایی از این دست كم 
نداشته ایم، مثل شناگر آمریكایی كه در المپیك 
2008 و در ۳۹ســالگی ركورد عجیبی را به 
ثبت رســاند و كمك كرد تــا مایكل فلپس، 
هشــتمین مدال طالیــش را در رقابت های 

تیمی بگیرد.

خانواده كه آن موقع اجبار بود، شــنا را شروع كردم. مادرم 
مدام برایم پیراهن آستین كوتاه می خرید تا نتوانم معلولیت 
را پنهان كنم. یادم هست برخالف پدر و مادرهای دیگر مرا به 
كوچه می فرستاند تا هم بازی پیدا كنم. خانواده ام مرا پنهان 
نكردند تا خودم را پیدا كنم. آنهــا كاری كردند كه در خانه 
احساس امنیت داشتم. فرد معلول اگر در خانه راحت نباشد، 

در جامعه هم احساس امنیت نخواهد كرد.

فردوسی شیرین سخن در بیت مشــهور توانا بود هر كه دانا بود، ز دانش 
دل پیر برنا بود، توانا شــدن و رهایی از ناتوانی  یا كم  توانی  را در دانا شدن 
می داند. ورزش، عالوه بر توانمند كردن افراد معلول، آنها را به سمت دانایی 
و خردورزی ســوق می دهد. در تاریخ ورزش ایران، ورزشكارانی با این 

مختصات كم نداشته ایم. آنها گاهی بیش از ورزشكاران عادی در میادین 
مهم بین المللی درخشیده اند و به معنای واقعی از پاییز، بهار ساخته اند. 
مرور افتخارات ورزشكاران برتر تاریخ ورزش معلوالن نشان می دهد كه 

شعار معلولیت، محرومیت نیست كلیشه نیست.

با پرافتخارترين ورزشكاران 
افسانه هركول خندانمعلول ايران آشنا شويد 

 جواد حردانی/ دوومیدانی
جواد حردانی ورزش را از سال 1۳75 و با فوتبال پنج نفره 
شروع كرد اما 2سال بعد در رشته پرتاب دیسك قهرمان 

مسابقات كشوری شد و در 1۳7۹ پیراهن تیم ملی را پوشید. 
حردانی در بازهای پاراالمپیك های 2004 و 2008 مدال 
طالی مسابقات رشته پرتاب دیسك را به  گردن آویخت و 

در 2012 لندن به مدال برنز ماده پرتاب وزنه دست یافت و 
در ماده تخصصی اش یعنی پرتاب دیسك هم قهرمان شد. او 

طی ۹ سال حضور در تیم ملی در مجموع 16 مدال رنگارنگ از 
 مسابقات جهانی و بازهای پاراالمپیك و پاراآسیایی

 صید كرد.

 سیامند رحمان / وزنه برداری 
قوی ترین مرد معلول جهان، یكی از ورزشكاران اسطوره ای است 
كه می توانست از ركورد كسب 4عنوان قهرمانی در پاراالمپیك 

عبور كند اما مرگ ناگهانی او، ورزش ایران را سوگوار كرد. سیامند 
رحمان كه بین رسانه های داخلی و خارجی با لقب »هركول 

خندان« شناخته می شد در نخستین تجربه بین المللی اش با 
عبور از ركورد مسابقات جهانی جوانان در سال2008 قهرمان 

شد. او با قهرمانی در پاراالمپیك 2012 لندن و 2016ریو و 
كسب 5مدال طال و یك نقره جهان در رده جوانان و بزرگساالن 
و ۳عنوان قهرمانی بازی های پاراآسیایی یكی از پرافتخارترین 

ورزشكاران تاریخ ایران بود و با مرگش به افسانه ها پیوست.

 زهرا نعمتی / تیراندازی 
شاید جالب باشد بدانید كه پرافتخارترین بانوی معلول ایران 
در نوجوانی عضو تیم ملی تكواندوی بانوان بود اما پس از سانحه 
رانندگی در سال1۳8۳ ویلچرنشین شد و بعد از مدتی تصمیم 
گرفت تیراندازی با كمان را به صورت حرفه ای دنبال كند. 
زهرا نعمتی، نخستین زن تاریخ ورزش ایران است كه موفق 
به كسب مدال طال در مسابقات جهانی و بازی های المپیك 
و پاراالمپیك شده است. او همراه تیم ملی تیراندازی با كمان 
بانوان، به عنوان سومی و مدال برنز پاراالمپیك 2012 لندن 
دست یافت. از دیگر افتخارات زهرا نعمتی می توان به دریافت 
جایزه معتبر ورزشكار برتر پاراالمپیك 2012لندن اشاره كرد.

 محسن كائیدی/ دوومیدانی
بازی های پاراالمپیك 2012 لندن جایی برای معرفی یكی 
از ستاره های نوظهور ورزش معلوالن بود. محسن كائیدی 

در مسابقات پرتاب وزنه پاراالمپیك 2012با پرتابی 12 متر 
و ۹4 سانتی متر مدال نقره گرفت اما در مسابقات پرتاب نیزه 

با شكستن ركورد جهان و پاراالمپیك، موفق قهرمان شد 
و چشم ها را خیره كرد. او یك مدال طال، یك نقره و 2برنز 

پاراالمپیك را تصاحب كرد و طی 20سال حضور در تیم ملی 
جانبازان و معلوالن ایران ۳2مدال رنگارنگ را در مسابقات 

بین المللی به گردن آویخت. به همین دلیل كائیدی را باید در 
زمره ورزشكار پرافتخار قرار داد.

 ساره جوانمردی / تیراندازی
تنها بانوی معلول ایرانی كه در یك دوره بازی های پارا المپیك، 
2مدال طال كسب كرده، ساره جوانمردی است. او در پاراالمپیك 
ریو با ركوردشكنی در ماده 10 متر رشته تفنگ بادی و عملكرد 
درخشان در ماده تپانچه خفیف 50 متر، 2مدال طال را به گردن 
آویخت و تاریخ ساز شد. جوانمردی مدال برنز پاراالمپیك 
لندن را هم در كارنامه دارد و نخستین بانوی مدال آور 
ایرانی در بازی های پاراالمپیك است. او 5مدال طال، 2نقره 
و یك برنز در مسابقات قهرمانی جهان، ۳ طال و یك نقره در 
مسابقات جام جهانی و 4طال و یك نقره هم در ۳دوره بازی های 
پاراآسیایی كسب كرده است.

 سامان پاكباز/ دوومیدانی 
ورزشكاری كه معموال با دست پر از مسابقات بین المللی به 

كشور برمی گردد، اهل شهر سی سخت استان كهگیلویه 
و بویر احمد است. سامان پاكباز خیلی زود به تیم ملی 

دوومیدانی نابینایان دعوت شد و در بازی های پاراالمپیك 
2016ریو، مدال نقره را به گردن آویخت. او در سال 1۳۹4هم 

2مدال طال در مسابقات جهانی كره جنوبی كسب كرد و 2مدال 
طال و 2نقره مسابقات پرتاب دیسك و پرتاب وزنه مسابقات 
پارا آسیا را هم به كلكسیون مدال هایش افزود. او با قهرمانی 

در مسابقات پارا آسیایی جاكارتا در 25سالگی به یكی از 
پرافتخارترین ورزشكاران معلول بدل شد.

 محمد میرزایی / دوومیدانی 
محمد میرزایی را باید به عنوان یكی دیگر از پر مدال ترین 
ورزشكاران معلول تاریخ ورزش ایران معرفی كرد. او ورزش 
را با بسكتبال با ویلچر شروع كرد اما به توصیه مربیانش 
وارد دو و میدانی شد و از 1۳70 پیراهن تیم ملی معلوالن و 
جانبازان ایران را پوشید. میرزایی، نخستین مدال خود را 
در مسابقات جهانی 1۹۹0كسب كرد و در رشته پرتاب نیزه 
مدال برنز گرفت. او با حضور در 4 پاراالمپیك 1۹۹6آتالنتا، 
2000سیدنی، 2004آتن و 2008پكن، 4مدال طال به گردن 
آویخت. این پرتابگر طی 18سال حضور در تیم ملی، 27 مدال 
شامل 17 طال، 5 نقره و 5برنز كسب كرد.

 محمد خالوندی / دوومیدانی
از آنجا كه بیشترین مدال های پاراالمپیك در مسابقات دوومیدانی 

توزیع می شود، بیشتر ورزشكاران پرافتخار ایران هم از دل 
این رشته معرفی می شوند. محمد خالوندی، یكی دیگر از پر 

مدال ترین ورزشكاران معلول تاریخ ورزش ایران است 
و مقام نخست بیشتر مسابقات بین المللی پرتاب نیزه 
را به خودش اختصاص داده. او كه از عشایر كرمانشاه 

است در مسابقات پاراالمپیك 2012 با حد نصاب 50,۹8 
متر از ركورد جهان و پاراالمپیك عبور كرد و مدال طال را به گردن 
آویخت. خالوندی در پاراالمپیك 2016 هم قهرمان شد و 2مدال 

طال حاصل حضور او در دوره بازی های پاراالمپیك بوده است. 

 مختار نور افشان/ دوومیدانی
پرمدال ترین مرد ایرانی تاریخ بازی های پاراالمپیك كسی 
نیست جز مختار نورافشان كه در 7 دوره این بازی ها حضور 
داشته و با 4طال، 2 نقره و یك برنز نامش را در تاریخ ورزش 
ایران جاودانه كرده است. نور افشان یكی از جانبازان پرافتخار 
جنگ تحمیلی است و نخستین بار در بازی های پاراالمپیك 
1۹88 سئول به میدان رفت. او در مجموع ۳2مدال جهانی و 
پاراالمپیك را به گردن آویخته و جالب اینكه این مدال ها را در 
ماده های پرتاب دیسك، وزنه و نیزه كسب كرده است. مختار 
نور افشان، پرافتخارترین ورزشكار ایران در بازی های پاراالمپیك 
است و عبور از ركورد او به معجزه نیاز دارد.



ماجرای ابومسلم

جانشینی جاویدان

شورش در زمان مأمون

اعدام دلخراش

درباره یكی از شورش هایی كه علیه خلیفه عباسی و 
توسط ایرانیان صورت گرفت

بابك خرمدین 
منتقم یا شورشی؟

13رصد خانه
درست 1225پیش بود كه بابك خرمدین به دنیا آمد؛ 
از نخستین كسانی كه در ایران قیام علیه عباسیان و 
استیالی اعراب را آغاز كرد. البته سرنوشت غم انگیزی 
هم داشت؛ هرچند كه بیش از  2دهه توانست در غرب و 
بخشی از مركز ایران، خودی نشان بدهد و حسابی خلیفه 
عباسی را به دردسر بیندازد. اما بابك خرمدین كه بود؟ 
چقدر آدم حسابی بود؟ آیا یك قهرمان ایرانی بود؟ البته قبل از اینكه بحث را 
ناسیونالیستی كنیم، باید گفت كه او به دست یك ایرانی، كه از سرداران خلیفه 
وقت عباسی بود، كشته شد. برای شناخت بابك خرمدین و قیامی كه كرد، باید 

كمی عقب تر رفت و به خرمدینان و ابومسلم خراسانی رسید.

خانه گردی

   كارآگاهی در وب
میانه تان با جاسوس بازی چطور 
است؟ البته قصدمان این نیست 
كه كارهای مخفی كنید. داریم 
درباره یــك جاســوس بازی 
قانونی صحبــت می كنیم كه 
هم حســابی می توانــد برای 
شما ســرگرم كننده باشد، هم 
می تواند حســابی برای شما با 
هر كار و شــغل و حرفه ای كه 
داشته باشــید، اعتبار به همراه 
بیاورد. حتی اگر دانشــجو هم 
هستید، از این طریق می توانید 
به منابع دست اولی دست پیدا 
كنید. اوسینت یا كارآگاهی در 
وب، مهارتی اســت كه به شما 
می آموزد چطــور در اینترنت 
و دنیــای اطالعات آشــكار و 
عمومی و قانونی، جســت وجو 
كنید. بلد هســتید؟ البته كه 
اگر منظورتان گــوگل كردن 
عنوان ها و جست وجوی آنها در 
یكی، دو جست وجوگر معروف 
اســت كه این را همه بلدند. اما 
اگر بدانید كه حتــی گوگل و 
فیســبوك و پلت فرم هــای 
دیگر، همــه اطالعات شــان 
را در جســت وجوهای اولیــه 
نشــان نمی دهند، چه خواهید 
گفت؟ بــه این فكــر كنید كه 
درباره موضوعی كه جست وجو 
می كنید، اطالعاتی وجود دارد 
كه هم عمومی و هم در دسترس 
است، اما كسی از وجود آنها خبر 
ندارد. در این صــورت احاطه 
به این مــوارد، نمی تواند امتیاز 
مثبت شما باشد؟ كاری است كه 
به راحتی در خانه هم می توانید 
انجام بدهیــد و عمال تبدیل به 
یك جســت وجوگر پیشرفته و 

فوق پیشرفته شوید.

   بازی موبایلی بونزا
هدف از حل كــردن جدول ها 
چیست؟ بعضی از جدول های 
ساده همینطور طراحی شده اند 
تا صرفــا حل شــوند و همین 
حل شــدن و فراینــد كشــف 
پاسخ ها، می تواند برای كسانی 
كه درگیر آنها هســتند جذاب 
باشــد. اما بعضــی از جدول ها 
هم هســتند كه بــا این هدف 
حل می شــوند تا شما رمزی را 
كشــف كنید. این جدول ها با 
توجه به اینكه هــدف و غایتی 
دارند و تا این رمز كشف نشده، 
شما موفق نمی شــوید، لطف 
دیگری دارنــد و عالقه مندان 
بیشــتری. بــه ایــن منظور، 
می توانید روی بــازی موبایلی 
ایرانی بونزا تمركــز كنید. این 
بازی برای اندروید و... طراحی 
شــده و به راحتی می توانید با 
آن ســاعت ها ســرگرم شوید. 
بازی یك راهنما دارد كه قبل 
از انجام و شــروعش می توانید 
آن را مطالعه كنیــد. وقتی كه 
راهنما را مطالعــه كردید، كار 
شما تازه شروع می شود. در این 
بازی شما می توانید 200مرحله 
را پیش رو داشته باشید كه هر 
كدام معماها و رمزهای مختلفی 
دارند. بازی همچنین گرافیك و 
موسیقی خوبی هم دارد ضمن 
اینكه می تواند شــما را هر چه 
بیشــتر با كلمات فاخر فارسی 
آشــنا كند. این بازی ســاده 
موبایلی با تمامی گوشــی های 
اندرویدی ســازگار بوده و شما 
می توانید حتی درجه سختی 

آن را هم تعیین كنید.

جاسوس های قانونی

در جست وجوی رمزها

پنجشنبه

شماره 106
11 دی 1399 

عیسی محمدی

زمانی كه امویان به حكومت رســیدند یا در 
واقع حكومت اســالم را غصب كردند، بنای 
همان رفتارهای جاهلیت را گذاشــتند؛ فرق 
بین عرب و عجم و اشــرافی گری و بی عدالتی 
و...؛ ظهور عباسیان و ابومسلم خراسانی و... نیز 
به همین دلیل بود كه اتفاق افتاد. در واقع این 
بهزادان پور ونداد هرمزد معروف به ابومسلم 
خراســانی بود كه جنبش سیاه جامگان را راه 
انداخت و ابتدا خراسان را تسخیر كرد و سپس 

راهی عراق شد تا مروان، آخرین خلیفه اموی 
را از میان بردارد و به جای او، عباسیان را بر كار 
گمارد. چنین بود كه ابوالعباس عبداهلل سفاح 
نخستین خلیفه عباسی لقب گرفت. خراسان و 
امارت آن را هم دادند به همین جناب ابومسلم. 
ولی وقتی كه دیدند چه قدرت و اعتبار و نفوذی 
دارد، به دستور دومین خلیفه عباسی به قتل 
رسید. با كشته شدن ابومسلم، به خون خواهی 

او شورش های دیگری هم اتفاق افتاد.

شــورش بابك در زمان مأمون عباسی صورت 
گرفت. مأمون هم چند نفری را فرستاد كه بروند 
و او را ســركوب كنند، اما كاری از پیش نبردند. 
دلیلش هم كوهســتانی بودن شمال غرب ایران 
بود كه عماًل اجازه مانور به عباســیان نمی داد. 
جالب اینكه بابك خرمدین حتی موفق شد یكی از 
سرداران بزرگ مأمون را به قتل برساند. سرانجام 
مأمون مرد و كار به معتصم عباسی رسید. اما كار 
بابك و خرمیان روزبــه روز باالتر می گرفت و در 
كنار آذربایجان و اطرافش، توانستند در اصفهان، 
همدان و لرستان هم خودی نشان بدهند. معتصم 
البته مثل مأمون نبود و معتقد بود كه این بابك 

را اگر رها كند، كارش باال خواهد گرفت. چنین 
بود كه یكی از ســرداران بزرگ خودش معروف 
به افشین را مأموریت داد كه برود و كار بابك را 
یكسره كند. وقتی كه خبر این لشكركشی عظیم 
به آذربایجان رســید، حاكمان محلی دیدند كه  
ای دل غافل! اگر كمــاكان طرفدار بابك بمانند 
مقابل ارتش عباسیان شانسی نخواهند داشت. 
چنین بود كه سر به طغیان گذاشتند. حتی یكی 
از آنها فرســتاده بابك را هم به اسیری گرفته و 
به عنوان تحفه نزد معتصم فرستاد. او هم اطالعات 
ذی قیمتی از تعداد و نحوه نبرد و قلعه های بابك 

و خرمیان داد.

بابك نامه را نخواند و آورنده نامه را كشت و نامه را گردن سفیر عباسی ها انداخت و می گویند كلی 
هم بد و بیراه نثار پسرش كرده و او را از خود ندانست. او سرانجام با 2تن از یارانش خسته و كوفته 
به ارمنستان رســید. اما یكی از حاكمان محلی به هوای اینكه می خواهد برای او مهمانی تدارك 
ببیند، آنها را به قصرش دعوت كرد. در نهایت كه او را گرفته و تسلیم افشین كرد. می گویند كه بابت 
تشكر از این خیانت، كلی طال و درهم و... به آنها رسید. برادر بابك هم كه به حاكم ارمنی دیگری 
پناه برده بود، بدین ترتیب تحویل افشین داده شد. بابك را ابتدا نزد افشین و سپس به سامرا برده 
و تحویل معتصم عباسی دادند. او را سوار فیل كرده و در شــهر گرداندند. او را مقابل چشم مردم 
زجركش كردند. بدین ترتیب كه ابتدا دست و پایش را آهسته آهسته و به تدریج قطع كردند.  سپس 
جنازه مثله شده اش را در شهر سامرا بر سر دار كشیدند. برادر او هم به همین شكل فجیع در بغداد 
كشته شد. می گویند وقتی كه داشتند دست اولش را قطع می كردند، او با دست دیگر از خونی كه 
می ریخت برداشته و به صورت مالید. معتصم دلیل را پرسید. بابك گفت خون كه می رود، صورت 

رنگ پریده می شود. نمی خواهم تصور كنید كه ترسیده ام.

ایرانی علیه ایرانی
افشین در نزدیكی های بابك اتراق كرده و اطراف خودش هم خندق هایی حفر كرد تا یك 
وقت مورد شبیخون آنها قرار نگیرد. در جنگی كه بین این دو اتفاق افتاد، بابك شكست 
خورده و از اطراف اردبیل به دشت مغان و از آن جا به قلعه بذ پناه برد. البته در یك جنگ 
دیگر سرداران بابك توانستند سرداران افشین را شكست بدهند، اما كار بدین منوال پیش 
نرفت و بابك شكست خورد. هنوز قلعه بذ باقی مانده بود. این قلعه در جای صعب العبوری 
قرار داشت. ضمن اینكه در مسیر رســیدن به آن نیز چاه ها و چاله هایی كنده شده بود 
تا اسب های دشــمن نتواند حركت كند. این چاله ها پر شده و افشین خودش را به قلعه 
رساند. وقتی كه دیدند مقاومت خرمیان سخت است، خانه ها و قلعه را آتش زدند. بابك هم 
مقداری توشه و سالح برداشت و به سمت ارس و ارمنستان فرار كرد. در این هنگامه بود كه 
امان نامه ای از معتصم عباسی به بابك رسید. افشین از یاران او خواست كه امان نامه را به 
بابك برسانند، اما كسی جرأت نداشت این كار را بكند. در نهایت دو نفر پیشقدم شدند این 
كار را انجام بدهند، به شرطی كه اگر كشته شدند، اهل و عیال آنها تحت حفظ و حمایت 

مالی باشند. پسر بابك هم نامه ای نوشت و همراه آنها برای بابك فرستاد.

كینه مورخان
خرمدینان نیز گروهی بودند كه مخالف عباسیان محسوب می شدند و كشته شدن ابومسلم 
خراسانی هم باعث شده بود تا جدیت بیشتری در این مخالفت خودشان داشته باشند. آنها غالباً 
در غرب و شمال غرب ایران حضور داشتند. گفته می شود كه این خرمدینان آدم های آرام و 
كشاورز و خوب و به دور از جنگ و خونریزی بودند، تا اینكه بابك خرمدین از راه رسید. البته قبل 
از بابك هم قیام های دیگری توسط خرمدینان اتفاق افتاده بود، اما مهم ترین حركت خرمدینان 
مربوط به همین جناب بابك خان است. گروهی می گویند كه عقیده او تركیبی از آیین زرتشتی 
و مزدكی بود، گروهی دیگر می گویند كه صرفاً مزدكی بوده است. جالب اینكه درباره او نیز نظرات 
مختلفی میان تاریخ نویسان قدیمی وجود دارد. حتی نسبت هاي ناروایي هم به او مي دادند كه 
همگی ناشی از دشمنی نویسی مورخان بوده است. در واقع درباره بابك هم همان اتفاقی افتاده 
كه درباره بیشتر شخصیت های قدیمی ایران افتاده است؛ آن قدر گفته ها فراوان است و نقل ها 

گوناگون، كه نمی دانیم به كدام یك باید اعتماد كرد و به كدام اعتماد نداشت.

می گویند كه فردی به نام جاویدان بن شهرك رئیس بخشی از خرمدینان وقتی كه داشته از زنجان 
برمی گشته، به جایی كه بابك زندگی كرده می رسد. می گویند كه اهل بالل آباد اردبیل بوده است. از 
هوشمندی و كاردرستی بابك خوشش می آید و با اجازه مادرش، او را با خود همراه می كند تا سرپرستی 
مال و امالك خود را به وی بسپارد. بعد از مدتی جاویدان از دنیا می رود و همسر او هم كه از بابك بدش 
نمی آمده، اعالم می كند روح شوهرش در بابك حلول كرده و با او ازدواج می كند. در نهایت اینكه بابك 
پیشوای خرمیان یا خرمدینان می شود. مركز فعالیت های او هم شهر بذ در مركز آذربایجان بوده. این 
شهر فاصله كمی با رود ارس دارد و البته االن متروكه و خالی از سكنه است. در نخستین كار خودش یك 
حمله سریع به روستایی مسلمان نشین می كند و خشونت بسیاری راه می اندازد. مورخان همین جا 

تعجب خودشان را نشان می دهند؛ چرا كه خرمیان معموالً آدم هایی مهربان و صلح طلب بودند.

باركد را اسكن كنید و 
پادكست این گزارش را 

بشنوید

درباره بابك هنوز هم حرف و حدیث بسیار است. گروهی او را فرماندهی می دانند كه جز خشونت و حمله به افراد عادی و كاروان ها كاری نمی كرد. گروهی 
دیگر او را نماینده احساسات ملی ایرانیان می دانند. البته در شجاعت و استعدادش نمی توان شك داشت. چنان جذبه ای هم داشته كه هیچ كدام از خرمدینان 

جرأت رساندن امان نامه به او را نداشت. در نهایت اینكه تاریخ در این مورد هم مبهم باقی مانده و ظاهراً كه این مجادالت را پایانی نیست.
مجادله 
بی پایان

نیم نگاهی به قیام ها و شورش هایی كه همزمان با حكومت عباسیان اتفاق افتاد

شورش علیه سیاه جامگان
بعد از استیالی اعراب مسلمان بر ایران، كار كه به زمان امویان و عباسیان رسید، قیام ها یا شورش هایی نیز صورت گرفت. این شورش ها دالیل مختلفی داشت؛ از دالیل 
سیاسی و اجتماعی گرفته تا دالیل مذهبی و شخصی و اقتصادی. البته زمان عباسیان این شورش ها و قیام ها شكل خاص تر و جدی تری به خودش گرفته و در نهایت نیز 
موجب شد تا خلیفه عباسی در برابر ایرانیان، قدرتی نداشته باشد و صرفاً یك عنوان ظاهری و یك عروسك باشد. در نهایت اینكه از این شورش ها و قیام ها به عنوان تالش 
ایرانی ها برای بازیابی هویت و امپراتوری از دست رفته شان نیز یادشده است. با هم شورش ها و قیام های صورت گرفته در دوره عباسیان، چه آنها كه شكست خوردند و 

چه آنها كه به پیروزی رسیدند را مرور می كنیم.

 ابومسلم خراسانی
یكی از نخســتین شــورش ها را باید همین قیام ابومسلم 
خراســانی دانســت. او قیامش را از مرو آغاز كرده و سپس 
خراسان را در اختیار گرفت. چون مدعی دوستداری آل محمد 
هم بود، توانست وجهه ای برای خودش كسب كرده و حتی 
گروهی از شیعیان را هم با خودش همراه كند. در نهایت اینكه 
كارش باال گرفته و توانست مروان بن محمد، آخرین خلیفه 
اموی را از میان بردارد. بابت دست گرمی این كار بزرگ، البته 
كه والی خراسان هم شد ولی چون سیاست پدر و مادر ندارد، 
به دستور دومین خلیفه عباسی كشته شد تا عباسیان عماًل 

نشان بدهند كه به هیچ چیزی پایبند نیستند.

 به آفرید
در زمانه ابومســلم بود كه او قیام و حركت خــودش را در میانه 
نیشابور و هرات آغاز كرد. توانست افراد زیادی هم دور خودش 
جمع كرده و جنبش به آفریدان را ایجاد كند. این گروه نخستین 
شورشــیان ضد عرب بودند كه البته مشــخص نبود دین شان 
چیست. طوری كه حتی موبدان زرتشتی هم پیش ابومسلم رفتند 
و شكایت كردند كه مشخص نیست دین او چیست و نه مسلمان 
است و نه زرتشتی و باعث تباهي این دو مكتب شده. سرانجام هم 
كه او را در كوه های بادغیس افغانستان گرفتند و نزد ابومسلم برده 

و كشتند. او در واقع آیینی التقاطی ایجاد كرده بود.

 خرمدینان
یكی از بزرگ ترین قیام ها علیه عباسیان را همین خرمدینان شكل دادند. گفته 
می شود كه این گروه، بازماندگان مزدكیانی بودند كه در دوره  ای به دست ساسانیان 
قلع و قمع شدند. البته رفته رفته خیلی با نحله های دیگر هم تركیب شده و یك 
مكتب عجیبی را شكل دادند. در كل آدم های آرامی بودند اما بعد از قتل ابومسلم 
و سر برآوردن شورش های بومسلمیه، پای این گروه های آرام هم به قتل و غارت 
و خونریزی باز شد. بیشتر هم در روستاها ساكن بودند و كال گروه تحقیرشده ای 
محسوب می شدند. در نهایت با پیوستن بابك، كارشان باال گرفت و تبدیل به یكی 

از بزرگ ترین دشمنان عباسیان شدند.

 ُسنباد
ابومسلم كه كشته شد، قیام هایی به خونخواهی و با پرچم او هم 
اتفاق افتاد. یكی از همین قیام ها، شورش سنباد بود؛ كه درست 
2 ماه بعد از قتل ابومسلم اتفاق افتاد. البته تاریخ در مورد آن كمی 
مبهم است و خط و ربطی كه به ابومسلم داشته، چندان مشخص 
نیست. اما با این حال وقتی كه علم شورش را بلند كرد، خیلی ها به 
او پیوستند. حتی حدس می زنند كه خرمدینان هم به او پیوسته 
باشند. ابتدا نیشابور را گرفت. سپس سمت ری رفت و از طبرستان 
و... هم كمك خواست. می گویند سپاهی بین 60تا 100هزار تن 
فراهم آورد و سرانجام در میانه ری و همدان، توسط ارتش خلیفه 

عباسی در هم شكسته شد.

 استاد سیس
این شــورش هم به احتمال زیاد یك ســالی طول كشیده و از 
سال 150قمری شروع شده است. می گویند استاد سیس ابتدا 
همراه با عباسیان بوده، ولی یك دفعه خط عوض كرده و دست 
به شورش برداشته. در تاریخ انگیزه او از این شورش مبهم مانده 
است. گفته می شود كه آغاز این شورش، با آغاز سرپیچی اهالی 
بادغیس از بیعت با ولیعهدی مهدی، از خلفای عباسی، بوده است. 
بدین ترتیب كه اهالی این منطقه ابتدا گفتند كه مسلمان شده اند. 
سپس در كنار مهدی به جنگ كابل رفته و پیروز شده اند. اما به 

محض بازگشت، اسالم را نیز ترك كرده و قیام كردند.

 مازیار خرمدین
این ایرانی هم، از شــاهزادگان طبرستان بوده و كامال 
مشخص است كه شــورش او، یك شورش ضد عربی 
بوده است. او، پسر قارن و از نوادگان ونداد هرمز اسپهبد 
طبرستان بوده اســت. او در سامرا و به دستور معتصم 
كشته شــد؛ همزمان با بابك خرمدین. حتی نقلی در 
تاریخ وجود دارد كه معتصم، خلیفه عباســی، در بزم 
بزرگی كه بــرای پیروزی بر بابــك و مازیار و رومی ها 
داشته، به دختران دو سردار ایرانی تعرض كرده است. 
ابتدا در زندان بــود و از آن گریخت. نزد مأمون رفته و 
تظاهر به اسالم كرد. سپس به طبرستان رفته و امیر این 
منطقه شد. برخی مورخان خشــونت بسیاری را به او 
نسبت می دهند كه البته با بعضی از كارهای بعدی اش 

در تعارض است.

 َشریك
این قیام همزمان با اوج قدرت ابومســلم خراســانی و 
 البته ابتدای شــكل گیری دولت  عباسیان اتفاق افتاد. 
شریك بن شیخ مهری در سال 133قمری مردی عرب و 
البته خواستار حكومت علویان بود و با همراهی گروهی، 
سر به قیام برداشــت. محل قیام او هم بخارا در آسیای 
میانه بوده است. می گویند كه بیشتر سربازانش را هم 
اعراب تشكیل می دادند. می گویند كه تعداد سربازانش 
به 30هزار تن هم می رســید. این جماعــت ظاهرا از 
خشونت های ابومسلم خراســانی به خشم آمده و علم 
قیام برافراشــته بودند. جالب اینكه حتی امیران عرب 
بخارا و خوارزم و برزم هم با او دست یاری دادند. شریك 
سرانجام شكست خورده و بخارا توسط سربازان ابومسلم 

به آتش كشیده شد.

 شورش طبرستان
این شورش از سال 168تا 189هجری قمری در جریان 
بود؛ یعنی عمال 2 دهه. در ناحیه طبرستان هم اتفاق 
افتاد، همین گیالن و مازندران فعلی. این شــورش ها 
در پاسخ به ظلم و ستم عباسیان و اعراب و به رهبری 
اســپهبدان این منطقه رخ داد. نام این اسپهبد ونداد 
هرمز بود؛ پدربزرگ شاهزاده مازیار كه بعدها یكی دیگر 
از قیام ها علیه عباسیان را شكل داد. در روزی كه قیام 
او به عنوان سپهساالر آغاز شد، 20هزار نفر از سربازان و 
دست نشاندگان عباسیان كشته شدند. خلیفه عباسی 
گفت كه سر ونداد را می خواهد، اما كسی موفق به انجام 
این كار نشــد. تا اینكه با خلیفه بعدی صلح كرد و در 
نهایت، شــاهزادگان طبری به بغداد برده شدند تا این 

شورش هم تمام شود.

 مقنع 
یكی از بزرگ ترین شــورش های ضد عباســی را هم 
همین شورش مقنع می دانند كه از سال 158قمری 
شروع شده و هشــت ســالی هم به طول انجامید. او 
البته خیلی ابومســلم را قبول داشــت، اما در نهایت 
اینكه خودش را پیامبر و البتــه بعدها خدا خواند. در 
این قیام گروه زیادی از مــردم ماوراء النهر هم حضور 
داشتند، كسانی كه از طبقه فقرا و فرومایگان محسوب 
می شــدند. خودش هم فردی زیرك بود و كلی كتاب 
از پیشــینیان خوانده و حتی زبان عربی را مثل بلبل 
صحبت می كرد. جالب اینكه حتی وقتی می خواستند 
با او بیعت كنند و به قلعه اش رفتنــد، اجازه مالقات 
نمی دادند؛ می گفتند هــر كســی او را ببیند در دم 

خواهد مرد.



منطقه یك

منطقه ۲

تهران ما دیدنی های زیادی دارد؛ اینجا پنج منطقه دیدنی را معرفی كرده ایم

شگفت انگیزهای پایتخت

مسافر خانه 14
تهران به عنوان پایتخت ایران، ویژگی های خاصی دارد كه كمتر 
پایتختی در سراسر جهان می تواند با آن برابری كند؛ اینكه بیش 
از ۲۰۰ سال است كه عنوان پایتختی یك كشور را یدك می كشد، 
اینكه كوه، جنگل، رودخانه، دشت و دریاچه را در خود جای داده 
و اینكه با جمعیت باالی خود، جزو ركورددارهای فهرست جهانی 
اســت. پایتخت ایران، طی دهه های گذشته چند باری پوست 
انداخته و حاال تفاوت های زیادی با نیم قرن گذشته خود دارد. این 
شهر كه بیشتر به پایگاه سیاسی و اقتصادی شهرت یافته اما برای 
خودش جاذبه های گردشگری منحصر به فردی دارد. بیشتر این 
جاذبه ها در ۵ منطقه تهران متمركز شده اند. در این دوران كرونا 
خیلی با احتیاط و با رعایت همه پروتكل های بهداشتی باید به این 

جاذبه های گردشگری سر بزنید. اگر هم نه، می توانید این 
فهرست را نگه دارید برای روزهای بعد از كرونا.

خانه گردی

   بازی موبایلی آلپرازما
گاهی وقت ها بد نیســت درگیر 
بازی های نســبتا ترسناك هم 
بشــوید. البته این بــازی چون 
توسط ایرانی ها ســاخته شده، 
طبیعی است كه مثل بازی های 
موبایلی خارجی چندان خارج از 
عرف ترسناك نخواهد بود. ولی با 
این حال بهتر است كه نوجوان ها 
چندان درگیر با آن نباشند. این 
بازی یك بازی ساخته شــده در 
حوزه ماجراجویی و ترســناك 
و فكری اســت كه شما به عنوان 
بازیگــر، هربار باید سرنوشــت 
یكی از قربانیان پــروژه آلپرازما 
را دنبال كنید؛ در واقع هر قسمت 
از این بازی، سرنوشــت یكی از 
این افراد نگون بخت است. شما 
به عنوان كاراكتــر اصلی بازی، 
یك دفعه چشــم باز می كنید و 
می بینید كه در جایی جدید قرار 
گرفته اید؛ جایی كه نه جغرافیای 
آن و نه زمان را می شناسید. باید 
چه كار كنید؟ طبیعی است كه 
مثل هر آدم عاقلــی باید دنبال 
راه فــراری بگردید. شــما هم 
همین كار را كــرده و راه فرار را 
جست وجو می كنید. اما طراحان 
بازی پیشــاپیش فكر شــما را 
خوانده اند و برای هر اقدام شما، 
مراحلی را تــدارك دیده اند. به 
همین نسبت هرقدر كه سریع تر 
و جلوتر می روید تــا فرار كنید، 
اتفاقات عجیب و ترسناكی هم 
برای شما تدارك دیده می شود 
كه حسابی شما را غافلگیر كند. 
اما باید تیزهوش باشید و بتوانید 

از پس همه اینها بر بیایید.

فرار از سرنوشت 

پنجشنبه
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كوه های سربه فلك كشیده
اینكه یك پایتخت با رشته كوه های خود شــناخته شود، به لحاظ 
جهانی اعتبار و ابهت بیشــتری را برایش به همــراه می آورد. تداوم 

رشته كوه های البرز در شمالی ترین نقطه تهران به همراه چشم اندازی 
زیبا از قله دماوند، همه طبیعت را یكجا برای تهران به ارمغان آورده است. 

بی شك، منطقه یك كه درست در دامنه این رشته كوه قرار دارد، بیشترین 
تأثیر را از آب و هوای نسبتا كوهستانی این منطقه می برد. جاذبه گردشگری 

منطقه یك را می توان در چند بخش خالصه كرد كه شاید اكوتوریسم و طبیعت 
آن نسبت به سایر موارد، كمی چربش داشته باشد. برخورداری از روددره ها و 

فضای كوهستانی می تواند برای خیلی از شــهروندان و همینطور افرادی كه از 
كشورهای دیگر به تهران می آیند جذاب باشد. دربند و دركه به عنوان ۲تفرجگاه 

مهم این منطقه، سالیان درازی است كه میزبان اهالی ورزش و تكاپو است. عالوه بر 
اینكه تله كابین توچال هم می تواند در چند ماه از سال و بر فراز البرز میزبان عاشقان 

طبیعت و هوای پاك باشد. كمی پایین تر، در میدان تجریش زیارتگاه امامزاده صالح)ع( 
قرار دارد كه مهم ترین كانون مذهبی گردشگری این منطقه اســت. بنای این امامزاده و 

درختان اطراف آن یادآور خاطره های دور تهران هستند كه هنوز نشانه هایی از آنها باقی مانده 
است. كاخ موزه های نیاوران و سعدآباد هم بار تاریخی و فرهنگی این منطقه را به دوش می كشند.

برجی كه به آسمان می ساید
بزرگ ترین و معتبر ترین كانون گردشــگری منطقــه۲ در پای برجی 
قرار گرفته كه حاال عنوان نمــاد تهران را یدك می كشــد. مجموعه 
فرهنگی برج میالد تهران، سال هاســت  كه بــه مكانی برای برگزاری 
جشــنواره های مختلف فرهنگی و هنــری تبدیل شــده. میزبانی از 
هنرمندان و عالقه مندان عرصه موســیقی در ماه های مختلف سال، 
میزبانی از اهالی هنر همزمان با برگزاری جشنواره بین المللی فیلم فجر 
و همینطور حضور اقوام و عشایر ایرانی در برنامه های مختلف ازجمله 
مواردی است كه ساالنه میلیون ها گردشگر را به سوی برج می كشاند. 
اما این همه داستان نیست؛ چرا كه زمین اسكیت و زمین ویژه پینت بال  
را هم باید به امكانات مجموعه بزرگ برج میالد اضافه كرد. تماشــای 
نماهای مختلف تهــران در ارتفاع 4۰۰ متری و بر فــراز این برج بلند 

مخابراتی جهان چیزی نیست كه بشود به راحتی آن را از دست داد. در 
ضلع غربی برج میالد در منطقه ۲، پارك جنگلی پردیسان قرار دارد؛ 
منطقه ای حفاظت شده كه به دوستداران حیات وحش اختصاص یافته 
است. این پارك جنگلی دارای موزه تنوع زیستی، موزه آب و حیات وحش 
است كه هر كدام طرفداران فراوانی دارد. اما آنهایی كه می خواهند برای 
بهانه جذاب تری به پارك جنگلی پردیسان سر بزنند، بادبادك هایشان را 
فراموش نكنند. این پارك به منطقه بادبادك بازی پایتخت مشهور شده 
است. فضای باز پارك جنگلی پردیسان و نسیمی كه از پای رشته كوه 
البرز می وزد این امكان را برای شــهروندان فراهم می سازد تا فارغ از 
دنیای پرهیاهوی اطرافشان سری به دنیای كودكی بزنند و آرزو هایشان 

را همراه با بادبادك ها به هوا بفرستند.

گردهمایی ادیان توحیدی
بوستان قدیمی الله در ضلع شمالی بلوار كشاورز یكی از مهم ترین 
جاذبه های گردشگری منطقه ۶ تهران به شمار می رود. طرح اولیه این 
بوستان توسط ژوفه، مهندس مشهور فرانسوی ارائه شد و در سال 1۳4۵ 
به بهره برداری رسید. وجود تنوع باالی گیاهان و درختان به همراه كانون 
شطرنج بر جاذبه های این بوستان افزوده است. مجسمه ها و تندیس های 
متعددی نیز در این پارك و اطراف موزه هنرهای معاصر وجود دارد كه 
معروف ترین آنها مجسمه خیام و مجسمه ابوریحان بیرونی است. اما 
همزیستی پیروان ادیان الهی از ویژگی های بارز و از جاذبه های مهم منطقه 
۶ تهران به شمار می رود. وجود كلیسای سركیس مقدس كه از آن به عنوان 
نماد مسیحیت در تهران یاد می كنند، یكی از مراكز دینی شهروندان 
مسیحی محسوب می شود. این كلیسا با طرح مهندس معروف خود اوژن 
آفتاندیلیانس و با هزینه شخصی مارگار سركیسیان در سال1۳4۹ ساخته و 
سپس به مقر خلیفه گری ارامنه تهران تبدیل شد. مزار اسقف اعظم آرداك 
مانوكیان هم در این كلیسا قرار دارد. بوستان آب و آتش هم با امكاناتی 
همچون افالك نما، فانوس دریایی، پل ابراهیم و پل طبیعت پذیرای 
شهروندانی است كه به دنبال ورزش ها و تفریحات متنوع می گردند.

منطقه ۱۲

منطقه ۶

منطقه ۲۲

پایتختی برای پایتخت 
اگر بخواهیم سفری به روزهای گذشته بر این شهر 
شلوغ داشته باشیم، می بایست سری به قلب تهران 
بزنیم؛ به منطقه 1۲ كه نخســتین محله های تهران 
را در خود جای داده و مبدا پیدایش این شــهر شده 
است. محله سنگلج، پامنار، بازار و بهارستان به عنوان 
نخستین محله های پایتخت، روایتگر تاریخ ۲۰۰ ساله 
پرقدمت ترین پایتخت ایران هستند. این محله های 
قدیمی هنوز اصالت و هویت خود را حفظ كرده اند و 
با همین نام ها شناخته می شوند. راستش، برشمردن 
جاذبه های گردشــگری این منطقه از شــهر در این 

فرصت كوتاه نمی گنجد اما وجود كاخ موزه گلستان، 
شــمس العماره، بازار تهران و ایستگاه قدیمی رادیو 
در كنار یكدیگر همزیستی جذاب فرهنگ، تاریخ و 
هنر را به وجود آورده است. كمی آن طرف تر، خیابان 
ادیان یا همان ســی تیر قرار دارد؛ جایی كه مسجد، 
كنیسه، كلیســا و آتشــكده به عنوان عبادتگاه های 
پیروان ادیان مختلف همه در یك راسته قرار گرفته اند. 
بنای مجلس شورای اسالمی كه زنده كننده نخستین 
پارلمان مردمی ایرانی ها در واپسین روزهای سلطنت 
قاجارهاســت، هنوز در كنار میدان بهارستان نفس 

می كشــد. منطقه1۲ اما قلب معنــوی تهران هم 
به حساب می آید. مساجد قدیمی و معروفی همچون 
امام خمینی)ره(، مســجد عالی شــهید مطهری و 
مســجد لرزاده این هویت معنوی را پس از گذشت 
سال ها زنده نگه داشته اند. وجود كاروانسرای خانات، 
یكی دیگر از نگین های درخشــان این منطقه است 
كه در نزدیكی چهارراه مولــوی قرار دارد. خانه های 
قدیمی همچون پیرنیا و دبیرالملك و فخرالدوله به 
همراه ده ها خانه تاریخی دیگر هویت اصیل این شهر 

را زنده نگه می دارند.

جایی برای گردشگری 
همزیستی با كوه های سربه فلك كشیده البرز، روددره كن و پارك جنگلی 
چیتگر در كنار زمین های صاف و هموار فرصت را برای مدیران شهری 
مغتنم ساخته تا نگاهی متفاوت به این بخش غربی از شهر داشته 
باشند. منطقه۲۲ كه در ابتدا تنها از بابت جاذبه های طبیعی مورد 
توجه قرار داشت، رفته رفته به قطب جدید گردشگری پایتخت 
تبدیل شد، تا حدی كه از این منطقه به عنوان یكی از چشم اندازهای 
صنعت توریسم در خاورمیانه نام می برند. پارك جنگلی چیتگر با 
پیست دوچرخه سواری خود همه روزه میزبان هزاران شهروند عالقه مند 
به طبیعت است. دریاچه شهدای خلیج فارس در كنار این پارك جنگلی به 
جاذبه های طبیعی این منطقه افزوده است. دریاچه چیتگر عالوه بر فضای 
سرسبز و دلنشین خود، مجموعه بازی های آبی را هم در خود جای داده تا 
پاسخگوی همه نوع سلیقه باشد. مجموعه آبشار تهران هم در این منطقه قرار دارد 
كه یكی از نقاط جذاب گردشگری پایتخت به حساب می آید.

فرصت كردید سری به سرای كاظمی 
در محله امامزاده یحیی ع بزنید

خانه تهران قدیم
اینجا سرای كاظمی است، خانه ای كه هنوز ردپای 
معماری سنتی و اصیل ایرانی و اسالمی را می توان 
در آن پیدا كرد. ردپایی كه در حال محو شدن بود، 
ولی با كمك مدیران فرهنگی شهرمان دوباره جان 
گرفت و تبدیل به یك مركز فرهنگی و موزه شد. 
شاید نخســتین تصویری كه از مفهوم خانه های 
تاریخی و بــا هویت تهران در ذهن مان شــكل 
می گیرد، خانه های ویران یا در آستانه ویرانی است. 
حاال بر هیچ كس پوشیده نیست كه این معماری و 

این هویت پایتخت در خطر است.

 یك مركز فرهنگی تمام عیار
این خانه زیبا كــه در تصویر می بینیــد تبدیل به یك 
مركز فرهنگی تمام عیار در قلــب پایتخت و در محله 
امامزاده یحیی)ع( شده است. پس از تملك خانه كاظمی 
توسط شهرداری كه خود این اقدام هزینه بر و زمان بر بود، 
بخش اصلی كار كه بازســازی و مرمت بنا بود آغاز شد. 
ویژگی خاص سرای كاظمی حفظ هسته اصلی بنا و بافت 
سنتی آن بود. قسمت های مهم خانه ازجمله مطبخ خانه، 
بادگیر، اصطبل خانه، رختشویخانه، آب انبار و هشتی ها 

و ورودی ها و تاالر اصلی شكل خود را حفظ كرده است.

 مرمت در و پنجره  چوبی
استفاده از چوب برای ساختن در، پنجره، ستون ها و تیر 
سقف و چهارچوب از ویژگی های معماری ایرانی، اسالمی 
است كه در بخش های مختلف سرای كاظمی می توانید 
استفاده از چوب را مشاهده كنید. درخت های تبریزی، 
سپیدار، چنار، كاج و گردو ازجمله درخت هایی هستند 

كه از چوب آنها برای این كار استفاده می شود.

 مرمت شیشه های الوان
یكی از عناصری كه در سرای تاریخی كاظمی به كار رفته، 
شیشه است. در معماری ایرانی و اسالمی از شیشه های 
الوان به رنگ های سرخ، آبی، بنفش و سبز برای تأمین 
روشــنایی و تزیین در و پنجره و قاب های گنبدخانه و 
شبستان ها استفاده می شــده است. مرمت شیشه های 
سرای كاظمی با دستان هنرمند این استادكار انجام شد.

 عنصر معماری داخلی
تا دلتان بخواهد می توانیــد خانه های قدیمی در تهران 
پیدا كنید كه عنصری به نام معماری داخلی در ساخت 
آنها مشــهود اســت. با دیدن این خانه های قدیمی كه 
نسل شــان در حال انتقراض اســت می توان دریافت 
كه فرهنــگ و هویــت ایرانی برای خــودش تعریف و 
مشــخصه هایی دارد كه در معماری بناها به آنها توجه 

می شده است.

 موزه مردم شناسی
سرای كاظمی فقط یك خانه تاریخی نیست كه 
بازسازی شــده، در زیرزمین این خانه حاال یك 
موزه مردم شناسی دیدنی هم برپا شده است. در 
این موزه شما می توانید اطالعات بسیار جالبی 
در مورد تهران قدیم و مردم آن دوران به دســت 
بیاورید و حتی برخــی را در قالب عكس، فیلم و 

ماكت با چشم خود ببینید! 

 نگارخانه تهران قدیم
به تهران قدیم عالقه دارید؟ اگر سری به سرای 
كاظمی مرمت شده توسط شــهرداری بزنید، 
می توانید در نگارخانه تهران قدیم، پایتخت چند 
دهه قبل را از نزدیك تماشا كنید. نگارخانه  یكی 
دیگر از قسمت های ســرای كاظمی را تشكیل 
می دهد. موزه مشاهیر تهران قدیم و همچنین 
نمایشگاه عكس ۲بخش اصلی نگارخانه هستند.

با سرای كاظمی آشنا شوید
سرای كاظمی در سال1۳۰۳ توسط سیداحمدخان كاظمی مستوفی كه از مالكان بنام و مشهور 
تهران بوده از علی اصغرخان سرخه ای خریداری شد. طرح و شكل بنا در اواخر دوران قاجار شكل 
گرفت و در دوران پهلوی اول تكمیل شد. این بنا كه حدود 1۰۰ سال از ساخت آن می گذرد، با 
توجه به جدا شدن ازساختمان های كناری، با مساحتی حدود ۲۰۳۳ مترمربع باقی مانده است 
كه شامل 1۲1۵مترمربع عرصه و فضای باز و ۶۵۰ مترمربع عیان و زیر بناست. مرمت این خانه 
زیبا از سال1۳۸۶، به سفارش معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه1۲ طراحی و آغاز شد 
و كاربری مناسبی كه در  شأن محله و بنا باشد برای آن درنظرگرفته شد. حاال این خانه تبدیل 
به مركز فرهنگی زیبایي شده است كه عالوه بر كتابخانه تهران قدیم، نگارخانه ای بزرگ، مركز 
نمایش فیلم های تهران قدیم، موزه مردم شناسی، مركز مدیریت بافت تاریخی تهران قدیم و 

كالسی آموزشی را در دل خود جای داده است.
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ادامه از 
صفحه اول

6روز بدون فوتي در بوشهر
براساس آنچه وزارت بهداشــت اعالم كرده، كرونا تا 
ديروز )10دي99( جان55هزارو95نفر را در كشــور 
گرفته. با اين حال، از ابتداي آذر تا 10دي استان هاي 
ايالم، بوشــهر، هرمزگان، قم، خوزستان، كهگيلويه و 
بويراحمد، سمنان، خراسان شمالي، آذربايجان غربي، 
قزوين، كردستان، كرمانشاه، يزد، زنجان و چهارمحال 
و بختياري كمترين تعداد فوتي ناشي از كرونا را نسبت 

به استان هاي ديگر داشتند.
ايالم با 7روز بدون فوتي در رتبه نخست اين جدول و 
بوشهر با 6روز بدون فوتي ناشي از كرونا در رتبه دوم اين 
جدول قرار دارد. به گفته رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
بوشــهر، رعايت پروتكل هاي بهداشتي، ميزان ابتال و 
مرگ ومير در اين استان را 90درصد كاهش داده است. 
سعيد كشميري با قدرداني از همكاري همه جانبه مردم 
در رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي در مقابله با كرونا، 
درباره عملكرد مسئوالن استاني به همشهري مي گويد: 
ما اختيــارات كاملي به مديران ادارات، ســازمان ها و 
بانك ها داديم تا آنها پاسخگوي اين باشند كه در حوزه 
تحت نظارتشان تا چه اندازه پروتكل ها رعايت مي شود. 
همچنيــن فرمانداران نقش مهمــي در مديريت اين 
بيماري داشتند و توانستند به خوبي محدوديت ها را در 

شهرهاي استان به اجرا در بياورند.
او با بيان اينكه اكنون همه شهرســتان هاي 10گانه 
بوشــهر در وضعيت زرد قرار دارند، درباره كاهش آمار 
فوتي هاي كرونا در اين استان مي افزايد: ما در بدترين 
وضعيت هفته اي 50مرگ ناشــي از كرونا داشتيم كه 
اكنون به هفته اي 3مرگ كاهش پيدا كرده است. در 
آذرماه نيز اين تعداد دو برابر يعني هفته اي 6مرگ بود 

كه با سختگيري هاي ســتاد كرونا براي رعايت اصول 
بهداشــتي، اين ميزان فوتي كاهش چشمگيري پيدا 
كرده است. كشــميري نقش آموزش در پايين آمدن 
آمار ابتال به كرونا را اساسي عنوان مي  كند و مي گويد: 
ما با اســتفاده از ظرفيت هايي مثل راديو و تلويزيون و 
شبكه هاي اجتماعي توانستيم مردم را نسبت به اجراي 
محدوديت ها آگاه و مجاب كنيم. پس از اين نيز مردم 
بايد نسبت به رنگ بندي كرونايي عادي انگاري نكرده و 
سختگيرانه پروتكل هاي بهداشتي را رعايت كنند تا از 

پيك سخت زمستان عبور كنيم.

آخرين آمار استان هاي شمالي
اگر چه آمار ابتال و مرگ ومير ناشي از كرونا در تمامي 
استان ها روندي نزولي داشــته، اما مازندران از همان 
روزهاي ابتدايي تاكنون همچنان با افزايش ابتال مواجه 
اســت. طبق آخرين آماري كه سامانه ماسك منتشر 
كرده، 4شهرســتان اســتان مازندران شامل ساري، 
سوادكوه، آمل و رامسر از امروز)پنجشنبه 11دي( در 

وضعيت قرمز قرار گرفتند. 
استان گيالن نيز كه همچون مازندران پس از اعمال 
محدوديت ها رونــدي صعودي از نظر ابتــال به كرونا 
داشت، اكنون به شرايطي نزولي و نسبتا با ثبات رسيده 
و پس از مدت هــا در اين هفته آمار بستري شــدگان 
كرونا در گيالن بــه رقمي كمتر از 500نفر رســيده 
اســت. شهرســتان هاي ســياهكل و املش در اين 
استان كه هفته گذشــته در وضعيت نارنجي بودند، با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي اكنون در وضعيت زرد 
به سرمي برند و شهرستان رضوانشهر در وضعيت ناپايدار 

كرونايي قرار دارد .

در بين استان هاي شمالي، گلســتان بيش از همه در 
وضعيتي شكننده قرار دارد. با وجود اينكه اوايل هفته 
اين استان با كاهش آمار فوتي هاي كرونايي همراه بود، 
اما طي 2روز گذشته تعداد بيماران بدحال كه در بخش 
مراقبت هاي ويژه بستري هستند، افزايش يافت. تعداد 
فوتي هاي ناشي از كرونا نيز كه يك رقمي شده بود، در 
مقايسه با روزهاي قبل دوبرابر شد. به گفته عبدالرضا 
فاضل، رئيس دانشــگاه علوم پزشكي گلستان اكنون 
9شهرستان استان در وضعيت زرد و 5شهرستان در 

وضعيت نارنجي قرار دارند.

كاهش بيش از 50درصدي آمار فوتي ها
تازه تريــن گزارش هــا حاكي از آن اســت كــه آمار 
فوت شــدگان كرونــا در برخــي اســتان ها بيش از 
50درصد كاهش پيدا كرده اســت. سخنگوي علوم 
پزشكي اصفهان از كاهش 80درصدي موارد بستري 
و 60درصــدي ميــزان مرگ ومير ناشــي از بيماري 

كوويد-19 خبر مي دهد.
آرش نجيمي با اشاره به شــيب كاهشي آمار بستري 
و ابتــال در چند روز اخيــر به همشــهري مي گويد: 
ازجمله مــوارد قابل توجه كاهش مــوارد مرگ ومير 
و بيماران بدحال اســت، به طوري كه تعداد بيماران 
 )ICU( بدحال و بســتري در بخش مراقبت هاي ويژه
بيمارستان ها از حدود 390 به زير 200نفر رسيده است. 
به تبع آن نيز ميزان مرگ ومير كاهش يافته و از محدوده 
40نفر به حدود 10 تا 20نفر رسيده است. همين امر 
باعث شد تا استراحت خوبي به كادر درمان و پرستاران 

داده شود و بتوانند كمي تجديد قوا كنند.
وي با بيان اينكه تعداد بيماران بستري در بيمارستان 

شريعتي اصفهان و بيمارستان عيسي بن مريم)ع( به 
نصف رسيده است، مي افزايد: طبق برنامه هاي دانشگاه 
علوم پزشكي اصفهان قرار بود با توجه به روند افزايشي 
بيماران كرونايي چند بيمارســتان تخصصي ازجمله 
فيض، سوانح سوختگي و شــهيد چمران اصفهان نيز 
در آذر به جمع بيمارستان هاي مرجع كرونا بپيوندند 
كه اين برنامه نيز متوقف شــد. به گفته نجيمي، روند 
كاهشي در شهرستان هاي استان نيز برقرار و كاهش 
تعداد بستري مشهود اســت. او تأكيد مي كند اجراي 
طرح حافظان ســالمت محله محور )شــهيد سردار 
سليماني( نيز نقش بســزايي در بهبود شرايط شيوع 

بيماري كرونا داشت.
سخنگوي ســتاد كروناي اصفهان با اشــاره به اينكه 
بيشترين پوشــش طرح حافظان سالمت محله محور 
در شهرستان هاي اردستان، نطنز و مباركه بوده است، 
توضيح مي دهد كه بيشترين بيماران شناسايي شده نيز 
در نجف آباد و نطنز بودند. او مي گويد: همچنين بيش از 
1100پايگاه در اين طرح در استان اصفهان فعال است 
كه حاصل فعاليت آنها پوشــش 60درصدي جمعيت 
استان در غربالگري كرونا، 79درصد پيگيري بيماران، 
52درصد رهگيري افراد در معــرض تماس با بيمار و 

كاهش ميزان بستري و مرگ ومير ناشي از كروناست.
در خوزستان نيز آمار مرگ ومير بر اثر كرونا تا پيش از 
اجراي طرح شهيد قاسم سليماني 98مورد بود كه اين 
آمار بعد از اجراي طرح در دي ماه به 23مورد رســيده 
و كاهش 76درصدي را نشــان مي دهد. سيدمحمد 
علوي، رئيس مركز بهداشــت خوزســتان مي گويد: 
تابســتان با پيك كرونا در اســتان خوزستان مواجه 
بوديم، درحالي كه انتظار مي رفــت آمار كاهش يابد. 

در نتيجه رفتار ويروس كرونا قابل پيش بيني نيست و 
نبايد با كاهش آمار مغرور شويم، بايد آمادگي مديريت 
را داشته باشيم. همچنين رئيس دانشگاه علوم پزشكي 
زاهدان با بيان اينكه در 7روز اخير هيچ مورد مرگي در 
بيمارستان بوعلي زاهدان اتفاق نيفتاده است، عنوان 
مي كند كه موارد مرگ ومير ناشي از كرونا در سيستان 

و بلوچستان بيش از 50درصد كاهش يافته است.
سيدمحمد هاشمي شــهري با توضيح اينكه استمرار 
اين موفقيت همچنان نيازمند رعايت شيوه نامه هاي 
بهداشتي در سطوح فردي، خانوادگي و اجتماعي است، 
مي گويد: اگر كرونا را دســت كم بگيريم و رفتارهاي 
پيشــگيرانه را كاهش دهيم، احتمال وقوع موج هاي 
آينده كرونا وجود دارد. وي سرماي هوا و تجمع اعضاي 
خانواده در فضاهاي با تهويه كم هوا را ازجمله تهديدات 
آتي براي مديريت بيماري هاي تنفسي ازجمله كرونا 
در اســتان عنوان مي كند و مي افزايد: هرچه از فصل 
سرد ســال مي گذرد، حذف دورهمي هاي خانوادگي 
اهميت بيشتري مي يابد و الزم است عضو خانواده كه 
عالئم بيماري تنفسي دارد، هرچه سريع تر از افراد سالم 

خانواده جدا شود.
  

هرچند طبق گفته ســعيد نمكي، وزير بهداشــت، 
مرگ ومير ناشي از كرونا تاكنون حداقل 50 تا 60درصد 
كاهش پيدا كرده است، با اين حال وضعيت بسياري 
از استان ها همچنان متزلزل و شــكننده است. با اين 
همه در روزهاي باقي مانده از فصل زمســتان رعايت 
محدوديت ها و پروتكل هاي بهداشتي مي تواند از وقوع 
موج چهارم كرونا پيشــگيري كند و نزديك شدن به 

پايان اين پاندمي بزرگ را رقم بزند.

 شيب نزولي كرونا اميدواركننده است

كرونا در كل كشور روند نزولي  در پيش گرفته و 15استان توانسته اند روزهاي بدون فوت را ثبت كنند، اما 
اين پايان ماجرا نيست و بي توجهي به پروتكل هاي بهداشتي مي تواند مجددا شيب بيماري را صعودي كند

15 استان بدون مرگ
پيگيري

 ايالم؛ صدرنشين 
روزهاي بدون فوت كرونايي

استان ايالم كه در ماه هاي مهر و آبان وضعيت قرمز را تجربه مي كرد و 
3شهرستان آن در وضعيت سياه قرار داشت، با اعمال محدوديت هاي 
هوشمند و رعايت دقيق تدابير توصيه شده، حاال با ثبت 7روز بدون فوتي 

در جايگاه اول قرار گرفته است.
به نظر مي رسد اجراي 3طرح كرونايي شامل مديريت، نظارت و آموزش 
محله محور، محدوديت تردد و ورود و خروج به شهرهاي قرمز و نارنجي 
و تعطيلي نسبتا وسيع در سيســتم اداري و بازار كه از اول آذر در اين 
استان به اجرا در آمد، توانسته تأثير زيادي در كاهش روند شيوع بيماري 
در ايالم داشته باشــد. جميل صادقي فر، معاون علوم پزشكي ايالم در 
اين باره مي گويد: پيك بيماري در استان ما آبان ماه بود كه ما در اين  ماه 
217فوتي كرونا داشتيم. يا به طور مثال در يك روز 539مورد مثبت را 
شناسايي كرديم و 107مورد بستري و 14فوتي داشتيم. اين اعداد براي 
استاني با مساحت ايالم و با اين جمعيت، آمار زيادي بود. به همين علت 
پس از اعالم محدوديت هاي كرونا از ابتداي آذر ستادهاي استاني به جد 
پيگير اجراي مصوبات بودند و در مرحله اول با گروه شغلي 2 به تعامل 
رســيديم و آنها نيز نهايت همكاري و همراهي را داشتند و توانستيم 
بســياري از فروشــگاه ها و پاســاژها را تعطيل كنيم و در يك مقطع 
2هفته اي بازار تعطيل شد و در هسته مركزي شهر هم محدوديت هايي 

براي ترددها ايجاد شد.
وي با بيان اينكه طبق اعالم وزارت كشور بيشترين رعايت پروتكل  هاي 
بهداشتي از سوي اصناف و مردم در ايالم انجام شد، اضافه مي كند: در 
بحث منع ترددهاي بين شــهري نيز با كمك پليس راهور توانســتيم 
عملكرد مطلوبي داشته باشيم و خوشبختانه سفرهاي بين شهري تقريبا 
به صفر رســيد. ما در آذر ماه به طور ميانگين هر روز يك فوتي داشتيم 

اما از ابتداي دي ماه تاكنون 7روز بدون فوتي را پشت سر گذاشته ايم.

پاييز سختي كه همه استان هاي كشور را در وضعيت 
قرمز و نارنجي كرونا قرار داده بود، به پايان رسيد 
و حاال در ابتداي فصل زمستان و با گذشت بيش از 
يك  ماه از اعمال محدوديت هاي سراسري، شيوع كرونا در همه مناطق روندي نزولي يافته است. 
حذف رنگ قرمز از نقشه كرونايي استان هاي ايران و جايگزيني آن با رنگ نارنجي و زرد در برخي 
استان ها ازجمله ايالم و بوشهر نمود بيشتري داشته و در استان هاي كرمان و آذربايجان شرقي 
چند شهر به رنگ سفيد درآمدند. مازندران تنها استان كشور است كه برخالف ساير استان ها، 
همچنان روند ابتال به كرونا در آن صعودي اســت و 4شهر آن بار ديگر از وضعيت نارنجي به قرمز 

رسيده. براساس آخرين داده هاي تحليلي، از امروز ۳۸1شهرستان زرد، 6۳شهرستان نارنجي و 
4شهرستان قرمز خواهند بود. با اينكه هنوز هيچ استاني به وضعيت سفيد نرسيده و تنها چند شهر 
سفيد شده اند، اما در اين مدت 15استان توانسته اند روزهاي بدون فوتي كرونايي را در آمار خود ثبت 
كنند. برخي بيمارستان ها نيز با تالش كادر درمان و همراهي مردم تا حدود زيادي خالي از بيماران 
بدحال كرونايي شده و به وضعيت عادي بازگشته اند. با اين حال، كارشناسان حوزه بهداشت و درمان 
معتقدند روند نزولي شيوع كرونا در كشور ناپايدار و شكننده است و اگر بي توجهي به پروتكل هاي 
بهداشتي، تردد شبانه و سفرهاي برون شهري و استفاده نكردن از ماسك دوباره رواج يابد، آمار 
مبتاليان و به تبع آن جان باختگان بار ديگر افزايش مي يابد و با موج چهارم كرونا مواجه خواهيم شد.

شهر نارنجیشهر زردنام استان
روزهای بدون فوتی 

 ناشی از کرونا 
)1 آذر تا 10 دی 99(

-616مازندران
-511گیالن

-2611خراسان رضوی
-118آذربایجان شرقی

-176کرمان
-106تهران

-95گلستان
-55همدان
-164اصفهان
1 روز104زنجان

1 روز134آذربایجان غربی
2 روز54کهگیلویه و بویراحمد

-83خراسان جنوبی
2 روز53خراسان شمالی

1 روز73چهارمحال و بختیاری
-63اردبیل
-83مرکزی

2 روز113کرمانشاه
1 روز33قزوین
7 روز113ایالم

-193سیستان و بلوچستان
-252فارس
1 روز62سمنان
-101لرستان
-51البرز
1 روز91یزد

1 روز311خوزستان
3 روز141هرمزگان

3 روز-1قم
2 روز-10کردستان

6 روز-10بوشهر

پايداري شديد هوا 
شهرهاي بزرگ كشور سال هاســت با آلودگي هوا دست وپنجه نرم  
كرده اند و مجموعه اقداماتي كه تا كنون براي مقابله با اين مشــكل 
انجام شده موثر نبوده است. در بخش اقدامات غيرمستقيم، ساخت 
مترو در كالنشــهرها مؤثر بود، اما نتوانست همه سفرهاي شهري را 
پوشش دهد و به دليل بي مهري هاي دولتي و عدم تخصيص بودجه 
كافي نتوانسته آنگونه كه بايد توسعه پيدا كند. در چنين شرايطي، 
تنها عامل كاهش آلودگي هوا، باد و باران اســت؛ حتي تعطيلي هاي 
طوالني مدت نيز از آلودگي هوا كم نمي كند و تنها دايره افزايش آن را 
محدود كرده است؛ بنابراين در ماه هاي سرد سال كه هوا با پايداري 
شديد توده هاي هوايي مواجه مي شود، آلودگي هوا به آساني افزايش 
مي يابد. اگرچه از ســال96 ســامانه پيش بيني آلودگي هوا با صرف 
ميلياردها تومان در تهران آغاز به كار كرد، اما در بهترين حالت توانست 
شاخص كلي كيفيت هواي 3روز پيش رو را اعالم كند. 10استان كشور 
نيز قرار است با بودجه دولت به اين سامانه مجهز شوند، اما آلودگي هوا 
با صرف چنين هزينه هايي كم نشده و نمي شود و بايد سراغ راه هاي 

عملي مؤثر رفت.

جاي خالي مديريت يكپارچه
قريب به اتفاق كالنشهرهاي جهان با دولت هاي محلي اداره مي شوند. 
بدين ترتيب در هر بحران و مشكلي كه دامنگير مردم اين شهرها شود، 
شــهرداران به عنوان نمايندگان تام االختيار با همكاري ديگر نهادها 
تصميم مي گيرند و منجي مسائل شهر از جمله هواي پاك مي شوند. در 
قانون كشور ما اين مهم در قالب »مديريت يكپارچه شهري« ديده شده 
كه طبق قانون برنامه هاي سوم، چهارم و پنجم بايد در كالنشهرهاي 
كشور اجرايي مي شــد، اما هيچ گاه اين ايده به اجرا نزديك هم نشد.  
ناگفته پيداست كه در بحران هاي محيط زيستي و همه گير اگر مديريت 
مؤثر از سوي يك نهاد باالدستي صورت نگيرد، ساير نهادهاي قدرتمند 
به دستورات تمكين نمي كنند. در چنين شرايطي، طبق قانون هواي 
پاك مصوب1397 مجلس شوراي اسالمي، 14نهاد به طور مستقيم 
دخيل و مؤثر در كاهش آلودگي هوا هستند كه به نظر مي رسد حتي 
شخص رئيس جمهور نيز نتوانســته از قدرت خود براي همراه كردن 
همه اين دستگاه ها استفاده كند. بدين ترتيب فقدان مديريت مؤثر از 

مهم ترين مشكالت در مسير كاهش آلودگي هواي كشور است.

وظيفه شهرداري چيست؟
براساس قانون هواي پاك، هيچ مسئوليت مستقيمي در برابر آلودگي 
هوا به شهرداري ها سپرده نشده است. اين وظايف در قانون به وزارت 
كشور سپرده شده است. طبق قانون هواي پاك وظايف شهرداري ها  
شــامل نظارت بر نصب فيلتر دوده براي خودروهاي ديزلي سنگين، 
تعيين تكليف تاكسي هاي فرســوده و جايگزيني آنها با تاكسي هاي 
هيبريدي و برقي، تدوين برنامه مديريت تقاضاي ســفر براي كاهش 
سفرهاي درون شــهري، برقي كردن شــركت هاي حمل ونقل پيك 
موتوري و ايجاد زيرســاخت هاي اجراي طرح هــاي كاهش آلودگي 
هوا ازجمله طــرح كاهش )LEZ( اســت. در عين حال بخشــي از 
نوسازي ناوگان حمل ونقل )50درصد در مترو و 17درصد در اتوبوس( 
وظيفه شهرداري است كه به علت عدم همراهي وزارت كشور در همه 

كالنشهرهاي كشور به ميزان يك دهه عقب افتادگي دارد.

مديريت آلودگي هواي تهران با استاندار است!
»مديريت آلودگي هواي تهران با اســتاندار و جلوگيري از تخلفات با 
دادستان است«؛ عيسي كالنتري، رئيس سازمان محيط زيست ديروز 
در حاشيه جلسه هيأت دولت، با اعالم اين جمله تأكيد كرد كه وضعيت 
آلودگي هواي تهران قرمز اســت و در اين شرايط استاندار تهران بايد 

براســاس اختيارات خود تصميم به تعطيلي يا ادامه فعاليت ها بگيرد. 
كالنتري گفت: بايد از رفت وآمد خودروهاي ديزلي جلوگيري و فعاليت 
نيروگاه ها كنترل شود. نمي توانيم به صرف اينكه مي خواهيم برق توليد 
كنيم و گاز نداريم، مازوت دهيم و هواي شــهر را به اين روز بيندازيم. 
كالنتري گفت: قانون هواي پاك در تهران زير پا گذاشــته مي شود و 

مسئول رسيدگي به اين وضعيت دادستاني است.

چرا شهرها تعطيل نشدند؟
طبق دســتورالعمل  مشــترك كميته هاي اضطــرار آلودگي هوا در 
كالنشهرهاي كشور، در پي رسيدن شــاخص به عدد 150 و باالتر و 
پيش بيني پايداري آلودگي، بايد شــهرها تعطيل شوند. ديروز شهر 
اصفهان با توجه به اين بند دستورالعمل  تعطيل شد و هواي اين شهر از 
شاخص 176 و شرايط ناسالم براي همه پا فراتر نگذاشت. در تهران اما 
ديروز شاخص ساعت 11صبح عدد 167 بود، ولي در ترافيك عصرگاهي 
در برخي مناطق شــاخص از عدد 200 هم فراتر رفت. اين شرايط در 
پايان هفته جاري و آغاز هفته بعد نيز ادامه خواهد داشت. با اين حال، 

مسئوليت تعطيلي پايتخت برعهده مقامات دولتي است.

آزادي منابع آالينده
يكي از پرسش هاي اصلي در شــرايط فعلي اين است كه چرا با وجود 
تعطيلي مدارس و دانشــگاه ها هنوز آلودگي هوا در شهرها ادامه دارد؟ 
طبق برآوردها در شــهري نظير تهران امســال اگر كرونــا نبود بايد 
21ميليون سفر شــهري روزانه انجام مي شــد، اما اين عدد هم اكنون 

17ميليون سفر روزانه است و در شرايطي كه وسايل حمل ونقل فعلي در 
شهر تردد مي كنند، براي آلوده كردن هوا حتي نيمي از همين 17ميليون 
سفر هم كافي است. از سويي به جز بخش كمي از خودروهاي شخصي، 
همه منابع آالينده آزادانه كار خود را ادامه مي دهند؛ در سال كرونا هيچ 
موتورسيكلتي از شهر كم نشده بلكه با ترخيص موتورهاي رسوبي، به 
تعداد قبلي نيز اضافه شده است، وانت ها آزادانه هوا را آلوده مي كنند، 
كاميون ها و كاميونت ها همچنان در معابر شهري مي تازند و به دليل نبود 
اعتبارات اتوبوس هاي فرسوده  نيز نوسازي نشده اند؛ حال بايد پرسيد 

آلودگي هوا با تداوم چنين شرايطي چگونه بايد كم شود؟

پيش بيني شرايط پيش رو
آلودگي هوا در كالنشهرهاي كشــور در بهترين حالت تا 5روز آينده 
ادامه دارد. آنگونه كه اطالعات ســامانه هاي هواشناسي جهاني نشان 
مي دهد، هر 8كالنشــهر درگير با آلودگي هواي كشور يعني تهران، 
اصفهان، كرج، اراك، قزوين، تبريز، مشهد و اهواز تا نيمه هفته آينده 
درگير آلودگي هواي مستمر خواهند بود و ساكنان اين شهرها به اين 
زودي ها  نمي توانند رنگ آسمان آبي را ببينند. طي اين دوره تا پايان روز 
دوشنبه، 15دي پايداري و سكون مستمر جو همراه با آسماني صاف در 
بيشتر مناطق كشور حاكم خواهد بود. تهران نيز كه ديروز به وضعيت 
قرمز و شرايط اضطرار و هواي ناسالم براي همه رسيده بود، طي امروز 
پنجشنبه با انباشت آالينده ها بار ديگر در شرايط اضطراري قرار خواهد 
گرفت و كيفيت هوا در بيشتر نواحي در وضعيت آلودگي شديد باقي 
خواهد ماند. بدين ترتيب با عدم وزش باد مؤثر و آغاز تردد خودروها و 

تجمع آالينده ها پيش بيني مي شود در ساعات پاياني امروز كيفيت هوا 
در شرايط ناسالم و ناسالم براي گروه هاي حساس قرار بگيرد كه ناشي 
از افزايش ترافيك، پايداري جو و عدم وزش باد مؤثر است. روز جمعه نيز 

بي شك هوا آلوده باقي خواهد ماند.

مازوت سوزها چه شدند؟
در پي گزارش روز گذشــته روزنامه همشــهري با عنوان »برخورد با 
مازوت سوزي« حســين رجبي، اســتاندار مركزي، فرماندار شازند و 
سازمان حفاظت محيط زيســت در كنار دستگاه قضايي وارد موضوع 
شــدند تا مصوبه كارگروه ملي كاهش آلودگي هوا درباره ممنوعيت 
مصرف مازوت در نيروگاه حرارتي شــازند را اجرايــي كنند. به گفته 
فرماندار شازند، تاكنون 2واحد آالينده اين نيروگاه پلمب شده است. 
رضا ميرزايي، مديركل محيط زيست استان مركزي نيز اعالم كرد كه 
سرپيچي از مصوبات كارگروه اضطرار آلودگي هواي استان مركزي كار 
دست نيروگاه حرارتي شازند داد. در آخرين جلسه كارگروه ملي كاهش 
آلودگي هوا، مصوب شده بود در شــرايط خاص و ويژه، نيروگاه شازند 
حداكثر 2ميليون ليتر سوخت مازوت داشته باشد، اما مسئوالن نيروگاه 
به اين مصوبه پايبند نبودند و به دســتور مقام قضايي 2واحد توليدي 

نيروگاه حرارتي شازند از مدار توليد خارج شد.

واقعيت مازوت سوزي نيروگاهي 
يكــي از مهم تريــن چالش هــا در عرصه كيفيــت هــوا مربوط به 
مصرف كنندگان صنعتي مازوت است. براي دريافتن حجم آاليندگي 
نيروگاه ها و كارخانه هايي كه مازوت مي سوزانند، به اين مقايسه ساده 
توجه كنيد. يك كاميون وقتي بــه معاينه فني مراجعه مي كند، هيچ 
مالك مشخصي براي تست آاليندگي ندارد و بايد فقط دود خروجي 
آن كدر نباشــد. اين كدر بودن مربوط به ذرات كربن ســياه است كه 
بسيار مهلك و سمي هســتند و اهميت كاهش آنها در محيط زيست 
شهري، 400برابر آالينده هاي سواري است. از طرفي گازوئيل همان 
نفت گاز است كه در ستون تقطير نفت خام باالتر از نفت كوره و قير قرار 
دارد. در عين حال مازوتي كه نيروگاه ها مي سوزانند هزار برابر، كربن 
سياه بيشتري در خود دارد و سوخت سنگين تر و مهلك تري محسوب 
مي شــود. در چنين شــرايطي خروجي هاي نيروگاهي و كارخانه اي 
تا هزار برابر يك كاميون حجم خروجي دودكشــي دارند و اين يعني 
نيروگاه هاي مازوت سوز، به اندازه هزاران كاميون ، آالينده جوي در هوا 
پراكنده مي كنند و وقتي دودكش آنها طي ساعات مستمر روشن باشد، 

روزگار هوا سياه و سياه تر مي شود.

11 واحد متخلف
پس از طرح موضوع مازوت سوزي برخي نيروگاه ها، روزنامه همشهري، 
در گفت وگو با يكي از مسئوالن رسانه اي شركت پخش فرآورده هاي 
نفتي و همچنين مديركل پايش محيط زيست اســتان تهران از آنها  
خواست آمار مصرف مازوت در نيروگاه ها و صنايع را اعالم كنند. مسئول 
رسانه اي شركت پخش فرآورده هاي نفتي از منتفي شدن توزيع مازوت 
در نيروگاه هاي تهران خبر داد؛ درحالي كه آمار مازوت سوزي نيروگاه ها 
از سوي معاون محيط زيست انســاني سازمان حفاظت محيط زيست 
اعالم شد. مديركل پايش محيط زيست استان تهران هم كه پيش تر به 
همشهري خبر داده بود كه در تهران مازوت سوزي صورت نمي گيرد، 
ديروز به ايســنا گفت: 11واحد متخلف تهران در هفته جاري پلمب 
شده اند و برخوردهاي قانوني با واحدهاي آالينده ادامه دارد. همچنين 
درحالي كه سازمان حفاظت محيط زيست اعالم كرده بود، در اصفهان 
مازوت استفاده نمي شود، حســينعلي حاجي دليگاني، نماينده مردم 
شاهين شهر در مجلس از وزراي نيرو و نفت خواست كه از به كارگيري 

سوخت مازوت در نيروگاه هاي اصفهان جلوگيري شود.

آلودگي هوا ادامه دار است و در اين شرايط، مديريت واحد براي حل فوري معضل آلودگي هواي شهرها وجود ندارد

سيدمحمد فخار
خبر نگار

نه راه پس داريم و نه راه پيش. تا سال پيش هر وقت بحران آلودگي هوا پيش مي آمد، 
تنها گزينه مؤثر رفتن به سفر و مناطق خوش آب وهوا بود تا باد و باران برسد و هواي 
شهر را تازه كند. حاال كه سفر هم ممنوع شده، همين است و همين؛ آلودگي هوا. 
تعطيلي هاي كرونا و كاهش سفرهاي شهري هم دردي را درمان نكرد و شرايط بد و بدتر شد. نگران كننده تر اينكه اين آلودگي تا 
نيمه هفته آينده ادامه مي يابد و در چنين شرايطي تنها راه چاره، ورود مديريت يكپارچه با اختيار تام و تمام براي تصميم گيري در 

برابر تمامي آالينده هاي خرد و كالن است.

آسمان شهرها سياه تر مي شوند

فاطمه عباسي
خبر نگار

گزارش به مردم درباره آلودگي هوا
از رده خارج كردن خودروهاي فرســوده، توليد 
و عرضه سوخت اســتاندارد، ارتقاي استاندارد 
خودروهاي نو، تجديد و توســعه ناوگان حمل ونقل عمومي، تبيين 
شرايط اضطرار آلودگي هوا، پايش و كنترل آلودگي صنايع، آاليندگي 
موتورخانه ها و ســامانه هاي احتراق خانگي، بيابان زدايي و مقابله با 
گردوغبار، توســعه انرژي هاي تجديدپذير و ايجاد شــعب تخصصي 
رسيدگي به تخلفات محيط زيست در مراجع قضايي از اهم مواردي 
است كه در اين قانون مطرح شده است. با وجود گذشت 3سال از ابالغ 
اين قانون و به رغم تهيه بالغ بر 11آيين نامه اجرايي متأســفانه روند 
اجراي قانون هواي پاك بسيار كند و بطئي بوده است. درحقيقت اگر 
در همين مدت نيز حركت دستگاه هاي مسئول متناسب با محورها و 
تكاليف پيش بيني شده در قانون انجام مي شد، روزهاي ناسالم كمتري 
را در شهرهاي بزرگ كشــور شاهد بوديم. عدم اســقاط خودروها و 
موتورسيكلت هاي فرسوده مطابق برنامه پيش بيني شده در آيين نامه 
ماده8 قانون، توزيع نامناسب سوخت نفت گاز يورو4 در جايگاه هاي 
كالنشهرها و محورهاي مواصالتي كه دقيقا در آيين نامه ماده4 قانون 
تعيين شده بود، ارتقاي استاندارد خودروهاي بنزيني كه بايد از ابتداي 
ســال98 اجرا مي شــد و به داليلي معوق ماند، تجديد كند ناوگان 
حمل ونقل عمومي، تداوم مصرف سوخت مازوت در نيروگاه ها و صنايع 
كالنشهرها به رغم ممنوعيت استفاده در فصول سرد سال و بسياري 
از محورهاي مؤثر در كاهش آلودگي هوا كه برخي به واسطه تحريم ها 
و مشكالتي كه كشور با آن مواجه است امكان تحقق نيافت و بعضي 
نيز به دليل در اولويت نبودن مســائل زيست محيطي مشمول زمان 
شدند، همگي از عوامل تشــديد آلودگي هوا هستند. اقدامات مثبت 
انجام شده در زمينه معاينه فني خودروها، توسعه خطوط مترو، اجراي 
طرح هاي مديريت ترافيك، بهبود كيفيت ســوخت بنزين از منظر 
بنزن و آروماتيك ها و حذف سرب از سوخت، در مقابل روند فزاينده 
بارگذاري ها در تهران به ويژه افزايش خودروهاي شخصي موجب شد 
كه اين اقدامات نتوانند محملي اثر گذار براي مقابله با آلودگي هوا در 
شرايط وارونگي دما باشند؛ هرچند توانستند از روزهاي ناسالم و بار 

آلودگي هوا بكاهند.
امســال همزماني آلودگي هوا با بيماري كرونا نيز شرايط متفاوت و 
پيچيده اي را براي شهرهاي بزرگ كشور فراهم كرده است؛ از يك سو 
مواجهه با آالينده ذرات معلق هوا مي تواند منجر به تشديد بيماري هاي 
قلبي و ريوي و تضعيف سيستم ايمني بدن شود و از سوي ديگر برخي 
راهكارهاي گذشته چون ترغيب مردم به استفاده از وسايل حمل ونقل 
عمومي در شــرايط فعلي كارســاز نبوده و تردد فزاينده خودروهاي 

شخصي خود موجب تشديد آلودگي هوا مي شود.
مجموع نكات ذكر شده همچنين نشان مي دهد كه چرا حل مسئله اي 
مثل آلودگي هواي كالنشــهرها و بويــژه تهران، نيــاز به مديريت 
يكپارچه اي دارد كه بتواند با اختيارات كافي مســئوليت تصميمات 
درســت در زمان مناســب را برعهده گيرد. در روزهايي كه آلودگي 
هواي تهران شدت مي گيرد، شــهروندان بحق به دنبال تصميم هاي 
قاطع و بدون تاخير هستند. در اين ميان گاه نگاه ها متوجه مسئوليت 
شهرداري ها مي شود. در يك ساز و كار بهتر تصميم گيري و اجرايي، 
در شرايط خاص و اضطراري، شهرداري ها و از جمله شهرداري تهران 
به عنوان حكومت محلي، بايد بتوانند با لحاظ كردن اولويت سالمت 
شــهروندان بر هر امر ديگري، تصميم هاي اجرايي مناسبي در حوزه 
حمل و نقل و تردد خودروها و توقف فعاليت منابع آلوده ساز )صرف نظر 
از نوع و مرجع مديريت آنها(، بگيرند و اين تصميم ها ضمانت اجرايي 
داشته باشد. شهرداري تهران در تمام مواردي كه تاكنون حادث شده 
است مطابق روند اداري شناخته شده مشكالت را با دقت الزم گزارش 
كرده و تقاضاي رسيدگي از مراجع مسئول داشته است اما بروكراسي 
اجتناب ناپذير موجود بين نهادهــاي مختلف گاه موجب اتالف وقت 
و عدم تصميم گيري بموقع شده اســت. در مورد خاص آلودگي هوا 
همچون موارد بسيار ديگر مربوط به كالنشهر تهران الزم است ارتباط 

ميان دولت و شهرداري به نفع تصميم گيري سريع تر اصالح شود.  
بجز اين حل مســئله آلودگي هوا بيش از توجهات مقطعي و موقت 
به آن صرفا در شرايط هشدار و اضطرار به حركت مستمر و پيوسته 
دستگاه ها در چارچوب قانون در محورهاي مشخص شده نياز دارد. 
در حقيقت عزم جدي همه 18دستگاه مسئول در آلودگي هوا، ركن 
اساسي در مديريت آلودگي هواي شــهرهاي بزرگ كشور است. تا 
رسيدن به ســاز و كار ايده آل، در اولويت قرار گرفتن بندبند اجراي 
قانون هواي پاك و آيين نامه هاي مترتب بر آن همراه با پاسخگويي 
دستگاه هاي ذي مدخل در انجام تكاليف و ارائه گزارش هاي مستمر و 
بهره گيري از ظرفيت مشاركت هاي مردمي مي تواند راهگشاي مسير 
اجراي قانون باشد و هوايي سالم تر را براي تهران و ساير كالنشهرها 

به ارمغان آورد.
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خدا را شــكر اين روزها در فوتبال ايران اتفاقاتي رخ مي دهد كه 
ثابت مي كند ما مي توانيم از جنبه هاي مفيد فوتبال در خارج از 
كشور هم الگوبرداري كنيم. به عنوان مثال تميز كردن رختكن 
ورزشگاه از سوي تيم هاي ميهمان، الگويي است كه اين روزها 
باب شده و هر از گاهي تيم هاي مختلف اقدام به اين كار مي كنند. 
ما هم تصاويرش را مي بينيم و لذت مي بريم. اين رفتار هزينه اي 
ندارد و آنقدرها هم سخت نيست، اما پيامي كه از آن صادر مي شود 
بسيار احترام برانگيز و دلنشين است. هفته گذشته پرسپوليس 
در ورزشگاه قائم شــهر چنين قابي را خلق كرد و اين هفته نفت 
آبادان بعد از بازي با سايپا در تهران چنين كرد. اين يعني غيراز 
مدل مو و مدل شــادي گل، مي توان چيزهاي ديگري را هم از 

خارجي ها ياد گرفت.

الگوبرداري يعني اين

عصر سه شنبه ماشين سازي با نتيجه مساوي 3 - 3 برابر سپاهان 
متوقف شــد و بعد از پايان بازي محمدسعيد اخباري، سرمربي 
موقت تيم تبريزي از آيتم انتقادي برنامه فوتبال برتر كه شــب 
قبلش پخش شد گله كرد. او گفته پخش چنين گزارشي در شب 
قبل از بازي جنبه دشمني دارد و بايد ريشه يابي شود. خب سؤال 
اينجاســت كه چرا فكر نمي كنيد در اين مورد ايراد از خودتان 
اســت؟ مديريت باشــگاه تصميم گرفت در بازي قبلي با نفت 
مسجدسليمان دوربين ها را به ورزشگاه راه ندهد. كامال طبيعي 
است كه در اين مورد آيتم ساخته شود. اگر شما طبق روال عمل 
مي كرديد و آقاي زنوزي هــم آن مصاحبه تند را انجام نمي داد، 

قاعدتا دليلي براي بررسي موضوع در تلويزيون باقي نمي ماند. 

مشكل از خودتان نيست؟

پيروز قرباني كه انصافا در زمره معتدل ترين چهره هاي فوتبال 
ايران به شمار مي رود، در واكنش به هجمه ها عليه پرسپوليس 
گفته: »بهتر است تيم ها خودشان را تقويت كنند و تيم خاص را 
شكست بدهند.« قرباني كه حتي كاپيتان استقالل هم بوده، قبال 
نشان داده اهل كري خواني هاي بي منطق و جلب توجه هواداران 
كم سال نيست. حرف او هم منطقي و قشنگ است، اما يك ايراد 
بــزرگ دارد؛ اينكه اينطوري تيم هاي رقيب اذيت مي شــوند و 
كار سختي خواهند داشت. زحمت كشــيدن، وقت گذاشتن و 
پيشرفت كردن سخت است، اما انجام مصاحبه تند كاري ندارد و 
خيلي راحت مي تواني با 4 تا جمله، هزاران اليك و كامنت بگيري. 
اگر قرار به كار كردن بود كه فوتبال ايران هم مي شد مثل آلمان و 
اسپانيا؛ اينجا فقط بايد حرف بزني و تيتر بدهي. به همين راحتي!

خب اينطوري كه سخت است

نكته بازي

مديران باشگاه استقالل تمامي بازيكنان 
اين تيم را تا داربي تهران ممنوع المصاحبه 
كردند. البتــه اگر از اينها بپرســي طبق 
معمول مي گويند: »داربي هم مثل همه 
بازي ها فقط 3امتيــاز دارد« اما در عمل 
نشان مي دهند بازي با حريف سنتي مبدأ 
و مقصد بسياري از تصميمات است. حاال 
به اين كاري نداريم؛ اما پرسش اينجاست 
كه انصافا تجويز ســكوت در اين سال ها 
چقدر به اســتقالل كمك كرده است؟ در 
همين 5 سالي كه وضع پرسپوليس بهتر 
از اســتقالل بوده، در اردوگاه آبي ها مدام 
قوانين سختگيرانه در تعامل با خبرنگاران 
و رسانه ها وضع شده، اما در عوض بسيار 
به ندرت پيــش آمده كه قرمزهــا به زور 
بازيكنان شــان را ممنوع المصاحبه كرده 
باشند. برانكو حرف مي زد، كالدرون حرف 

مي زد، گل محمــدي حرف مي زند، كريم 
باقري، جالل حســيني، كمال، سيامك، 
عبدي و... جدا شــده هايي مثــل ترابي، 
شــجاع، عليپور همــه در پرســپوليس 
مصاحبه كردند و جــام گرفتند، اما انواع 
قوانين محدودكننده در اســتقالل اجرا 
شد و نتيجه چنداني نداشت. ما هم قبول 
داريم كه بازيكن بايــد تمركزش را روي 
مسايل فني بگذارد، اما تعامل با رسانه ها 
بخشــي از كار حرفه اي فوتباليست ها در 
سراسر جهان اســت. مگر مسي و رونالدو 
در همين هفته گذشته 2 مصاحبه جالب 
انجام ندادند؟ بهتر است به بازيكنان چطور 
حرف زدن آموزش داده شود، نه اينكه لب 
و دهان آنها را بدوزند و بعد انتظار داشته 
باشــند با همين حربه قرون وسطايي تيم 

نتيجه بگيرد.

تجويزسكوتمعجزهميكند؟
  باز هم داستان ممنوع المصاحبه شدن در استقالل

واه|
رخ

 خي
ين

حس
مير

س | ا
   عك

  

مخالفتسپاهانباجدايینیازمند
پيام نيازمند دروازه بان جوان سپاهان كه در ابتداي 
ليگ هجدهم به اين تيم پيوست، خيال زردپوشان 
در خط دروازه را تا حدود زيادي راحت كرده است. 
او كه بعد از جدايي از پيكان با قراردادي 2ســاله به 
سپاهان پيوسته بود، در ابتداي ليگ نوزدهم قرارداد 
خود را به مدت يــك فصل ديگر تمديــد كرد و در 
تابستان ســال2021 قراردادش با باشگاه سپاهان 
خاتمه پيــدا خواهد كرد. نيازمنــد به تازگي با يك 
پيشنهاد اروپايي مواجه شــده و يك سايت معتبر 
لهستاني از عالقه تيم »راكو چستو« كه در رده دوم 
ليگ برتر اين كشــور قرار دارد، براي جذب نيازمند 
خبر داده است. البته به نوشــته وب سايت اسپرت 
دي ال، هم اكنون جيكوب زومســكي و برانيســالو 
پينــدروج -2دروازه بان راكو- گلرهــاي خوبي در 
رقابت براي كسب عنوان قهرماني به شمار مي روند 
ولي مسئوالن باشگاه داركو به دنبال افزايش رقابت 
در تيمشان هستند و پيام نيازمند يكي از بازيكناني 
است كه براي اين منظور زيرنظر دارند. بخش مهمي 
از گزارش اين ســايت به احتمال نهايي شــدن اين 
خريد اختصاص دارد. باشــگاه راكو چســتو همين 

حاال هم دوست دارد پيام نيازمند را در اختيار داشته 
باشــد، اما اينكه آنها بتوانند خواســته هاي باشگاه 
ســپاهان را برآورده كنند، موضوع مبهمي اســت. 
قرارداد اين بازيكن در پايان فصل خاتمه پيدا خواهد 
كرد و بنابراين او در تابســتان به عنوان بازيكن آزاد 
در دسترس خواهد بود؛ اما ســؤال اين است كه آيا 
باشگاه راكو چستو و مسئوالنش تا آن زمان براي اين 
دروازه بان صبر خواهند كرد يا خير. شايد هم آنها در 
مورد انتقال اين بازيكن به صورت قرضي و 6ماهه با 
باشگاه ســپاهان توافق كنند و اين دروازه بان را در 

ژانويه به خدمت بگيرند.
روز گذشــته با يكي از اعضاي كادر فني ســپاهان 
در مــورد وضعيــت نيازمنــد صحبــت كرديــم. 
او در مورد احتمــال جدايي ايــن بازيكن از جمع 
زردپوشــان به خبرنگار همشــهري ورزشي گفت: 
»پيام براي ســپاهان بازيكن تأثيرگــذار و مهمي 
اســت و ما نمي توانيم با جدايــي او موافقت كنيم. 
خيلي بعيد اســت كه نيازمند از سپاهان جدا شود، 
 ضمن اينكه باشــگاه هــم با جدايي پيــام مخالف

 است.«

بارســلونا آخرين بازي ســال2020 خــود را هم 
با ناكامي پشت ســر گذاشــت تا همان اندازه كه    
كوويد-1۹ بــراي مردم در اين ســال نحس بود، 
فوتبال هم براي آنها با نحسي ســپري شود. اين 
هشتمين بازي بدون برد بارســا در اين فصل بود. 
مســي قبل از اين يكي دوســال كه بنا به داليل 
خودساخته مثل مصدوميت نامشخص اول فصل 
قبل يا استراحت هاي گاه و بيگاه يا تولد فرزندش 
يا طوالني شدن ســفرش در برخی بازی ها نبود، 
معموال در بيشــتر بازي هاي بارسا حضور داشته و 
حتي به يك دقيقه تعويض شــدن هم حساسيت 
نشــان داده. تعداد بازی های بارساي بدون مسي 
از زماني كه ايــن بازيكن در اين باشــگاه حضور 
دارد، دقيقا به 100بازي مي رســد كه بارسا در آن 
تنها 20درصد بازي ها را نبرده. بهترين نتيجه اي 
كــه آبي اناري ها بدون مســي گرفته اند، برد 5-1 
در ال كالســيكو مقابل رئال لوپتگي بوده. بارســا 
قبال بدون مسي بيشــتر به مشكل مي خورد؛ االن 
با يا بدون او به مشــكل مي خــورد. به طور مثال 
در فصل200۹-2008 بارســلونا 11بازي بدون 
مســي به ميدان رفت كه موفق شد14گل به ثمر 
برســاند و به 5برد، 2مســاوي و 4شكست دست 
يافت. امسال اما اوضاع فرق دارد. مسي در 16بازي 
آخر خارج از خانه بــراي تيمش گل نزده. در بازي 
با كاديس 2۹بار توپ از دســت داد كه يك ركورد 
بود؛ بيشــتر از 2۷بار جلوي رئال و 23بار جلوي 
اتلتيكو. در 13بازي فصل بارســا در الليگا و ليگ 
قهرمانان، مســي در ۹بازي بيشــترين توپ را در 
ميان هم تيمي هايش از دســت داده اســت. او در 
اين فصل 13بار به عالوه يك بــار به عنوان بازيكن 
تعويضي در تركيب تيم حضور داشته و 42ضربه از 
5۹ضربه بارسا به سمت دروازه حريفان را يك تنه 
زده كه ۷ تاي  آنها گل شده و هر ۹3دقيقه يك گل 
در 130۷دقيقه بازي بــوده؛ اين ۷گل از 42ضربه 
به چارچوب و 85ضربه در مجموع به دست آمده؛ 
يعني يك گل از هر 6ضربه داخل چارچوب. 10بار 
مرتكب خطا شــده و 3كارت زرد گرفته و 2 بار در 
آفســايد گير افتاده. يكي از 8۹0پاســش به گل 
تبديل شده و دقت پاس هاي او 85درصد بوده. او 
در مجموع بازي هاي اين فصل در ليگ و اروپا 18بار 
به ميدان رفته با 10گل زده. مسي در سال2020 
نسبت به كريستيانو رونالدو هم در كل بازي هاي 
ملي و باشگاهي آمار ضعيف تري بر جاي گذاشته. 
رونالدو 44گل و ۷پاس گل در 45بازي و مســي 
2۷گل و 1۹پاس گل در 48بــازي. رونالدو براي 
هرگل به 88دقيقه زمان نياز داشــته و مســي به 
158دقيقه. ركورد رونالدو در بازي هاي باشگاهي 
هر 83دقيقه يك گل و مسي هر 151دقيقه يك گل 
بوده است. مسي يك گل در 4بازي براي آرژانتين 
و كريســتيانو 3گل و يك  پاس گل در 6بازي براي 
پرتغال. مســي در بازي هاي ليگ در سال2020، 
1۹گل و 16پاس گل در 34بازي و رونالدو 2۹گل 
و 5پاس گل در 33بــازي ثبت كرده انــد. ديروز 
خبري هم از آينده مسي از سوي 2 منبع متفاوت 
منتشر شد كه يكي تأكيد كرده بود او فصل آينده 
هم در بارســا مي ماند، سپس با ســوارس راهي 
اينترمايامي تحت مالكيت ديويد بكام می شــود 
و ديگري خــروج او را ســال2023 تخمين زده و 
گفته بود او دوست دارد فرزندانش پس از زندگي 
 راحت در بارسلونا، زندگي در آمريكا را هم تجربه 

كنند.

پايان۲۰۲۰نحس
بارسلوناومسي

ليگ برتر در آستانه تعطيلي
كوويد-20 كه لقبي اســت براي ويروس جهش يافتــه كوويد-1۹ در 
انگليس ممكن است به زودي فشار را از ليگ فوتبال اين كشور كم كند 
و ما را بار ديگر در حسرت تماشاي مسابقات فوتبال باشگاهي بگذارد. 
درحالي كه 2 واكسن آمريكايي و يك روسي و يك چيني و البته واكسن 
ارزان ساخت آكسفورد كه تنها 3 پوند قيمت گذاري شده در دسترس 
اســت، آمار كرونايي هاي بريتانيا روزبه روز افزون مي شــود. قرار است 
جلســه اي ضربتي براي تصميم گيري روي موضوع تعويق 2هفته اي 
ليگ برتر تشكيل شود. هم اكنون نيمي از بازيكنان منچسترسيتي دچار 
ويروس چيني شده اند. دچارشــدگان فوتبالي ركورد زده اند. طي يك 
هفته اخير در مجموع از مجموع يك هزارو4۷۹مورد تست كرونا كه از 
تمامي بازيكنان، مربيان و ساير دست اندركاران تمامي 20تيم حاضر در 
ليگ برتر گرفته شده است، تست 18نفر مثبت بوده كه بيشترين آمارها 
مربوط به تيم هاي شــفيلديونايتد و منچسترسيتي بوده است. تمرين 
من سيتي از دوشنبه به حالت تعطيل درآمده و 2 بازي حساس اين تيم 

مقابل منچستريونايتد و چلسي در آستانه لغو قرار دارد.

جهان

ناتسرهشرابغرپ
كيلكشوپنتمتيا

نوينااجرباپگ
اهنيماتينزيار
لدلهاژراشددرد

اقبميهيداشنا
داليوسيلبابس
ادبانالبستفهن
غمياسروانرسد
يبيلنمجناوهي
اداهلبودنوناك
دنلسياملقونوا

ماوهدابناگرا
كيرديداباوميل
شرنمزمستيگليب
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افقي:
 1- بســتني يخي- پرتويي 

الكترومغناطيسي- ترديد
2- تابلوي هشدار دهنده در 
اطراف بيمارستان ها و مراكز 

درماني- كيفر
3- گازي در اتمسفر زمين- 

داستاني منظوم از نظامي
4- از غــزوات پيامبر)ص(- 

ميخ عرب- شيريني فروش
5- چند رأي- عامل سازگاري 
يا ناسازگاري خوني- سازمان، 

نهاد
6- كاغذ كپــي- خاموش- 

آفريدگار
۷- اندازه صداي هر سيستم 
صوتي- از الفباي التين- بوي 

رطوبت
8- دانش بررســي عوارض 
سطح زمين- پول بسيار كم 

و ناچيز
۹- يازده- قند عسل- آماده

10- داراي تصوير- پايتخت 
چك- غرور و خودپسندي

11- پرستش خداوند- چند 
مرتبه- كوهي در مكه

رســوم  فريــب-   -12
پذيرفته شده جامعه- پارچه 

روبالشي
13- از شاگردان بوعلي سينا- 

افسانه گو

14- ميوه تابستاني- نويسنده 
فرانسوي داستان ژيل بالس

15- سلســله كريم خــان- 
نوشيدني گرم- مبتذل

  
عمودي:

1- كنايــه از وطن و كشــور 
اســت- روزنامــه چــاپ 

افغانستان
2- نوعــي حلــوا- چيــن و 
چــروك- كســي كــه مال 
ديگري را بــه زور مي گيرد- 

قهرمان داستان ايلياد
3- سفيد آذري- سودمند- 

تظاهركردن
4- لقب امپراتوران روم بود- 
آنچه موجب دور شــدن بال و 

مصيبت از كسي شود
5- فاقد شــفافيت- پشــه 

ماالريا- پادزهر
6- ميوه تاك- نزديك بين- 

شيفته و شيدا
۷- بيشــترين حد- گرامي- 

خودروي فرانسوي
8- ناپيدا- صاحب- كشاورز- 

راه ميانبر!
۹- پول خرد هنــد- معادل 
فارســي امكان- پيشخدمت 

رستوران
10- كاميــاب- آهنربــا- 

فهميدن سخنان يكديگر

11- توجه و دقت  نظر- رادار- 
ترش و شيرين

12- يــك بنــد از نوشــته- 
جوانمردي

13- بررسي و پژوهش- تاوان- 
يك و دو

14- پيشــقراول- شهري در 
لرســتان- فرومايــه- دندانه 

سوهان
15- محل تخليه بار كشتي- نام 
گروهي از عناصر جدول تناوبي
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جدال اســتقالل و گل گهر در ســيرجان 
احتماال قرار بود به شكل ديگری آغاز شود 
و كسی منتظر اين همه اتفاق در نيم ساعت 
اول اين بازی نبود. امــا عليرضا حقيقی با 
اشتباهی فاحش سرنوشت مسابقه را تغيير 
داد. دروازه بان ســابق تيم ملــی در دقيقه 
ششــم اين بازی حســاس تصميم گرفت 
ارســالن مطهری را دريبل بزنــد و وقتی 
مهاجم استقالل توپ او را گرفت با خطای 
پنالتی ايــن بازيكن را متوقــف كرد. اين 
پنالتی را وريا غفوری تبديــل به گل كرد 
و همين بازيكــن 6دقيقه بعد پاس گل داد 
تا گل دوم اســتقالل توسط مهدی قايدی 
به ثمر برســد. به اين ترتيــب گل گهر در 
مقابل اســتقالل هم مثل بازی با پيكان در 
همان دقايق ابتدايی بــا 2گل عقب افتاد و 
مثل همان بازی تا دقيقه۹0 فقط توانست 
يكی از گل ها را جبران كند. البته حقيقی 
يك بار هم در دقيقه30 با خطا بر روی وريا 
پنالتی ديگری به استقالل داد اما كاپيتان 
استقالل اين بار ضربه پنالتی را به آسمان 
زد. اســتقالل كه می توانست نيمه اول را با 
برتری 3 بر صفر بــه رختكن برود به 2گل 
قناعت كرد و در نيمه دوم برای حفاظت از 
همين برتری 2گله عقب نشست و به خوبی 
از دروازه اش دفاع كرد. خط دفاعی استقالل 
به همراهی رشيد مظاهری كه مثل هميشه 
مطمئن و درخشان ظاهر شد، توانست در 
مقابل يكی از دو خط حملــه برتر ليگ به 

خوبی مقاومت كند. رشيد تنها يك بار آن 
هم روی يك ضربه پنالتی مغلوب شد و در 
آخرين ثانيه وقت های تلف شده هم شوت 
منشــا از روی خط شــش قدم را به خوبی 
مهار كرد و 3امتياز را برای استقالل حفظ 
كرد. در واقع تفاوت دو تيم در بازی ديروز 
تفاوت دو دروازه بان بود كه با درخشــش 
رشــيد مظاهری به ســود تيم ميهمان به 
پايان رسيد. اســتقالل با اين پيروزی يك 
بار ديگر به صدر جدول رســيد و می تواند 
هفته آينده در ميزبانی از آلومينيوم اراك 
اين صدرنشينی را تثبيت كند. ديروز عالوه 
بر اين مسابقه، 3بازی ديگر هم برگزار شد 
كه در اولين بازی پيكان بــا تك گل فرزاد 
حاتمی نفت مسجدســليمان را شكســت 
داد. در تبريز جدال شــاگردان رحمتی و 
مسعود شــجاعی گلی به همراه نداشت و 
شــهرخودرو و تراكتور بدون گل مساوی 
شــدند. تراكتور با پيــروزی در اين بازی 
می توانســت هم امتياز با استقالل در رتبه 
دوم جدول قرار بگيــرد. در اهواز هم فوالد 
توانســت بازی عقب افتاده از هفته هشتم 
را با گل پاتوسی از نســاجی ببرد. در ادامه 
اين مسابقات امروز )پنجشنبه( پرسپوليس 
ميزبان ذوب آهن خواهد بود تا مسابقه ای كه 
قرار بود قبل از فينال آسيا انجام شود و به 
تاخير افتاد باالخره برگزار شود. پرسپوليس 
در صورت پيروزی در اين بازی با 12امتياز 

به رتبه هشتم جدول خواهد رسيد.

رشید؛برندهحقیقی
 تفاوت دو تيم گل گهر و استقالل را گلرهای دو تيم 
  رقم زدند؛ شاید تفاوت استقالِل فکری با استقالِل

   فصل گذشته هم همين باشد
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  كمك هاي جهادي براي سيل خوزستان موقت و اضطراري است
جاري شدن سيل ناشــي از بارندگي آن هم در اســتان گرمسيري 
مثل خوزســتان از بي اصول بودن معماري و ايمنــي خبر مي دهد و 
كمك گروه هاي عزيز جهادي و بســيج براي رفع سيلي كه منجر به 
آسيب رساني به منازل و اموال مردم شده بي شك موقت و اضطراري 
اســت. اما مســئوالن مدام به تالش هاي اين گروه ها اشاره مي كنند 
و فكري براي حل ريشــه اي اين معضل ندارند. بي شــك وقوع اين 

سيل هاي مكرر نيازمند ريشه يابي و چاره سازي  سريع است.
كريمان از اهواز

  قيمت باالي تعميرگاه هاي مراكز معاينه فني خودرو
قيمت ارائه خدمات در تعميرگاه هاي مراكز معاينه فني خودرو آن قدر 
باالست كه اغلب از سپردن كار به آنها صرف نظر مي كنيم درحالي كه 
با اعتمادي كه به  كار اين تعميرگاه ها وجود دارد اگر قيمت هايشــان 
مناســب باشــد مردم از مراجعه به تعميرگاه هاي بيــرون كه بعضا 

فريبكارانه عمل مي كنند خودداري مي كنند.
احمدپور از تهران 

  جريمه هاي بي ضابطه در عوارضي محدوده رباط  كريم
هر روز مجبورم بــراي كار از تهران به رباط  كريم بــروم و از عوارضي 
عبور مي كنم؛ درحالي كه هميشه عوارض را به موقع داده ام اما زماني 
كه اســتعالم خالفي مي گيرم رقم 400هزار تومان و در بعضي روزها 
2جريمه 80هزار توماني را نشان مي دهد. واقعا ضابطه اي بر اين امر 

حاكم نيست؟
رنجكش از رباط كريم 

  تهران تا كرج 11روز راه است؟
بسته پستي كه از طريق پست پيشتاز از تهران به كرج برايم فرستاده 
بودند 11روز بعد به دستم رسيد. واقعا شعارهاي پستی كه مي گويند 
جز براي كار و تفريح از منزل خارج نشويد و كارهاي خريد و حمل و 

تحويل بموقع را به ما بسپاريد، پوچ به نظر مي رسند.
جهانفر از كرج 

   قيمت پايين در ميادين ميوه و تره بار به دليل كيفت پايين است
اختالف قيمت ميادين ميوه و ميادين شهرداري با بيرون 37درصد 
اعالم مي شود؛ درحالي كه كيفيت ميوه ها و صيفي جات آن با بيرون 
قابل قياس نيســت. آقايان ســري به ميادين بزننــد و از ميوه هاي 
بي كيفيت بازديد كنند تا بدانند اختالف قيمتي كه عنوان مي كنند 

به چه علت است؟
جعفري از قيطريه

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

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

با مردم

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

بخشش قاتل پسرخاله پاي چوبه دار
با بخشش خانواده هاي 2مقتول، پسر جواني كه 

8سال پيش پســرخاله اش را به قتل رسانده و داخلي
مردي كه 16سال  پيش جان همسرش را گرفته 

بود از مجازات قصاص رهايي يافتند.
به گزارش همشــهري، خرداد ســال91، 2 پســرخاله 23 و 
24ســاله براي تفريح راهي جنگلي در اطراف روستايشــان 
حوالي شهرستان گرگان شده بودند كه هنگام برگشت بر سر 
مسئله اي پيش پاافتاده بحث شان شد. بحث ميان آنها چنان باال 
گرفت كه در نهايت جوان 24ساله با چاقويي كه همراهش بود 
به پسرخاله اش حمله و چند ضربه به او زد. ضربات چاقو، جان 
جوان 23ساله را گرفت و عامل جنايت كه وحشت كرده بود پا 
به فرار گذاشت اما ماه پشت ابر نماند و با پيدا شدن جسد غرق 
خون مقتول، خيلي زود عامل جنايت از سوي پليس شناسايي 
و دستگير شد. پسرخاله قاتل در همان بازجويي هاي اوليه به 
ارتكاب جنايت اعتراف كرد و گفت كــه درگيري او و مقتول 
ناگهاني و بر سر مسئله اي پيش پا افتاده بود و او ناگهان كنترلش 

را از دست داده و با چاقو به وي حمله كرده است.
با اعترافات پسر جوان و بازســازي صحنه جنايت، پرونده به 
دادگاه كيفري استان گلستان فرستاده شد و مدتي بعد متهم 
پاي ميز محاكمه قرار گرفت. هر چند پســر جوان از ارتكاب 
جنايت پشيمان بود و درخواست بخشــش داشت اما خاله  و 
شوهرخاله اش، به عنوان ولي دم براي وي درخواست قصاص 
كردند و دادگاه نيز حكم به قصاص پســر جوان داد. اين حكم 
مدتي بعد در ديوان عالي كشور تأييد و به اين ترتيب شمارش 

معكوس براي قصاص قاتل پسرخاله  شروع شد.
با گذشت حدود 8سال از حادثه درحالي كه تالش  خانواده قاتل 
و بزرگان فاميل براي جلب رضايت مادر مقتول بي فايده مانده 
بود، به طرفين پرونده ابالغ شد كه حكم قصاص قرار است صبح 
چهارشنبه، 10دي ماه در زندان شهرستان گرگان به اجرا درآيد.

حجت االســالم ســيدرضا سيدحسيني، دادســتان گرگان 
مي گويد: در ايــن مدت بارها اعضاي شــوراي حل اختالف و 
داديار اجراي احكام دادســرا پادرميانــي كردند. حتي موفق 
شدند رضايت پدر مقتول را هم بگيرند اما مادر مقتول حاضر به 
بخشش نشد. وي ادامه مي  دهد: سه شنبه شب بار ديگر اعضاي 
شوراي حل اختالف زندان گرگان و رئيس شوراي شهر و چند 
نفر از بزرگان روستاي محل زندگي خانواده مقتول نزد مادر وي 
رفتند و او را به گذشت دعوت كردند اما مادر داغدار راضي نشد 
و آخرين تالش هاي تيم سازش هم بي نتيجه ماند. به اين ترتيب 
صبح ديروز، مقدمات اجراي حكم فراهم شد و قاتل به پاي چوبه 
دار منتقل شد اما زماني كه طناب دار بر گردن او قرار گرفت، 

مادر داغدار به حرمت ايام فاطميــه از قصاص خواهرزاده اش 
گذشت و او را بخشيد. به اين ترتيب قاتل كه با گذشت خاله اش 
از مرگ نجات يافته بود به زندان برگشــت تا به زودي از لحاظ 
جنبه عمومي جرم محاكمه شــود. به گفته دادستان گرگان 
اين هجدهمين محكوم به قصاص اســت كه امسال با گذشت 

بزرگوارانه اولياي دم در استان گلستان بخشيده مي شود.

بخشش پس از 16سال
در دومين پرونده، مردي كه 16سال قبل در جنايتي هولناك 
همسرش را به قتل رسانده بود از سوي اولياي دم بخشيده شد 
و قرار است به زودي از زندان آزاد شود. اين جنايت سال83 در 
شهرستان ازنا در استان لرستان اتفاق افتاد. متهم كه از مدتي 
قبل به مواد مخدر صنعتي اعتياد پيدا كرده بود مدام دچار توهم 
و با اعضاي خانواده اش درگير مي شد. او روز حادثه به همسرش 
بدگمان شده بود و همين بدبيني باعث شد او با همسرش درگير 
شود و او را به قتل برساند. متهم مدعي بود تحت تأثير مواد مخدر 
همسرش را به قتل رسانده اســت و قصد قبلي براي ارتكاب 
جنايت نداشته اســت. با وجود اين پرونده اتهامي او با صدور 
كيفرخواست به دادگاه كيفري يك استان لرستان فرستاده شد. 
در جلسه دادگاه اولياي دم شامل پدر و مادر مقتول و فرزندانش 
براي قاتل درخواست صدور حكم قصاص كردند. فرزندان مقتول 
مي گفتند پدرشان با بي رحمي مادرشان را به قتل رسانده و به 
همين دليل بايد مجازات شــود. در اين شرايط بود كه قضات 
دادگاه حكم به قصاص متهم با پرداخت تفاضل ديه از ســوي 

اولياي دم دادند و اين رأي در ديوان عالي كشور تأييد شد.
با وجود تأييــد حكم، اما اولياي دم عجلــه اي براي اجراي آن 
نداشتند و به همين دليل رســيدگي به پرونده 16سال طول 
كشيد. در اين مدت اعضاي شــوراي حل اختالف ازنا تالش 
زيادي براي ايجاد صلح و ســازش در اين پرونده انجام دادند 
تا اينكه ســرانجام چند روز قبل اولياي دم اعالم كردند حاضر 
هستند قاتل را بدون هيچ قيد و شرطي ببخشند. آنها با حضور 
در دادگستري رضايت نامه را امضا كردند و به اين ترتيب قاتل 
پس از 16سال از قصاص نجات يافت و قرار است پس از انجام 

مراحل اداري، هفته آينده آزاد شود.
فرج اهلل امرايي، رئيس دادگستري شهرســتان ازنا در اين باره 
گفت: با وجود اينكه خانواده مقتول بر قصاص اصرار داشتند، 
به لطف خداوند و با هماهنگي اينجانب با دادســتان، معاون 
دادستان و رابط توسعه حل اختالف، با تالش اعضاي شعبه5 و 
هيأت سازش شهرستان پس از برگزاري 20جلسه با اولياي دم 

آنها حاضر به بخشش شدند.

راز قتل داماد در اعترافات برادرزن
 3هفته پس از ناپديد شدن مردي جوان، برادر 

زن او اسرار قتل وي را فاش كرد.جنايي
به گزارش همشهري، حدود 3هفته قبل زني 
راهي اداره پليس شــد و خبر از ناپديد شدن شوهرش داد. 
وي گفت: من و همسرم سال ها قبل با يكديگر ازدواج كرده 
و يك فرزند داريم. مدتي مي شد كه با هم اختالف داشتيم و  
آخرين بار 3-2 روز پيش با هم بحثمان شد. آن روز شوهرم 
مرا كتك زد و پس از آن خانه را ترك كرد كه من تصور كردم 
به خانه پدرش رفته است. اما با گذشت چند روز فهميدم كه 

به آنجا نرفته و گم شده است. 
با اظهارات اين زن تحقيقات براي پيدا كردن مرد 35ساله كه 
مكانيك بود آغاز شد تا اينكه مأموران به همسر او مشكوك 
شدند و بار ديگر به تحقيق از وي پرداختند. زن جوان اين بار 
گفت: روزي كه با شوهرم دعوايمان شد، برادرم مهمان ما بود. 
او از رفتار شوهرم عصباني شد و به من گفت داخل اتاق بمانيد 
تا شوهرت را تنبيه كنم. بعد از آن همراه شوهرم از خانه خارج 
شدند و ديگر شوهرم را نديدم. با اين سرنخ، بازپرس جنايي 
تهران دســتور بازداشــت برادر اين زن را صادر كرد. جوان 
24ساله اگرچه در ابتدا مدعي بود كه از سرنوشت دامادشان 
بي خبر است، اما روز گذشته اسرار قتل او را فاش كرد و گفت: 
مي دانستم خواهرم و شوهرش با يكديگر اختالف دارند و او 
خواهرم را كتك مي زند. شب حادثه كه در خانه آنها بودم، 
با ديدن بي احترامي دامادمان به خواهرم عصباني شــدم. 
خواهرم و فرزندش را به اتاق فرســتادم و شــروع به حرف 
زدن با دامادمــان كردم. بعد از آن با هم قليان كشــيديم و 

شوهر خواهرم به سمت آشــپزخانه كه رفت پشت سرش 
رفتم و با روســري او را خفه كردم. پس از آن ملحفه اي دور 
جسد پيچيدم و آن را داخل صندوق عقب ماشينم گذاشتم 
و به سمت رباط كريم رفتم. جســد او را در محلي كه براي 
نخاله هاي ساختماني بود رها كردم و بعد از آن برگشتم و در 
تمام اين مدت خواهرم از ماجراي قتل بي اطالع بود و نقشي 
در جنايت ندارد. با اعترافات اين مرد، جسد مقتول پيدا شد و 
متهم براي ادامه تحقيقات در اختيار اداره دهم پليس آگاهي 

تهران قرار گرفت.

چلوكباب، كلمه رمز كمك از پليس110 بود

خانواده هاي 2مقتول در گلستان و 
لرستان از خونخواهي گذشتند

زن جوان وقتي در درگيري با شــوهرش، جانش به خطر افتاد در 
تماس با پليس110 درخواست چلوكباب و نوشــابه كرد و اپراتور 
پليس كه متوجه ماجرا شــده بود مأموران را براي كمك به اين زن 

به خانه اش فرستاد.
به گزارش همشــهري، اين زن كه ساكن شيراز است چند روز قبل 
سراسيمه با پليس110 تماس گرفت و در اظهاراتي    عجيب گفت 
يك پرس چلوكباب با نوشابه مي خواهد. كاربر مركز پليس جواب 
داد شــما با پليس110 تماس گرفته ايد اما در ادامه متوجه شد كه 
زن جوان به دليل مشكل احتمالي كه دارد سعي مي كند به صورت 
رمزي مشــكلش را بيان كند. زن جوان ادامه داد: از ديشب تا حاال 
غذا نخورده ام و بسيار گرســنه ام. اپراتور پليس كه متوجه موقعيت 
اضطراري زن شده بود پرســيد شما قادر به صحبت كردن نيستيد 
و كسي كنارتان اســت؟ زن جواب داد: بله. هنوز به درستي معلوم 

نبود كه چه اتفاقي در حال رخ دادن است و چه خطري زن را تهديد 
مي كند. به همين دليل اپراتور پليس نشاني خانه او را پرسيد و گفت: 
چند نفر در آنجا هستند و آيا كسي مسلح است كه زن با بله و خير 
جواب داد و به اين ترتيب گروهي از مأموران راهي محل حادثه شدند 
و در آنجا معلوم شد كه زن و شوهر جوان اختالفات شديدي با يكديگر 
دارند و جان زن جوان در خطر اســت كه مأموران با حضور به موقع 

توانستند به او كمك كنند. 
ســرهنگ كاووس محمدي، معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي 
فارس در اين باره گفت: در اين ماجرا به دليل عملكرد هوشــمندانه 
و به موقع تماس گيرنده، همچنين هوشياري و احساس مسئوليت 
كاربر110 از حادثه اي تلخ جلوگيري شد و اين ماجرا به خير گذشت. 
اين مقام پليس از شهروندان خواست در مواقع بروز خطر از طريق 

مركز 110 امدادخواهي كنند.
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شصتتاييها
آيه يأس خواندن ســاده ترين كار ممكن 
براي مواجهه با سختي هاي پيش روست. با 
يادآوري نمونه اش در چارچوب جشنواره 
موافقيد؟ پــس بخوانيد حرف گروه هايي 
كــه مي گفتنــد: »در شــرايط كرونايي 
اگر جشــنواره اي هم برگزار شــود، هيچ 
ثبت نامي در دبيرخانه اش سند نمي شود. 
مگر فيلمسازان ديوانه اند كه فيلم شان را در 
اين شرايط به جشنواره فيلم فجر بدهند؟« 
حاال اين جمالت نااميدانه را به خبرهاي 
دريافتي همشهري از وضعيت ثبت نام ها 
در دبيرخانه جشــنواره اي گره بزنيد كه 
به گواه حرف هاي دبيرش، الاقل تا كنون 
به صورت رسمي تنها براي داوران، نمايش 
فيلم خواهد داشت. براساس آخرين خبرها 
از دبيرخانه جشــنواره فيلم فجر تا امروز 
60فيلم براي شــركت در بخش مسابقه 
جشنواره سي ونهم ثبت نام كرده اند. از ميان 
اين فيلم ها بخش عمــده آثار فيلم هايي 
هستند كه در يك ســال گذشته ساخته 
شــده اند و تعداد محدودي از فيلم ها هم 
آنهايي هســتند كه يا نتوانسته بودند به 
جشنواره فجر گذشته راه  يابند يا به داليل 
مختلف تا پايان موعد ثبت نام جشــنواره 

قبل به دبيرخانه جشــنواره تحويل داده 
نشده بودند. امسال به خاطر عدم فعاليت 
هيأت انتخاب جشــنواره، بســياري از 
فيلمسازان اميدوارند بتوانند آثارشان را 
به نشان ثبت در فهرست رقباي جشنواره 

امسال ممهور كنند.

شيشليكقهرماني
در روزهاي گذشــته خبرهايي منتشــر 
شد درباره اينكه شــايد برگزاركنندگان 
جشــنواره امســال قيــد فيلــم جديد 
محمدحسين مهدويان را بزنند و بي خيال 
حواشي احتمالي فيلم شيشليك شوند. 
شيشليك كه ساخته طنز مهدويان است 
البته در يك چارچوب قابل پخش ساخته 
شده و اين حواشي را بايد بيشتر به كارهاي 
تبليغاتي براي معرفي فيلم تشــبيه كرد. 
بررسي هاي همشــهري درباره اين فيلم 
نشان مي دهد كه سازندگانش ظرف اين 
يكي، دو روزه فرم ثبت نام جشنواره را پر 
خواهند كرد و فيلم هم در بدترين حالت 
با يكي، دو اصالح جزئي، مهمان جشنواره 
ســي ونهم خواهد بود. البته ســازندگان 
شيشليك بدشــان نمي آمده كه مديران 
سازمان سينمايي براي ثبت نام اين فيلم 

در جشنواره امسال به صورت ويژه تري به 
آنها بفرما مي زدند، امــا اين توقع چندان 
موضوعيتي نداشته است. البته براساس 
اطالعاتي كه همشــهري به آنها دســت 
يافته فيلم قهرمان ساخته اصغر فرهادي 
نخســتين نمايش خود را در جشــنواره 
فيلم فجر تجربه نخواهد كرد كه با توجه 
به شــرايط خاص و موقعيــت ممتاز اين 

كارگردان، امري طبيعي است.

مطالبهايبهنامنمايش
برگزاري جشــنواره با حضور اهالي رسانه 
و منتقدان و البته همراهي عشاق سينما 
يك مطالبه عمومي اســت. طبيعي است 
كه نمايش فيلم ها تنها براي داوران لطفي 
ندارد و مســئوالن برگزاري جشنواره هم 
به اين مهم واقفند و براي محقق شــدن 
اين مطالبه هــم اميدوارنــد و هم تالش 
مي كنند؛ اميدواري براي كاهش آمارهاي 
نگران كننده درباره كرونــا و تالش براي 
فراهم كردن زيرساخت نمايش فيلم براي 
آنهايي كه حضورشان رونق هر جشنواره اي 
را بيمــه مي كند. حاال بمانــد كه تمامي 
صاحبان آثــار هم نمايــش فيلم ها براي 
اهالي رسانه و در مرحله بعد نمايش هاي 

مردمي را موضوعي بســيار مهم قلمداد 
مي كنند و براي محقق شدن اين موضوع 
به سياق هرسال چشم انتظار تصميم هاي 
جديد دبير جشــنواره و گروه همكارانش 
هستند. صاحبان آثار جشنواره بدون حضور 
اهالي رســانه و مردم را بي فايده مي دانند 
و همه هم مي دانند برگزاري جشــنواره 
بدون آنها لطفي ندارد. بايــد اميدوار بود 
كه آمار كاهشي مبتاليان كرونا همچنان 
ادامه دار باشد و برنامه ريزي هاي مديران 
جشنواره براي مديريت مهمانان احتمالي 
از رسانه ها و عالقه مندان به نتيجه دلخواه 
ختم شود. البته براساس آنچه مي توان از 
پيگيري ها و فعاليت هاي برگزاركنندگان 
جشنواره اســتنباط كرد، مي توان مدعي 
شد كه فيلم هاي جشــنواره فيلم امسال 
به جز داوران، تماشاگران ديگري هم خواهد 
داشت؛ تماشاگراني از جنس رسانه و نقد... .

داوريبيست
از ميان فيلم هايي كه در دفتر جشــنواره 
ثبت نام شــده اند، حدود 40فيلم احتماال 
هيچ مغايرتي بــا آيين نامه هــا و مراحل 
بررســي دبيرخانه اي از نظر ســال توليد 
و مراحل تحويل نســخه كامــل به دفتر 

جشنواره نخواهند داشت. اين البته به اين 
منظور نيست كه در جشنواره امسال كه 
برگزاري اش دشوارتر از هر زمان ديگري 
به نظر مي رسد 40فيلم در بخش مسابقه 
به نمايش درخواهد آمد، بلكه قرار اســت 
از ميان اين فيلم ها آنهايي كه از نظر هيأت 
داوران بــراي بخش هــاي مختلف نامزد 
خواهند شد براي نمايش هم درنظر گرفته 
شــوند و با اين فرمول و با توجه به تعداد 
ســيمرغ هاي جشــنواره احتماال حدود 
20فيلم براي جشنواره فجر در سال سخت 

كرونا انتخاب خواهد شد.

زمستانودوبارهبهار
 براساس آنچه در پيگيري هاي همشهري 
مبرهن است، جشنواره سي ونهم درصورت 
عدم بروز اتفاقي خاص به سياق هرسال و 
البته كمي محدودتر برگزار خواهد شــد. 
اهالي رسانه و منتقدان احتماال با جمعيتي 
كمتــر از فيلم هاي جشــنواره محظوظ 
خواهند شد و اگر كرونا كمي سايه اش را 
ســبك تر كند پاي چند سينماي مردمي 
براي نمايش هاي جشنواره اي هم در ميان 
خواهد بود. اين زمســتان دوبــاره به بهار 

خواهد رسيد... .

500نفر برتر رسانه و فرهنگ دنيا مثل هر سال در ورايتي انتخاب شدند

خبرهاي همشهري درباره مهمترين رويداد فرهنگي سال

بارديگرجشنوارهای
كهدوستشداريم

دريچه

آرشنهاوندي
روزنامه نگار

شيوع ويروس كرونا 
در سال2020 مانع از 
ارائه چهارمين دوره 
انتشار  فهرســت 500شــخصيت تأثير گذار در عرصه رسانه اي از 
سوي ورايتي نشد. امسال نيز مانند ســال هاي گذشته چهره هاي 
سينمايي و تلويزيوني، مهم ترين و شاخص ترين افراد اين فهرست 
را به خود اختصاص داده اند؛ به ويژه افرادي مانند كريستوفر نوالن، 
اسپايك لي، استيون اسپيلبرگ كه با فيلم هاي خود و اظهاراتشان 
در زمينه فرهنگي و سياســي همچنان نامشــان در سال2020 بر 
ســر زبان ها بوده و در عرصه فرهنگي و هنري به رغم شيوع ويروس 
كرونا همچنان تأثيرگذارند. در ميان كمپاني هاي ساخت، پخش و 
توزيع فيلم هاي اينترنتي و آناليــن نيز به طور ويژه به نام نتفليكس 
برمي خوريم كه امسال ســينما را با انتخاب فهرست هاي منتخب و 
با انتشار فيلم ها و سريال هاي جديد خود به خانه مردم آورده است.  
بيشترين شخصيت هاي اين فهرست از آمريكا به عنوان بزرگ ترين 
توليد كننده فيلم هاي سينمايي و برنامه هاي تلويزيوني، بزرگ ترين 
توليد كننده محصوالت سرگرمي و بزرگ ترين دارنده كمپاني هاي 

بازي هاي كامپيوتري انتخاب شده اند. 
به طور اجمالي مي توان اينطور عنوان كرد كه نشريه ورايتي در پايان 
ســال جاري 341شــخصيت يا كمپاني از آمريكا، 40شخصيت از 
بريتانيا، 12شخصيت از چين، 11شخصيت از فرانسه، 10شخصيت 
از ايتاليا، 9شــخصيت از كانادا، 8شــخصيت از هند، 6شخصيت از 
اسپانيا و 5شخصيت از استراليا را به عنوان چهره هاي برتر رسانه اي 

دنيا در سال 2020برگزيده است.  
در فهرست امســال ورايتي، نام هاي شاخصي در عرصه بازيگري در 
ســينما و تلويزيون، ســاخت و مجري گري برنامه هاي پرمخاطب 
تلويزيوني، موسيقي، موسيقي و سينما و توليدات تلويزيوني به چشم 
مي خورند؛ ازجمله اين افراد مي توان به اپرا وينفري مجري مشهور 
برنامه هاي تلويزيوني،جيم جيانوپولوس مدير پارامونت،كريستوفر 
نوالن كارگرداني كه امسال با فيلم »تنت)اعتقاد(« در عرصه سينما 
خوش درخشــيد،  اســپايك لي،كارگردان مطرح آمريكايي كه در 
2020 با ساخت فيلم »دا 5خون« كه درباره تجربيات سياه پوستان 
آمريكايي درباره جنگ ويتنام است، اثر ارزنده اي را به دنياي سينما 
تقديم كرد،  استيون اســپيلبرگ كه با فيلم»داستان وست سايد« 
نام خود را دوباره در عرصه سينما مطرح كرد، خواكين فونيكس كه 
نقش آفريني وي در فيلم جوكر هنوز در خاطرها مانده است، براد پيت 
كه به خاطر بازي در فيلم روزي روزگاري در هاليوود مورد تحسين 
منتقدان واقع شده بود، مارتين اسكورسيزي، تاد فيليپس، روپرت 
مرداك، سام مندس، جنيفر آنيســتون كه با ادامه سريال »فرندز« 
نامش همچنان در ميان شخصيت هاي تأثير گذار است، تام كروز كه 
همچنان با سري فيلم هاي ماموريت غيرممكن موفقيتش در عرصه 

سينما ادامه دارد اشاره كرد.

جشنوارهتئاتربانيميازظرفيت
نحوه برگزاري جشــنواره تئاتــر فجر اندكي 
شفاف تر شــده اســت.  به گزارش همشهري، 
حسين مسافرآســتانه - دبير ســي ونهمين 
جشــنواره تئاتر فجر- درباره اين موضوع اعالم 
كرده است: تمركز اصلي جشــنواره امسال در 
شــكل برگزاري بر بهره گيري از بستر فضاي 
مجازي است، اما متناسب با شرايط درصورت 
اعالم ستاد ملي مقابله با كرونا مبني بر استفاده 
از ظرفيت 50درصدي تماشــاخانه ها در زمان 
برگزاري جشنواره ، تنها تعدادي از سالن هاي 
منتخب و داراي شــرايط مناسب براي اجراي 
آثار در شــرايط مقتضي، ميزبــان مخاطبان 
نمايش هاي بخش صحنه اي خواهند بود. طبق 
آنچه تا كنون مشخص شــده، جشنواره امسال 
تئاترفجر همزمان با جشنواره فيلم از 11 تا 21 

بهمن ماه برگزار خواهد شد.

سنگمزاراستادنصبشد
همايون شجريان با انتشار تصويری از سنگ 
مزار پدرش، خبر نصــب آن را اعالم كرد.به 
گزارش همشــهري ، همايون شجريان روز 
هشــتم دی اعالم كرد ه بود كه ســنگ مزار 
پدرش آماده شده است. او همچنين خبر داده 
بود كه طراحی ســنگ مزار استاد شجريان 
با دســت خطی از خود او و با مضمون جمله 
»خاك پای مردم ايران«، توسط غالمحسين 
اميرخانی طراحی شــده اســت. محمدرضا 
شجريان 1۷ مهرماه پس از تحمل يك دوره 
طوالنی بيماری درگذشت و در كنار آرامگاه 

فردوسی در توس به خاك سپرده شد.
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كيوسك جهان نما

انگليس و تركيه به فاصله كوتاهي پس 
از پايان مذاكرات برگزيت ميان لندن گزارش

و اتحاديه اروپا به توافقي بزرگ براي 
تجارت آزاد دســت يافتند. به گفته رخسار پكجان، 
وزيــر بازرگاني تركيــه اين توافــق موانع تجارت 
مستقيم ميان 2كشــور را از بين برده و راه را براي 
صادرات گســترده كاالهاي موردنيــاز طرفين باز 
مي كند. شبكه الجزيره در اين باره گزارش مي دهد: 
انگليس و تركيه از مدت ها پيش بر سر جزئيات اين 
پيمان به توافق رسيده بودند، اما اعالم خبر آن را به 
بعد از پايان مذاكرات لنــدن با اروپا موكول كردند؛ 
چرا كه اجراي آن بدون روشــن شــدن وضعيت 

انگليس نسبت به اتحاديه اروپا غيرممكن بود.
ليز تروس، وزير بازرگاني انگليس در نشست خبري 
روز گذشــته خود گفت: اين توافق عــالوه بر آنكه 
مسير تجارت ميان 2كشــور را هموار خواهد كرد، 
تضميني بــراي ايجاد هزاران شــغل در انگليس و 
تركيه است. او همچنين افزايش روابط اقتصادي با 
تركيه به عنوان »هفتمين شريك تجاري آمريكا« را 

اتفاقي مثبت ارزيابي كرد.

ميوه برگزيت
به نظر مي رســد انگليس چشــم انداز جامعي براي 
دوران پــس از اتحاديه اروپا طراحي كرده اســت؛ 
چشم اندازي كه از نخســتين نتايج آن، توافق هاي 
تجارت آزاد با تركيه و ژاپن به شمار مي رود. ريچي 
سوناك، وزير اقتصاد انگليس با اشاره به سياست هاي 
اين كشور پس از برگزيت مي گويد: كشور ما اكنون 
بــراي اتخاذ تصميم هــاي اقتصادي آزاد اســت و 
مي تواند به شكل بهتري نســبت به گذشته، منافع 
مالي و تجاري خود را تامين كند. انگليس هم اكنون، 
دومين شــريك تجاري براي تركيه پس از آلمان 
به شمار مي رود و روشن اســت كه چنين توافقي، 
فضايي بي سابقه در اختيار تجار 2كشور براي توسعه 

روابط مالي و تجاري قرار خواهد داد.
از سوي ديگر، تركيه نيز كه با مشكالت بي سابقه اي 
نسبت به اتحاديه اروپا مواجه شده، برگزيت و توافق 
تجاري اخير با انگليس را فرصتي اســتثنايي براي 
تجارت خارجــي خود مي داند. به نوشــته روزنامه 

العربي الجديد، حجم سرمايه گذاري هاي انگليس 
در تركيه هم اكنون نزديك به 8ميليارد پوند ارزيابي 
مي شــود كه بخش عمده آن متعلق به حوزه هاي 
تكنولوژي، خودرو، نظام بانكــي، نيرو و ارتباطات 
اســت. با توجه به رشــد بازارهاي تركيه و افزايش 
تقاضا در اين كشور براي خدمات مالي و تكنولوژي، 
مي توان گفت، تركيــه براي تجار و شــركت هاي 
انگليسي از جذابيت هاي به مراتب بيشتري نسبت 
به كشورهاي اروپايي برخوردار است؛ كشورهايي با 
بازارهاي اشباع شده كه عمدتا رقيب لندن به شمار 
مي روند. براي درك بهتر روابط اين 2كشور در حوزه 
صنايع و مخصوصا خودروسازي كافي است بدانيم 

20درصــد كاميون هاي انگليــس در تركيه توليد 
شده است و در مقابل، يك سوم صادرات خودروی 

انگليس نيز به تركيه اختصاص دارد.
شــبكه الجزيره با اشــاره به نتايج احتمالي توافق 
تجارت آزاد ميان لندن و آنكارا گزارش داده است: 
انگليس با توجه به فرصت ها و تسهيالت ايجاد شده 
در تركيه براي ســرمايه گذاري خارجي، اين كشور 
را پلي در جهت حركت به ســوي بازارهاي آســيا 
مي داند. پيش بيني مي شود اين توافق ظرف 5سال، 
حجم مبادالت تجاري ميان 2كشــور را از ســقف 
20ميليارد پوند در سال عبور دهد. از سوي ديگر، 
روزنامه فايننشــال تايمز نيز با اســتفاده از عبارت 

»برد-برد« براي توصيف اين توافق مي نويســد: در 
شرايطي كه تنش هاي سياسي و مواضع افراطي بر 
روابط ميان آنكارا و قدرت هاي اروپايي حاكم شده 
است، انگليس ترجيح داده با منطقي عمل گرايانه 

نسبت به اين كشور تعامل داشته باشد.

پيام هاي سياسي
به روشني از تبليغات گســترده دولت هاي تركيه 
و انگليس براي توافق تجارت آزاد مي توان فهميد 
كه پيام هاي سياسي نيز عالوه بر منافع اقتصادي 
در اين رخداد وجود دارد. انگليس طي ســال هاي 
اخير نه تنها فاصله خود با ســاير قدرت هاي اروپا، 
نظير آلمــان يا فرانســه در موضع گيري هاي تند 
عليه تركيه را حفظ كــرده، بلكه در جهت تقويت 
روابط دوجانبه با اين كشور نيز قدم برداشته است. 
به نوشته روزنامه العربي الجديد، اين توافق نوعي 
قدرت نمايي تجاري انگليس مقابل ساير كشورهاي 
اروپايي اســت؛ آن هم درحالي كه تمام گزارش ها 
بيانگر كاهش توليد ناخالص داخلي انگليس طي 
سال هاي آينده به دليل خروج از اتحاديه اروپاست. 
جالب است كه انگليس حتي در بحران اخير ميان 
اتحاديه اروپا با تركيه بر سر منابع انرژي در شرق 
درياي مديترانه نيز ورود نكرده و به منافع اقتصادي 
و تجاري خود نسبت به مواضع اتحاديه اروپا اولويت 

داده است.
از ســوي ديگر و درحالي كه اتحاديــه اروپا به طور 
رسمي تحريم تركيه را آغاز كرده، اين توافق برگ 
برنده اي در اختيــار دولت اســالمگراي اردوغان 
به حســاب مي آيــد. شــبكه الجزيــره در اين باره 
مي نويسد: اروپا اميدوار است فشارهاي ايجاد شده 
بر اقتصاد تركيه توســط تحريم ها در تغيير مواضع 
نظامي و سياسي اين كشــور تأثير داشته باشد. اما 
چنين توافقي نشان مي دهد كه جايگاه اتحاديه اروپا 
همچون گذشته نيست و تركيه به سادگي مي تواند 
بازارهاي بديلي براي تامين نيازها و تكنولوژي خود 
پيدا كند. تمام اين موارد در حالي اســت كه تركيه 
و انگليس به موازات توسعه روابط تجاري به دنبال 
تقويت روابط نظامي و صنايع تسليحاتي نيز هستند. 
آخرين توافق صورت گرفته ميان 2كشــور در اين 
حوزه، قــرارداد 120ميليــون دالري وزارت دفاع 
تركيه با شركت BAE انگليس براي توسعه پهپادها 

و جنگنده هاي تركيه اي بوده است.

توافق تجارت آزاد با تركيه، مهم ترين اقدام اقتصادي انگليس پس از خروج از اتحاديه اروپا به شمار مي رود
بازي برد - برد  انگليس و تركيه مقابل اروپا

   جزئيات توافق تجاري انگليس و تركيه
اين توافق كه از نخستين روز ســال 2021 همزمان با خروج انگليس از اتحاديه اروپا اجرا مي شود، به طور عمده 
شامل 3بخش صنايع مونتاژ، صنايع خودرو و صنايع آهن است. البته وزير بازرگاني انگليس گفته كه در آينده اي 
نزديك، توافقي ديگر با تركيه در حوزه خدمات و تكنولوژي نيز منعقد خواهد شد.  براساس اين توافق، نزديك به 
7600شركت تجاري از معافيت هاي مالياتي و تسهيالت ويژه براي صادرات و واردات كاال برخوردار مي شوند. ارزش 
صادرات تركيه به انگليس در سال2019 بيش از 11ميليارد دالر و در مقابل، ارزش واردات اين كشور از انگليس، 
بيش از 5ميليارد دالر بوده است. گفته مي شود يكي از اهداف اين توافق، نزديك كردن نسبت صادرات انگليس 

به تركيه با استفاده از گزينه رفع موانع گمركي است.

 انفجار در فرودگاه يمن
 همزمان با ورود كابينه جديد

همزمان با ورود اعضاي كابينه جديد دولت انتقالي جنوب )وابسته 
به ائتالف ســعودي( به فرودگاه عدن، انفجاري بزرگ منطقه را 

لرزاند.
به گزارش تلويزيون الجزيره قطر، اين انفجار بعدازظهر ديروز پس 
از نشستن هواپيماي حامل اعضاي كابينه، در سالن انتظار فرودگاه 

رخ داد كه در جريان آن 5نفر كشته و 20نفر ديگر زخمي شدند.
خبرنگار خبرگزاري فرانسه كه در محل حاضر بوده گزارش داده كه 
صداي 2انفجار را شنيده است. ويدئوهاي منتشرشده در شبكه هاي 
اجتماعي از فرودگاه عدن از وقوع انفجــاري مهيب حكايت دارد 
كه در اثر آن شيشه هاي ســالن انتظار شكسته شده است. در اين 

ويدئوها همچنين صداي تيراندازي ممتد شنيده مي شود.
وزراي كابينــه جديد يمــن به رياســت عبدالمالك ســعيد، 
نخســت وزير، پس از توافق با جدايي طلبان جنــوب و تغييرات 
كابينه، هفته گذشته در رياض در مناصب جديد خود اداي سوگند 
ياد كردند و ديروز براي تشكيل دولت به يمن وارد شدند. عبدربه 
منصور هادي، رئيس دولت مســتعفي يمن، حدود 4هفته قبل 
اعالم كرد كه با جدايي طلبان جنوب به توافق تازه اي براي تشكيل 
كابينه و تقسيم قدرت دست يافته است. دولت هادي مورد حمايت 
عربستان است و جدايي طلبان جنوب از پشتيباني امارات متحده 
عربي برخوردارند. بين اين 2جنــاح اختالفاتي پيش آمده بود و 
توافق جديد كه به توافق رياض معروف است براي تقسيم قدرت 
گامي مهم در رفع اين شكاف محســوب مي شود. جدايي طلبان 
جنوب كه همراه با دولت يمن عليــه حوثي ها مي جنگند، اوايل 
سال گذشــته با دولت يمن به رهبري هادي درگير شده و حتي 

بخش هايي از عدن را تصرف كرده بودند.
عربســتان اميدوار بود كه از رهگذر توافق رياض كه سال گذشته 
به امضا رسيد به اختالفات دوجانبه پايان دهد اما با گذشت بيش 
از يك ســال از امضاي اين توافقنامه، اختالفات دوطرف نه تنها از 
بين نرفته بلكه تشديد هم شده اســت. انفجار ديروز در ادامه اين 

اختالفات تحليل شده است.

همزمان با افزايش شمار روزانه تعداد مبتاليان به 
كرونا در انگليس، روزنامه گاردين گزارش داده كه 
پزشكان به دليل كمبود تخت هاي بيمارستاني 
مجبورند از ميان بيماران براي بســتري شدن 
انتخاب كنند. آمار روزانه ابتال در اين كشــور از 

53 هزار نفر فراتر رفته است. 

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

روزنامه گاردين ]انگليس[

بازگشت بوئينگ مكس به آسمان

بيمارستان هاي بحران زده در انگليس

هواپيمای بوئينگ 737 مكس با انجام پروازي 
ميان ميامي و نيويورك، پس از وقفه اي 20 ماهه به 
آسمان بازگشت. اين پرواز را شركت هواپيمايی 
امريكن ايرالينز انجام داده است. 2 سال قبل، 
سقوط چند هواپيماهاي مكس باعث زمينگير 
شدن تمامي هواپيماهاي ساخته شده بوئينگ در 

اين مدل در سراسر جهان شد.

تير آخر ترامپ، به سنگ خورد 

و ترامــپ  دونالــد 
متحــدان او تالش هاي آمريكا

حقوقي شان براي تغيير 
نتيجه انتخابات را كنار نگذاشته اند، اما 
آخرين حربه آنها، مــرده به دنيا آمده 
است. بعد از آنكه استدالل هاي حقوقي 
بي پايه براي برگرداندن نتيجه انتخابات 
در اياالت و تالش ها براي تغيير نتيجه 
آن در دادگاه عالي به نتيجه نرسيد ياران 
نزديك ترامپ اين بــار آخرين مرحله 
انتخابات رياســت جمهوري آمريكا را 
هدف گرفته اند. براساس قانون، آخرين 
مرحله انتخابات آمريكا، جلسه مشترك 
كنگره به رياست معاون رئيس جمهور 
آمريكاست و آراي الكترال در اين جلسه 
مشــترك كه ششــم ژانويه)17 دي( 
برگزار مي شــود، تجميع مي شــوند و 
كنگره رســما برنده انتخابات را كه جو 
بايدن اســت، اعالم خواهد كرد. نقش 
معاون رئيس جمهور آمريــكا در اين 
جلسه كامال تشريفاتي است، اما برخي 
نماينــدگان جمهوريخــواه مجلس 
نماينــدگان آمريكا به رهبــري لوئي 
گومرت و نماينده تگــزاس اين بحث 
حقوقي را پيش كشــيده اند كه نقش 
پنس نبايد تشريفاتي باشد و او اين حق 
را دارد كه نتيجــه آراي الكترال برخي 
اياالت را لغو كند. هدف آنها اين است كه 
پنس، در جلســه كنگره براي تجميع 
آراي الكترال، به نفع ترامپ وارد عمل 
شود و نتايج اياالت مشخصي را لغو كند 
و در نتيجه، ورق به نفع ترامپ برگردد.

گومرت از يك قاضي فدرال خواســته، 
حكم دهد كه نقش پنس تشــريفاتي 
نيست. اين اســتدالل حقوقي، چنان 
بي پايه و اساس اســت كه حقوقدان ها 
عمومــا آن را رد كرده انــد و گفته اند 
شانسي براي موفقيت ندارد. با اين حال 
ترامپ در توييتر بارهــا از هوادارانش 
خواســته روز ششــم ژانويه را درنظر 
داشته باشند. او در اقدامي تحريك آميز 

حتي آنها را دعوت كرده است كه در روز 
برگزاري جلســه كنگره در واشنگتن 

تجمع كنند.
تالش گومــرت و نزديكانــش، نه تنها 
پشــتيباني حقوقي ندارد كــه از نظر 
سياســي هم بســيار ايزوله اســت و 
هواداري به جز خود پيشنهاددهندگان 
ندارد. اين ايده، چنان بي اســاس است 
كه خود مايك پنس هــم از حمايت از 
آن خودداري كرده اســت. به گزارش 
پوليتيكو، گومرت و ديگر امضاكنندگان 
اين شــكايت حقوقي، خودشان رسما 
اعــالم كرده اند كه پنــس از همراهي 
آنها و امضاي شكايتشــان سر باز زده 
است. همين مسئله نشان مي دهد كه 
پنس تمايل چنداني براي مشــاركت 
در ماجراجويي هاي حقوقي و سياسي 
نزديــكان ترامپ نــدارد و مي خواهد 
فقط به نقشي كه قانون اساسي برايش 
تعيين كرده فكر كنــد. پنس پيش از 
اين هم هرگز به صــورت علني درباره 
ادعاهاي ترامپ درباره تقلب گسترده 

در انتخابات واكنش نشان نداده است.
اقــدام ايــن گــروه از نماينــدگان 
جمهوريخــواه، حتــي بــا مخالفــت 
هم حزبي هاي آنها در كنگره مواجه شده 
و برخي از نمايندگان، عليه آنها موضع 
گرفته اند. براي نمونــه آدام كينزينگر 
به فرانس 24گفته اين اقدام كه از سوي 
تعداد مشــخصي از نماينــدگان پيش 
برده مي شود، فقط هدف مالي دارد. او 
گفته اســت: »كاري كه آنها مي كنند 
شــرم آور اســت و آنهايي را كــه فكر 
مي كردند انتخابات از آنها دزديده شده 
را هم نااميد مي كند.« در جلسه ششم 
ژانويه، پنس كه به صورت قانوني رئيس 
سناست، نامه هايي كه الكتورهاي اياالت 
به كنگره فرســتاده اند را بــاز مي كند، 
آراي آنها را مي خوانــد و بعد از تجميع 
آرا، به صورت رسمي جو بايدن را برنده 

انتخابات معرفي خواهد كرد.
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تهران قديم را چقدر مي شناسيد؟ اينجا ده حصارك تجريش است.
صفحه اينستاگرامي سفرهاي تهرون، اين عكس ها را منتشر كرده و نوشته است: 
»ده حصارك در شمال جماران واقع شده اســت. روزگاري اين ده قنات بزرگي 
داشت مشــهور به »كهريز« و آسيابي داشــت كه با آب دره حصارك به گردش 

درمي آمد. سال1335 خورشيدي 248مرد و 158زن ساكن اين ده بوده اند.«

آلودگيپايتختدر
وضعيتقرمز

يكي از كاربران توييتر اين 
عكس از تهران را از پنجره 
هواپيما گرفته است كه شدت 
آلودگي شهر را به وضوح نشان 
مي دهد و نوشته است: »كاش 
خدا جاروبرقي را روي تهران 
مي گرفت!«

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

امروزه همه كسب وكارها نياز به نيروی انسانی 
دارند و بســياري از آنها به دنبال داشتن يك 

تيم خالق هســتند. اگر فكر مي كنيد با 
اســتخدام چند نفر كه در سوابق كاري 
قبلي شــان كارهاي خالقانه اي انجام 
داده اند، شركت شــما به يك شركت 

نــوآور تبديل مي شــود، ســخت در اشــتباهيد. كمي 
چشــمانتان را باز كنيد شــايد با همين افراد فعلي هم 
بتوانيد يك شــركت خالق داشته باشــيد؛ همانطور كه 
ممكن است با استخدام افراد خالق هم هيچ وقت نتوانيد 

يك شركت خالق ايجاد كنيد.
براي داشتن يك شركت خالق، شــما به 2چيز احتياج 
داريد: اول »فرهنگ خالقيت« و دوم »تيم خالق«. بدون 
ايجاد فرهنگ خالقيت، استخدام همه افراد خالق دنيا هم 
كمكي به شما نخواهد كرد. اما راستش را بخواهيد اكثر 
شركت ها فقط به دنبال استخدام آدم هاي خالق هستند 
چون اين كار خيلي راحت تــر از ايجاد فرهنگ خالقيت 
در شركت است. نگاهي به شــركتتان بيندازيد، آيا همه 
كاركنانتان مي تواننــد بدون لكنت نظرشــان را درباره 
هر چيزي ابراز كنند؟ شركت شــما بايد جايي باشد كه 
ايده هاي مختلف مورد پرورش و تشويق قرار مي گيرند؛ 
جايي كه افراد آنقدر به هم اعتماد دارند تا ايده ها و نظراتي 
را كه متعلق به خودشان نيست جذب كنند، پرورش دهند 
و از مسير آن به ايده هايي برسند كه ممكن است مسخره 

به نظر برسد ولي از بيان آن ابايي نداشته باشند.
همزمان با اصالح فرهنگ خالقيت در شركت، شما بايد به 
فكر ايجاد »تيم خالقيت« باشيد، نه فقط جذب آدم هاي 
خالق. خالقيت مي تواند شخصي باشد؛ مثل يك هنرمند 
يا نويسنده كه در اتاقي به تنهايي نشسته و يك اثر هنري 
خالقانه خلق مي كند.اما وقتــي مي خواهيم خالقيت را 
در كسب وكار استفاده كنيم نياز به تيم داريم، تيمي كه 
خالق باشد. مهم نيســت چند نفر را استخدام مي كنيد 
يا چقدر براي آن هزينه مي كنيــد. تا وقتي زمان، تالش 
و سرمايه خود را براي تيم ســازي نگذاريد، راه به جايي 
نخواهيد برد. تيم خالق بايد متنوع باشد، نگاهي به اعضاي 
تيم تان بيندازيد. آنها از كدام دانشگاه يا كدام قوميت يا 
فرهنگ آمده اند؟ اگر زياد شبيه به هم هستند آنها را تغيير 
بدهيد. اما تنوع در تيم نبايد تنها به ظواهر ختم شــود. 
زبان، نژاد، تحصيالت و... خيلي مهم هســتند اما از اينها 
مهم تر تفاوت هاي روانشــناختي مانند تيپ شخصيتي، 
ارزش ها و توانايي هاي اعضاي تيم اســت. گاهي اوقات 
استخدام يك درون گرا با ديدي عميق بسيار بهتر از توجه 
كردن به تفاوت هاي فرهنگي است. گاهي اوقات كسي كه 
مدام ساز مخالف مي زند مي تواند تيم شما را از يك پرتگاه 
نجات بدهد. چه شما صاحب يك كسب وكار بزرگ باشيد 
و چه كوچك، هميشه براي استفاده از تيمی متنوع خالق 

براي پرورش تفكر خالق جاي پيشرفت وجود دارد.

رضايعقوبيقلعهنويادداشت

كتابيكهمخاطبشراميكشد
نيوجرسي: كتابي با نام والز آو دس Walls of Death نوشته 
دكتر رابرت ام كدزي كه ســال1874 ميالدي منتشر شده 
و چنانچه كسي آن را بخواند كشــته خواهد شد. به گزارش 
آديتي سنترال، اين كتاب آغشته به سم مهلك آرسنيك است 
و متخصصي كه آن را نگاشته طوري محاسبه كرده كه شخص 
با خواندن همه صفحات اين كتاب در پايان خواهد مرد. اين 
كتاب به منظور آگاهي رساني در مورد وجود سم آرسنيك در 

كاغذ  ديواري هاي آن زمان تهيه شده  است.

رشوه27ميليوندالريمديرسامسونگ
سئول: دادستاني كره جنوبي خواستار 9سال حبس براي 
لي جه يانگ، معاون رئيس سامسونگ الكترونيك در جريان 
بررسي پرونده فساد دولتي شد. به گزارش اسپوتنيك، طي 
چند سال گذشته رشوه هاي رد و بدل شده در اين شركت 
ميان مديران و نزديكان رئيس جمهوری اين كشور سوژه 
رسانه ها بود. ســرانجام با  به عهده گرفتن اين اتهام ها از 
طرف لي جه يانگ  اكنون بحث بر سر ميزان محكوميت و 

زنداني شدن اوست.

فراربزرگاسكيبازهاازقرنطينه
زوريخ: بيش از 200گردشگر بريتانيايي كه براي اسكي 
به استراحتگاه اسكي »وربيه« سوئيس رفته بودند، قوانين 
قرنطينه كرونا در اين ناحيه را شكستند و شبانه از محل 
فرار كردند. به گزارش يورونيوز، مقامات ســوئيس موفق 
به رديابي 420گردشــگر بريتانيايي در اين ناحيه شدند 
و از آنان خواســتند خود را قرنطينه كننــد. با اين حال 
دست كم 200نفر از اين افراد به شيوه مخفيانه، شبانه از 

استراحتگاه فرار كردند.

16شكارچي540حيوانراكشتند
آزامبوجا: گروهي از شكارچيان در نزديكي شهر »آزامبوجا« 
در حدود 60 كيلومتري شمال پايتخت پرتغال، در جريان يك 
بازي شكار 540 حيوان ازجمله شمار قابل توجهي گوزن، آهو 
و گوزن وحشي را كشته اند. به گزارش يورونيوز، اين كشتار 
پس از آن فاش شد كه يكي از 16شــركت كننده اسپانيايي 
در اين شــكار، در صفحه فيسبوك خود عكســي از صد ها 
جســد حيواناتي مانند گوزن و آهو را منتشر كرد و نوشت: 

»540حيوان با 16شكارچي، ركوردي فوق العاده.«

»تيمخالق«دركسبوكار

 حضرتاميرالمؤمنينعليع: الّندم علي الخطيئه استغفار؛
پشيماني بر گناه استغفار و آمرزش خواهي است.
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دوِرمجنونگذشتونوبتماست
هركسيپنجروزنوبتاوست

فقرظاهرمبينكهحافظرا
سينه،گنجينهمحبتاوست

حافظ كه ُحكم ميرنوروزي را پنج روزه مي داند، همنشيني گل و باغبان را هم پنج روز 
بيشتر نمي شمارد: »باغبان گر پنج روزي صحبت گل بايدش / بر جفاي خار هجران، 
صبر بلبل بايدش« پنج، از تعداد انگشتان دست تا گنج پنج حس و سراي سه پنج كه 

مراد از آن، كوتاهي روزگار و عمر است؛ هربار پنجه در مضموني نو مي زند.
سنايي در حديقه به كنايه از مدت عمر مي سرايد: »چه كني پنج روزه در غم و يأس 

/ لذِت چار طبع و پنج حواس؟«
موالنا بر آن اســت كه جاِن پنج روزه، فاني اســت: »هر دو جهان پُر است ز حي 

حيات بخش / با جاِن پنج روزه، قناعت مكن ز ما« 
سعدي از قدرت گذران مي گويد: »منه دل بدين دولِت پنج روز / به دوِد دِل َخلق، 
خود را مسوز!« او عمِر گل را پنج روز و شش مي داند كه گلستان را هميشه خوش 

مي سازد.
خواجوي كرماني پند مي دهد: »مباش غّره بدين پنج روز نقد حيات / كه عمر بر 

سِر پاي است و چرخ، بر سر كار«
صائب دلگير از بلندي حيات است:

من شدم دلگير، صائب، زين حيات پنج روز
خضر چون آَورد تا امروز تاب زندگي؟

تاِبزندگي

فضاي مجازي »دوشان تپه« يكي از دروازه هاي قديمي تهران بود و همينطور 
نام قريه اي در شرق شــهر كه به نوعي حومه تهران محسوب 
مي شــد. اين قريه خوش آب وهوا كه از محدوده ارك شاهي 
فاصله زيادي داشت، عالوه بر اينكه يكي از دروازه هاي دوره 
ناصري بود كه حد و حصر تهران را مشخص مي كرد، شكارگاه 
ناصرالدين شاه قاجار هم بود و بخشي از شهرت اين دروازه و 

مكان در كتاب هاي تاريخي به همين دليل است.
در واقع، سال1269 قمري ناصرالدين شاه، حاجب الدوله - پدر 
اعتمادالسلطنه - را مأمور كرد تا عمارت دوشان تپه را بسازد. 
سال1275 قمري ساخت قناتي در دوشان تپه كه صحرايي 
وسيع بود و بي آب شروع شد و در 1279 هم درياچه بزرگي 

در برابر عمارت ساختند كه آب قنات به داخل آن مي ريخت. 
البته عمارت اصلي كه ساختماني هشت گوش بود باالي تپه 
ساخته شده كه خانم »كارالسرنا« آن را به تاالر كشتي تشبيه 
كرده است. روي اين تاالر، يك كاله فرنگي قرار داشت كه از 

آنجا منظره تهران قابل ديدن بود.
اين عمارت و بنــاي آن در حالي به دوران ناصرالدين شــاه 
نســبت داده مي شــود كه برخي مورخان ســاخت آن را به 
دوره مظفرالدين شاه نســبت داده اند. ناصر نجمي در كتاب 
»تهران در گذر زمان« نوشــته اســت كه اين كاخ در زمان 
مظفرالدين شاه و به دستور او ســاخته شده است. اما برخي 
مورخان ديگر قدمت اين عمارت را به مراتب بيشتر مي دانند.

نقل اســت كه ناصرالدين شاه به منطقه دوشــان تپه عالقه 
وافري داشــت و در ماه هاي گرم سال همراه با شكارچيان به 
اين منطقه خوش آب وهوا مي رفــت. آهو، گوزن و خرگوش 
وحشي در اين پهنه به وفور پيدا مي شدند و شكار آنها »سلطان 
صاحبقران« را ســرخوش مي كرد. عالقه شاه به اين منطقه 
به اندازه اي بود كه از نقاشان مي خواست از طبيعت اين ييالق 

نقاشي كنند. او مهمانان خارجي و مستشــاران را هم براي 
پذيرايي و شكار به اين منطقه مي برد.

و اما نكته قابل توجه اينكه دوشــان در زبان آذري به معناي 
خرگوش است و دليل آنكه اين محل را دوشان تپه ناميده اند 

وجود خرگوش هاي وحشي فراوان در اين منطقه بود.

طهران قديم

دوشانتپه؛شكارگاهخرگوشوآهو

از برخي راننده ها كه مي پرســي چرا دوبله پارك كرده اي مي گويند جاي پارك 
نيست، هرچند اين بهانه خوبي براي مســدود كردن مسير تردد مردم نيست اما 
برخي ديگر بي انصافي را از حد گذرانده اند، به طوري كه در مسيري كه جاي پارك 
وجود دارد دوبله پارك مي كنند چون مي خواهند درست در مقابل فروشگاهي كه 
با آن كار دارند پارك كنند. به ويژه عصرها و نزديك غروب، اغلب خيابان ها تبديل 
به پاركينگ خودروها مي شــود، به گونه اي كه از 5الين خيابان، 4الين به پارك 
خودروها اختصاص يافته و تنها يك الين براي تردد انبوه خودروها وجود دارد. بعد 
همان راننده هايي كه مرتكب تخلف شده اند هنگام رانندگي به زمين و زمان بد و 

بي راه مي گويند كه اين چه ترافيكي است كه ما داريم! 

پاركدوبلدرمعبريكهجايپاركهست

حميدضياييپرور
روزنامه نگار دست فرمان

صادراتسازهايسنتيايرانبهچين

يكصد ساز ســنتي ايراني در 47مدل مختلف 
ازجمله قيچــك، رباب و دهلك توســط تجار 
ايراني از سيستان و بلوچســتان به چين صادر 
شد. به گزارش همشهري، اين سازها كه شامل 
قيچك، رباب، كمانچه، نقاره، دوتار خراســان، 
دوتار تركمن، تنبك، قانون، سنتور، شورانگيز، 
بينجو، قيچك بلوچي و دهلك بود پس از ورود 

به چين، در محوطه سفارت ايران در پكن به نمايش در آمد. راديو بين المللي چين هم در اين باره نوشت: 
»موسيقي برخي مناطق چين به قدري به ايران نزديك است كه هنرمندان چيني، سازهاي ايراني مي نوازند 

و مي توان كنسرت مشتركی را تدارك ديد.« 

فروشعجيِبكتابهاينايابدرقرنطينه

 )ABA( اتحاديــه كتابفروشــان آمريــكا
در گزارشــي ضمن ابراز نگرانــي از تعطيلي 
كتابفروشــي ها در دوران قرنطينه، از آماري 
جالب درباره خريد و فروش كتاب هاي ناياب 
گفته اســت. به گزارش ليت هاب، براساس 
اطالعات منتشر شده در هفته هاي گذشته، 
يك نسخه از كتاب »شاه لير« نوشته شكسپير 
به خاطر جمالتي دربــاره قرنطينه با قيمت 

10ميليون دالر به فروش رفته است. در واقع اين كتاب را شكسپير در قرنطينه نوشته است و جمالتي 
درباره قرنطينه دارد. جيمز گانون، مدير حراجي هريتيج نيويورك نيز در گفت وگو با بلومبرگ از فروش 
باالي كتاب هاي قديمي در ماه هاي گذشته خبر داده و گفته است: فروش اين كتاب ها به طور عجيبي 

به ويژه در ميان ثروتمندان در دوران قرنطينه بيشتر شده است.

»پناه بر رويــا«، » فقــط تويي كــه منم« و »باخــه يعني 
الك پشت« عنوان 3كتاب تازه انتشار يافته از سوي انتشارات 
نيستان هســتند. »پناه بر رويا« تازه ترين اثر داستاني است 
كه با سرپرستي سيروس همتي، نويسنده، نمايشنامه نويس 
وكارگردان گردآوري شده است. اين مجموعه يكي از تازه ترين 
خروجي كارگاه هاي داســتان كتاب نيســتان اســت كه با 
سرپرستي سيروس همتي برگزار شده است. سما اسكندري، 
سمانه حبيب پور، الهام خوانســاري، دينا اسكندري، نيلوفر 
همتي و سيروس همتي نويسندگاني اند كه داستان هايشان 
در اين مجموعه منتشر شده است. اين كتاب 72صفحه اي در 

قطع نيم  وزيري به بهاي 12هزار تومان منتشر شده است.
مجموعه داســتان »باخه يعني الك پشت« هم تازه  ترين اثر 
داستاني الهام اشــرفي اســت. اين مجموعه داستان شامل 
11داستان كوتاه است كه تمامي آنها با پرسوناژهاي مختلف 
و در يك مجتمع مســكوني شــكل مي پذيرد. يك مجتمع 
آپارتماني كه محل زندگي آدم هاي اين قصه هاست فرصتي را 
فراهم آورده كه نويسنده در قالب سلول هاي زيستي منفردي 
كه براي ســاكنان هركدام از آنها فراهم كــرده طرح هايي از 
زندگي در جامعه امروز ايران را به تصوير بكشد. اين كتاب در 
114صفحه با قطع نيم وزيري به بهاي 24هزار تومان منتشر 

شده است.
كتاب سوم »فقط تويي كه منم« دربرگيرنده 121شعركوتاه از قربان وليئي است. 
شعر 121چنين اســت: »ســالم تويي كه در غيبِت حروف / حضور ناب تو / آغاز 
مي شود.« اين مجموعه 142صفحه اي در قطع خشــتي كوچك به بهاي 28هزار 

تومان منتشر شده است.

3كتابازنيستان

ويترينرويدادهاي فرهنگي و هنري

اصالح كيفيــت محصــوالت كشــاورزي از افزايش كميت 
سخت تر و مهم تر است و بايد كشــاورزان در توليد محصول 

كيفي بكوشند تا بتوانند در بازار جهاني رقابت كنند.
به گزارش همشهری، عيســي كالنتري، وزير كشاورزي در 
مراسم بزرگداشــت هفته كشــاورزي با بيان اين مطلب و با 
اشاره به اينكه بايد كشاورزي به سمت علمي و بهداشتي شدن 
ســوق داده شــود، افزود: موادغذايي آلوده اجازه صادرات و 
مصرف كننده داخلي نيز هيچ تضميني بــراي مصرف مواد 
غذايي آلوده ندارد. اين درحالي است كه مصرف كننده ايراني 

حق دارد كاالي باكيفيت خريداري كند.
وي خاطرنشان كرد: چرا بايد مصرف كننده داخلي از محصول 
كشاورزي اســتفاده كند كه فاقد موادي مانند كلسيم، آهن، 
روي و منيزيم باشــد. وي با اشــاره به ادغام وزارتخانه هاي 
جهاد سازندگي و كشاورزي گفت: چرايي وظايف 2وزارتخانه 
جهاد و كشاورزي از ابتدا غلط بوده و جدايي آنها سياسي بود 
به طوري كه كارشناسان آن  را تأييد نكردند، بلكه اين 2 الزم و 

ملزوم يكديگر بودند.

20 سال پيش 

همشهری، 11دی 1379
مصرفكنندهايرانيحقداردكاالي

باكيفيتخريداريكند
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