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پــس از اعالم نگراني از كاهش شــديد 
ذخاير خوني در كشور به ويژه در استان جامعه

تهران كــه باالتريــن مصرف كننده و 
تامين كننــده خــون كشــور اســت، كمپين ها و 
هشــتگ هايي براي دعوت به اهداي خون در فضاي 
مجازي و رسانه ها به راه افتاد. در هفته گذشته بارها در 
اينستاگرام و توييتر، درباره كمبود ذخاير خوني و نياز 
بيماران به ويژه تاالسمي ها و هموفيلي ها و مبتاليان به 
ســرطان اطالع رساني شد و هشــتگ هايي با عنوان 
»خون«، »اهداي خون«، »همدلي« و... به راه افتاد و 
صدها پست و توييت به اشتراك گذاشته شد كه در آن 
مردم از تجربه اهداي خونشــان نوشتند و ديگران را 
دعوت به اين كار كردند. خيلي ها خبرها را بازنشــر 
كردند كه حكايت از وخامت اوضاع ذخاير خوني داشت 
و خيلي هاي ديگر از جزئيات و ممنوعيت هاي اهداي 
خون نوشتند. آدرس تمام مراكز استان تهران هم در 
خبرهاي جداگانه اي منتشر شد. همه اينها در شرايطي 
است كه براساس اعالم ســازمان انتقال خون افراد از 
طريق ورود به اين سايت و سامانه نوبت دهي به راحتي 
ننــد   زمــان و روز اهــداي خونشــان را مي توا

مشخص كنند. 
اوايل هفته، روزنامه همشهري در گفت وگو با مسئوالن 
سازمان انتقال خون استان تهران و كشور، نسبت به 
بحران ذخاير خوني هشــدار داد. در آن گزارش اعالم 
شــد كه ميانگين اهداي خون روزانه در استان تهران 
1200واحد بود كه به 800واحد رسيده است. شيوع 

ويروس كرونا، سردي هوا، آلودگي و شرايط اقتصادي 
و اجتماعــي به عنوان عوامل مؤثــر در كاهش ميزان 
مراجعه به مراكز انتقال خون اعالم شد. از اسفند سال 
گذشته روند اهداي خون با كاهش عجيبي مواجه شد 
و كمبود آن در مقايســه با مدت مشــابه سال قبلش 
به 75درصد در كشور هم رســيده بود. هفته گذشته 
مسئوالن ســازمان انتقال خون اعالم كردند ميزان 
اهداي خون در اســتان تهران 20 تا 25درصد نسبت 
به  مدت مشابه سال گذشته كاهش داشته و اگر مردم 
5.5روز براي اهداي خون مراجعه نكنند ذخاير تمام 
مي شود. در روزهاي گذشته ســازمان انتقال خون با 
ارسال پيامك هايي مردم را براي اهداي خون دعوت 
به كمك كرد. در اين پيامك اعالم شــد كه هر واحد 
خون مي تواند جان 3نفر را نجــات دهد. همان موقع 
سخنگوي سازمان انتقال خون كشور هم از همكاري 
ســازمان داوطلبان هالل احمر با اين ســازمان براي 
افزايش تيم هاي ســيار اهداي خون خبر داد. حاال از 
تهران و استان هاي ديگر خبرهاي خوبي از ميزان باالي 

مراجعه مردم به گوش مي رسد. با فراخوان هاي مكرر، 
افراد بيشتري براي اهداي خون به اين مراكز مراجعه 
كرده اند. اين سازمان مي گويد به تمام گروه هاي خوني 

نياز است.
محمدرضا مهدي زاده، مديركل انتقال خون اســتان 
تهران در گفت وگو با همشهري از استقبال قابل تقدير 
مردم براي اهداي خون در روزهاي گذشــته خبر داد 
و گفت: از روز چهارشنبه هفته گذشته با شروع موج 
اهداي خــون تاكنون به طور متوســط بين 1200تا 
1400واحد خــون به صورت روزانه اهدا شــده و روز 
گذشته يعني چهارشنبه باالترين ميزان اهداي خون 
با 1500واحد ثبت شد. به گفته او، استقبال مردم براي 
اهداي خون شگفت انگيز بوده و تنها نگراني موجود اين 
است كه اين اهدا دائمي و هميشگي نباشد؛ چراكه نياز 
به خون به دليل وجود بيماران هموفيلي، تاالســمي، 
مبتاليان به ســرطان و مجروحان ســوانح و بيماران 

نيازمند جراحي، هميشگي است و نبايد قطع شود.
مديركل انتقال خون استان تهران كه ميزان مراجعه 
مردم در روزهاي گذشــته را از 12پايگاه انتقال خون 
اســتان تهران رصد كرده، اين را هــم اضافه كرد كه 
تا هفته قبــل ميزان ذخايــر خوني در اين اســتان، 
5.5روز بود و حاال با مراجعــه باالي مردم اين كمبود 
جبران شده اما نبايد قطع شود؛ چراكه امكان ذخيره 
طوالني مدت فرآورده هاي خوني وجود ندارد و براي 
نمونه عمر پالكت، تنها 3روز اســت. براساس اعالم 
مهدي زاده در برخي مراكز انتقال خون ميزان مراجعه 
مردم به اندازه اي بوده كه امكان پاســخگويي به تمام 
آنها نبوده اســت. به همين دليل بهتر اســت افراد از 
طريق سايت سازمان انتقال خون و سامانه نوبت دهي 
كه در اين ســايت قرار گرفته، نسبت به انتخاب روز و 
ساعت اهداي خون و حتي مركز مورد نظرشان اقدام 
كنند تا در زمان مراجعه با شلوغي جمعيت و معطلي 

مواجه نشوند. 
مهدي زاده تأكيد كــرد كه مردم اگــر در مراجعه به 
مركزي با ازدحام جمعيت مواجه شــدند در روزهاي 
بعدي براي اهداي خون اقدام كننــد. به گفته او اين 
روند بــاالي اهداي خون نه تنها دراســتان تهران كه 
در استان هاي ديگر هم ديده شده است: »اين ميزان 
مراجعه يك موج هيجاني است و تنها نگراني اين است 
كه مردم تصور كنند ذخاير خوني تامين شده و ديگر 
مراجعه نكنند. درحالي كه اينطور نيست. ما در استان 
تهران بيش از 160مركز درمانــي و بيش از 28هزار 

تخت بيمارستاني داريم كه نياز به خون دارند.«

يادداشت
محسن هاشمي رفسنجاني؛  رئيس شوراي شهر تهران

متــروي تهــران بــا حدود 
و  طــول  237كيلومتــر 
127ايستگاه اهميت بسزايي 
عمومــي  حمل ونقــل  در 

پايتخت و تردد شهروندان دارد.
با اين حســاب توانايي خدمت رساني 2دقيقه يك قطار 
را هم پيدا كرده اســت؛ به عبارتي مي توان ســرفاصله 
قطارهاي مترو در ايســتگاه هاي موجود را به 2دقيقه 
رســاند؛ يعني مي توان ظرفيت فعلي جابه جايي مسافر 

در هر روز را حداقل 3برابر كرد.
 حال سؤال اينجاست كه چرا اين اقدام انجام نمي شود؟ 
آن هم در شــرايطي كه ســرمايه گذاري كامل صورت 
پذيرفته و حيف اســت كه ما نتوانيم از سرمايه گذاري 
ايجاد شده، به خصوص در زمان كرونايي استفاده الزم 

را ببريم. 
علت، بــه نبــود واگــن و تجهيزاتي برمي گــردد كه 
بهره مندي تمام و كمال از خطوط فعلي و خدمت رساني 

دودقيقه اي را ناممكن كرده است.
اگر مــا بتوانيم از بودجــه اي كه دولت به شــهرداري 
مي دهــد، كارخانجات واگن ســازي را فعــال كنيم، 
واگن و تجهيزات متحرك مورد نيــاز را تامين كرده و 
ايســتگاه هايي كه اكنون بيش از 90درصد پيشــرفت 
فيزيكي دارند، به اتمام برســانيم، خواهيم توانســت 
ظرفيت قابل مالحظه اي را در اختيار شــهروندان قرار 

دهيم.
بايد توجه شود 50درصد هزينه هاي مترو، اصوال سيويل 
)حفاری و ســاخت( و 50درصد هم تجهيزات است. در 
اين ميان، مديريت شهري 80درصد هزينه ها را براي هر 

دو مورد پرداخت كرده است.
حال با پول هــا و منابع مالــي كه قرار اســت دولت از 
محــل اوراق مشــاركت در اختيارمــان بگــذارد، 
 مي توانيــم ظرفيــت پذيريش مســافر را بســيار باال

ببريم. 
در اين ميان بحث 1500ميليارد تومان اوراق مشاركت 
سال98 به ميان آمده كه اگر در فرصت اندك باقيمانده 
به نتيجه برسد، كمك بزرگي براي توسعه مترو خواهد 

بود.

متأســفانه اين ميزان منابع مالي مربــوط به اوراق، در 
سيســتم بانكي به نوعي گير كرده است. درصورتي كه 
موضوع 1500ميليارد تومان اوراق مشاركت در پايان 
سال گذشــته نهايي شد اما ماجرا به ســال99 رسيد. 
جالب اينجاست كه اوراق فروخته شده، و جالب تر اينكه 
50درصد آن تضمين دولــت دارد. يعني طبق ماده62 
مصوبه دولت، بازپرداخــت 750ميليارد تومان به عهده 

دولت است.
از آنجا كــه دولــت در بازپرداخت اوراق مشــاركت، 
تأخيري نداشته و عمدتا در بازپرداخت مشكلي ندارد، 
اين رقم بايد از ســوي بانــك عامل بــدون  بهانه اي به 
 شــهرداري واگذار شــود؛ چراكــه ضمانــت دولتي 

دارد.
از آن سو مي ماند 750ميليارد توماني كه بازپرداختش 
به عهده شــهرداري تهران اســت. براي اين مسئله نيز 
بايد گفت خوشــبختانه شــهرداري تضامين الزم را با 
ارائه اسناد معتبر به سيســتم بانكي عهده دار شده؛ اما 
 نكته اينجاســت كه بانك براي قبول اســناد، استعالم

 كرده است. 
در فرايند اســتعالم، به بدهي شــهرداري به سازمان 
تامين اجتماعي رســيده اند كه عمدتا بدهي هاي دهه 
پيش تر است. در اين راستا، طبق محاسبات اخير بانك، 
شهرداري چندهزار ميليارد تومان به خاطر عدم پرداخت 

حق تامين اجتماعي 5 تا 10سال بدهكار شده است.
اما بايد توجه داشت كه شهرداري تهران با شيوع كرونا، 
افزايش هزينه ها و كاهش درآمدها در شــرايط سختي 

قرار دارد.
بنابراين گروگرفتن چنين پولي به نام اوراق مشــاركت 
كه اكنون در حســاب بانكي اســت و بهــره روزانه  اش 
نيز بايد پرداخت شــود، براي شــهرداري گــران تمام 
خواهد شــد كه به نظر مي رسد ســبكي گروگانگيري 
اســت و در سيســتم همــكاري بين دســتگاهي كار 
غلطي به حســاب مي آيــد. اميدوارم به ايــن موضوع، 
مســئوالن ارشــد دولت توجه كنند تا پول حاصل از 
فــروش اوراق مشــاركت در اختيــار شــركت مترو 
 قــرار گيــرد و بتوانــد فعاليت هايش را به  ســرانجام 

برساند.

گروگانگيري حق مترو
مديركل انتقال خون اســتان تهران: 
مراجعه مردم ما را شــگفت زده كرد، 
الزم است اين روند ادامه دار باشد، چرا 

كه نياز به خون هميشگی است
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در پي اعالم كمبود ذخاير خوني، گروه هاي بزرگي از مردم براي 
اهداي خون به مراكز انتقال خون مراجعه كردند؛ ديروز باالترين 

ميزان اهداي خون طي هفته گذشته در استان تهران ثبت شد

جشن  اهداي خون

گفت وگو با گالره ناظمی
داور فوتسال  كه مسابقات 

مردان را سوت زده است

دوست دارم 
به رونالـدو  
اخطار بدهم

صفحه های جدید

روانشناسی 
  دوران بی پولی در گفت وگو 

با علیرضا شیری

آشپزی 
همراه با دستورهایی از یكی 

از آشپزان معروف جوان 

سالمندان
 رازها و راهنمای

عمر طوالنی

صفحه15

18

افزايش ساعت كار 
حمل و نقل عمومي 

در تهران 
آمـــــار مجمــوع 

جانباختگان كرونا شهر
2روز  كشــور  در 
مانده بــه اجــراي محدوديت ها  
ديروز به 42هزار و 941 نفر رسيد. 
ســخنگوي وزارت بهداشــت 
روز  جانباختــگان  تعــداد 
و  480هموطــن  را  گذشــته 
را  جديــد  مبتاليــان  آمــار 
 13هــزار و 421 بيمــار اعــالم 

كرد. 
روز گذشته معاونت حمل و نقل 
و ترافيك شــهرداری تهران هم 
با صدور اطالعيــه ای از افزايش 
ســاعت كاری خطــوط مترو و 
اتوبوس تا ساعت 22 از روز شنبه 

اول آذر ماه سال 1399 خبر داد.
معاونت حمل و نقــل و ترافيك 
شهرداری تهران طی اطالعيه ای 
اعالم كرد: به رغم كاهش سفرهای 
خطوط مترو و اتوبوسرانی به دليل 
اعمال محدوديــت های جديد و 
تعطيلی بسياری از فعاليت های 
شهری، از روز شــنبه اول آذرماه، 
اتمــام ســاعت كاری خطــوط 
متــرو و اتوبوس در شــهر تهران 
 به ســاعت 22 افزايــش خواهد 

يافت.  
در ادامه اين اطالعيه آمده اســت: 
بنابراين به منظور ســرويس دهی 
مناسب تر به مســافران با رعايت 
فواصل اجتماعی، ساعت كار ناوگان 
حمل و نقل عمومی شــهر تهران 
) مترو و اتوبوســرانی( براســاس 
تصميمــات جديــد در خصوص 
اعمال محدوديت های اعالم شده 
در ستاد ملی مقابله با كرونا، از اول  

آذرماه، ساعت 22 خواهد بود.

@hamshahrinews @hamshahrinews

hamshahrinewspaper1 @hamshahrionlinenews

t e l e g r a m t w i t t e r

i n s t a g r a m آنالیـــن همشـــهری 

صفحه  هاي 2، 4، 18 و 19 را بخوانيد

 پيروز حناچي:  اميدواريم مشكل اداري 
 وصول منابع مالي 1500ميلياردتومان اوراق مشاركت

پيش از پايان آبان ماه رفع شود

نجات مترو؛        
      فقط 24 ساعت فرصت  مانده

آينده بازارها 
پس از نوسان پاييزي

وقتي محدود مي شويم

3

4

روحاني:  براي يك سوم جامعه، به مدت 
4ماه،  هر نفر100هزارتومان پرداخت مي شود

برنامه هاي تكراري تلويزيون در 2هفته 
قرنطينه جذاب تر از برنامه هاي جديد آن است 

كشورهاي دنيا با برقراري مجدد قرنطينه
با موج جديد شيوع كرونا مقابله مي كنند

فهرست مشاغل مجاز به فعاليت از ابتداي 
آذر ماه  را در صفحه اقتصادي  بخوانيد

مسجدجامعي: 
 كتابفروشي ها نبايد 

در مناسبات جديد كتاب 
حذف شوند

 كتابگردي امسال
به دليل شيوع كرونا 

غيرحضوري برگزار مي شود

 در خانه بمانيد 
و كتاب ها را رايگان 

تحويل بگيريد
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ريشــه و منشــأ اوضــاع 
نابســامان معيشتي مردم دولت

و  دولــت  كجاســت؟ 
مخالفانش خوانش متفاوتي از اين سؤال 
دارند. جريان سياسي مقابل دولت، همه 
مشــكالت را بــه ناكارآمــدي دولت 
تدبيرواميد احاله مي دهــد، دولت هم 
مي گويد ناديده گرفتن سهم تحريم ها و 
فشارهاي آمريكا جفا به مردم و دولت و 
تحريف واقعيت هاست.  رئيس جمهور در 
جلســه چهارشــنبه هيــأت دولــت 
پيش بيني هاي مهمي درخصوص آينده 
تحوالت كشور داشت. او  گفت: »االن در 
يك شرايطي هستيم كه احساس ما اين 
است شــرايط ما در روزهاي آينده بهتر 
خواهد شــد و در ايــن شــرايط بهتر 
مي توانيم فعاليت كنيم.  بعضي ها وقتي 
مي گوييم شــرايط بهتر مي شود، فوري 
مي گويند البــد مي خواهيد بــا آمريكا 
مذاكره كنيد؛ خير، بحث مذاكره با آمريكا 
نيست. بحث ديگري مطرح است. دولت 

جديد در آمريكا شرايط را به سمت قواعد 
برخواهد گرداند، درحدي كه البته آمريكا 
مراعات مي كرد. در دولت هاي قبلي هم 
همه قواعد را مراعات نمي كردند منتها 
اين آخري ياغي بــود. باز برمي گردند به 
آن شرايط و آن شــرايط مي تواند فضا را 
برگرداند؛ يعني ما از فضاي تهديد كم كم 
بــه ســمت فضــاي فرصــت حركت 

مي كنيم.«

چراآمريكاراتبرئهميكنيد؟
حســن روحاني با بيان اينكه كشور طي 
3سال گذشته فراتر از تحريم ها در يك 
جنگ، محاصره و تروريسم اقتصادي از 
سوي آمريكا به سر مي برد، تصريح كرد: 
خيلي مهم اســت كه به اسم نقد، قواعد 
بازي سياسي را به هم نزنيم، به اسم نقد 
دولت، دنبال تطهير آمريكا نباشيم، دنبال 
تبرئه دولت آمريكا نباشــيم، اين دولت 
جنايتكار اســت، چرا مي خواهيد تبرئه 
كنيد؟ دولت اخير آمريكا دولت جنايتكار 

است، دولت تروريســت است، يك عده 
مداوم تطهيــر مي كنند، مجاني هم اين 
كار را مي كننــد. بعضي از رســانه هاي 
خارجي پول مي گيرند و آمريكا را تطهير 
مي كنند اما يك عــده مجاني آمريكا را 
تطهير مي كنند. به خاطر اينكه به دولت 
صدمه بزنند، به خاطر اينكه فضا را براي 
انتخابات1400 آماده كنند، حاال مانده 
به 1400، هنوز انتخابات مانده، اشكال 
ندارد براي انتخابــات خودتان هر كاري 

مي خواهيد انجام دهيد، اما ايجاد روحيه 
يأس در جامعه خيانت ملي است، يأس 
را در جامعه ترويج ندهيد. بگذاريد مردم 

واقعيت ها را لمس كنند و ببينند.

دنبالقهرمانرفعتحريمهستند
براســاس گزارش پايگاه اطالع رســاني 
رياست جمهوري، حسن روحاني با بيان 
اينكه تحريم ها امروز، فــردا يا هر وقت 
ديگر رفع خواهد شد، خطاب به منتقدان 
دولت، گفت:» همه دنبال اين هســتند 
كه قهرمان رفع تحريم چه كســي باشد. 
همان هايي كه شــما فحش مي دهيد و 
انتقاد مي كنيد، شــما قهرمان هستيد 
ما كه دنبال قهرمان ســازي نيســتيم.  
بدانيد قهرمان در كشــور ما ملت ايران 
اســت، در 94 اگر پيروز شــديم، ملت 
ايران بود كه پيروز شــد، در ســال99 
يا 1400 هــم اگر پيروز شــويم، ملت 
 ايران اســت كه در برابــر تحريم پيروز
 مي شــود.  دنبــال چــه مي گرديــد؟ 
اين آقــا قهرمان نشــود، آن آقا قهرمان 
نشــود، نگذاريــد اين دولــت قهرمان 
شــود، دولت بعدي قهرمان شود، اصال 
دولت قهرمان نمي شود، رئيس جمهور 
قهرمان نمي شــود، قهرمان ملت ايران 
است.« روحاني با بيان اينكه االن زمان 
تسويه حســاب نيســت، تصريح كرد: 

»مــن خواهش مي كنــم در اين مقطع 
حســاس كســي دنبال تسويه حساب 
سياسي و جناحي نباشد، اينها را بگذاريد 
سال1400 كه ان شــاءاهلل كرونا كمتر و 
فضا بهتر مي شــود، انتخابات مي شود، 
آن وقت بگوييد  تسويه حساب سياسي 
هم قاعدتا خيلي هــا در انتخابات انجام 
مي دهنــد، االن موقع تسويه حســاب 
سياسي نيست، االن بناي ما به آرامش 
است براي اينكه كشور بتواند پيشرفت 

كند.«
او در بخش ابتدايي سخنان خود درباره 
تصميمات ستاد ملي مقابله با كرونا مبني 
بر اعمال محدوديت هاي شديد توضيح 
داد.  روحانی گفت: »به سبب اوج گيري 
كرونا در كشور در آستانه مرحله جديدي 
از مسئوليت پذيري هاي اجتماعي قرار 
گرفته ايم و به همين دليل از روز شــنبه 
محدوديت هاي شديدي در كشور اعمال 
مي شــود.  شهرهايي كه شــرايط قرمز 
دارند، تقريبا به حالت تعطيل درمي آيند 
و شهرهاي نارنجي به حالت نيمه تعطيل، 
جز در موارد ضروري كــه ضرورت دارد 
افراد ســِر كار بيايند و يا فروشــگاه ها و 
آنهايي كه خدمات ارائــه مي كنند و يا 
كاالي الزم را به مردم ارائه مي كنند كه 
تفصيل آن براي مردم بيان شده و بيان 

خواهد شد.«

روحاني در پاسخ به مخالفان دولت در اداره كشور: سياست خارجی

 دنبال قهرمان
 رفع تحریم  نباشید

روي خط ديپلماسي

تزريقگازبهسانتريفيوژها
كاظم غريب آبادي در صفحه توييترش نوشت: مديركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي با انتشار گزارشــي نيم صفحه اي در روز 
گذشته، اعالم كرد بازرسان آژانس در تاريخ 14نوامبر )24آبان(، 
آغاز تزريق گاز UF6 به يك زنجيره 1۷4تايي سانتريفيوژهاي 
IRM2 در كارخانه غني سازي  سوخت در نطنز را راستي آزمايي 

كردند.

حذفيكتروريستدرپاكستان
روزنامه Dawn پاكستان نوشــت: مال عمر تروريستي كه دولت 
ايران براي مدتي طوالني او را تحت تعقيب قرار داده بود و 2پسر 
او روز سه شنبه در درگيري در شهر تربت پاكستان كشته شدند. 
بنا به نوشــته اين روزنامه پاكستاني، پليس اعالم كرده است كه 
اين تروريست در شهر تربت مخفي شده بود كه يك گشت پليس 
در يك گشت زني عادي به  خودرويي در اين منطقه هشدار توقف 
مي دهد، پليس خودرو را تعقيب كرده و به سمتشان تيراندازي 
مي كند. تيراندازي شديد مدتي ادامه مي يابد تا اينكه 3سرنشين 

خودرو كشته مي شوند.

موشك،خطقرمزاست 
سخنگوي وزارت خارجه درباره شــرط و شروط گذاشتن براي 
برجام گفت: اگر قرار باشد كشوري با شــرط و شروطي مواجه 
شود، اين آمريكاست. آمريكا تمام جنبه هاي قوانين و هنجارهاي 
بين المللي را نقض كرده اســت. عالوه بر اين، ايران قرار نيست 
درباره چيزي كه پيش تر بر ســرش مذاكره شده، دوباره مذاكره 
كند. درباره برجام مذاكره و امضا شده است. بخش مربوط به برنامه 
موشكي ايران نيز در قطعنامه2231 شوراي امنيت سازمان ملل 
مطرح شده و بنابراين، ايران قرار نيست بحث چيزي كه پيش از 
اين درباره اش مذاكره و نهايي شده است را دوباره باز كند. سعيد 
خطيب زاده افزود: چيزي كه بيش از همه اهميت دارد اين است 
كه ايران كشوري نيست كه بر سر امنيت ملي اش مصالحه كند. 
هيچ كشوري اين كار را نمي كند و ايران نيز به عنوان طرفي عاقل 
اين كار را نخواهد كرد. موضوع دفاعي ايران غيرمشروط است و ما 
درباره آن مذاكره نخواهيم كرد. هركسي كه با ما در ارتباط بوده، 
مي داند كه اينها همه بيشتر شعارهاي كارزارهاي انتخاباتي است 

و اتفاق نخواهد افتاد. اينها خط قرمز هستند.

تماممسيرهاراميرويم 
سيدعباس عراقچي، معاون سياسي وزارت امور خارجه در مراسم 
افتتاح مجازي هنرستان شهداي وزارت امور خارجه در سوسنگرد 
گفت: همكاران ما در وزارت امور خارجه وظايف و ماموريت هاي 
خود را انجام مي دهند. عالوه بر اين دغدغه هاي خود را نسبت به 
مردم و جامعه هم داريم و از هر مسيري كه امكان داشته باشد، 

براي تحقق اهداف كشور تالش خواهيم كرد./ايسنا

راه حل، تغییر سبک زندگی است
روحانیدربخشديگریازسخنانخودبااشارهبهمشكالتاقتصادیخانوارهاگفت:براساسمحاسباتانجامشدهبرایحدود
يكسومجامعهپرداختبستهحمايتیومعيشتیدرنظرگرفتهشدهكهبهمدت4ماه)آذر،دی،بهمنواسفند(بهازایهرنفر100هزار
تومانپرداختخواهدشدوپرداختاينبستهمعيشتیدرجلسهروزشنبهستادملیكرونابهتصويبخواهدرسيد.رئيسجمهور
افزود:همچنينبرایحدود10ميليونخانوارنيازمندنيزپرداختيكواميكميليونتومانیپيشبينیشدهاست.روحانیدرعين
حالگفت:راهحلمشكلكروناصرفاازطريقتغييرسبكزندگيبهوجودخواهدآمد؛يعنياگرمردمسبكزندگيخودشانراهمراه
بااجرايپروتكلهايبهداشتي،رعايتفاصلههايفيزيكي،عدمرفتوآمدهايخانوادگي،عدمحضوردرمراسمعزاوشاديودر
مناسكديني،مذهبيومليراتغييرندهند،باتعطيليهم،كرونابههمينصورتخواهدبودوتغييرچندانينخواهدكرد.بهگفته
او»اگردر2هفتهايكهتعطيلومحدوديتهايشديدبرقرارميشود،بههماننسبترفتوآمدهايخانوادگيهمبخواهدبيشتر
شود،51درصد،60درصدميشودبنابراينممكناستازيكطرفدرجاييابتالراكاهشدهيماماازيكجايديگرافزايشپيدا
كند.«رئيسجمهوربااشارهبهخستگيهايكادردرماندرمقابلهباويروسكرونا،يادآورشد:»ماامروزدركروناازلحاظتجهيزاتو
تختدچارمشكلنيستيم،ازلحاظآيسييو،ونتالتوروامثالاينهادرفشارآنچناننيستيمامادرموردكادردرمان،بههرحالكادر
درمانمايكماهو2ماهنيست،9ماهمداوماستكهشبانهروزكارميكنند،اينوضعيتكادردرمانماراخستهكردهوتعطيالتبراي
ايناستكهفرصتيرابرايتجديدقوايكادردرمانفراهمكنيمومردمهماحساسكنندكهخطرجدياست.«اوتأكيدكرد:از
شنبهآيندهدرتمامقوا،هركجا،شركتدولتيوغيردولتيجلسهباالي15نفرنبايدداشتهباشيمدرشرايطقرمز.ايندستورالعملو
چارچوبياستكهوزارتبهداشتودرمانتدوينكرده،درقرارگاهموردبررسيقرارگرفتهودرستادمليكروناتصويبشدهاست.

ث
مك

نماينــدگان ديــروز در 
نشستي غيرعلني ضمن مجلس

بي خبــري  از  گاليــه 
بهارستان از تصميمات ســتاد كرونا و 
دخيل نبودن در روند تصميم گيري هاي 
اين ستاد، خواستار برگزاري نشست هاي 
مجلس به رغم تعطيالت فراگير  2هفته 

پيش رو شدند. 
ايــن در حالي اســت كه بنا بــه اعالم 
دولــت از اول آذر مــاه كشــور بــراي 
2هفته تعطيل خواهد شــد؛ تعطيلي 
گسترده اي كه طيف وسيعي از مشاغل 
و ازجمله مجلس را شــامل مي شــود؛ 
چنانچه به دنبــال تصويب اين تصميم 
در ستاد ملي مبارزه با كرونا، عبدالرضا 
رحماني فضلي، وزير كشــور و فرمانده 
ستاد ملي مبارزه با كرونا با تأكيد بر اينكه 
مصوبه ســتاد ملي كرونا حكم قانون را 
دارد، گفت: همه دســتگاه ها مشمول 
محدوديت هاي كرونايي مي شوند. قيد 
حكم قانون داشتن و ضرورت اجراي آن، 
اما خوشايند بهارستاني ها قرار نگرفت 
و سبب شــد كه نمايندگان با تأكيد بر 
حفظ اســتقالل قوه مقننه در قبال قوه 
ديگر از تعيين تكليف امورشان از سوي 
دولت گاليه مند شوند و رأي به برگزاري 
نشست هاي علني بهارستان در 2هفته 
پيش رو دهند. تأكيــد نمايندگان براي 
برگزاري نشســت هاي علني مجلس 

در حالي اســت كه طي 6ماه  اســتقرار 
اين مجلس كه با پاندمــي كرونا همراه 
شــد، قريب به 40نماينده بــه كرونا 
مبتال شــده اند و ابتالي به اين ويروس 
ســبب فوت عيســي جعفري نماينده 
كبودرآهنگ در مجلس شــد. فاطمه 
رهبر و علي رمضاني دستك، منتخبان 
تهران و آستانه اشرفيه نيز پيش از آغاز 
به كار مجلس يازدهم بر اثر ابتال به كرونا 
جانشان را از دســت دادند. تصميم به 
برگزاري نشســت هاي علني مجلس 
در 2هفته آينده در نشســت غيرعلني 
 و پيش از برگزاري جلسه علني گرفته 
شد و جزئياتي از چند و چون مذاكرات 
آن در دست نيست. با آغاز جلسه علني 
و رســمي مجلس، محمدباقر قاليباف، 
رئيس مجلس با بيان اينكه در جلســه 
غيرعلني درباره نحوه برگزاري جلسات 
در زمان كرونا بحث و بررســي صورت 
گرفت، گفت: از ســاعت ۷ و 4۵ دقيقه 
جلسه غيرعلني آغاز شــد و امروز هم 
همچون روز سه شنبه مباحث كرونا در 
دســتور كار بود. وي افزود: با توجه به 
اينكه طبق آيين نامه و قانون اساســي 
بايد در هر شــرايطي جلسات صحن و 
كميسيون ها برقرار باشد و 2هفته آينده 
نيز بودجه در دســتور كار مجلس قرار 
مي گيرد، گفت وگوهايي صورت گرفت و 

به جمع بندي هايي هم رسيديم.

ازمجلسفقــط290نمايندهويك
ساختمانباقيمانده

گاليه نماينــدگان از دولت براي ناديده 
گرفتن  شأن مجلس و جايگاه نمايندگي 
در ســتاد مبارزه با كرونا اما محدود به 
نشست غيرعلني شان نشد و به مذاكرات 
صحن علني نيز كشــيده شد؛ چنانچه 
محمدرضا صباغيــان، نماينده بافق در 
اظهارات تندي از خدشه دارشدن جايگاه 
نمايندگي گاليه كرد و رئيس مجلس 
را مخاطب خــود قــرار داد و گفت: به 
رهبر انقالب بگوييد از مجلس جز يك 
ساختمان با 290 آدم باقي نمانده است. 
صباغيان در اخطاري با استناد به اصل۷1 
و۷4 قانون اساســي با بيان اينكه امروز 
متأسفانه نه تنها مجلس در رأس امور، 
بلكه در پايين امور نيز قرار ندارد به انتقاد 
از عملكرد شوراي اقتصادي قوا و دولت 
پرداخت و ادامه داد: امروز نيز ستاد كرونا 
براي كل كشور و حتي مجلس تصميم 
مي گيرد و مي گويد مجلس بايد تعطيل 
شود؛ درحالي كه يك نفر از مجلس در 
اين ستاد ملي حضور ندارد. اين توهين 
به مجلس است و شــما بايد از جايگاه 

مجلس دفاع كنيد. در مقابل ســخنان 
نماينده بافق، قاليباف گفت: اين نقص 
وجود دارد و مجلس بايد در ستاد ملي 
كرونا نماينده داشته باشد. مكاتبات آن 
نيز انجام شده است، اما شما نبايد به اين 
شــكل به مجلس توهين كنيد؛ چراكه 
مجلس مرده نيست و ما پيگير هستيم 
تا مجلس هم عضو ستاد ملي مبارزه با 
كرونا شود. اين سخنان قاليباف با واكنش 
نمايندگان همراه شد و جمعي با صداي 

بلند اين موضع او را تأييد كردند. 

برايمجلستصميمنگيريد!
البته صباغيان تنها منتقد ناديده گرفتن 
جايگاه مجلس در ستاد مبارزه با كرونا 
نبود و الياس نــادران، نماينده تهران 
نيز همچــون او با اســتناد به اصل۷9 
قانون اساسي گفت: طبق اين اصل همه 
مصوبات در شرايط اضطراري كه دولت 
آن را تشــخيص مي دهد، حتما بايد به 
تصويب مجلس رسيده باشد؛ بنابراين هر 
تصميمي كه توسط ستاد كرونا يا هر نهاد 
دولتي ديگر گرفته مي شود، حتما بايد از 

مجلس گرفته شده باشد. 

 مركز رسانه قوه قضاييه از صدور رأي بدوي 
پرونده هفت سنگان خبر داد؛ به موجب اين قضايی

رأي، كليه مجوزها و پروانه هاي غيرمجاز 
صادره )شامل حدود 100فقره پروانه ساختماني( ابطال و 
حكم به قلــع و قمع بنا و مســتحدثات نيــز در اراضي 

هفت سنگان صادر شده است.

سهامدارانفسادچهكسانيهستند؟
هفت سنگان يك پرونده قديمي زمين خواري در قزوين 
است؛ اهميت و وجه تمايز اين پرونده با پرونده هاي مشابه، 
آلوده شدن بسياري از نهادها و مقامات دولتي، شهري، 
قضايي و نظارتي اســتان به فساد اســت؛ ستاد اجرايي 
فرمان امام، دادگستري قزوين، شهرداري، استانداري، 
سازمان ثبت اسناد و امالك و نيز سازمان بازرسي استان، 

نمايندگان، خود را مستثنی كردند

هفتسنگفساد

درحالي كه دولت تعطيالت 2هفته آينده را براي همه دستگاه ها الزام آور 
دانسته، ديروز مجلس رأي به برگزاري جلسات علني اش در اين ايام داد

هر يك به گونه اي مرتكب تخلف و يا ترك فعل و قصور در 
پيشگيري از فساد شده اند. موضوع تخلف و فساد به يك 
قطعه زمين به مساحت 2۵هكتار واقع در ۵كيلومتري 
شهر قزوين با كاربري كشاورزي مربوط است. اين قطعه 
زمين در اوايل انقالب اســالمي جهت احداث شهرك 
مســكوني كارگران درنظر گرفته مي شــود كه اجرايي 
نمي گردد. نهايتا در سال138۵ به تملك ستاد اجرايي 
فرمان امام خميني درآمده و در ســال1393 به شركت 
تعاوني مسكن دادگستري استان قزوين واگذار مي گردد.

كليه فرايندهاي واگذاري اين زمين، قطعه بندي، مزايده و 
فروش، تغيير كاربري، صدور پروانه ساخت و ساز و صدور 
اســناد به صورت غيرقانوني انجام شده است. در مرحله 
اول، ســتاد اجرايي فرمان امام، زمين تحت مالكيت 
خود را كه داراي كاربري كشــاورزي بوده اســت به 
98قطعه تقســيم كرده و در يك مزايده غيرقانوني، 
آن را به شركت تعاوني مســكن دادگستري قزوين 
واگذار مي كند. در گام بعدي، شــركت تعاوني هم به 

روش هاي كامال غيرقانوني اقدام بــه تغيير كاربري 
زمين از كشاورزي به مســكوني كرده و در يك اقدام 
غيرقانوني ديگر به متقاضياني واگذار مي كند كه اغلب 
آنها اساسا عضو تعاوني نبوده و شرايط دريافت زمين 
را نداشته اند؛ افزون بر 60نفر از كاركنان و قضات اين 
دادگستري، ده ها قطعه از زمين هاي هفت سنگان به 
مقامات و مديران از استانداري، شهرداري، دانشگاه 
آزاد اسالمي، سازمان بازرسي استان و سازمان ثبت 
اسناد استان و يا يكي از بستگان آنها واگذار شده است.
 پس از رسانه اي شدن برخي از ابعاد فساد در سال هاي 94 
و 9۵ و افشاگري هاي بي پرده امام جمعه قزوين، و درپي 
ورود قوه قضاييه به اين پرونده، تعدادي از متهمان پرونده 
بازداشت و برخي ديگر به انفصال از خدمت محكوم شدند. 
در دي ماه سال98 قوه قضاييه در باالترين سطح به پرونده 
زمين خواري ورود كرد و ســيدابراهيم رئيسي، رئيس 
قوه قضاييه دســتور ويژه بررسي پرونده هفت سنگان را 

صادر كرد.
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تهماندهتحريم
دولت دونالد ترامــپ، رئيس جمهور آمريكا 
2 ماه تا پايان فعاليت خود بار ديگر ليســتي 
از تحريم هاي تازه عليه ايران منتشــر كرد. 
وزارت خزانه داري آمريكا اعــالم كرده كه 
9فــرد و 49نهــاد ازجمله وزيــر اطالعات 
ايران را تحريم كرده اســت. ســيدمحمود 
علــوي، وزير اطالعات، محســن عليخاني، 
سيدمحمد اتابك، اميرمنصور برقعي، محمد 
اســكندري، جواد قناعت، سيدضيا ايماني، 
خســرو مختاري و جواد اوجي اشــخاص 
حقيقي هســتند كه نام آنها در فهرســت 
تحريمــي وزارت خزانــه داري آمريــكا به 
چشــم مي خورد. وزارت خزانه داري آمريكا 
همچنين 49نهاد را در ليست تحريمي خود 
قرار داده اســت. وزارت خزانه داري آمريكا 
در بيانيه اي كه بــراي توضيح درباره داليل 
اعمال اين تحريم ها منتشــر كرده نوشــته 
كه شركت هاي مرتبط با بنياد مستضعفان 
انقالب اســالمي را در فهرســت تحريم ها 
قرار داده اســت. خزانــه داري آمريكا عالوه 
بر اين، با متهم كردن وزيــر اطالعات ايران 
به نقض »حقوق بشــر« گفته كــه او را به 
فهرســت SDN اضافه كرده اســت. طبق 
اعالم خزانه داري آمريكا »سيدپرويز فتاح«، 
رئيس بنياد مستضعفان نيز ازجمله كساني 
است كه تحريم شده است. تحريم هاي تازه 
آمريكا در حالي است كه پيش از اين مقامات 
آمريكايي اذعان كرده بودند تحريم بيشتري 
براي اعمال باقي نمانده بــا اين حال برخي 
منابع در دولت آمريكا گفته اند دونالد ترامپ 
رئيس جمهور آمريكا در هفته هاي باقيمانده 
تا پايان دوران رياست جمهوري اش به طور 
 متناوب تحريم هاي تازه اي عليه ايران اعالم

 خواهد كرد.

تالشبرايكاهشتحريمها
در حالی كه دولت آمريكا تحريم های تازه ای 
عليه ايران اعالم كرده، فارن پالســي نوشت 
كه دمكرات هاي كنگره در مقابل طرح دولت 
ترامپ مقاومت كرده و از وي خواســته اند تا 
نرمش نشــان داده و اجازه دهد كمك هايي 
براي مقابله با كرونا به اين كشور فرستاده شود. 
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شهرداريحافظمدارسماندگارميشود
امضاي تفاهمنامه سه جانبه بين شهرداري، آموزش و پرورش و ميراث فرهنگي و گردشگري

مدتي بعد از نخســتين آموزشگاه 
نوين ايران در خيابان ناصرخسرو، شهر

نســلي از مدارس جديد ساخته 
شدند كه فارغ التحصيالن آن توسعه و پيشرفت 
ايران در قرن گذشــته را بنيانگــذاري كردند. 
تعدادي از اين ساختمان ها با وجود عمر طوالني 
و فرسودگي پابرجا هســتند. ديروز يكي از آنها 
-مدرسه ماندگار البرز- شاهد توافق چند ارگان 

براي حفظ اين ساختمان هاي ارزشمند بود.
به گزارش همشــهري، براي حفظ اين ميراث 
تاريخــي وزارتخانه هاي آمــوزش و پرورش و 
ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنايع دستي و 
شهرداري تهران تفاهمنامه همكاري سه جانبه 
به امضا رســاندند تا مدارس مانــدگار تهران با 
حفظ هويــت تاريخي خود مرمت و بازســازي 

شوند.
 با امضای اين تفاهم بين محسن حاجي ميرزايي 
وزير آموزش و پرورش، علي اصغر مونسان وزير 
ميراث فرهنگي، گردشــگري و صنايع دستي 
و پيروز حناچي شــهردار تهران؛ آن دســته از 
مدارسي كه از قدمت و سوابق درخشان علمي، 

آموزشــي و فرهنگي برخوردار بوده و در سطح 
ملي يا اســتاني داراي حسن شــهرت باشند، 
برابر ضوابط و مقررات شــوراي عالي آموزش و 
پرورش، در زمره مدارس ماندگار مورد بررسي 

قرار مي گيرند.
براساس اين تفاهمنامه؛ وزارت آموزش و پرورش 
نسبت به معرفي مدارس ماندگار و ساير بناهاي 
ارزشــمند )مطابــق تعريف ميــراث فرهنگي 
كشور( اقدام كرده و زمينه هاي همكاري براي 
حفظ، مرمت، احيا، اســتمرار فعاليت آموزشي 
و بهره بــرداري فرهنگي ابنيه معرفي شــده را 
فراهم مي كند. شــهرداري تهران نيز در تهيه و 
اجراي طرح مرمت، احيــا و بهره برداري و نيز 
تأمين اعتبــارات مورد نياز بناهاي ارزشــمند 
به عنوان بخشي از فضاي شهري قابل دسترس 

شهروندان، اقدام مي كند.

حفظ و نگهداري ارزش هاي شهر
شهردار تهران در مراسم امضاي اين تفاهمنامه 
در مدرســه البرز گفت: »افتخــار داريم كه در 
يكي از ماندگارترين فضاهاي آموزشي شهرمان 

گرد هم جمع شــده ايم و هدف همه ما حفظ و 
نگهداري ارزش هاي شهر است.«

 حناچي با بيان اينكه در ايــن دوره از مديريت 
شهري تالش شــد به موضوع ميراث فرهنگي 
بيشــتر توجه شــود، افزود: »ثروت هاي شهر 
همان هايي هســتند كه فرصت ظهــور و بروز 
مي يابند. مــا در دوره جديد مديريت شــهري 
تالش كرديم كــه نگاه مديريت شــهري را به 
كالنشــهر تغيير دهيــم و بــه ارزش هاي آن 
بيفزاييم. تهران شــهري زيباســت و مملو از 
اتفاقات و حوادث كه آثار آن هنوز در شهر باقي 
است. تهران بيش از 200سال است كه پايتخت 
است و آثار زيادي را در خود جاي داده و بخشي 

از اين آثار در حوزه آموزش و پرورش هستند.«
شــهردار تهران ادامه داد: »مرحــوم پيرنيا از 
مدارســي در شــهر ياد مي كند كــه در آن از 
معماري ايراني اســتفاده شده و اين مدارس در 
بخش هاي جنوبي شــهر قرار دارند. يكي از اين 
مدارس همين مدرســه البرز است كه با وجود 
اينكه معمارش نيكالي ماركوف روسي بود، اما 

معماري آن ايراني است.«

 دوچرخه سواري 
فضاي امن پارك هم مي خواهد

سال هاي زيادي است كه دوچرخه سواري 
مي كنم. در حقيقت، دوچرخه بخشــي 
از زندگي ام شــده و ركاب زدن، حالم را 
خوب مي كند. دوچرخه سواري يك ورزش، تفريح، سرگرمي و بازي و 
حتي اين روزها وسيله اي براي رفت وآمد امن و سالم محسوب مي شود. 
در بسياري از كشورها، دوچرخه بخشي از ناوگان حمل ونقلي محسوب 
مي شود و استفاده از آن قوانين خاصي دارد. هر چند اين رويه در كشور 
ما هنوز نهادينه نشــده، اما در مقايسه با ســال هاي گذشته، رويكرد 
دوچرخه سواري بهتر شده است و اين روزها شهروندان زيادي هستند 
كه پذيرفته اند مي توان از اين وسيله نقليه پاك براي انجام كارهاي روزمره 

مثل خريدكردن، رفتن به محل كار و تحصيل استفاده كرد.
 تورق كارنامه مديريت شهري نشان مي دهد كارهايي در راستاي توسعه 
حمل ونقل پاك انجام شده، اما هنوز كافي نيســت و براي رسيدن به 

استانداردها فاصله داريم.
مهم ترين نكته كه الزم مي دانم به نمايندگي از طرف دوچرخه سواران 
اعالم كنم، نبود جاي پارك امن براي دوچرخه در شــهر است. سال ها 
پيش در برخي  معابر مانند خيابان انقالب و زير پل حافظ َرك هوشمند 
)محفظه هوشــمند( ويژه پارك دوچرخه نصب شــد اما آن ســال ها 
دوچرخه سواري مانند امروز رونق نداشت و با استقبال مواجه نشد. البته 

اين رك ها مشكالت نرم افزاري هم داشتند.

در شرايط كنوني كه مردم راغب  شــده اند از دوچرخه به عنوان وسيله 
رفت وآمد استفاده كنند، الزم است مديران شهري تدابيري بينديشند 
و جاي پارك امن بــراي دوچرخه ها پيش بيني كنند. نبود جاي پارك 
مطمئن به دغدغه دوچرخه سواران تبديل شده  و با چاره انديشي براي 
اين دغدغه حتماً گام هاي بزرگي براي توسعه حمل ونقل پاك برداشته 
مي شود. در اين ميان مي توان از نمونه  محفظه هاي مدرن طراحي شده 
در شهرهاي اروپايي بهره برد. به طور مثال، مديريت شهري هلسينكي 
فنالند  طراحي  ســاده يك ايده پرداز براي پارك دوچرخه ها را اجرايي 
كرده است. بر اساس اين طرح، قفســه هايي نصب شده كه در فضايي 
به اندازه يك خودرو 10دوچرخه به سادگي به صورت امن پارك و قفل 
مي شوند. ماركوس سپال، طراح اين قفسه ها مي گويد: »مطالعات نشان 
داده دوچرخه سواران باعث رونق كســب و كار مغازه داران در خيابان ها 
مي شوند. بنابراين فروشگاه ها بهتر است، دوچرخه سواران را هم به عنوان 
مخاطبي كه سود بيشتري به دنبال دارد، درنظر بگيرند. اما مسلما كليد 
سود حاصل از اين مسئله  به در دسترس بودن فضاي پارك امن جلوي 
فروشگاه ارتباط دارد. نكته اينجاست كه ســاخت فضاي پارك براي 

دوچرخه بسيار ارزان تر از خودرو تمام مي شود.«

رامين آقايارسيس
شهروند دوچرخه سوار

حل اختالف 16ساله زمين بيهقي
پس از گذشت 16سال، اختالف بين شركت نوسازي عباس آباد و 

سازمان پايانه ها با موضوع بخشي از زمين بيهقي حل شد.
به گزارش همشهري، در راستاي مديريت يكپارچه اراضي عباس آباد 
بنا به دستور شــهردار تهران و پيگيري در دوره مديريت جديد و 
حمايت هيأت مديره اين شركت، بخشي از زمين بيهقي كه محل 
اختالف شركت نوسازي عباس آباد و سازمان پايانه هاي مسافربري 
و پارك سوار بود پس از 16سال حل شد و اراضي بيهقي به شركت 
نوسازي عباس آباد پيوست. بنا بر اين گزارش، قطعه زمين بيهقي 
كه از سال1372 تا 1383 به مدت 12سال از سوي شركت نوسازي 
عباس آباد به سازمان پايانه هاي مســافربري و پارك سوار واگذار 
شــده بود و پس از اتمام مهلت قانوني به علت عدم تمديد قرارداد 
مورد مناقشه طرفين بود با پيگيري به عمل آمده شركت نوسازي 
عباس آباد در كميسيون حل اختالف شــهرداري تهران حل شد. 
به موجب مصوبات اين كميسيون مقرر شــد، قرارداد اجاره جديد 
في مابين ســازمان پايانه ها و شركت نوســازي عباس آباد تنظيم  
شود و مطالبات گذشته شركت نوسازي در اين مورد ارزيابي و در 

حساب هاي فيمابين لحاظ شود.

 همكاري براي اتصال سيستم گاز
 به سامانه هشدار سريع زلزله

رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران از نشست 
مشترك با مديرعامل شركت گاز استان تهران به منظور بررسي 
اقدامات الزم براي اتصال سيســتم اين شركت به سامانه هشدار 
ســريع زلزله خبر داد. به گزارش همشهري، رضا كرمي محمدي 
با بيان اينكه شــركت گاز اســتان تهران دغدغه بســيار زيادي 
درخصوص افزايش تاب آوري و مقاوم ســازي  بيشتر سيستم گاز 
دارد، گفت: به منظور اتصال سيستم شركت گاز به سامانه هشدار 
سريع زلزله بايد ســيگنالي كه ســازمان مديريت بحران جهت 
هشدار ارسال مي كند در نقطه اي قرار بگيرد كه شركت گاز بتواند 
اين سيگنال را دريافت كرده و براساس اطالعاتي كه سيگنال ارائه 
مي كند اقدامات خود را تعريف كند؛ زيرا هر ســازمان تخصصي 
مي داند هنگام وقوع زلزله بايد چه مجموعه اقداماتي در قسمت ها 

و بخش هاي بهره برداري خود انجام دهد.
به گفته او خوشبختانه تاكنون بيش از نيمي از شيرهاي برقي كه امكان 
قطع سريع گاز هنگام وقوع زلزله را دارند توسط شركت گاز نصب و 

تعداد باقيمانده نيز تهيه شده و در مراحل نصب قرار دارد.

در شهر
بازهم وصول منابع مالي اوراق مشاركت 

مترو، دقيقه نودي شد. بر همين اساس گزارش
شهردار تهران ديروز به مشكلي كه براي 
دريافت اوراق مشاركت شهرداري از سوي بانك رفاه 
ايجاد شده، واكنش نشان داد و گفت: »تالش كرده ايم 
اوراق مشاركت امسال را دريافت كنيم اما مشكلي با 
ســازمان تامين اجتماعي به وجود آمده است. البته 
شــرايط آنها را هم درك مي كنيم كــه بايد حقوق 
مستمري بگيران غيردولتي را تامين كنند اما مشكل 
اينجاست آنها از ما چيزي را طلب مي كنند كه مربوط 
به دوره ما نيست. در دوره مديريت شهري جديد تمام 
مطالبات تامين اجتماعي پرداخت شده اما در دوره 
قبــل از دور پنجــم مديريت شــهري، پول هايي از 
قراردادهاي شــهري كسر شــده كه بايد به سازمان 
تأمين اجتماعي پرداخت مي شد و اين اتفاق نيفتاده 
است.« پيروز حناچي به مشــكل وثيقه اي كه باعث 
شده پول اوراق مشاركت فروخته شده از سوي بانك 
عامل به خزانه بانك مركزي و در ادامه به شهرداري 
تهران واگذار نشود، اشــاره كرد و افزود:»بانك عامل 
طوري با امالك تضامني مــا رفتار مي كند كه گويي 

مي خواهد اين امالك را بخرد؛ درحالي كه اين امالك 
صرفا تضميني هســتند تا درصورتي كه شهرداري 
نتوانست اقساط خود را به موقع پرداخت كند و بانك 
نتوانست از حساب شهرداري اين پول را برداشت كند 
سراغ اين امالك برود.« او ادامه داد: »همه افرادي كه 
الزم بود در مورد مشكل اوراق مشاركت اطالع داشته 
باشــند را خبر كرده ايم. اعضاي شوراي شهر تهران، 
وزير تعــاون، كار و رفاه اجتماعي و رئيس ســازمان 
تاميــن اجتماعــي خبــر دارند. بــه معــاون اول 
رئيس جمهور هم اطالع داده ايم و بارها با رئيس بانك 
مركزي در اين زمينه صحبــت كرده ايم. راه حل اين 
مشــكل از عهده ما خارج است. به هر حال اين اوراق 
مربوط به ناوگان حمل ونقل شهري است و به نوعي 
موضوع حاكميتي محسوب مي شود و انتظار اين است 
كــه مقامات در موضــوع ورود و آن را حــل كنند.« 
حناچي اظهار اميدواري كرد مشــكل اداري وصول 
منابع مالي 1500ميليارد تومان اوراق مشاركت  - كه 
طبق قانون تنها يك روز و نيم ديگر براي آن فرصت 

باقي مانده است- پيش از پايان آبان ماه رفع شود.

داستان از كجا شروع شد 
حدود 4ماه پيش، در چنين روزهايي بود كه اعالم شد 
با انتشــار 1500ميليارد تومان اوراق مشاركت براي 

نوسازي ناوگان شبكه اتوبوسراني و نيز توسعه مترو 
موافقت شــده و تزريق اين پول به پيكره حمل ونقل 
عمومي پايتخــت، ثمرات پرشــماري را تــا پايان 
سال1399 نصيب حال شــهروندان تهراني خواهد 
كرد. با وجود همراهي دولــت، بانك مركزي، ديوان 
محاسبات اداري، وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت كشور 
و حتي شــخص معاون اول رئيس جمهور به منظور 
تمديد مهلت انتشار اوراق، گرچه مشكل فروش اوراق 
حل شد اما پول حاصل از آن هنوز بعد از گذشت 4ماه، 

به حساب شهرداري تهران واريز نشده است.
آن روزهــا تقريبا تمــام مديران و دســت اندركاران 
امر، از اتفــاق رخ داده اظهار خوشــحالي كردند و در 
ســخنراني هاي مختلف، چنين عنوان شد كه موتور 
توسعه بيش از پيش شبكه حمل ونقل عمومي پايتخت، 
مجددا روشن خواهد شد چون تمام متوليان قضيه با 
نيت خدمت رســاني به مردم صبور كشور و پايتخت، 

براي رتق و فتق امور پاي كار آمده اند اما امروز...
ابتداي داســتان را از زبان مهدي جمالي نژاد، رئيس 
سازمان شــهرداري ها و دهياري هاي وزارت كشور 
مي شنويم. او در تشريح آنچه اتفاق افتاد، چنين گفت: 
»اين وزارتخانه چند نامه به دولت و ديوان محاسبات 
براي تمديد مهلت انتشار اوراق مشاركت مترو ارسال 
كرد اما بانك مركزي با تمديــد اوراق به دليل پايين 

بودن سقف ضمانت بانك عامل موافقت نمي كرد.  
با توجه به اينكه اوراق مشاركت يكي از راه هاي تأمين 
بودجه مورد نياز پروژه هاي مهم شهري است، همواره 
با اولويت نخست از سوي وزارت كشور پيگيري شده 
است؛ به طوري كه از ابتداي سال، مذاكرات تلفني و 
حضوري متعددي با مديران ديوان محاسبات و بانك 

مركزي صورت گرفت.«

دستور معاون اول رئيس جمهور
به دنبال نامــه وزير كشــور، اســحاق جهانگيري، 
معــاون اول رئيس جمهور، دســتور پيگيري تمديد 
مهلت انتشار اوراق مشــاركت را به وزير اقتصاد داد. 
وزارت كشور هم تمديد زمان انتشار اوراق مشاركت 
ســال1398 را از ديوان محاسبات درخواست كرد و 
اين نهاد در 25فروردين امسال با تمديد انتشار اوراق 
تا آخر تيرماه امسال موافقت كرد اما اواسط تير ماه بود 
كه بانك مركزي اعالم كرد  امكان پذيرش بانك هاي 
عامل به عنوان ضمانت اوراق را نــدارد. به دنبال اين 
موضوع،  وزير كشــور بارديگر طي نامــه اي به بانك 
مركزي، پذيرش بانك هاي عامــل به عنوان ضمانت 
اوراق را درخواست كرد. وزير كشور همچنين نامه اي 
به ديوان محاسبات مبني بر درخواست تمديد مهلت 

انتشار اوراق مشاركت تا 15شهريور ارسال كرد.
تمديد مهلت انتشار اوراق مشاركت در ابتدا از سوي 
ديوان محاسبات پذيرفته نشده بود اما مذاكرات الزم 
براي دسترسي به اين مهم با جديت پيگيري شد و به 

نتيجه رسيد.

رأي مثبت رئيس كل بانك مركزي
پس از مذاكرات و نامه نگاري هاي متعدد، ســرانجام 
رئيس كل بانك مركزي براي كمك به توسعه خطوط 
اتوبوس و متروي تهران، دستور مساعد جهت انتشار 

1500ميليارد تومان اوراق مشاركت صادر كرد.
اين خبر باعث خوشــحالي مديريت شهري پايتخت 
شــد چراكه با موافقت صورت گرفته و اســتفاده از 
منبع مالي ايجاد شده، در اوج دوران فشار اقتصادي و 
مشكالت عديده مردم دغدغه مند تهران، حاال مي شد 

به آنها خبرهاي خوب و اميدوار كننده اي داد.
به همين خاطر، نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه 
شهر تهران از عملياتي شــدن انتشار 1500ميليارد 
تومان اوراق مشاركت براي اتوبوس و مترو )سال98( 

از طريق بانك عامل )رفاه( خبر داد.
سيدحسن رسولي با اشــاره به پيگيري ها و اقدامات 
جدي صورت گرفته از سوي مديريت شهري، اظهار 
كرد: »خوشــبختانه ســاعت يك بامداد امروز )اول 
مرداد1399( انتشــار 1500ميليــارد تومان اوراق 
مشاركت براي اتوبوس و مترو )ســال98( از طريق 

بانك عامل )رفاه( عملياتي شد.«
همان روز، مرتضي الويري، رئيس كميسيون برنامه 
و بودجه پارلمان شهري پايتخت نيز در اظهارنظري 
كوتاه  گفت: »با صدور مجوز انتشــار 1500ميليارد 
تومان اوراق مشــاركت، اميدها به نوســازي ناوگان 
اتوبوســراني و توســعه خطوط 6 و 7 متروي تهران 
زنده شد. توسعه زيرساخت هاي حمل ونقل عمومي 
ضرورتي براي پايتخت اســت كه بدون اســتفاده از 
ابزارهــاي مالي نوين، مشــاركت بخش خصوصي و 

همراهي دولت ممكن نخواهد بود.«
پيروز حناچي و محسن هاشمي، شــهردار و رئيس 
شوراي اسالمي شهر تهران نيز، آن روزها با قدرداني از 
مسئوالن دولتي، نويد اتفاقات خوب پيش رو در شبكه 

حمل ونقل عمومي پايتخت  را دادند.
حناچي در توييتي نوشت: »خوشبختانه با پيگيري 
همكارانم در شــهرداري و شــوراي شــهر تهران و 
همكاري بانك مركزي و دولت محترم، 1500ميليارد 
تومان اوراق مشــاركت توســعه مترو و اتوبوسراني 
منتشر شد. با اين اتفاق مهم، ان شاءاهلل در سال1399 
شاهد برداشتن گام هاي جدي در توسعه خطوط 6 و 

7 مترو و ناوگان اتوبوسراني خواهيم بود.«
محسن هاشمي هم در توييتر نوشت: »خوشبختانه 
در واپســين ســاعات مهلت قانوني، مجوز انتشــار 
اوراق مشــاركت اتوبوس و متروي تهران صادر شد. 
از رئيس محترم بانك مركــزي و مديريت بورس كه 
مســاعدت ويژه اي براي تأمين اعتبــار حمل ونقل 
عمومي شــهروندان تهراني در اين شــرايط سخت 

اقتصادي داشتند، قدرداني مي كنم.«

حاال نوبت آقاي وزير است
بعد از اينها محمد شــريعتمداري، وزير كار، تعاون و 
رفاه اجتماعي، اوايل مرداد ماه اين توييت را منتشــر 
كرد: »مفتخر و مسرورم كه از ميان بانك هاي كشور، 
بانك رفاه كارگران امكان انتشار 1500ميليارد تومان 
اوراق مشاركت شــهرداري تهران را داشته است تا 
ناوگان حمل ونقل شهري پايتخت )اتوبوس و مترو( 
به فوريت توســعه يابد. اميدوارم اين اقدام بانك رفاه 

كارساز بوده و آسايش بيشتر مردم را موجب شود.«
با وجود خوشــحالي مديران شــهري و قول مساعد 
مسئوالن دولتي اما پرداخت اوراق  در شهريورماه هم 
تحقق پيدا نكرد و همه چيز به آخر آبان به عنوان زمان 
نهايي موكول شد. حاال 2 روز مانده به پايان آبان به نظر 
مي رسد گره كار به دســت آقاي وزير رفاه  بازشدني 
اســت؛ اگر ســازمان تامين اجتماعي و بانك عامل 
فروش اوراق مشاركت )بانك رفاه( همراهي بيشتري 
كنند، هنوز زمان براي محقق شدن اتفاق هاي خوب 
حمل ونقلي براي پايتخت در سال جاري وجود دارد. 
وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي كه بي ترديد در مسند 
كنوني دغدغه رفاه مردم را دارد، بــا تدبير و تصميم 
راهگشــاي خود مي تواند به اين غائله خاتمه دهد و 
به نوبه خويش، پيام آور شادي براي پايتخت نشينان 
باشد.  بايد توجه شــود كه فرصت بسيار اندك شده 
و تنها تا پايــان آبان ماه براي وصول ايــن پول وقت 

باقي مانده است.

   عبدالحميد امامي، معاون مالي و اقتصاد شهري
بعد از كش و قوس هاي فراوان و زماني كه قرار شد 1550ميليارد تومان اوراق مشاركت در موعد مقرر منتشر شود، زماني كه 
قصد داشتيم اسناد وثيقه را در دفترخانه به نام بانك  عامل منتقل كنيم، تامين اجتماعي پس از استعالم اعالم كرد شهرداري 
به ما بدهكار است.  پس از يك ماه و نيم پيگيري  و مذاكره شهرداري با مديران تامين اجتماعي و اقناع آنان كه اين بدهي رقم  
بااليي است و مربوط به دوره گذشته است، آنان توجهي نكردند و تأكيد داشتند شهرداري بايد براساس تعهدات خود به طور 
اقساط بدهي را پرداخت كند. شهرداري گزينه هاي زيادي را براي رسيدن به توافق با سازمان تامين اجتماعي مطرح كرد 
و ما اعالم كرديم بدهي را پرداخت مي كنيم اما در شرايط كرونا امكان پرداخت نقدي نيست، با اين حال شهرداري آمادگي 
دارد تا به جاي بدهي ملك بدهد، ولي مديران تامين اجتماعي تا به اين لحظه قبول نكرده اند. حتي كارشناسان اين نهاد يك 
ميدان ميوه و تره بار را خواستند كه ما هم حاضر به تخليه شديم. اما هنوز پاسخي نداده اند. پيشنهاد بعدي شهرداري اين بود 
كه تامين اجتماعي همانطور كه حساب هاي قبلي را بسته باز هم مي تواند ادامه دهد، اما مسئله اينجاست كه اوراق مشاركت 
فقط براي شهرداري نيست بلكه براي همه شهروندان تهران حتي رئيس جمهوري، هيأت دولت و... است. اگر اوراق مشاركت 

از دست برود 1۲ايســتگاه و 3كيلومتر تونل كه قرار بود با فروش اوراق ساخته شود، بالتكليف 
مي ماند و اين شهروندان هستند كه آسيب مي بينند. چراكه قرار بود با ساخت اين تعداد ايستگاه 
يك ميليون  نفر مسافر به مترو اضافه شود. شهرداري حاضر است بدهي مربوط به دوره گذشته را 
پرداخت كند و متعهد به اين كار است اما تامين اجتماعي در شرايط كرونا كه درآمدهاي شهرداري 

به نصف رسيده، اجازه دهد شهروندان از كرونا آسيب نبينند و به امورات رسيدگي  كنيم. در اين 
شرايط يقه گرفتن درست نيست. قائم مقام بانك مركزي، مديرعامل بانك رفاه، معاونان 
وزير كشور، معاون اول رئيس جمهوري و معاونان وزارت اطالعات در جريان هستند كه 

بدهي مربوط به گذشته است. شهرداري تهران براساس وظيفه و تعهد خود حقوق را 
مرتب پرداخت مي كند و اگر كسي در گذشته چه شهرداري چه تامين اجتماعي به 

تعهداتش عمل نكرده اكنون حاضر به پرداخت مطالبات هستيم اما به شرط امكان. 
بنابراين مترو و اتوبوس براي همه مردم است و نبايد آنها را به گروگان گرفت.

بدهي مربوط به دوره گذشته است

براي تخصيص 
منابـع مـالي 

1500ميليارد تومان 
اوراق مشاركت توسعه 

 متروي شهرتهران، تنها
يك  روز  و  نيم  باقي مانده  است

نجات مترو؛ فقط

24 ساعت
فرصت مانده

حامد فوقاني
پيروز حناچي در واكنش به وضعيت دبير  گروه شهر

اوراق مشــاركت متــرو و اتوبوس: 
حمل ونقل عمومــي تهران موضوع 
حاكميتي اســت و انتظــار مي رود 
مقامات كشور در موضوع حمل ونقل 

عمومي همراه باشند
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   فرصت تعامل با مجلس براي تحقق مديريت يكپارچه شهري
ديروز همچنين در جلسه بررسي طرح جامع مديريت شهري و روستايي كه در مجلس پيگيري مي شود، تفاهمنامه همكاري بين 
شهرداري تهران با سازمان شهرداري ها به امضا رسيد. در اين جلسه حناچي با بيان اينكه الزم است با نمايندگان مجلس به صورت 
جدي تر در تعامل باشيم، گفت: »من در اين باره با آقاي قاليباف صحبت كردم براي ايشان هم اين طرح ابهام هايي داشت اما نكته اي 
كه بايد به آن توجه كنيد اين است كه قانون شهرداري ها در اين ميان چه تكليفي دارد؟ اين قانون در زماني تصويب شده است كه 
ايران كالنشهري نداشت و معضالتي كه امروز در كالنشهرها با آن مواجهند در اين قانون تعيين تكليف نشده است. به عنوان مثال 
در موضوع كميسيون ماده100 اگر بخواهيم سفت و سخت فقط قلع و قمع كنيم با اعتراضات مردم مواجه مي شويم همچنان كه دو 
مورد خودسوزي در مقابل شهرداري مربوط به آراي كميسيون ماده100 بود و ممكن است اعمال فشار بيشتر در كميسيون ماده100 
عكس العمل هاي بيشتري را به همراه داشته باشــد.« به گفته او وجود قوي ترين فراكسيون مجلس كه فراكسيون شهر است، با 
1۷0نماينده و تجربه مديريت شهري رئيس مجلس مي تواند يك فرصت باشد. شهردار تهران همچنين يكي از ايرادات طرح را 
مواد زياد آن دانست و گفت:»به نظر من قانون بايد موجز، مختصر و محكم باشد. اما اين طرح مفصل است و حدود ۲00ماده دارد 
ضمن اينكه ممكن است در صورت جدي شدن اين طرح دولت اليحه اي در اين زمينه ارائه كند.« شهردار تهران تأكيد كرد:»ما در 
فرايند تصويب اين طرح فعاالنه حضور خواهيم داشت و از ظرفيت هاي مختلفي مانند كالنشهرها استفاده مي كنيم. « در اين مراسم 
محمدرضا جمالي نژاد، رئيس سازمان شهرداري هاي وزارت كشور هم از ظرفيت باالي مجلس يازدهم گفت و افزود: »نمايندگان 
مجلس يازدهم نسبت به مجالس قبل تجربه و دغدغه بيشتري در حوزه مديريت شهري دارند و اين براي ما يك فرصت است كه 

بتوانيم اصالحات الزم در قوانين مديريت شهري را انجام دهيم.«
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با مصوبه ســتاد ملي مقابله با كرونا فهرست 
كسب وكارها و مشاغل مجاز براي فعالیت در 
دور جديد محدوديت هاي ناشي از شیوع كرونا 
از شــنبه هفته آينده )يكــم آذرماه( به مدت 
14روز به اتاق اصناف اعالم شد. براساس اين 
مصوبه تنها مشاغل مشمول گروه شغلي يك 

قادر به ادامه فعالیت خواهند بود.
به گزارش همشهري، سرانجام ستاد ملي مقابله 
با كرونا فهرست تازه نحوه فعالیت كسب وكارها 
و مشاغل در دور جديد محدوديت هاي ناشي 
از شــیوع كرونا را براي اجرا به اســتانداري 
تهران و اتاق اصناف ابالغ كرد. اين فهرســت 
كســب وكارها و مشــاغل مجاز به فعالیت در 
دور جديد محدوديت هاي كرونايي نسبت به 
فهرست هاي قبلي اعالم شده تغییراتي دارد. 
با اين مصوبــه در بخش توزيــع و خدمات از 
شنبه هفته آينده تنها فعالیت كسب وكارهاي 
مشمول گروه يك مشــاغل مجاز و بازگشايي 
مشاغل در 3گروه شغلي ديگر ممنوع خواهد 
بود. در بخش تولیــد نیز تنهــا كارخانه ها و 
شــركت هاي تولیدي مي توانند بــه فعالیت 
خود ادامه دهند و فعالیت مجموعه هايي كه 
خط تولیــد مهمي ندارند محــدود يا ممنوع 

شده است.

فقط گروه يك شغلي مجاز به فعاليت 
رئیــس اتاق اصنــاف تهــران در گفت وگو با 
همشهري ضمن اعالم فهرست جديد مشاغل 
مشــمول محدوديت هــاي كرونايــي از روز 
شــنبه يكم آذرماه، گفت: ايــن ممنوعیت ها 
و محدوديت هاي شــغلي از ابتداي آذر ماه و 
حداقل به مدت 2هفته اجرايي خواهد شــد و 
برمبناي مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا تنها 
مشاغل و كسب وكارهاي قرار گرفته در گروه 

يك شغلي مجاز به ادامه فعالیت خواهند بود.
قاسم نوده فراهاني افزود: در اين فهرست بندي 
سعي شده فعالیت مشاغل و كسب وكارها براي 
قطع زنجیره شیوع كرونا حداقلي تعريف شود. 
به گفته او، مشاغل مشــمول گروه يك شغلي 
و مجاز به فعالیت شــامل صنــوف تولیدي يا 
مشاغلي اســت كه خدمات حیاتي و ضروري 
مرتبط با زندگي روزمره مردم را ارائه مي دهند.

او تأكید كرد: فهرســت مشــاغل گروه يك، 

كســب وكارهايي ماننــد مراكز امــدادي و 
درمانــي، اورژانس ها، مراكــز امنیتي، مراكز 
اداري و خدماتي، فروشــگاه هاي زنجیره اي، 
سوپرماركت ها و مراكز تأمین ارزاق و مايحتاج 
عمومي، نانوايي ها، داروخانه ها و صنوف تولیدي 
را شامل مي شود. او تأكید كرد: فعالیت اغلب 
كسب وكارهاي مشمول 3گروه شغلي ديگر، كه 
قبال صرفا محدود شده بود، ممنوع خواهد بود.

به گفته نوده فراهاني در دور جديد محدوديت 
كسب وكارها، تعداد مشــاغل مشمول گروه 
يك افزايش يافتــه و برخي مشــاغل مانند 

خشكشــويي ها و چاپخانه ها به اين فهرست 
اضافه شده اســت. عالوه بر آن نحوه فعالیت 
برخي مشــاغل ماننــد اغذيه فروشــي ها، 
فست فود و رســتوران ها كه تا كنون با 30 تا 
40درصد ظرفیت به صورت حضوري فعالیت 
مي كردند اكنون تنها به صورت بیرون بر مجاز 

خواهد بود.

احتمال تغيير فهرست مشاغل 
رئیس اتاق اصنــاف تهران با بیــان اينكه 
فهرســت اعالم شــده و محدوديت اعمال 

شده بر نحوه فعالیت مشاغل و كسب وكارها 
از شنبه هفته آينده و به مدت حداقل 2هفته 
اجرايي خواهد شــد، گفت: بــا اعمال اين 
محدوديت هــا و درصورتي كه طي 2هفته 
آينده روند شــیوع پاندمي كرونا و تلفات 
ناشــي از آن كاهش يابــد، احتمال خروج 
برخي مشاغل كم ريسك و با خطر متوسط 
از فهرست كسب وكارهايي كه با اين ابالغیه 

فعالیت آنها ممنوع شده، وجود دارد.
نوده فراهانــي با اشــاره به نشســت امروز 
)پنجشــنبه( مســئوالن اتــاق اصناف با 
اســتاندار تهران براي بررســي فهرســت 
مشاغل مجاز اعالم شده براي فعالیت طي 
2هفته آينده، افزود: برخــي اتحاديه هاي 
صنفي مانند پوشاك خواستار قرار گرفتن 
در فهرست مشــاغل گروه يك هستند كه 
پس از نشســت امروز با اســتاندار تهران، 
هرگونه تغییر احتمالي در فهرست مشاغل 
گروه يك شغلي كه مجاز به فعالیت هستند 
اعالم و فهرست مذكور اصالح خواهد شد. 
با وجود اين تصمیم گیــري نهايي در اين 
زمینه بر عهده ســتاد ملي مقابله با كرونا 

خواهد بود.

قول رئيس جمهور براي جبران خســارت 
اصناف

رئیس اتاق اصناف تهران با اشــاره به تحمیل 
ضرر و زيان به مشاغل مشــمول گروه 2 تا 4 
شــغلي به دلیل تعطیلي 2هفته اي يا احتمال 
تمديد اين محدوديت ها گفت: با ابالغ مصوبات 
اخیر ستاد ملي مقابله با كرونا، رئیس جمهوري 
قــول داده بــراي رفــع مشــكالت اصناف 
آســیب پذير در دوران تعطیلي چاره انديشي 
شود. نوده فراهاني تأكید كرد: با اين قول مساعد 
رئیس جمهوري حتي افــرادي را مأمور انجام 
بررســي هاي الزم در مورد وضعیت مشاغل و 
كسب وكارها كرده است. قبال نیز اتاق اصناف 
با ارائه پیشــنهادهايي خواســتار حمايت از 
كسب وكارهاي آسیب ديده شــده بودند اما 
تا كنون اين پیشنهادها و درخواست ها عملیاتي 
نشده است. او در مورد نحوه نظارت بر فعالیت 
مشاغل و رعايت مصوبه ســتاد ملي مقابله با 
كرونا، افزود: وظیفه نظارت بر اجراي پروتكل ها 
و بسته ماندن مشاغل خارج از شمول فهرست 
يك شغلي برعهده بازرسان اتاق اصناف، وزارت 
بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، بازرسان 

وزارت صنعت و نیروي انتظامي خواهد بود.

فهرست مشاغل مجاز به فعاليت ازابتداي آذر ماه 
رئیس اتاق اصناف تهران در گفت وگو با همشهري اعالم كرد

گروه بندي فعاليت مشاغل در دور جديد محدوديت هاي كرونايي از ابتداي آذر ماه 
 گروه بندي 

نحوه فعاليت فهرست مشاغل مشمول شغلي 

گروه يك 
شغلي 
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دامپزشكي، پخش دارو، عطاري و داروهاي سنتي. / مراكز تهيه، توليد و توزيع مواد غذايي آماده و بيرون بر. / خدمات اپراتورهاي ارتباطي، خدمات الكترونيك 
و فعاليت هاي پستي. / شركت هاي خدمات اينترنتي اعم از تامين كنندگان اينترنت، فروشگاه هاي اينترنتي و شركت هاي خدمات مبتني بر اينترنت. / رسانه هاي 
مكتوب و برخط و مشاغل مشابه. / مراكز نگهداري خدماتي سالمندان، معلوالن، مراكز توانبخشي و مراقبتي و آسايشگاه ها. / تعميرگاه هاي انواع خودرو و لوازم 

خانگي، الكتريكي و الكترونيكي. / فروشگاه هاي انواع قطعات و لوازم يدكي. / فروشگاه هاي انواع مصالح ساختماني و آهن آالت. / كارگاه هاي صنعتي )مانند 
جوشكاري و تراشكاري و مشابه آن(. / چاپخانه ها. / خشكشويي ها. / آرامستان ها. 

مجاز و ملزم 
به ادامه 
فعاليت 

گروه 2 
شغلي 

مراكز خريد، پاساژها، مال هاي فروش غيرمواد غذايي، مراكز شماره گذاري اتومبيل، مراكز تهيه و طبخ غذا با پذيرش مشتري، مراكز متبركه و زيارتگاه ها، مساجد 
و مصلي ها، مراكز تمرين و انجام مسابقات ورزشي، مراكز فروش لوازم خانگي، قنادي و شيريني فروشي ها، آبميوه و بستني فروشي  ها، آرايشگاه هاي مردانه، بازار 
فروش خودرو، فرش و موكت فروشي ها، خدمات چاپ ديجيتال، تزئينات داخلي ساختمان، كادويي فروشي ها، اسباب بازي فروشي  ها، عمده فروشي و خرده فروشي 

پوشاك، پارچه فروشي ها، پرده سراها، مراكز فروش مبلمان، كيف و كفش، مراكز فروش لوازم التحرير، خياطي و خرازي، آتليه و عكاسي ها، مشاوران امالك، 
فروشگا ه هاي لوازم آرايشي و بهداشتي و مراكز فروش و عرضه خشكبار و آجيل.

ممنوعيت 
فعاليت 

گروه 3 
شغلي 

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

ممنوعيت 
فعاليت 

گروه 4 
شغلي 

همايش ها، برگزاري مراسم اجتماعي، فرهنگي و مذهبي، مدارس شبانه روزي، باشگاه هاي ورزشي مربوط به ورزش هاي پربرخورد ازجمله كشتي، كاراته و جودو، 
كافه ها، چايخانه ها و قهوه خانه ها با عرضه مواد دخاني، باغ وحش ها، شهربازي ها و مراكز تفريحي آبي

ممنوعيت 
فعاليت 

چهره روز

معماي بودجه، دالر و نفت
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و 
بودجه خبر داده اليحه بودجه سال آينده 
ايران با نفت هر بشــكه 40دالر و هر دالر 
11تا 11هزار و 500توماني بسته مي شود. 
اما چرا دولت تصمیم دارد بودجه را با دالر 

11هزار و 500توماني ببندند؟
بــه بودجه امســال نگاه كنیــد؛ بودجه ســال 99بر مبنــاي دالر 
5300توماني و فروش روزانه يك میلیون بشــكه نفت بســته شده؛ 
میزان درآمدي كه دولت پیش بیني كرده بود، 78هزار میلیارد تومان 
است. با اين حساب، نســبت درآمدهاي نفتي به كل بودجه عمومي 
دولت در سال جاري به میزان 571هزار میلیارد تومان، 13.6درصد 
برآورد شده است. به نظر مي رســد دولت در بودجه سال آينده هم از 
همین فرمول اســتفاده كرده و در ظاهر اينگونه است كه نسبت يا 
همان سهم درآمد نفتي از بودجه عمومي ســال آينده در محدوده 
13.6درصد باقي مي ماند و به اين ترتیب در قالــب اعداد و ارقام به 
مجلس پیام مي دهد كه اتفاقا نگاه دولت نه به كاخ ســفید بوده، نه 
میشــیگان، نه آريزونا و نه جورجیا، بلكه دقیقا روي توان میرداماد، 
باب همايون و اين بار خیابان طالقاني )وزارت نفت( حساب باز كرده 

است.
برآورد همشــهري نشــان مي دهد اگر دولت بودجه ســال آخر 
خودش را با نفــت 40دالري ببندند و بتوانــد روزي 650هزار 
بشكه نفت خام بفروشد، كل درآمد ســاالنه از محل فروش نفت 
خام 109هزار میلیارد تومان خواهد بود و سقف بودجه عمومي 
دولت هم با رشدي 40درصدي نسبت به بودجه امسال روي رقم 

800هزار میلیارد تومان بسته خواهد شد.
دست كم تا حاال سازمان برنامه و بودجه نشان داده نگاهش به دنبال 
اين نبوده كه مستأجر جديد كاخ سفید چه خواهد كرد و از قضا دولت 
هم با درنظر گرفتن ســناريوهاي احتمالي تالش كرده بودجه سال 
آينده را در خطر امــا و اگرهاي دنیاي بیرون قــرار ندهد. اگر غیراز 
اين بود دولت مي توانســت بگويد بودجه ســال آينده را بر مبناي 
صادرات روزانه بیش از 2میلیون بشــكه نفت محاســبه مي كند و 
براي آن هزينه تراشــي هم بكنــد. هرچند نقدهايي هــم بر بودجه 
سال آينده مي توان وارد كرد، اما همین كه دولت برخالف انتظارات 
خوش بینانه عمومي ناشي از احتمال گشايش در سطح روابط خارجي 
با آمريكا رسما بودجه اش را به نفت حداقلي مي بندند تا دست مردان 
ديپلماسي فعلي و دولت آينده بر ســر میز مذاكره احتمالي باز باشد 
و طرف مقابل احساس نكند كه خزانه مملكت خالي است و بخواهد 
باج بگیرد، دست مريزاد دارد. حاال بايد ديد مجلس چه خواهد كرد و 
آيا از يك سو شعار اصالح ساختار بودجه را خواهد داد و از سوی ديگر 
فرياد حمايت از معیشت مردم ســرخواهد داد كه نتیجه آن افزايش 
هزينه هاي جاري خواهد بود؟ محمدباقر نوبخت بیشتر اهل مداراست 

تا جدل، اما هنگام فشار زياد، چاره اي جز مقاومت نخواهد داشت.

سیاست سركوب نرخ در بازاركار هم شكست خورد

رشد 50درصدي دستمزد در مشاغل تخصصي
در شرايطي كه درخواست مكرر كارگران براي بازنگري دستمزد 
در مشاغل مشمول قانون كار مورد بي اعتنايي شوراي عالي كار و 
متولیان اين حوزه قرار مي گیرد، ظاهر آمارهاي رسمي حاكي از 
اين است كه در حوزه مشاغل عمراني، دستمزد نیروي كار حرفه اي 
و اســتادكاري به واســطه قدرت چانه زني معادل دوبرابر مصوبه 
مزد99 افزايش يافته اســت. به گزارش همشهري، ركود تولید و 
تنگناهاي اقتصادي همواره يكي از اصلي ترين بهانه هاي مخالفت 
با واقعي سازي دستمزد نیروي كار بوده است، اما به نظر مي رسد 
اين بهانه در مواردي كه قدرت چانه زني نیروي كار باال باشد كارايي 

ندارد و دستمزدها ناگزير بايد واقعي تر شود.

مانور قدرت چانه زني مشاغل در حوزه عمران
براساس واقعیت هايي كه در حوزه دستمزد مشموالن قانون كار 
رخ مي دهد، بايد كســادي فعالیت هاي عمراني نیز به سركوب 
مزدي اين حوزه منجر شود اما در حوزه عمران، ظاهرا آمارها از 
برتري قدرت چانه زني نیروي كار متخصص و استادكار عمراني 
حكايت دارد؛ به گونه اي كه در نیمه نخســت امســال متوسط 
دستمزد ســاعتي نیروي كار فعال در اين حوزه نسبت به نیمه 
دوم سال قبل 33درصد و در مقايســه با نیمه نخست سال قبل 
معادل 50درصد افزايش يافته است. تازه ترين بررسي هاي مركز 
آمار ايران از وضعیت دستمزد نیروي انساني شاغل در طرح هاي 
عمراني حاكي از اين است كه دستمزدهاي مشاغل حرفه اي اين 
حوزه، در مقايسه با مشاغل مشمول قانون كار كه دستمزد آنها 
توسط شركاي اجتماعي در شــوراي عالي كار تعیین مي شود، 
حدود دوبرابر بیشــتر رشد كرده اســت. اين اتفاق مي تواند در 
اثر ماهیت پیمانكاري و پروژه اي بودن برخي از مشاغل باشد اما 
باالبودن قدرت چانه زني مشاغل حرفه اي و استادكاري نسبت به 

كارگران مشمول قانون كار نیز مي تواند يك عامل اثر گذار باشد.

ركود كسب وكار و فشار به دستمزد
در سايه كسري بودجه دولت ها، عموما تخصیص بودجه عمراني 
در اغلب حوزه ها منتفي مي شود و پیمانكاران فعال در اين حوزه را 
به چالش مي كشد. اين موضوع در صنعت ساختمان نیز به عنوان 
يكي از زيرمجموعه هاي حوزه عمران در سايه رونق و ركود بازار 
امالك و كم يا زيادشدن تولید مسكن منعكس مي شود؛ به گونه اي 

كه در دوره هاي كاهش تولید مســكن، به واسطه كاهش تعداد 
پروژه هاي در دست ساخت، عمال تقاضاي نیروي كار نسبت به 
عرضه نیروي كار كاهش چشمگیري پیدا مي كند و قاعدتا بايد 
رقابت مخرب نیروي كار انباشته در بازار نیز به سركوب مزدي اين 
حوزه كمك كند؛ اما تخصص نیروي كار فعال در اين حوزه حتي 
در دوره كســادي و تنگناي اقتصادي نیز توانسته است قدرت 

چانه زني نیروي كار را حفظ كند. 

نماچين ها؛ ركورددار افزايش دستمزد
آمارهاي مركز آمار نشــان مي دهد در نیمه نخست سال جاري 
بیشترين میزان افزايش دســتمزد به بناي نماچین اختصاص 
داشته كه نسبت به نیمه دوم ســال قبل با رشد 49.7درصدي 
مواجه بوده اما همزمان دســتمزد راننده ماشین لوله گذار فقط 
5.9درصد رشــد كرده اســت كه حتــي از حداقل هاي مصوبه 
شوراي عالي كار نیز كمتر است. بررسي ها نشان مي دهد افزايش 
دســتمزد نیروي كار فعال به عنوان راننده ماشین لوله گذار، در 
مقايسه با نیمه نخست ســال98 نیز فقط 24.1درصد افزايش 
داشته كه با احتساب مزاياي قانون كار، حدود 5درصد كمتر از 

حداقل هاي مصوب شوراي عالي كار است. 

دستمزد مشاغل مهم عمراني
باوجوداينكه اختالف در كف و ســقف برخي از مشاغل عمراني 
بسیار زياد است اما در حوزه مشاغل مهم و بااهمیت حوزه عمران 
كه جزو مشــاغل اصلي و شــلوغ اين حوزه محسوب مي شوند، 
اختالف هاي مزدي كمي باالتر از مصوبات شــوراي عالي كار و 
واقعیت هاي بازار كار بوده و به طــور میانگین 33درصد افزايش 
پیدا كرده است. در حقیقت در حوزه عمران نیز باوجود باالتربودن 
قدرت چانه زني نیروي كار متخصص، وضعیت نامساعد اقتصادي 
بر شتاب رشد دستمزدها در مشــاغل پرتقاضا و معمول اثرگذار 
بوده و میزان افزايش مزدها را به مصوبه شوراي عالي كار نزديك 
كرده است. براساس آمارها، در 6ماهه امسال نسبت به نیمه دوم 
سال قبل، در میان اين مشاغل شاخص حوزه عمران، بیشترين 
افزايش دســتمزد به راننده تريلي اختصاص دارد كه 42درصد 
نسبت به نیمه دوم سال قبل رشد كرده و كمترين میزان افزايش 

نیز به راننده لودر با رشد 23.6درصدي اختصاص دارد. 

همشهري، نحوه تخلیه حباب قیمت را در 4بازار تحلیل مي كند 
آينده بازارها پس از نوسان پاييزی

آمارها نشان مي دهد با وجود رشد بي سابقه تورم ماهانه در مهر 
امسال، فعاالن 4بازار سهام، طال، ارز و مسكن در آبان ماه شاهد 
تخلیه حباب قیمت ها بوده اند؛ حبابي كه در نیمه نخست سال 
عموما به دلیل افزايش ريسك هاي سیستماتیك و تغییر برخي 

متغیرهاي پولي شكل گرفته بود.
طبق محاسبات همشــهري، در يك ماه گذشــته بازده 4بازار 
پرمخاطب اقتصاد ايران با نزول همراه بوده و سرمايه گذاران در 
اين بازارها بین 2 تا 17درصد نــزول را تجربه كرده اند. البته در 
اين میان كمترين میزان نزول مربوط به بازار مســكن و بورس 
بوده است. نكته مهم آنكه روند حركت 3بازار طال، ارز و سهام در 
آبان ماه با دو چهره متفــاوت روبه رو بوده، به طوري كه بورس در 
نیمه نخست آبان روندي نزولي را تجربه كرد اما در مقابل بازارهاي 
ارز و طال به اوج رسیدند و در نیمه دوم اين ماه روند كامال معكوس 

و با صعود بورس، نزول طال و ارز آغاز شد.
به گزارش همشــهري، انتظارات تورمي در نیمه نخست سال به 
رشد قیمت در بازار ها منجر شد. با اين حال گويا رسیدن تورم به 
اوج خود و كاهش ريسك هاي سیستماتیك در يك ماه گذشته، 
همزمان با تحوالت بین المللي، نوار صعودي رشد بازار ها را قطع 

كرد و به نزول بازار ها در آبان ماه امسال منجر شد.
به زعم تحلیلگران روند صعودي قیمت ها در طول امسال عمدتا 
ناشي از تورم، انتظارات تورمي و افزايش ريسك هاي سیستماتیك 
بود، طبــق آمار میزان تــورم ماهانه در مهر ماه امســال به رقم 
بي سابقه 7درصد در طول يك ماه رسید كه باالترين میزان تورم 
ماهانه در 10سال گذشــته )به جز مهر97( بود. اين میزان تورم 
نشان مي دهد هجوم نقدينگي به بازار هاي طال، سكه، ارز و مسكن 
بي مورد نبوده زيرا سرمايه گذاران از قبل پیش بیني مي كردند، 
نرخ تورم در حال رشد است و از قبل اثر رشد تورم را در محاسبات 
خود پیش خور كردند و براي حفظ ارزش دارايي هايشــان سراغ 

تبديل ريال به دارايي هاي ديگر رفته بودند.

حذف محرك ها
هرچند هنوز برخي تحلیل هــاي بدبینانه از احتمال تداوم روند 
رشد تورم در اقتصاد ايران حكايت دارد اما گويا سرمايه گذاران 
معتقدند احتماال آهنگ رشــد از نقطه اوج خود فاصله خواهد 
گرفت. البتــه پیش بیني هاي بانك جهاني هم نشــان مي دهد، 
نه در كوتاه مدت بلكه در میان مدت يعني تا 2ســال آينده نرخ 
تورم ايران به 23درصد مي رسد. اين برآورد ها گويا در محاسبات 
تازه سرمايه گذاران لحاظ شده و به افت سرمايه گذاري در بازار 
دارايي ها منجر شــده اســت. اما اين همه ماجرا نیست به نظر 
مي رســد، بخش مهم تر از داليل افت بازار ها در آبان ماه ناشي از 
كاهش ريسك هاي سیاسي بوده اســت. از مدت ها پیش سايه 
انتخابات آمريكا بــر فراز بازار هاي ايران ســنگیني مي كرد، اما 
حاال كه نتايج اين انتخابات تقريبا مشخص شده و احتمال پايان 

سیاســت فشــار حد اكثري دونالد ترامپ افزايش يافته انتظار 
مي رود، آرامش بیشتري بر بازار ها حاكم شود. كاهش تنش هاي 
سیاســي خود به تنهايي مي تواند نقش زيادي در ايجاد فضاي 
امید بخش بر بازار ها داشــته باشــد.    به ويژه اينكه مي تواند به 
گشايش هاي سیاسي و كاهش تحريم ها هم منجر بشود. در آن 
صورت اثرات اين رويداد بر بازار ها به مراتب عمیق تر و اثر گذار تر 
خواهد بود و به افت شديد قیمت دارايي ها به ويژه طالو ارز منجر 
خواهد شــد، زيرا كاهش تحريم ها و افزايــش تجارت خارجي 
مي تواند درآمد هاي ارزي ايران و به دنبــال آن جريان ورود ارز 
را به كشــور افزايش دهد و به افت قیمت طال و ارز منجر شود. 
اين موضوع ارزش دارايي ها را كه عموما در ايران با دالر سنجیده 
مي شــود، كاهش مي دهد. بــورس اما شــرايط متفاوتي دارد. 
تحلیلگران بر اين باورند كه درصورت كاهش تحريم ها بازار سهام 
راه خود را از ساير بازار ها جدا خواهد كرد و احتماال با رشد هاي 
زيادي مواجه خواهد شد، زيرا كاهش تحريم ها به معناي افزايش 
درآمد شركت هاي بورس است كه مي تواند موتور محركي براي 

رشد شاخص هاي بورس باشد.

ميزان نزول بازارها
آمارها نشان مي دهد همه بازارهاي ســرمايه گذاري در آبان ماه 
امســال بین 2 تا 17درصد افــت كرده اند و در ايــن میان بازار 
مسكن و ســهام با كمترين افت مواجه شــده اند. اين اطالعات 
نشان مي دهد قیمت هر ســكه طرح جديد در آبان ماه امسال با 
18درصد افت معادل 2میلیون و 568هزار تومان افت كرده كه در 
تاريخ معامالت سكه بي سابقه بوده و بیشترين افت در میان همه 
بازار ها بوده است. بعد از سكه قیمت دالر با بیشترين افت مواجه 
شده و در طول يك ماه با 10درصد افت از 29هزارو200تومان به 
26هزارو150تومان رسیده است. برخي كارشناسان معتقدند، 
درصورتي كه ســیگنال هاي مثبتــي از واشــنگتن براي حل 
تنش هاي سیاسي بعد از انتخابات اين كشور صادر شود قیمت 
دالر با افت بیشتري مواجه مي شود. اين موضوع مي تواند قیمت 
طال و سكه را هم با افت مواجه كند. در چنین شرايطي گويا بازار 
ارز نیز منتظر شنیدن چنین اخباري است. اما در آبان ماه امسال با 
وجود اعتراض گسترده سهامداران، كمترين میزان افت مربوط به 
معامالت سهام بوده است. بررسي ها نشان مي دهد شاخص بورس 
در اين مدت با 2.09درصد كاهش از يــك میلیون و 374هزار 
واحد بــه يك میلیون و345هزار واحد در آخريــن روز آبان ماه 
رسیده اســت. بازار مســكن نیز در اين مدت وضعیت مشابهي 
داشــته و با وجود آنكه هنوز قیمت هاي دقیق آبان ماه مشخص 
نیست برآورد ها و مشــاهدات میداني همشهري نشان مي دهد 
در آبان ماه امســال میانگین قیمت هر متر آپارتمان در مناطق 
22گانه تهران با 2درصد افت مواجه شده و هم اكنون به محدوده 

26میلیون و200هزار تومان رسیده است.

متوسط دستمزد ساعتي مشاغل منتخب در طرح هاي عمراني در نيمه اول سال99 و مقايسه با دو نيمه سال98

عنوان
درصد تغيير نيمه اول 99 نسبت بهمتوسط دستمزد ساعتي )تومان(

نيمه اول 98نيمه دوم 98نيمه اول 98نيمه دوم 98نيمه اول 99

29.99021.11918.2104264.7راننده تريلي

27.76622.47119.76223.640.5راننده لودر

29.53822.62519.79430.549.2بناي سفت كار درجه يك

29.58422.61520.07230.847.4آرماتوربند درجه يك

37.13927.15524.40236.852.2اسكلت ساز درجه يك

30.19723.26820.55929.846.9سيمان كار درجه يك

34.22225.22223.06435.748.4كاشي كار درجه يك

41.55029.50726.51140.856.7استادكار تأسيسات

18.28413.72312.78833.243كارگر ساده

سرنوشت نامعلوم 
كيوسك هاي 

روزنامه فروشي 
اعالم فهرســت مشاغل گروه 
يك بر مبناي مصوبه ســتاد 
ملي مقابله بــا كرونا، موجب 
بروز ابهام ها و گاليه هايي براي 
برخي صاحبان كسب وكارها و 
مشاغل شد. در مصوبه مذكور 
صنوفــي مانند رســانه هاي 
مكتوب، برخط و مشاغل مشابه 
و چاپخانه ها در فهرست گروه 
يك و در زمره مشاغل مجاز به 
فعاليت از ابتداي آذر ماه امسال 
قرار گرفته انــد اما در جدول 
فهرست اسامي مشاغل مجاز 
و غيرمجاز كه در 4گروه شغلي 
تدوين شده هيچ اشاره اي به 
وضعيت روزنامه فروشــي ها، 
كيوسك ها و دكه هاي فروش 
جرايد نشــده و مشــخص 
نيســت كه آيا اين مشاغل از 
شــنبه هفته آينده در زمره 
مشــاغل گروه يك با استناد 
به بنــد فعاليت هاي مشــابه 
رســانه هاي مكتوب و برخط 
قرار دارد يــا خير؟ موضوعي 
كه حتي برخي مسئوالن اتاق 
اصناف نيز با ابراز بي اطالعي 
از آن مشاغل مشــابه در بند 
رســانه هاي مكتوب و برخط 
را به صنوفي مانند ليتوگراف 
و صحاف تعميــم مي دهند. با 
اين رونــد درحالي كه برخي 
فعاالن صنفي قرار نگرفتن نام 
روزنامه فروشان، كيوسك ها 
و دكه هاي فروش مطبوعات را 
دليلي بر عدم توزيع جرايد طي 
مدت زمان 2هفته اي منتهي به 
14آذر ماه تلقي كرده و بر توزيع 
مجازي نشريات و جرايد تأكيد 
مي كنند، برخي ديگر فعاليت 
مطبوعات و چاپخانه ها و دكه ها 
و كيوسك هاي فروش جرايد را 
الزم و ملزوم يكديگر دانسته و 
از ضرورت تداوم فعاليت اين 
صنف يا تعطيلي مطبوعات و 
چاپخانه ها از شنبه هفته آينده 
خبر مي دهنــد. پيگيري هاي 
خبرنگار همشــهري از اتاق 
اصناف در اين زمينه نيز بيانگر 
آن اســت كه رفع اين تناقض 
در دستور كار اتاق اصناف در 
نشست امروز آنها با استانداري 
تهران و پيگيري از ستاد ملي 
مقابله با كرونا قرار گرفته است.

مقايسه بازده بازار ها در آبان  ماه امسال
درصد تغييرمقدار تغيير30 آبان30مهربازار

2.09-28661-13740571345396شاخص بورس - واحد

10.45-3050-2920026150دالر - تومان

17.96-2568000-1429900011731000سكه طرح جديد - تومان

2.00-535000-2672000026185000مسكن - تومان
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06
چنارستانی 

به نام طهران

همه چیز درباره قدیمی ترین درختان 
چنار تهران  كه به نوعی شناسنامه 

پایتخت به حساب می آیند

08
ردپای بی پولی 

بر روان

علیرضا شیری می گوید كه با بی پولی و 
مشكالت اقتصادی و پیامدهای روانی 

آن چطور كنار بیاییم؟

13
بزرگ ترین شكست 

غرب از شرق

سورنا، سردار ایرانی موفق شد 
سنگین ترین شكست تاریخ روم 

باستان را به آنها وارد كند

10
كام تان را 

شیرین كنید

زهره قاسمی- سرآشپز جوان - طرز 
تهیه 3مدل شیرینی ساده را آموزش 

می دهد

12
مخالفت پدربزرگ 

نبود،بابا ...

ناگفته هایی از زندگی مهدی 
اخوان ثالث، شاعر پرآوازه معاصر 

در گفت وگو با پسرش مزدك

دیدار با علی اصغر شیرزادی و گفت وگو درباره نوشتن 
و خواندن در روزگار سخت 

گفت وگو با گالره ناظمی، داور بین المللی فوتسال 
كه برای نخستین بار در تاریخ ورزش ایران 

مسابقات مردان را سوت زد

نویسندهقاضی 
نیست؛ شاهد است

دوست دارم 
به رونالدو  

اخطار بدهم

07

11

 مهران غفوریان، كمدین محبوب سینما و تلویزیون 
از احواالت این روزهایش می گوید

می خواهم خودم را در 
فیلم جدی محك بزنم

09

با وجود احترامی كه برای 
همه آقایان قائلم، فكر 

می كنم موفقیت یك 
خانم برای آنها پذیرفتنی 

نیست. به هر حال ما 
در یك جامعه مردساالر 

زندگی می كنیم

شاید بیشترین 
كاركرد اجتماعی 
ادبیات ، در 
سخنرانی ها دیده 
شود. بسیاری از 
نویسندگان، آگاهانه و 
نیمه آگاهانه، كاركردهای 
مشخص، ازجمله 
اجتماعی نویسی ناب را 
انتخاب می كنند

ان
جو

ش 
ور

: ك
س

عك

باران غمگین است به وقت كرونا
باران و باز باران آمد و می آید 
اما نه مثل همیشه ها؛ كمی 
افســرده و دلواپس می آید 
چون می داند ما اسیر كرونا 
و نگران گــرداب در خیابان 
و سیل در بیابانیم. باران در 
این روزهای عبــوس هر بار 
كه می آید پر شــتاب خودم را به پنجره می رســانم تا با 
دلبندی تماشایش كنم اما سوز، سر به تنم می زند و من 
كه بی جان تر از پاییزم پنجره را می بندم و می نشینم و در 
حســرت جوانی، خیال پردازی می كنم و آخرین خیالم 
این بود؛ زاینده رود خرامان و پركرشمه راه می رود. حال 
همه خوب است چون شنیده اند، عشق حتی با لب بسته 
هم سخن می گوید. یكی از همان عاشق پیشه ها می گوید؛ 
من حاضرم از باالی منارجنبان شــیرجه بروم در رودی 
كه زندگی است. همراهش می گوید حق با توست وقتی 
پای عشق در میان باشد؛ عقل به مرخصی می رود و آنچه 

می ماند عشق به زندگی است! 
راست این است این خیالبافی ها حسرت خوار گذشته ام 
می كند پس سری به آلبوم رنگ پریده عكس ها می زنم؛ 
مثل این عكس سیاه و ســفید كه كنار درخت گیالس 
دست در دست دوچرخه هركولس ایستاده ام یا آن یكی 
عكس در تخت جمشید كه احساس ســازنده این بنای 
جهانــی را دارم، چون طوری به یكی از ســتون ها تكیه 
داده ام كه انگار مردمان طبق بر سر، قرار است تا لحظاتی 
دیگر خلعتی تقدیم كنند كه البد من شاه شاهانم! اما و 
ناگهان در همین لحظه های پرخاطره و خرسندی تلفن 
زنگ می زند و كســی آن ســو خبر می دهد كه دوستی 
ارجمند روی تخت كرونا حالش لرزان است، پس حال من 
چنان می شود كه قلب  می خواهد از درد پا به فرار بگذارد. 
در چنین احوالی همراهم می گوید راســت گفته اند گاه 
نرسیدن خبر، خوش خبری است. و من جواب می دهم 

اما همیشه خبری در راه است.
توكهبیاییمیبینی
میزشامراچیدهام
باستارههاینورس

درهرگیالس
جرعهایكهكشانراهشیری

ویكماهكاملدربشقاب
هزار ســال پیش هم كــه كودك تر از امــروز بودم یك 
خیال باز حرفــه ای بودم؛ چند دانه انجیر خشــك، یك 
مشــت نخودچی و كشــمش در جیبی كه وصله كت، 
مدرسه، مشق و كتاب بود در روزی كه برف، هوا را آشفته 
می كرد می توانست یك مسیر گرم از خانه تا مدرسه برای 
من و برادرم بیژن و دوستانم هادی و بهروز باشد و كام را 
چنان عزیز كند كه یادمان آید سرما به انسان یاد می دهد 
زغال بدزد! آری همان هزار سال پیش در سنندج بود كه 
پدر در گوشم زمزمه می كرد؛  ای فرزند بدان و آگاه باش 
سود دیگران خواستن، به سود خود توست. پس خیرخواه 
باش. و بدان هیچ شمشیری علیه مهربانی وجود ندارد! 
پس عادل باش حتی اگر گدا باشی! و اضافه می كرد؛ ای 

جوانك شرط عاشقی نیست با یك دل دو دلبر داشتن! و 
تأكید می كرد؛ هر چقدر به فكر بهشت باشی، بهتر زندگی 
خواهی كرد! شك ندارم اگر پدر زنده بود امكان نداشت 
باور كند كه روزگار این قدر پســت و كرونایی باشد كه 

كاری از هیچ پندی برنیاید!
محبوبمن

دیرآمدمامامالمتممكن
بازهمهرشب

ازپنجرهبهخوابتومیآیم
وگلیسرخبهاتاقتمیاندازم

حاال و اكنون كه روزگار از هر ســو كرونایی اســت همه 
می دانیم هر كســی روزگار بی خش و خراش جوید باید 
در خانه بماند، پس هر چقدر در جاده فرعی رفته ایم باید 
برگردیم چون همیشه خبر این است خبری در راه است؛ 
پس به ناچار باید مدارا كنیم، چون زندگی دوباره متولد 
می شــود و عاشــقی صبورانه از راه می رسد مثاًل مردی 
می آید كه شبیه نیمه گمشده شماست یا زنی كه بهتر از 
نیمه دیگر شماست یا فرزندی در راه است كه با حضورش 
مثل باران وسط تابستان هوای پرغبار زندگی شما را خانم 

ماهرخ و آقای شاهرخ تلطیف می كند!
همراهم می گوید خیالبافی بسه تو كی می خواهی بزرگ 
بشی هزار سالته! بابا عمل ما یكی از عوامل تعیین  كیفیت 
آینده ماست. پس برای آنكه آینده بهتری داشته باشیم 
باید منشأ عالی ترین اندیشــه ها و عمل ها باشیم در آن 
صورت؛ دوست داشــتن مهم ترین خبر است! اما دریغ و 
درد كه تشــدید ابتال به كرونا و دار و دسته وابسته به او 
همچنان خبر اول اســت؛ مثل آثار ویرانگر تحریم ها و 
گرانی و كاهش ارزش پول! من گفتم احسنت گل گفتی 
اما یكی را كه مهم تر از همه است جا انداختید و آن یكی 
عالیجنابان مسئوالن هستند! همراهم جواب داد؛ به قول 
نوه ام آیلین بی خیال داداش! آنها اگر ما را دوست داشتند 
حال ما چهار فصل بود نــه فقط پاییز برگ ریز! همه  چیز 
دست خداســت و او هرچه را پســندد همان شود. در 
همین لحظه هاست كه خبر می رسد مسافری نازنین از 
سرزمین دور در راه است. شنیدن این خبر خوش، حالم 
را بستنی یخ در بهشت می كند در روزی كه ته مانده روز 
دوشنبه است. از روی مبل بلند می شوم تا چهره یخ در 
بهشت خودم را در آینه ببینم و باور كنم در این روزگار 
ستمدیده هم شاید كسی و یا كسانی باشند كه گرچه ما 
را به گریه می اندازند اما دوستمان دارند. این را كبوترها 

وگنجشك ها هم می دانند.
نخستینمصرعاینشعر

برایتونوشتهشد
مصرعبعدیرا

نمیدانم
بهیادكهخواهمنوشت

حاالبیاو
عشقراباوركن

  شعرها به ترتیب

ساغر شفیعی، محمود درویش و صباح الدین قدرت آكسل

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 



جای خالی قدیمی ترین چنار زنده روی زمین

كهنسال ترین موجود زنده تهران!

چنارهای خیابان ولیعصر؛ معروف ترین چنارهای تهران

متأسفانه بســیاری از چنارهای معروف 
تهران در گــذر زمان از بیــن رفته اند و 
امروز فقط نامی از آنها باقی مانده اســت. 
چنار خون بار محله پاچنــار یكی از این 
درختان اســت یا چنار »عباسعلی« كه 
یكی از درختان چنــار معروف تهران در 
دوران ناصری بود و در جریان ســاخت 
ابنیــه جدیــد در ارگ، كال از بین رفت. 
چنار »پنجعلی« در حوالی عمارات غربی 
وزارت دارایی امروز هم یكی دیگر از این 
چنارهای معروف تهران بود كه متأسفانه 
امروز فقط نامی از آن باقی مانده اســت. 
این دو چنــار، یعنی چنار عباســعلی و 
پنجعلی كه هر دو در ارگ سلطنتی تهران 
قرار داشــتند، از جمله چنارهای مقدس 
شهر تهران به حســاب می آمدند كه در 

زمان ناصرالدین شــاه قاجارحتی تبدیل 
به زیارتگاه شــده بودند. بی شك اما نبود 
هیچ درخت چناری برای تهران، به اندازه 
جای خالــی چنار عظیم بقعــه امامزاده 
صالح)ع( غم انگیز نیســت. این درخت 
تنومند با اینكه سال هاست از بین رفته، 
اما هنــوز هم در خاطره هــا باقی مانده و 
اگر پای صحبت ریش ســپیدان تهران 
بنشــینید، برایتان از درختی می گویند 
كه به گفته »ژان دیاالفوا« باستان شناس 
فرانســوی، روزگاری قدیمی ترین چنار 
زنده روی زمین بود! هنوز هم بخشــی از 
تنه این درخت در مقابــل بقعه امامزاده 
صالح)ع( دیده می شــود، اما متأســفانه 
دیگر خبری از درختی كه روزگاری محل 

تجمع تهرانی ها بود، نیست.

خبر خوش اینكه با وجود از بین رفتن بسیاری از درختان چنار معروف تهران، پایتخت 
هنوز هم شهر چنارهاســت و می توان رد پای چنارستان روزهای دور را هنوز هم در این 
كالنشهر پر از ســاختمان، اتومبیل، خیابان و بزرگراه دنبال كرد. نمونه اش درخت چنار 
صحن امامزاده یحیی)ع( در محله عودالجان كه عنوان كهنسال ترین موجود زنده تهران 
را در اختیار دارد و لقب قدیمی ترین درخت چنار پایتخت را بر دوش می كشد. این درخت 
چنار كه پژوهشگران عمر آن را حدود 900ســال تخمین زده اند، سومین چنار بزرگ 
تهران است كه قطر آن به 7متر می رسد! البته اینطور كه قدیمی ترهای محله عودالجان 
می گویند، تعداد این چنارها 3تا بوده كه یكی از آنها خشك شده و یكی دیگر را سال ها 
پیش به دلیل اینكه در خیابان قرار داشت و مزاحم رفت وآمد مردم بود، بریده اند! بنابراین 
از درختان ســه گانه جوار امامزاده یحیی)ع(، فقط همین یك درخت باقی مانده كه در 
نزدیكی صحن مخصوص بانوان قرار دارد و سال 1330با شماره یك در فهرست وزارت 
فرهنگ و اداره باستان شناسی به ثبت رسیده است. به همین دلیل دور آن را محصور كرده 
و بخش هایی از درخت را با زنجیر بسته اند تا از آسیب به این چنار 900ساله جلوگیری 
شود. البته از گذشته درون این درخت یك فرورفتگی وجود دارد كه احتماال این حفره 
بزرگ و سیاه در اثر دود شمع و چراغ های نذری ایجاد شده است. هنوز هم اگر این درخت 
را از نزدیك مشاهده كنید، می توانید آثاری از دخیل و قفل ها را روی شاخه های این چنار 

ببینید كه نشان از قداست این درخت در فرهنگ تهرانی های قدیم دارد.

همه چیز درباره قدیمی ترین درختان چنار تهران 
كه به نوعی شناسنامه پایتخت به حساب می آیند

چنارستانی 
به نام طهران

گل خانه 6

اگر استانبول شهر »سرو«هاست و توكیو شهر 
درختان »گیالس«، اگر پاریس را با كافه هایش 

می شناسند و آمستردام را با گل هایش، اگر لندن 
شهر »مه« است، فلورانس شهر »زنبق«ها، سیدنی 

شهر »بندر«ها و پراگ شهر »برج«ها، بی شك تهران 
ما شهر چنارهاست. واقعیت این است كه چنارهای بلندباال 

و تنومند با برگ های پنجه ای، یكــی از نمادهای طبیعی تهران 
به حساب می آیند و به نوعی شناسنامه پایتخت هستند؛ چنارهایی كه 

برخی از آنها حتی عمری بیشتر از پیدایش پایتخت دارند و سال های سال است 
كه لقب كهنسال ترین موجودات زنده تهران را یدك می كشند! در این گزارش سراغی از 

قدیمی ترین درختان چنار پایتخت گرفته ایم؛ درختانی كه با گذر از اتفاقات گوناگون طبیعی و 
غیرطبیعی، هنوز هم استوار و برقرار، ایستادگی تهران در تمام سال های حیاتش را به تصویر 

می كشند و هر روز به یادمان می آورند كه تهران شهر چنارهاست.

كتاب گردی

  گزیــده اشــعار گروس 
عبدالملكیان

یكی از شــعرای مطــرح امروز 
كشــورمان را، بایــد گــروس 
عبدالملكیان بدانیم؛ شــاعری 
كه شــعرها و تخیلش، توانسته 
مخاطبان و عالقه مندان زیادی 
را به ســمت و سوی شعرهایش 
بكشــاند. عبدالملكیــان غالباً 
در حوزه شــعر نو طبع آزمایی 
می كند و در ایــن زمینه، جزو 
شــعرای شــاخص حال حاضر 
ایران اســت. امــا به تازگی خبر 
رسیده كه اشعار این شاعر نوسرا، 
به زبان عربی برگردان شــده و 
حتی در نمایشــگاه بین المللی 
كتاب شــارجه هم عرضه شده. 
ترجمه ای كه اصغر علی كرمی، 
مترجم و نویسنده ایرانی انجام 
داده و بازخوردهــای خوبی هم 
بین مخاطبان عرب زبان داشته. 
ضمن اینكــه این نكتــه را هم 
نباید از یــاد برد كــه برگردان 
اشــعار نو، برای مخاطبان زبان 
مقصــد باورپذیرتر اســت؛ چرا 
كــه در این میانه نه وزن شــعر 
قربانی می شود و نه رویكردهای 
صوری آنكه بــه هنگامه ترجمه 
غالباً از بین مــی رود. این كتاب 
با عنوان »جســُر ال یومل احداً 
الی بیته« )پلی كه هیچ كس را 
به خانه نمی رساند( در انتشارات 
»تكویــن« كویــت منتشــر 
شده؛ شــامل 34قطعه شعر از 
كتاب هــای »رنگ هــای رفته 
دنیا«، »حفره ها« و »پذیرفتن« 
این شاعر. جالب اینكه انتشارات 
تكوین، ناشــر این كتاب، جزو 
معتبرتریــن انتشــارات جهان 
عرب است و از ایران نیز تا به حال 
مجموعه اشعاری از فروغ فرخزاد 

و سهراب سپهری را نشر داده.

  پی پی جوراب بلند
خبر رسیده اســت كه این روزها 
به مناسبت سالروز تولد آسترید 
لیندگــرن، مجموعــه ای از این 
نویسنده نامدار كودك و نوجوان 
بازنشر شده است. این نویسنده 
سوئدی، به قدری اثرگذار بوده كه 
عده ای او را بزرگ ترین نویسنده 
سوئدی می دانند و حتی جایزه ای 
نیز با نام او برگزار می شود. حاال به 
این مناسبت، مجموعه »پی پی 
جوراب بلند« از این نویســنده، 
مجدداً بازنشر شده تا در دسترس 
مخاطبــان كــودك و نوجوان 
باشد. این مجموعه كتاب، شامل 
3جلد اســت به نام های پی پی 
جوراب بلند، »پی پی روی عرشه 
كشــتی« و »پی پی در جزیره«. 
جالب اینكه از نخســتین تاریخ 
انتشــار این كتاب ها 75ســال 
می گــذرد. امــا هنوز هــم در 
كشــورهای مختلف طرفداران 
خودش را دارد. دلیل ماندگاری 
اثر هم آن است كه نویسنده سعی 
كرده با نگاهی طنزگونه و فانتزی، 
مسائل پیچیده زندگی انسانی را 
به زبان ســاده تحویل كودكان و 
نوجوانان بدهد. از دیگر نكته های 
جالبی كه درباره این شخصیت 
و ایــن كتاب مطرح اســت، نوع 
شــخصیت پردازی كاراكتر آن 
است. در واقع در این اثر خبری از 
یك كودك شسته و رفته و مؤدب 
و... نیست، هرچند كه شخصیت 
اصلی كتاب قرار نیست بدآموزی 
هم داشته باشد. اما او این شجاعت 
را دارد كه از چهارچوب های رایج 
و كلیشــه ای خارج شده و دنبال 

رؤیاهای خودش برود.

شعر بی مرز

ماجرای پی پی

پنجشنبه
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پرنیان سلطانی

اما بدون شك مشهورترین چنارهای تهران، درختان چناری 
هستند كه در حاشــیه خیابان ولیعصر )عج( كاشته شده اند. 
ماجرای كاشــت این درخت ها به حدود ســال 1300هجری 
شمسی برمی گردد؛ به زمانی كه خیابان ولیعصر )عج( امروزی 
با 18كیلومتر طول ســاخته شــد تا عنوان بلندترین خیابان 
خاورمیانه را به خود اختصاص دهد. پس از ساخت این خیابان 
كه در دوره پهلوی اول انجام شد، آنطور كه »عبداهلل مستوفی« 
یكی از درباریان زمان قاجار و پهلوی می گوید، در فاصله هر دو 
متر یك چنار در این خیابان كاشته شد و بین هر دو درخت یك 
بوته گل سرخ گذاشتند تا به این ترتیب خیابان تازه ساز پایتخت 
آباد شود. حاال این درختان چنار كه همین روزها صد سالگی شان 
را جشن می گیریم، در هم فرورفته و عالوه بر چشم انداز زیبای 
خیابان ولیعصر )عج(، ســایه بانی برای سرتاســر این خیابان 
به حســاب می آیند. این درختان تنومند و زیبــا امروزه جزو 
میراث طبیعی شهر تهران به حساب آمده و به جاذبه گردشگری 

بی نظیری برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شده اند.

هفت چنار یا 3چنار؟!

چنارهای باغ امین السلطان

چنارهای كاخ گلستان؛ به جا مانده از شاهان صفوی

همانطور كه پیش از این هم گفته شد، یكی از قدیمی ترین درختان چنار 
تهران، چنار قریه بریانك اســت كه از گذشته به دلیل داشتن 7شاخه، به 
هفت چنار معروف بوده. این درخت منحصر به فرد كه در ســمت 
جنوبــی كارخانه جوراب بافی ســابق و »مــوزه حیات وحش 
هفت چنار« فعلی قرار دارد، در ابتدا یك ریشه و یك تنه اصلی 
داشت كه از آن 7درخت چنار پدید آمده بود. البته هم اكنون 
4شاخه این درخت از بین رفته و فقط 3شاخه آن باقی مانده، 
اما با این حال هنوز هم به »هفت چنار« شهرت دارد و با 
طاقچه كوچكی كه بر دیوار گلــی مجاورش كنده اند، به 

محلی برای افروختن شمع نیز تبدیل شده است.

یكی دیگــر از معروف ترین و قدیمی تریــن چنارهای 
پایتخت، چنارهای باغ امین الســلطان اســت. اگر در 
ذهن تان به دنبال نامی از این باغ می گردید، باید بگوییم 
كه امروزه این باغ به پارك قیطریه و محله قیطریه معروف 
شده است. داســتان این چنارها به این صورت است كه 
»میرزا علی اصغر خان امین السلطان« صدراعظم ناصرالدین 
شاه قاجار حدودا 150سال پیش این اراضی را خریداری و 
در بخش هایی از آن درختان چنار كاشــت. البته اینطور كه 
مورخان می گویند، درختان چناری كه در مركز پارك قیطریه 
امروز قرار دارد، قدمت بیشتری از دوران امین السلطان دارند و به همین 
دلیل احتماال وقتی امین السلطان این اراضی را خریداری كرده، از پیش 

درختان چناری در این باغ بزرگ موجود بوده است.

اگر گذرتان به محوطه تاریخی كاخ گلستان افتاده باشد، احتماال نگاه تان روی درختان چنار سر 
به فلك كشیده این محدوده ثابت مانده است؛ درختانی كه درباره شان گفته می شود باقی مانده 
چهارباغ و چنارستانی است كه شاه طهماســب صفوی در زمان پادشاهی اش در تهران بنا كرده 
اســت. البته در این باره روایت دیگری هم وجود دارد كه می گوید این درخت های چنار بعدها به 
فرمان شاه عباس صفوی در ارگ سلطنتی كاشته شده و به همین دلیل به آنها چنارهای عباسی 
یا شاه عباسی گفته می شود. اگر چه روایت ها متفاوت اســت، اما آنچه اهمیت دارد این است كه 
این چنارها در زمان هر كدام از این پادشــاهان صفوی كه كاشته شــده باشند، عمری بیشتر از 

400سال دارند!

گردش كم خطر در ایام كرونا
از اسفند ماه سال گذشته كه شیوع ویروس كرونا تورهای 
گردشگری را یكی پس از دیگری كنسل كرد و در مراكز 
فرهنگی مثل سینماها، موزه ها، ســالن های تئاتر و... 
را بســت، تنها تفریحی كه برایمان مانده، گردش های 
كوتاه مدت و چند ساعته، آن هم در فضاهای باز به دور 
از جمعیت است؛ مانند فضاهای سبز حاشیه ای تهران 
كه معموال بسیار خلوت هســتند و برای كسانی كه در 
چهاردیواری خانه به مرز افســردگی رسیده اند، جای 
مناســبی به حســاب می آیند اما همین گشت و گذار 
چند ساعته در فضاهای بكر و خلوت هم نیازمند رعایت 
یك سری اصول بهداشتی است تا سالمتی مان را در این 
روزهای پر از دغدغه به خطر نیندازد. در ادامه برخی از 
راهكارهای داشتن یك گردش كم خطر در ایام كرونا را با 

یكدیگر مرور می كنیم.
  ضد عفونی كردن دستگیره خودرو

 قبل از اینكه یك گردش كوتاه مدت را تدارك ببینیم، با 
خودمان تكرار كنیم كه این گشت و گذار چند ساعته فقط 
برای این است كه حال خودمان و اعضای خانواده مان را 
بهتر كند. پس از این گردش ها یك مهمانی خانوادگی 
یا دوستانه بزرگ نســازیم! همه وسایل بهداشتی الزم 
از جمله مواد ضد عفونی كننده، ماســك، دستكش و.. 
را برداشته، قبل از سوار شدن به ماشین، دستگیره های 
در و فضــای داخل خودرو را ضد عفونی كــرده و به دل 

طبیعت بزنیم.
  به هیچ چیز دست نزنیم

فرض بر این اســت كه اگر می خواهیم جایــی را برای 
ساعتی گردش و هواخوری انتخاب كنیم، جایی باشد كه 
تا چندین متر اینطرف و آنطرف مان كسی نباشد! اما به هر 
حال هیچ تضمینی نیست كه قبل از ما كسی همان جا را 
برای استراحت كردن انتخاب نكرده و دستش را به اشیای 
آن محدوده مثل سنگ ها، چوب ها، چمن و... نزده باشد. 
پس تا حد امكان از تماس با اشیای پیرامونی مان اجتناب 
كنیم و اگر احیانا به آنها دست زدیم، حتما دستمان را با 

مواد ضدعفونی كننده، پاك كنیم.
  خرید مواد خوراكی ممنوع

حتما همه خوراكی های الزم را از خانه با خود همراه كنیم 
تا مجبور به خرید از مغازه ها نشــویم. ناگفته پیداست 
اســتفاده از مواد خوراكی كه از خانــه آورده و آنها را با 
دقت ضدعفونی كرده ایم، تا چه اندازه می تواند سالمت 
ما را نسبت به خوراكی هایی كه قرار است از بیرون تهیه 
كنیم، تضمین كند. برای این گردش های چند ساعته آب 
آشامیدنی تصفیه شده به میزان الزم هم فراموش نشود.

  از حیوانات خیابانی دوری كنیم
اگر چه تا به حال گزارشــی از انتقال ویــروس كرونا از 
حیوانات به انسان گزارش نشده، اما به هر حال احتیاط 
شرط عقل اســت. در این روزها كه متأسفانه روزبه روز 
به تعداد مبتالیان كرونا در كشــورمان اضافه می شود، 
بهتر است از حیوانات ولگرد در طبیعت هم دوری كنیم. 
اگر هم می خواهیم باقی مانده غذایمان را برای گربه ها و 
سگ ها بگذاریم، حتما آنها را خیلی دورتر از محلی كه 

اتراق كرده ایم، قرار دهیم.

راهنما

قديمی ترین درختان ایران
باورتان می شود در همین كشور خودمان موجودات زنده ای روزگار می گذرانند كه عمرشان به چندین هزار سال می رسد؟! بله، واقعیت 
دارد. درخت ها در واقع مدارك زنده ای هستند كه نشان می دهند حیات از سال های بسیار دور در جای جای كشورمان وجود داشته است. 
تاكنون بیش از 90درخت كهنسال در كشورمان به ثبت ملی رسیده كه همه آنها قدمتی چندصد ساله دارند. در ادامه با كهنسال ترین 

درختان ایران آشنا می شویم؛ درختانی كه جدیدترین شان هم بیش از هزار سال عمر كرده اند!

 كهن ترین موجود زنده ایران
هم اكنون عنوان كهن ترین موجود زنده ایران به درخت ســرو ابركوه یزد اختصاص 
دارد. موجودی 4هزارو500ساله كه بعد از درخت »مسوساله«، دومین درخت پیر 
دنیاست! شاید برایتان جالب باشــد بدانید كه امروز فقط 14درخت روی كره زمین 
وجود دارد كه عمرشان به پیش از تولد حضرت مسیح)ع( می رسد و سرو ابركوه یكی 
از این 14درخت است! این سرو بلندباال كه در قسمت جنوب غربی شهر ابركوه واقع 
شده، به »سرو زرتشت« هم شهرت دارد؛ چرا كه پیشینیان معتقد بودند كاشت این 
سرو به دست حضرت زرتشت انجام شده است! این درخت 4هزارو500ساله، بعد از قله 
»دماوند« در تهران، دومین اثر طبیعی ایران است كه در فهرست میراث ملی به ثبت 
رسیده و به این ترتیب در صدر فهرست درختان كهنسال ثبت شده در كشور قرار دارد. 
درباره مشخصات ظاهری كهن ترین موجود زنده ایران هم باید گفت كه ارتفاع این 
درخت به 35متر و محیط آن روی زمین به 18متر می رســد! ضمن اینكه قطر تنه 
این درخت، چیزی حدود 4و نیم متر و محیط تنه آن روی زمین 11ونیم متر است. 

همچنین شاخه های این درخت 1متر و 85سانتی متر قطر دارند!

 پیرترین چنار دنیا
یكی دیگر از كهنســال ترین درختان ایران، درخت چنار شــهر 
خامنه است كه عمر آن به هزار و700ســال می رسد. این درخت 
چنار كه در 70كیلومتری غرب تبریز و در شهر خامنه قرار دارد، 
به عنوان كهنسال ترین درخت چنار كره زمین شناخته می شود. 
این درخت زیبا كه در دی ماه سال 1390در فهرست آثار طبیعی 
كشور به ثبت رسید، 10متر بلندی دارد و قطر آن در قسمتی كه با 
زمین در تماس است، به 5متر و 30سانتی متر می رسد. متأسفانه 
اما این پیرترین چنار دنیا بارها به دلیل وقوع حوادث طبیعی مانند 
صاعقه، دچار آتش سوزی شده و امروزه نیمی از تنه اش از بین رفته 
اســت. اما هنوز هم این درخت نفس می كشد و دارای یك شاخه 
تنومند زنده است كه در ســمت راست درخت واقع شده و توسط 
یك ستون آهنی و 4تیر چوبی محافظت می شــود. در واقع این 
درخت نیم سوخته شاهد زنده ای از وقایع طبیعی پرشماری است 
كه شهر خامنه از دیرباز به خود دیده است. در نزدیكی این درخت 
كهنسال، چنار بزرگ دیگری هم زندگی می كند كه حدودا 25متر 
ارتفاع دارد! عمر این درخت چنار نیز به 850ســال می رسد و در 
كنار درخت هزار و700ساله، ازجمله جاذبه های گردشگری شهر 

خامنه به حساب می آید.

 سرو 1500ساله خرو
استان یزد، شهرســتان طبس، ورودی روستای »خرو« علیا، 
نشانی سرراستی اســت كه ما را به یكی دیگر از كهنسال ترین 
درختان ایران می رســاند. در ابتدای ورودی این روستا درخت 
ســروی وجود دارد كه ارتفاعش به حدود 25متر می رســد و 
اهالی این روستا و حتی روستاهای مجاور ارادت خاصی به آن 
دارند، تا جایی كه این درخت كهنسال، شب های جمعه محل 
تجمع مردمی می شــود كه قصد دارند در اطراف این درخت 
قدیمی شمعی روشن كنند یا دخیلی به آن ببندند تا اصطالحا 
حاجت روا شوند. این درخت سرو زیبا كه پژوهشگران عمر آن را 
حدود 1500سال تخمین زده اند، اردیبهشت ماه سال 1395با 
شماره 317در فهرست آثار طبیعی و ملی به ثبت رسید تا بیش 
از گذشــته به یكی از جاذبه های گردشگری شهرستان طبس 
تبدیل شود. درباره جزئیات این درخت كهنسال هم باید گفت 
كه محیط تنه آن در ارتفاع یك و نیم متری، به 6متر و نیم می رسد 
و از این لحاظ یكی از درختان تنومند شهر یزد به حساب می آید. 
نكته قابل توجه درباره درخت سرو روستای خرو این است كه 
این سرو 10پایه همراه خود دارد كه ممكن است به صورت بذر 

یا ریشه جوش به طور طبیعی تكثیر شده باشند.

 درخت گردوی كمان رستم
این هم یكی دیگر از كهنســال ترین درختان ایران كه با 13قرن حیات، یعنی هزار و 300سال عمر، در شهر 
شهمیرزاد استان سمنان قرار دارد. این درخت كه به دلیل منشعب شدن آن به دو شاخه با زاویه ای كمان شكل، 
»كمان رستم« نام دارد، درخت گردویی است كه حدود 15متر طول دارد و از ارتفاع 3متری، دارای تاج دو شاخه 
با زاویه باز است. درخت گردوی كمان رستم از سال 1388به عنوان نماد میراث طبیعی توسط شهرداری شهر 
شهمیرزاد معرفی شد و مسئوالن این شهر به دلیل سن باالیی كه داشت، نسبت به مقاوم سازی آن با پایه های 
فلزی اقدام كردند. 2سال بعد از این اقدام، در اسفند ماه سال 1390، درخت گردوی كمان رستم در فهرست 
آثار ملی ایران نیز به ثبت رسید. اگر روزی روزگاری گذرتان به شهمیرزاد افتاد، برای دیدن پنجمین درخت 
پیر ایران، به كوچه شهید مجتبی شهابی )داش دره قدیم(، منشعب شده از بلوار اصلی شهر نمونه بین المللی 
گردشگری شهمیرزاد بروید. نكته جالب توجه درباره درختان گردوی شهمیرزاد این است كه این درخت ها از 
آنجا كه مهم ترین محصوالت و سوغاتی های این شهر را تامین می كنند، به »میخ طال« معروف هستند و درست 

مانند درخت نخل، شناسنامه و سند مالكیت دارند!

 درخت 2700ساله
عنوان دومین درخت پیر ایران به درخت ســرو 
باستانی شهر باشت می رسد؛ درختی كه چند صد 
سال است در دشت وسیع الر، كنار بقعه امامزاده 
»سید محمدباقر)ع(« جا خوش كرده و بین مردم 
محلی جایگاه بسیار خاصی دارد. چندی پیش، 
پس از تحقیقات دو ساله گروه پژوهشی فناوری 
زیست بوم های طبیعی پایدار و نمونه برداری های 
DNA از این درخت سرو، سن آن 2هزار و 774سال 
تخمین زده شد تا به این ترتیب بعد از سرو ابركوه، 
عنوان دومین درخت كهنسال ایران به سرو شهر 
باشت برســد. اینطور كه محققان و كارشناسان 
می گویند ارتفاع این درخت 2هزار و 700ســاله، 
7متر و45سانتی متر اســت و دور تنه آن نیز به 
7متر می رسد. این سرو كهنسال از ابتدا به صورت 
طبیعی آبیاری شــده و اطراف آن را با ســنگ 
حصاركشی كرده اند. در اطراف این درخت سرو 
نیز آثار تاریخی و باستانی مثل آتشكده زرتشتیان، 
گنبدها، آب انبارهای قدیمی و قبرستان قدیمی 
مخصوص زرتشــتیان وجود دارد كه با محوریت 
درخت سرو باشت، یك پكیج گردشگری كامل 
را رقم زده است. این درخت زیبا و منحصر به فرد 
سال 1390در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده 

و به لطف خدا از سالمت نسبی برخوردار است.

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گزارش را 

ببينيد



دیدار با علی اصغر شیرزادی و گفت وگو درباره نوشتن و 
خواندن در روزگار سخت 

نویسنده، قاضی 
نیست؛ شاهد است

كتاب گردی7كتاب خانه

  جادوی فكر بزرگ 
كتاب »جــادوی فكر بزرگ« 
یكــی از كتاب هــای خوب و 
درست و حســابی است كه در 
حوزه موفقیت و روانشناســی 
مثبــت می توانیــد بخوانید. 
كتابی كه نویســنده اش دكتر 
شوارتز اســت و فروش باالیی 
هم در ســطح جهانی داشــته 
و گفته می شــود كه حتی در 
خود ایران، نیم میلیون نسخه 
تیراژ نســخه های مختلف آن 
بــوده. در ایــن كتــاب، البته 
شــما پای صحبت هــای یك 
دكتر می نشــینید، اما بیشتر 
با مثال ها ســر و كار داشته و 
دارید و همیــن مثال ها باعث 
می شــوند تا به راحتی هر چه 
بیشــتری بتوانید كل ایده ها 
را درك كنیــد. جالــب اینكه 
نســخه های صوتی این كتاب 
هم منتشر شده و در دسترس 
اســت. فصل های مختلف این 
كتاب از ایــن قرار اســت: به 
موفقیــت خود ایمان داشــته 
باشید، با عذرتراشی یا بیماری 
شكست ناپذیری مقابله كنید، 
به  خود اعتماد كنید و ترس را 
از میان بردارید، چگونه بزرگ 
بیندیشــیم، چگونه به تفكر و 
تجسم خالق دست پیدا كنیم، 
شخصیت شــما تابع اندیشه 
شماست، بر محیط اطراف خود 
مسلط شــوید، از نگرش های 
خود حامیان سرسخت بسازید،  
مردم را دوست داشته باشید، 
حركــت را به  صــورت عادت 
دربیاورید، چگونه از شكست، 
موفقیــت بســازیم، رهبران 
چگونه می اندیشند و هدف را 
محملی برای تكامــل و تعالی 

خود قرار دهید.

  زنی در فصل پنجم
این كتاب، اثری اســت درباره 
مردم پشــت جبهه، در جنگ 
هشت ســاله عراق علیه ایران. 
كتــاب را مینودخــت امیری 
نوشته و یكی از كتاب هایی است 
كه دریچه ای تازه به این حوزه 
می گشــاید. نویســنده كتاب 
می گوید: »ما از شهدا و از جبهه 
زیاد نوشــتیم، نــه اینكه زیاد 
نوشــتیم نباید دیگر بنویسیم، 
اتفاقاً هــر قدر در ایــن زمینه 
كار كنیم كم اســت اما انصافاً 
و وجدانا كســی از مردم پشت 
جبهه چیزی ننوشــته است«. 
نویسنده در واقع اشاره می كند 
كه كتابش، بــا اینكه یك رمان 
اســت، اما كاماًل مستندنگارانه 
نوشته شده. بدین شكل كه همه 
وقایع آن واقعیــت دارند. او در 
این اثر زندگی زنی خودساخته 
به نــام رؤیــا را روایت می كند 
كه در ســر پل ذهــاب زندگی 
می كند. مادرش را در نوجوانی 
از دســت می دهد و با شــروع 
جنگ به كرمانشــاه مهاجرت 
می كنند. ناچار می شوند كه در 
منزل عموی فقیرشان ساكن 
شــوند. اما خانــواده پنج نفره 
عموی فقیرشان هم در جریان 
بمباران ها شــهید می شــوند. 
رمان در 5فصل شكل گرفته كه 
اول آنها پاییز است و همینطور 
پیش می رود. ماجراهای اتفاق 
افتاده در این خانواده در طول 
جنگ، در واقع نگاهی اجتماعی 
به جنگ است. نگاهی كه كم تر 
مورد پردازش قرار گرفته است.

هنر بزرگ اندیشیدن

پنج فصل رؤیا

    از نگاه شــما به عنوان نویسنده  پیشكسوتی 
كه این روزها هم با ادبیــات روز ایران و جهان 
آشنایی دارید، رفتن سراغ ادبیات می تواند پناه 

عالقه مندان به آن در روزهای سخت باشد؟ 
ادبیات، در فشار بحران های آشكار، پنهان و نیمه پنهان، می تواند 
دست كم به اهل و عالقه مندان خود، آرامش و تعلق  خاطر نسبی 
ببخشد. به خاطر دارم كه در دوران موشكباران شهرها و جنگ، 
در مقایسه با زمان های دیگر، زمان بیشتری را صرف خواندن یا 
بازخوانی رمان هایی چون »جن زدگان«، »تسخیرشــدگان« و 
»جنایت و مكافات« داستایفسكی یا آناكارنینا و »جنگ و صلح« 
تولستوی، »وداع با اسلحه« همینگوی و رمان هایی از این دست 
می كردم. از اسفند ماه پارســال كه ویروس كرونا همه گیر شد، 
رمان »طاعون« آلبركامو را كه از ســال ها پیش بارها خوانده ام، 
دوباره دست گرفتم. گذشته از روزهای سخت، مطالعه كتاب در 
هر وضعی، به دلیل درگیركردن ذهن مخاطبی كه به اندیشیدن 
عالقه دارد، سنگینی بار اضطراب را به میزان ملموسی كاهش داده 

و به خواننده آرامش می دهد.
    از نظر شــما، آثار ادبی روزهای سخت مثل 
دوران جنگ ها یا بیماری هــا، با آثار بقیه دوران 

تفاوت دارند؟ 
انتخاب اثر در چنین زمان هایی بســتگی به عالیــق افراد دارد. 
امكان نوشتن و خلق داستان در دوره های بحرانی، مثل جنگ و 
بیماری های اپیدمیك و وقتی نویسنده هم در معرض بحران های 
جمعی و فردی است، به كلی از بین می رود. در یورش دغدغه هایی 
كه ذهن را آشــفته می كند، بدون فراغت خاطر و آرامش نسبی، 

تمركز و اشتیاقی برای آفرینش داستان وجود نخواهد داشت.
    به عنوان نویســنده وقتی با فشارهای روحی 
مواجه هستید یا حال دلتان خوب نیست، نوشتن 

آرام تان می كند یا خواندن؟ 
مــن نمی توانم وقتــی در منگنه فشــار روحی هســتم، اثری 
راضی كننده بنویســم. شــاید دیگرانی بتوانند حتی در اوضاع 
روحی پرفشــار، به لطف اعصاب فوالدین، به خودشان سفارش 

داستان نویسی بدهند و در همان وضع، ظرف چند روز مجموعه 
داستانی هم تولید كنند. اما من جزو این گروه از افراد نیستم.

    به نظر شما شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه، 
چقدر در گرایش عمومی به ادبیات یا روبرگرداندن 

از آن تأثیرگذار است؟ 
وقتی اوضاع اجتماعی و به ویژه وضع اقتصادی در سطح گسترده ای 
نا بســامان باشــد و مردم دغدغه های جدی و اساسی معیشتی 
داشته باشند، تردیدی نیست كه فرصت، فراغت و رغبتی برای 
روی آوردن به ادبیات وجود نخواهد داشت. موضوع، روی گرداندن 
از ادبیات نیست چون مردم درباره این موضوع تصمیم نمی گیرند 
بلكه به طور طبیعی در چنین اوضاعی، اولویت های دیگری برایشان 
وجود دارد. به این ترتیب بازار كتاب خواندن كه در وضعیت عادی 
هم چندان قابل اعتنا نیســت، كم رونق تر می شود. چندین قرن 
پیش كه شاید اوضاع معیشتی مردم قمر در عقرب بود اما ویروسی 
مثل كرونا در دنیا جوالن نمی داد، سعدی شیرازی سروده است: 
چنان قحط سالی شد اندر دمشق/ كه یاران فراموش كردند عشق. 
یا حافظ بی همتا كه انگار همین حاال در گوشمان می خواند: كی 

شعر تر انگیزد، خاطر كه حزین باشد؟ 
    با ایــن موضوع كه برای ادبیات و مشــخصًا 
داســتان، كاركرد اجتماعی درنظر گرفته شود، 

موافقید؟ 
شاید بیشترین كاركرد اجتماعی ادبیات ، در سخنرانی ها دیده 
شود. بسیاری از نویسندگان، آگاهانه و نیمه آگاهانه، كاركردهای 
مشخص، ازجمله اجتماعی نویسی ناب را انتخاب می كنند. اما من 
مطلقا در خودم گرایشی از این دست پیدا نكرده ام. من نان و ماست 
خودم را می خورم و تمایلی به چرخاندن مالقه در حلیم حاج عباس 
ندارم. اهل تعیین چارچوب، ترسیم نمودار و استفاده از میزان سنج، 
برای محك زدن حدود اجتماعی بودن یا نبودن داستان نیستم. 
اما به نظر من داستان نویس برای آموزش دادن اجتماع و چنین 
فعالیت هایی، وظیفه قطعی ندارد. داستان نویس نه قاضی است، 

نه معلم و نه ناصح، او تنها یك شاهد است.
    فضای داستان های شما از رنگ و لعاب شادی 

دروغین و تصویرهــای غیرواقعی فاصله دارد. 
به نظر شما نویسنده در برابر حال خوب و بدی كه با 

داستانش می سازد، مسئول است؟ 
نویسنده ملزم نیست طبق بخشــنامه و چهارچوب دیكته شده 
از سوی قدرت بنویسد. اما با رعایت دمكراسی، نویسنده ادبیات 
حقیقی و راستین، با هر پسند و دیدگاهی كه می نویسد، در مقابل 
تك تك خوانندگان خود مسئول است. دایره این مسئولیت هم 
بسیار گسترده است و نمی توان آن را محدود كرد. وقتی واقعیت ها 
تلخ و آزاردهنده اند و ما نمونه های آن را هر روز می بینیم، بدیهی 
است كه نباید و نمی تواند هل و گالب و خاك قند بر این تلخی ها 
بپاشد، به ابروی كور وسمه بكشد و همه فصل ها را بهار جاودان 

بر مدار جلوه دهد.
خواننــدگان  معتقدنــد  بعضی هــا      
امروز،ویژگی هایی كه شما در نوشتن از آنها دوری 

نمی كنید. به نظرتان چرا این اتفاق افتاده؟
بیشتر مخاطبانی از این دست،  كم و بیش آسان طلب هستند و 
احتماالً در مقوالت دیگر زندگی هــم چندان اهل زحمت دادن 
به خود نیســتند. البد موقع كتاب خواندن هم ترجیح می دهند 
داستانی سهل بخوانند و معموالً دنبال چرایی ماجراها نیستند 
بلكه مدام می خواهند بدانند بعد چه می شــود؟ درســت مثل 
تماشاچیان سریال های آب دوغ خیاری! قباًل هم دیگرانی درباره 
وجود نوعی پیچیدگی در آثارم صحبــت كرده اند. هیچ عمد و 
اندیشه از پیش تعیین شــده ای برای پیچیده نوشتن نداشته ام و 
ندارم. من رها و آزاد می نویســم. وقتی مشغول نوشتن داستانی 
هستم، به غریقی شبیه ام كه فقط گاهی برای نفس كشیدن سر 

از آب بیرون می آورد.
    به نظر شما كارگاه های داستان نویسی فعلی 
كه پرتعداد هم هستند، توانسته اند در آموزش به 

داستان نویسان نوپا موفق عمل كنند؟ 
داستان نویسان به صورت خودجوش و دیمی، بدون هیچ دلخوشی 
و حمایتی در نهایت مظلومیت مشغول كار خود هستند. زنده یاد 
ابوالحسن نجفی در اصفهان یك گردهمایی ادبی موفق برپا كرده 

بود كه می توان آن را كارگاه داستان نویســی دانست؛ كارگاهی 
كه نویسندگان شایسته ای مثل بهرام صادقی و تقی مدرسی را 
تربیت كرد. بعدها نویسنده ای قدِر اول مثل هوشنگ گلشیری 
با پیگیری معلمانه كارگاهی راه انداخت كه من هم حضور در آن 
را تجربه كردم. فضای آن كارگاه ها متفاوت بود؛ كارگاهی بی ریا 
كه در آن شاگردان فقط برای خرید چای و شیرینی كالس پول 
جمع می كردند، نه مثل دكان های كالس داستان نویسی كه این 
روزها فراوان راه افتاده است. بعضی از كســانی كه در این زمانه 
چنین كارگاه هایی راه انداخته اند، حتی توانایی نوشتن یك داستان 
متوسط برای مجله ای عامه پســند را هم ندارند. در كارگاه های 
داستان نویسی سابق، شــاگردانی از سنین مختلف حضور فعال 
داشتند و به صورت منظم داستان می خواندند، بقیه هم نقدها و 
نظرات خود را می گفتند. دلیل رونق آن كارگاه ها كه در ذهن من 
درخشش دارد، حضور و میدان داری داستان نویسی مانند هوشنگ 
گلشیری بود و حاصل آن كارگاه ها هم، سر برآوردن درخشان چند 
داستان نویس جوان موفق شد كه بعدها بعضی از آنها خودشان 
كارگاه های داستان نویسی قابل قبول راه انداختند. البته فعالیت 

صبورانه آنها هم در اوضاع فعلی، جای امیدواری دارد.
    چرا مثل بعضی نویســندگان دیگر، فهرست 
كتاب های شما پرتعداد نیست و فاصله زمانی بین 

انتشار كتاب هایتان زیاد است؟ 

كتاب هایی كه چاپ نمی شــوند، شــاید نوشته شــده باشند. 
می پذیرم كه برای چاپ پی در پی كتاب، كم كار بوده ام اما علت 
و ریشه آن را هنوز به روشــنی پیدا نكرده ام. این را می دانم كه 
برای نوشــتن و باز هم نوشتن، به رغم ناســازگاری های زمان و 
زمانه، كماكان اشتیاق دارم. رمان ها و مجموعه های نیمه تمامی 
هم در دست دارم كه باید منتظر باشیم تا ببینیم سرنوشت آنها 
چه خواهد بود. به هــر حال من به تولید انبوه در نویســندگی 

اعتقادی ندارم.
    نویسندگی چه چیزی به دنیای شخصی شما 
اضافه كرد كه اگر نوشتن را انتخاب نمی كردید، 

جای آن در زندگی تان خالی می ماند؟ 
جست وجو و تالش برای كشف معنا، چیزی است كه نویسندگی 
به زندگی من داد. این جســت وجو به من بزرگ ترین موهبت، 
یعنی ایمان مطلق را بخشــید. به این فكر می كنم كه نزدیك به 
100میلیارد كهكشان وجود دارد كه هركدام تقریباً 100میلیارد 
ســتاره دارد، دورترین كهكشان های شناخته شــده بیشتر از 
10میلیارد سال نوری با ما فاصله دارند. فكركردن به این عظمت 
بیكران، نه فقط به یك نویسنده، بلكه به هر فرد دیگری توانایی 
فروتن بــودن و درك نادانــی در عین ادعا می دهــد و به گمانم 
هركسی وقتی بزرگ می شود كه خودش را جزئی از این بزرگی 

و الیق آن بداند.

غریبه و اقاقیا
  نشر نی     نشر علم

این مجموعه داستان شامل 
9داستان كوتاه با عناوین با هم 
در غربت، یك حادثه كوچك 

كوچك، چاشنی تلخ، خیال رنگ، مات شده، دالور، 
مغول در باران، با ســایه ها و خاكســترها و غریبه و 

اقاقیاست.

هالل پنهان
  نشر افق    نشر گویا

بخشی از كتاب: نگاه كنید. 
لكه های خون و تكه های پوست 
و گیســو بر دامنه پــرده تور 

چسبیده است؛ در قاب پنجره ای كه دیگر پنجره نیست. 
كی و كجا اتفاق افتاد؟ انگار همین دیروز بود یا پریروز 

غروب، دو سه كوچه باالتر یا پایین تر از اینجا.

شاید اگر آقای ستایش، معلم ادبیات هنرستان صنعتی شیراز كه به هیچ هنرجویی 
نمره كامل نمی داد، آن نمره 20 را پای برگه انشــای علی اصغر شیرزادی نوجوان 
نمی نوشت، سرنوشــت یكی از نویســندگان مطرح روزگار ما طور دیگری رقم 
می خورد.  با علی اصغر شــیرزادی، یك روز پس از تولدش، 28 آبان از نوشتن و 
خواندن در روزگار سخت و زنده نگه داشتن شعله نیاز به دانستن گفت وگو كرده ایم.

نیلوفر  ذوالفقاری

كاغذی
شلیكــ 

  فروشنده دوره گرد  قاضی و جالدش  داستان های كوتاه ادگار آلن پو

  قتل در قطار سریع السیر شرق

ادگار آلن پو را به عنوان پدر داستان  پلیسی امروز و مبدع داستان های كارآگاهی 
می شناسند. در این كتاب 21داستان كوتاه ازجمله گربه سیاه، سوسك طالیی، 
قصه هزار و دوم شهرزاد، بالماسكه مرگ سرخ، نامه ربوده شده، افسانه سكوت، 

قلب افشاگر، میعاد، چاه و آونگ، قورباغه لنگ و..... را می خوانید. مرگ این 
نویسنده پرشور و پركار هم یك معما بود و هیچ وقت مشخص نشد چرا بدن 
نیمه جان او روی یك نیمكت در خیابان پیدا شد و بعد از چند روز هذیان در 

بیمارستان، جهان با این نویسنده بزرگ خداحافظی كرد. كتاب را انتشارات نگاه 
منتشر كرده است.

نویسنده پرفروش ترین كتاب های دنیا، كسی نیست جز آگاتا كریستی 
كه آثار پرطرفداری در ژانر پلیسی و جنایی دارد. »قتل در قطار 

اورینت« )قتل در قطار سریع السیر شرق(، داستان حل كردن معمای 
كشته شدن دیزی، دختر كوچك یك هنرپیشه  محبوب به دست یك 

باند آدم رباست. مثل بقیه داستان های آگاتا كریستی، هركول پوآرو قرار 
است این معما را حل كند؛ كارآگاهی كه احتماال بیشترمان ماجراهای او 

را در سریالی به همین نام دنبال كرده ایم. حاال پوآرو باید از ماموریتش 
در سوریه برگردد و ماجرای جدیدی را آغاز كند. این كتاب مناسب 

نوجوانان است و نشر هرمس آن را منتشر كرده است.

خوانندگانی كه از هیجان و معما لذت 
می برند، طرفدار ژانر جنایی هستند. در این 

ژانر، زیرژانرهای متنوعی از كارآگاهی و 
پلیسی تا حقوقی و جاسوسی دارد كه وجه 

اشتراك همه آنها، اتكای داستان بر یك جرم 
است. در این ژانر معموال جرمی اتفاق افتاده 
و كسی به عنوان قهرمان یا كارآگاه به دنبال 
پیدا كردن جواب معماهاست و البته كه در 

این مسیر، خواننده را با هیجان گره گشایی از 
معما همراه می كند. 10كتاب از میان آثار این 

ژانر را برایتان فهرست كرده ایم.

  قاتل در باران
ریموند چندلر، یكی از نویسندگان مهم ژانر جنایی است كه 

در میان سینماگران هم محبوبیت زیادی دارد و از بیشتر 
آثار او، اقتباس های سینمایی صورت گرفته است. در رمان 
»قاتل در باران« مثل بقیه آثار جنایی، بوی خون استشمام 

می شود. داستان درباره كارآگاهی خصوصی است كه 
توسط فردی به نام دراوك استخدام می شود تا دخترش 

را تحت تعقیب قرار دهد. اما طولی نمی كشد كه پای قتل 
به میان می آید و كارآگاه جوان وارد ماجراهای تازه ای 

می شود. كتاب توسط امید نیك فرجام ترجمه شده و نشر 
چشمه آن را به چاپ رسانده است.

»قاضی و جالدش« را فردریش دورنمات نوشته و محمود حسینی زاد این 
اثر را ترجمه كرده است. فردریش دورنمات را بیشتر با نمایشنامه هایی مثل 
فیزیك دان ها، ازدواج با آقای می سی سی پی، مالقات با بانوی سالخورده و... 
می شناسند كه بارها در دنیا روی صحنه رفته اند. كارآگاه برالخ، شخصیت 
 محوری قاضی و جالدش، مردی مسن و مبتال به سرطان است كه تنها 
یك سال فرصت زندگی دارد. او به دنبال حل معمای مرگ بهترین افسرش 
 اشمید و محاكمه  قاتلی است كه سال ها پیش با او شرط بسته آدم بكشد و 
از چنگ قانون بگریزد. ناشر كتاب، نشر ماهی است.

»فروشنده دوره گرد«، نام كتابی 
از پیتر هاندكه، یكی از بزرگ ترین 
نویسندگان ادبیات آلمانی زبان 
است. رمان داستان یك فروشنده 
است كه شاهد جنایت بوده است؛ 
مردی كه می تواند ببیند و برای 
همین در هر لحظــه و تكه ای از 
متن مخاطب با رازها و رمزهایی 
كه او به آنها اشاره می كند همراه 
می شــود مگر كلید حل معما را 

بیابد. این كتاب، یك رمان مهیج است كه قرار است خواننده  
خود را غافلگیر كند؛ رمانی كه براســاس قواعد ژانر پلیسی و 
در استقبال از آثار ریموند چندلر نوشته شده اما فراتر از ژانر 
مذكور حركت می كند. كتاب را نشر چشمه منتشر كرده است.

  تابوت های دست ساز
ترومن كاپوتی این كتاب را از روی ماجرایی 
واقعی نوشته؛ ماجرای قاتلی كه تابوت های 
كوچك می سازد و آن را برای طعمه هایش 
می فرســتد. اول جان خانم و آقای رابرتز 
وكیل را می گیــرد و بعد خبــر قتل های 
مشابه به گوش می رسد. تمام این قتل ها 
یك وجه مشترك دارند و آن هم هدیه ای 
است كه كشته شدگان قبل از مرگشان از 
قاتل می گرفتند. ترومن كاپوتی و دوستش 
كارآگاه جیك كه باید روی این پرونده كار 

كنند، قاتل را شناسایی می كنند، اما مدركی علیه او ندارند. نشر چشمه 
كتاب را با ترجمه بهرنگ رجبی منتشر كرده است.

  مرد توی زیرزمین  خانه ام
والتر موزلی رمان »مرد توی زیرزمین  خانه ام« را 

در سال 2004 نوشت و 12سال بعد برای آن، جایزه 
ادبی ادگار آلن پو را دریافت كرد. كتاب خیلی ساده 

آغاز می شود: مردی جلوی در خانه ات ظاهر شده 
و می خواهد زیرزمین ات را اجاره كند اما ادامه و 

پایان داستان به این سادگی ها نیست. این رمان، 
اگرچه ابتدا اثری معمایی به نظر می رسد اما در مسیر 

داستان، خواننده را در برزخی میان نثر مختص 
ژانر معمایی و مجموعه ای از تمثیل های كافكایی 
سرگردان می كند. كتاب را نشر هیرمند با ترجمه 

رضا اسكندری آذر منتشر كرده است.

  مارمولك سیاه
»مارمولــك ســیاه« 
معروف تریــن رمــان 
پلیســی ادوگاوا رانپو 
با حضــور كارآگاهش، 
آكچی كودگورو است. 
ســرقتی ماجراجویانه 
باعث می شــود آكچی 
بــرای یافتــن دختر 
جواهرفــروش معروف 
اســاكا، ردپای سارقی 

بی رحم ملقب بــه »مارمولك ســیاه« را دنبال كند. 
آدم ربایی موفق این زن و تغییر چهره اش كار را برای 
كارآگاه دشــوار می كند و در نهایت او را به هزار تویی 
زیرزمینی می كشاند كه در آن موزه ای عجیب تاسیس 
شده است. نشــر چترنگ پیش از این با انتشار رمان 
»شكار و تاریكی« و مجموعه داســتان »اتاق قرمز« 
ادوگاوا رانپو را به بازار كتاب ایران معرفی كرده است. 

محمود گودرزی مترجم مارمولك سیاه است.

»چیزهای تیز« داستان خبرنگاری به نام كامیل پریكر است كه مدتی به دلیل 
خودآزاری در آسایشگاه روانی بستری بوده است. زمانی كه كامیل دوباره سر 
كارش برمی گردد، مأموریتی را به عهده اش می گذارند كه چندان هم ســاده 
نیســت. او باید به زادگاهش برود و رازهای هولناك پشت  پرده قتل دو دختر 
نوجوان را كشف كند. گیلیان فلین برای این اثر برنده چندین جایزه از سوی 
انجمن نویسندگان داستان های جنایی شده است. در سال2018 با اقتباس از 
این كتاب سریالی هشت قسمتی ساخته شد كه مورد استقبال مخاطبان قرار 
گرفت. نشر چترنگ كتاب را با ترجمه مهدی فیاضی كیا روانه بازار كرده است.

  چیزهای تیز
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بیداری تله های دفن شده

عدم تناسب وقایع و احساسات

تعریف های متفاوت از بی پولی

احساس بازنده بودن

به استقبال پیروزی با شكست

خالی شدن سبد غذای روح

غصه به اندازه بخوریم

كسب و كارهای خالقانه 

مكتب خانه 8 فیلم گردی

  آرزوی بزرگ
بــا یــك انیمیشــن خــوب و 
خانوادگی چطورید؟ البته باید 
نــام آن را فیلم-انیمه بگذاریم؛ 
از همان دست آثاری كه در آنها، 
شخصیت هایی انیمیشنی را هم 
می بینید؛ مثل »آقــای نجار و 
وروجك« و.... نكته جالب دیگر 
اینكه به اسم »آرزوی بزرگ«، 
انیمه هــا و فیلم هــای ایرانی و 
خارجی دیگری هــم داریم؛ اما 
این یكی با نــام »hop«، متعلق 
به 2011بوده و دوبله خوبی هم 
شده است. پس با خیال راحت 
می توانید بــه مبل هایتان تكیه 
داده و در نمایشگرهای خانگی 
و با اعضای خانواده آن را تماشا 
كنید. این فیلم-انیمــه ابتدا از 
جزیره ای شروع می شود كه در 
آن خانواده یك خرگوش و تعداد 
زیادی جوجه زندگی می كنند. 
در آنجا خرگــوش بازیگوش به 
نام ای بی را می بینید كه روزی 
پدرش، او را بــه كارخانه بزرگ 
خود می بــرد تــا محصوالتی 
را كه برای شــب عیــد تولید 
می كنند )مثل شــكالت و...( 
ببیند. جالــب اینكه پدرش نیز 
می خواهــد ای بی جانشــین او 
شود، اما این خرگوش عالقه ای 
به این كار ندارد و دنبال رؤیایی 
دیگر است. فیلم به 20سال بعد 
پرش می خــورد و باقی ماجرا را 
دنبال می كنیم. آرزوی پدرش 
این اســت كه ای بی مســئول 
رساندن كادوها و تخم مرغ های 
روز عید پاك شود؛ ولی او دنبال 
نوازندگی و موسیقی است و به 
همین دلیل از ایــن جزیره فرار 

می كند.

  جشنواره آنالین فیلم های 
كوتاه

در كنار فیلم های بلند و داستانی 
و سریال ها و انیمه ها و شبیه آن، 
فیلم های كوتاه و مســتند هم 
گزینه های خوبی برای تماشــا 
كردن در این روزهای كرونایی 
هستند. بخشــی از این فیلم ها، 
به شدت خوش ساخت و اثرگذار 
هستند و حیف است كه از دست 
بروند. حاال جشــنواره ای برگزار 
شده به نام جشنواره آنالین فیلم 
كوتاه كشــف اســتعداد. اكران 
فیلم هایش را هم از پنجشــنبه 
گذشته آغاز كرده است. به این 
منظور می توانید سری به درگاه 
مجــازی این جشــنواره بزنید؛ 
www. vodio. ir در شعارشــان 
هم هســت كه 40فیلم كوتاه را 
اكــران خواهند كــرد. عنوان و 
سازنده و موضوع فیلم ها هم در 
صفحه درگاه آنها موجود اســت 
تا هر كدام كه دلتان خواســت، 
انتخاب كــرده و تماشــا كنید. 
البته از ضوابط آن این است كه 
اشتراك یك ماهه این جشنواره 
را با تخفیف باال تهیــه كنید تا 
بتوانید از ویدئوهای موجود در 
آن استفاده كنید. اختتامیه این 
جشــنواره فردا برگزار می شود 
و برنــدگان هم اعــالم خواهند 
شد؛ هرچند امكان تماشای این 
فیلم ها را كماكان خواهید داشت. 
نكته دیگر اینكه آثار منتخب این 
جشــنواره هم در سایت فیلیمو 
به نمایش و بازنشــر درخواهند 
آمد. پوران درخشــنده، مهتاب 
كرامتی، آتیال پســیانی، جواد 
طوسی و سیروس الوند اعضای 
هیــأت داوری این جشــنواره 

هستند.

در جست وجوی رؤیاها

به تماشای استعدادها

با ایده های حساب شده می توان 
راه حل های كارآمد برای مبارزه با 

بی پولی به كار گرفت
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از روانشناسی رنگ ها چه می دانید؟

 جهان معنادار 
رنگ ها

آگاهی از روانشناسی رنگ ها و استفاده 
از هر یك از آنها با توجه به خواصشــان 
كاربرد های فراوانی دارد. روانشناســی 
رنگ ها در تبلیغات، پزشــكی، طراحی 
و دكوراســیون خانــه، نحــوه لباس 
پوشــیدن و... مــورد اســتفاده قــرار 
می گیرد. در روانشناسی نوین، رنگ ها 
یكی از معیارهای ســنجش شخصیت 
به شــمار می آیند، چرا كه هر یك تأثیر 
خاصی در روح و جســم هــر فرد باقی 
می گذارند و نشــانگر وضعیــت روانی 
و جسمی او هســتند. رنگ های سبز، 
بنفش و آبی، رنگ های سرد هستند. این 
رنگ ها به طور كلی باعث ایجاد احساس 
آرامش و به همان میزان نیز باعث ایجاد 
احساس غم و ناراحتی در افراد می شوند. 
رنگ های گرم شــامل رنگ های قرمز، 
زرد و نارنجی هستند. این طیف رنگی 
موجب آرامــش، عصبانیت و خصومت 
می شــود. این رنگ ها اشتهاآور هستند 
و به همیــن دلیل اكثر رســتوران ها از 
این رنگ ها استفاده می كنند. رنگ های 
خاكستری، سفید و مشكی هم خنثی 
محسوب می شوند، سفید نشان دهنده 
پاكیزگــی و بی گناه بــودن فرد درنظر 
گرفته می شود. افرادی كه رنگ سفید 
را دوست دارند معموال دارای خالقیت 
باال و به فكر صلح و آرامش هستند. آنها 
افرادی آرام و شــنونده خوبی هستند. 
رنگ سفید به دلیل اینكه نور را منعكس 
می كند، به عنوان رنگ تابستانی در نظر 
گرفته می شود. رنگ مشكی نشان دهنده 
سلطه و قدرت است و عالقه مندان به آن 
معموال رفتارهایی از خود بروز می دهند 
كــه نشــان دهنده خودنمایی اســت. 
بســیاری تصور می كنند كه این رنگ، 
رنگ عــزا و ناامیدی اســت درصورتی 
كه مشكی، نشــان دهنده خوش ذوقی 

افراد است.

راهنما
تیپ  شخصیتی چهره های جنجالی: ترامپ

آقای اختالالت روانی

علیرضا شیری می گوید كه 
 با بی پولی و مشكالت اقتصادی 
و پیامدهای روانی آن چطور كنار بیاییم؟

ردپای بی پولی بر روان

از جنبه هــای مختلفی می تــوان به تأثیرات مشــكالت 
اقتصادی بر سالمت روان پرداخت. یكی از مهم ترین 
جنبه ها این است كه بی پولی، باعث تشدید احساس 
ناامنی می شود. ناامنی هم باعث می شود كه بعضی 
افكار جاخوش كرده در ذهن ما كه به آنها باورهای 
مركزی هم گفته می شود، فرصت پیدا می كنند با 
قدرت زیادی از بلندگوهای ذهنمان پخش شوند. 

بسیاری از این افكار در دوران كودكی یا بی دفاعی 
روانی در ذهنمان شكل گرفته اند. مثال این فكر می تواند 

این باشــد كه من چقدر بدبختم، چقدر بی ارزشم یا دنیا 
جایی غیرقابل اعتماد و ناپایدار اســت. همه این باورهای 
مركزی، هسته اولیه تشكیل پدیده ای جدی تر هستند كه 
به آنها تله ها یا طرح واره های ناكارآمد روانی می گوییم. اگر 
در كودكی احساس ناامنی داشته ایم، خیلی احتمال دارد 
كه در بزرگسالی، بی پولی تمام ترس های مدفون شده در 

وجودمان را دوباره زنده كند.

گاهی موضوع این است كه دیگر با بی پولی مواجه نیستیم، 
با ادراك شخصی فرد از بی پولی مواجهیم. یادمان باشد كه 
مفاهیم می تواند برای هر فرد بــا تجربیات مختلف، معانی 
متفاوتی داشته باشد و احساسات مختلفی در هر فرد ایجاد 
كند. مثال یكی ممكن است با مفهوم عشــق، شوق زیاد را 
تجربه كند و دیگــری غم یا هیجان را بیشــتر حس كند. 
بی پولی هم همینطور اســت، برای كسی كه ناامنی درونی 
را تجربه كرده تأثیرگذاری بیشتری دارد نسبت به كسی كه 
قبال ناامنی روانی نداشته است. ناامنی باعث می شود رفتار ما 
در بی پولی، با بزرگی پدیده نامتناسب باشد. فردی كه بحران 
مالی باعث شــده از خانه ای با 2اتاق به خانه ای كوچك تر با 
یك اتاق برود، اگر احساس می كند بی خانمان شده، یعنی 
احساسی نامتناسب با میزان بی پولی واقعی را تجربه می كند. 
این عدم تناسب، به همان ناامنی ذهنی كه داشته برمی گردد.

بی پولی یعنی چه؟ بد نیســت بدانیم تعریف افراد مختلف 
از این مفهوم، با هم متفاوت اســت. در یكی از كشــورهای 
شرقی، مردم زیادی در شرایطی شبیه كپرنشینی زندگی 
می كنند. معاشرت نزدیك با آنها نشان می دهد بعضی از این 
مردم، حتی با دریافت امكانات باالتر باز هم ترجیح می دهند 
به همان كپرها برگردند، چرا كه تعریفشــان از خانه و رفاه 
چیز دیگری اســت. در مثالی دیگر، اگر بــه مردم انگلیس 
بگویی كه خانه ای 120متری در لندن خریده ای، به شدت 
مورد تحسین قرار می گیری و این به نظرشان نمادی از رفاه 
باالست. چرا كه انگلیسی ها از وقتی به دنیا آمده اند، داشتن 
یك خانه كوچك را طبیعی می دانند و بیشتر از آن برایشان 
نماد پول زیاد اســت. بنابراین فرهنگ، در تعریف افراد از 

بی پولی و پولداری تأثیرگذار است.

یكی از تله های روانی شــایع در جوامع، تله 
شكست است. تله شكست یعنی ما خودمان 
را بیش از حــد با اطرافیان مقایســه كنیم، 
مدام حس كنیم ســرجای خود قرار نداریم 
و عقب تر از نقطه ای هستیم كه باید باشیم. 
بی پولی این تله را تشــدید می كند و باعث 
می شود بسیاری از آدم ها احساس بازنده بودن 
داشته باشند. متأسفانه احساس بازندگی هم 
معموال تناسب درستی با میزان بزرگی پدیده 
بی پولی ندارد. وقتی جامعه تله شكست داشته 
باشد، بی پولی احساس بازنده بودن را خیلی 
تشدید می كند. اینجاست كه مدام با خودمان 
می گوییم  ای كاش به فالن سفر رفته بودیم یا 
فالن ماشین را خریده بودیم. اما واقعیت این 
اســت كه اگر این  ای كاش ها محقق می شد، 
آنقدرها خوشحال نمی شدیم كه حاال با اتفاق 
نیفتادنش ناراحت هستیم. حس و برداشت ما 
از باختن و بردن با واقعیت مناسبت ندارد. در 
این وضعیت معموال دنبال میانبرهای پیروزی 
می گردیــم و چه بســا در دام كالهبردارانی 
بیفتیم كه از آب گل آلــود ماهی می گیرند. 
اینطور وقت هاست كه كار و كاسبی فریبكاران 

سكه می شود .

حتما برایتان سؤال است كه در بحران های اقتصادی، با ترس ها و نگرانی هایمان برای 
آینده چه كنیم؟ راه حل این است كه برنامه ریزی كوتاه مدت را شروع كنیم. واقعیت 
این است كه از قرن هفتم و بعد از حمله مغول، تاریخ ما همواره در فراز و نشیب بوده 
است. باید بپذیریم كه ما در شرایط آرزوهای بلند زندگی نمی كنیم، اما این به آن معنا 
نیست كه لذت رسیدن به خواسته های كوتاه مدت را هم نداریم. شاید ناچار باشیم قید 
رؤیاهای دور و دراز را بزنیم اما قرار نیست در اندوه و ناامیدی حبس شویم. اگر شكست 
خورده ایم، باید بدانیم گاهی با پذیرش یك شكســت می توانیــم جلوی هدر رفتن 

10پیروزی را بگیریم.

وقتی بی پول می شــویم، بعضی امكانات كه شــاید 
چندان متوجه تأثیرگذاری آنها نبوده ایم، به سرعت از 
دست می روند. نخستین چیزهایی كه از سبد خرید 
ما حذف می شوند، معموال آنهایی هستند كه غذای 
روح محسوب می شــوند، مثال كتاب، تئاتر و سینما 
حذف می شوند؛ چرا كه اولویت های مهم تری برایمان 
وجود دارد. با حذف این امكانات فرهنگی و تفریحی، 
احســاس ناكامی، خستگی و اســتیصال بیشتری 
را تجربه می كنیم. این حس هم می تواند خشــمی 
مخرب را در وجودمان انباشته كند كه به روابط مان 
آسیب می زند و حال روحی ما را خراب می كند. حذف 
كاالهای فرهنگی یعنی دامن زدن به گرسنگی روح 
و روان. در مواقع بی پولی، ممكن اســت دچار بحران 
فلسفی یا مذهبی هم بشــویم. اینطور مواقع از خدا 
می خواهیم بحران مالی ما را پایان دهد و اگر این اتفاق 

نیفتد، گاهی ایمان خود را از دست می دهیم.

قرار نیســت برای روزهای بی پولی و حال روحی ناشی 
از آن، نسخه بی خیالی بپیچیم. اما باید حواسمان باشد 
كه اوضاع را بدتر از آنچه هست نبینیم و در واقع، غصه 
به اندازه بخوریم. غرق شدن در اندوه و نگرانی كمكی به ما 
نمی كند. باید حواسمان باشد كه فرصت های حال حاضر 
را به این بهانه كه قبال به خواسته هایمان نرسیده ایم، از 
دست ندهیم. اگر با هزینه ای كه قبال می شد به یك سفر 
خاص برویم، حاال این كار ممكن نیست، باز هم می توان 
با همان هزینه سفر دیگری ترتیب داد و به هرحال از لذت 
سفر رفتن بهره مند شد. ما همیشه دالیلی داریم كه با آنها، 
لذت های زندگی را به تعویق بیندازیم و این چرخه هرگز 
قطع نمی شــود مگر اینكه فرصت های فعلی را به خاطر 

فرصت های از دست رفته از بین نبریم.

شاید عجیب به نظر برسد اما فشار ناامنی، گاهی می تواند 
خالقیت آدم ها را بیشتر یا كشــف كند. فردی كه شغل 
دیگری داشــته و هیچ وقت تصور نمی كرده اســتعداد 
فروشندگی داشته باشــد، ممكن است در بحران مالی و 
از روی ناچاری سراغ این كار برود و بعد آنقدر در این كار 
موفق عمل كند كه دیگر تمایلی برای برگشتن به شغل 
قبلی یا رفتن ســراغ كارهای دیگر نداشته باشد. ضمن 
اینكه در شرایط اقتصادی سخت، هر كاری كه كمك كند 
پول و وقت مردم حفظ شود، پررونق می شود. تصور كنید 
خانواده ای قصد داشته اند كابینت های آشپزخانه را عوض 
كنند اما گرانی، دیگر این اجازه را به آنها نمی دهد. در این 
شرایط كسب و كاری پیدا می شود كه روكش كابینت ها 
را با قیمتی چندبرابر كمتر عوض كنند و با این كار، حس و 

حال جدیدی در خانه ایجاد می كند. 

تأثیر بی پولی بر روابط خانوادگی
عوارض روانی بی پولی، معموال بر روابط ما با اطرافیان به خصوص روابط خانوادگی 
تأثیر می گذارد. شرایطی را درنظر بگیرید كه زن و مرد احساس بازندگی دارند، 
مرد به خودش افتخار نمی كند و حس حقارت دارد. اینجاست كه رفتار همسرش 
را تفسیر می كند و كوچك ترین رفتار او را، با بدبینی تحلیل می كند. احساس 
بازندگی باعث می شود در جنبه های دیگر روابط اجتماعی و خانوادگی هم، مثل 
دومینو این حس را تقویت كنیم. احساس بازندگی ناشی از بی پولی می تواند ما 
را به آدم های تلخی تبدیل كند كه با همسر، فرزندان و همسایه هایمان هم با 
سردی و تلخی رفتار می كنیم. از طرف دیگر احساس باخت می تواند به احساس 
خشم نسبت به پولدارها تبدیل شود. این خشم می تواند منجر به تخریب گری و 
دشمنی با طبقات مرفه جامعه شود. آمارها هم می گویند كه مشكالت اقتصادی 

معموال میزان جرم و جنایت را افزایش می دهند.

می گویند جیب كه خالی باشــد، اعصاب برای كسی باقی 
نمی ماند. حاال می دانیم كه این حرف تأكیدی بوده بر اینكه 
مشكالت اقتصادی و بی پولی، خواه ناخواه پیامدهای روانی به همراه دارد كه نمود 
آن در رفتار بسیاری از ما دیده می شود و البته، از بعضی از این پیامدها اطالعات 
چندانی نداریم. این روزها كه اوضاع اقتصادی نابسامان است و بسیاری از گروه های 

جامعه درگیر مشكالت مالی هســتند، فكر كردیم بد نیست سراغ پیدا كردن 
پاسخ این پرسش برویم: بی پولی چه بالیی بر سر روح و روان ما می آورد؟ علیرضا 
شیری- طبیب و راهبر توسعه فردی و سازمانی- برای بسیاری از ما چهره آشنایی 
است. او برایمان از پیامدهای روانی مشكالت اقتصادی و راهكارهای مواجهه با 

این پیامدها می گوید.

نیلوفر  ذوالفقاری

تست های شخصیت شناسی یكی از جذاب ترین بخش های دنیای 
روانشناسی هستند كه می توانند اطالعات جالبی درباره  تیپ های 
مختلف شخصیتی و خصوصیات آنها ارائه كنند. وقتی درباره تیپ 
شخصیتی چهره های مشهور بیشتر بدانیم، نشانه های رفتاری 
آنها برایمان معنا پیدا می كند. یكی از جنجالی ترین چهره های 
دنیای امروز كــه این روزها با اعتراضاتش بــه نتایج انتخابات 
آمریكا جنجالی تر هم شده، دونالد ترامپ است. بد نیست اگر 
تیپ شخصیتی این رئیس جمهور را كه توانایی پذیرش شكست 

ندارد را با هم مرور كنیم.

 معتبرترین تست شخصیت شناسی
MBTI معتبرترین تست خودشناسی در دنیاست، آنقدر كه 89درصد از 
شركت های موفق دنیا، از این آزمون برای ارزیابی كارمندان خود استفاده 
می كنند كه در این آزمون 4شاخصه بررسی می شود: شاخصه اول، جهان 
 )Extraversion(یا برونگرا  )Introversion(مورد عالقه یعنی درون گــرا
 )Intuition( بودن است. شــاخصه دوم، كسب اطالعات یعنی شــهودی
یا حســی )Sensing( بودن را نشــان می دهد. شــاخصه ســوم، شیوه 
تصمیم گیری یعنــی فكری)Thinking(  یا احساســی)Feeling(  بودن 
است و شاخصه چهارم، ساختار ذهنی یعنی ســاختارگرا)Judging(  یا 
منعطف)Perceiving( بودن را نشــان می دهد. با تعیین هر كدام از این 
مشخصه ها، جواب تست برای هر فرد، یك كلمه 4حرفی است كه تحلیل 

می شود.

خب واقعیت این اســت كه پاسخ تست شخصیت شناســی ترامپ، از شیوه برعكس 
معمول تعیین شده، یعنی او كه تست را انجام نداده، اما محققان و روانشناسانی از روی 
نشانه های رفتاری او، به این جواب رسیده اند. به نظر آنها ترامپ یك ESTP  است، این 
یعنی چه؟ یعنی فردی برونگرا، حسی، فكری و منعطف است. شواهد نشان می دهد 
این مرد جنجالی، فردی به شدت عملگرا و اهل ریسك و معامله های سرسام آور است. او 
كاری را كه می گوید، به سرعت انجام می دهد. محققان می گویند كافی است به سرعت 
انجام اقدامات توسط او و حجم كاری كه انجام داده، نگاه كنید. دونالد ترامپ آن قدر 

دورنما و چشم انداز پررنگی ندارد كه او را یك شهودی بدانیم.

»كسب وكار و معامله های تجاری من به خاطر پول نیست، من به اندازه كافی 
ثروت دارم. من معامله می كنم، فقط به خاطر اینكه معامله كردن را دوست 
دارم«. این جمالت از ترامپ نشــان می دهد آن حرف P  در تیپ شخصیتی 
او درست به نظر می رسد. چرا كه او اهل ریسك، اقدامات آنی و ناگهانی است 
و جمالتش ما را یاد تجربه گراها می اندازد. هســته اصلی فعالیت های چنین 
افرادی؛ هیجان و لذت موجود در لحظه است. آنها بیش از هر شخصیت دیگری 
به دنبال فرصت های در لحظه و فعالیت های هیجان آور و مخاطره آمیز هستند. 
هدف آنها از معامله های كالن، صرفاً كسب پول نیست. آنها معامله كردن را به 
خاطر هیجان و ریسكی كه درون آن نهفته است دوست دارند. ایده یك شبه 

پولدار شدن یا یك شبه شكست خوردن برای آنها هیجان انگیز است.

عجیب نیست كه منتقدان ترامپ این همه از ویژگی های عجیب و غریب رفتاری او شاكی 
هستند. او مجموعه ای از اختالالت رفتاری و روانی را با خود حمل می كند! افراد مبتال به 
شخصیت پارانوئید معموال در زندگی خود نسبت به دیگران بدبین هستند و بسیار كم به 
سایر افراد اعتماد می كنند. آنها فكر می كنند ممكن است توسط دیگران به خطر بیفتند و 
با كوچك ترین اتفاق می گویند كه اعتبارشان خدشه دار شده است. اینها تماما مواردی است 
كه بسیار در برخوردها و حرف های ترامپ نیز دیده می شود. به همین خاطر متخصصان در 

بررسی های خود احتمال وجود این اختالل را نیز مطرح می كنند.

 پاسخ تست ترامپ 

 رؤیای یك شبه پولدار شدن

 ریشه اختالالت ترامپ در كودكی

 عالقه به رفتار نمایشی

 ترامپ و پارانوئید دشمنی با همه دنیا

 یك شخصیت ضداجتماعی
تحلیل رفتارهای ترامپ متخصصان را به این نتیجه رسانده 
كه او با اختالل شــخصیت ضد اجتماعی روبه رو است. اما 
این تنها مشكل موجود نیست، چون ویژگی های دیگری 
نیز وجود دارد كه نشــان می دهد احتماال او به اختالل 
شخصیت خود شــیفته نیز مبتال اســت. ازجمله عالئم 
خودشیفته بودن ترامپ می توان به این اشاره كرد كه او 
روشنفكران و خبرنگاران را خطرناك توصیف می كند و از 
هر فرد متخصصی می گریزد تا عقایدش به چالش كشیده 
نشود. در شــرایطی كه مركز توجه نباشد بسیارعصبانی 
می شود و احساس ناكامی می كند. ضمن اینكه در روابط 
بسیار سطحی عمل می كند و دیدگاه صفر و صدی نسبت به 
دیگران دارد. افراد برای او یا بسیار دوست و وفادار هستند 
یا دشمن! در واقع او تفكر خشكی دارد كه باعث می شود 

دائما افراد را به شكل خوب یا بد طبقه بندی كند.

 نیاز به تأیید دنیای بیرون
مطالعه رفتار سیاسی ترامپ نشــان می دهد او به شدت 
نیازمند این است كه از سوی دیگران مورد تحسین و تقدیر 
قرار بگیرد. او احســاس همدلی نسبت به دیگران ندارد 
و مدام نگرش یا رفتارهای حاكی از غرور از خود نشــان 
می دهد. گرچه او در ظاهر دارای اعتمادبه نفس باالست 
و شجاع به نظر می رسد، ولی واقعیت چیز دیگری است. 
می توان گفت اتفاقا ایــن دیوانه بازی ها نوعی فرافكنی 
درونی است كه در ضمیر ناخودآگاه او نهادینه شده است. 
شجاعت ظاهری ترامپ ریشه در احساس ناامنی، بدبینی 

و بی اعتمادی او دارد.

حس ناامنی است كه باعث می شــود رئیس جمهور یك كشور در آن سطح، 
همیشه به دنبال جلب توجه باشد. همانطور كه یك كودك به دلیل عدم توانایی 
و احاطه بر محیط، نیازمند توجه والدینش است و با گریه دنبال مقاصد خود 
می گردد. اطالعاتی كه درباره ترامپ منتشــر شــده می گوید او در كودكی 
بیش فعال بوده و شــیطنت او، والدینش را كالفه كرده بود. پــدر و مادر او 
برای كنترل بیش فعالی پسرشان او را در جوانی به آكادمی نظامی 
می فرستند و ترامپ موفق به دریافت دیپلم آموزش نظامی از این 
مدرسه می شود. كشــتی كج ورزش مورد عالقه او بوده و در یكی از 
مســابقات، حریفش را به زمین زده و پس از زدنش، دست وپای او را 
بسته و موهای سرش را می تراشد. این زمینه ها باعث شده است كه او 

شخصیت عصبی، خودشیفته و ضداجتماعی معرفی شود.

روانشناسان می گویند ترامپ دارای شخصیت كامال نمایشی است و در برخورد با 
دیگران رفتارهای گمراه كننده و تحریك آمیزی از خودش به نمایش می گذارد. به 
همین دلیل هم ظاهرگرا، دارای رفتار مصنوعی و ساختگی است. او در تالش است 
از طریق رفتار و سخنان نمایشی، خود را در كانون توجه دیگران قرار دهد. رفتار 
او به فریب كاری و شارالتان بازی در سیاست منجر شده است. دشمنی ترامپ با 
رسانه های خبری به این دلیل اســت كه اصحاب رسانه، دغل كاری های او را افشا 
كرده اند. او می تواند از نظر اجتماعی خود را فردی موجه نشان دهد اما تنها با این 

هدف كه در معرض توجه قرار بگیرد رفتار می كند.

محققان می گویند بیشتر رفتارهای ترامپ ریشه در تربیت او دارد. زندگی در محله 
كوئینز و بروكلین نیویورك كه محیطی پرخطر داشته و اهالی آن معموال مسلح 
بوده اند، جهان بینی ترامپ را شكل داده است. انگار نگاه ترامپ به جهان هستی و 
سیاست بین الملل از آن دوره ناشی می شود و این تلقی خصمانه كه جهان جای 
خطرناكی است و مدام باید با همه جنگید، ریشه در همان روزها دارد. این طرح واره 
ذهنی كه دیگران گرگ و دشمن هستند و باید بجنگی تا حق خود را به دست آوری 

به عنوان روش همیشگی ترامپ در عرصه بین المللی دیده شده است.



رو به افزایش است، طبیعی اســت گریبان تعداد بیشتری از 
بازیگــران و هنرمندان را هم خواهد گرفــت. باالخره اهالی 
ســینما و تلویزیون باید امرار معاش كنند. اگر بازی نكنند 
چطور باید زندگی كنند؟ ما هم جزو این جامعه و عضوی از آن 
هستیم و همه با هم متضرریم. كرونا همه جوانب زندگی ما را 
تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از هنرمندان مجبورند در این 
شرایط كار كنند. برای تولید یك فیلم حداقل ۵۰نفر عوامل 

كتاب گردی9تماشا خانه

   آرزوهای یك موش كور
تازگی ها یــك فیلم نمایش در 
پایگان اینترنتــی نمایش نما 
اكران شده است كه می توانید 
آن را تماشــا كنیــد یــا بــه 
فرزندان تــان ایــن فرصت را 
بدهید تا این نمایش را تماشــا 
كنند. ایــن فیلــم نمایش، به 
كارگردانــی وحیــد نفــر، از 
تولیدات سال گذشــته مركز 
تئاتــر كانون پــرورش فكری 
كودكان و نوجوانــان بوده كه 
حاال بخــت اكــران یافته. این 
نمایش را ســعید ابك نوشته و 
خاص جامعه هدف ۵تا 12سال 
اســت. هنرمندانی چون خالق 
اســتواری، ســعید ابك، علی 
باروتی و هدی حــاج طاهری 
هم در آن ایفای نقش كرده اند. 
ســازندگان اثر در معرفی این 
فیلم نمایش چنین نوشته اند: 
»در یك شب مهتابی، موش كور 
كوچكی تصمیــم می گیرد از 
خانه اش زیر زمین بیرون برود 
و در پــی آرزویش كــه دیدن 
خورشــید اســت، بــرود. در 
مســیر خود با حیوانات جنگل 
روبــه رو شــده و ماجراهــای 
شگفت انگیزی برای موش كور 
اتفاق می افتد«. عوامل دیگر این 
نمایش معصومه آرواز دستیار 
كارگردان، ســینا ییالق بیگی 
طراح صحنه، سیامك پورجبار 
طراح پوستر و بروشــور، رضا 
خزرایــی طــراح نــور، هانیه 
زحمتكش و الهه میرزایی طراح 
لباس و آكسسوار هستند. فیلم 
این نمایش تا پایــان پاییز در 
دســترس عالقه مندان بوده و 
كودكان و نوجوانان می توانند 
در th. kpf. ir آن را تماشا كنند.

   مسلوب
یكی از فیلم های تازه ســاختی 
كــه می توانیــد از درگاه هــای 
نمایش فیلم و ســریال تماشــا 
كنید، فیلم »مســلوب« است؛ 
فیلمی كه تم پلیسی و خانوادگی 
دارد. فیلــم را عــادل تبریزی 
كارگردانی كــرده و زمانش هم 
7۵دقیقه است. فیلم، درباره یك 
گروگانگیری است. وقتی خبر آن 
به نوپو می رسد، سریع وارد عمل 
می شــوند تا ماجرا را مدیریت 
كنند. امــا حین شناســایی و 
عملیات، متوجه می شــوند كه 
2گرونگیری مرتبــط با هم در 
حال انجام اســت و بــه همین 
دلیل آنها بــه صرافت می افتند 
در 3نقطه مختلف باید همزمان 
وارد عمل شوند تا به گروگانگیرها 
صدمه ای وارد نشــود. در نهایت 
اینكه عملیات با موفقیت به پایان 
می رســد. فیلم همین امســال 
ساخته شده و به قول معروف داغ 
است. در این اثر بازیگرانی چون 
كورش ســلیمانی، محمدرضا 
رهبری، محمــود مقامی، رضا 
شریف نژاد، امیر روشن پور، ایمان 
اســماعیلی و... به ایفای نقش 
پرداخته اند. ایــن فیلم می تواند 
در قامت یك فیلم ســینمایی، 
برای شما ســرگرم كننده باشد. 
هرچنــد كه بخشــی از نظرات 
كاربران درگاه های پخش فیلم 
و ســریال، دال بر این است كه 
داستان آن ســاده و عادی است 
و كمی بازیگرانش ســنگ تمام 
نگذاشــته اند و.... با این همه اگر 
انتظار باالیی از یك اثر سینمایی 
نداشته باشــید، می توانید با آن 

ارتباط بگیرید.

كجاست آفتاب؟

علیه گروگانگیرها

پنجشنبه

شماره 100
29 آبان 1399 

 مهران غفوریان، كمدین محبوب سینما و تلویزیون 
از احواالت این روزهایش می گوید

می خواهم خودم را در 
فیلم جدی محك بزنم

مهران غفوریان را بیشتر با سریال های كمدی و نقش های طنازانه اش می شناسیم. 
او عالوه بــر بازیگــری، تجربــه كارگردانی، 

فیلمنامه نویسی و اجرا را هم در كارنامه كاری 
خود دارد. حضور موفق او در برنامه »خندوانه« 
و اجرای استندآپ كمدی هایش موجب شد تا 

او عنوان »خنداننده برتر« را همراه با امیرمهدی 
ژوله از آن خود كند. غفوریان ســال گذشته هم یك تجربه متفاوت 

روی آنتن شبكه سه داشت كه با اجرای برنامه »اعجوبه ها« سنگ تمام 
گذاشت. او حاال مدتی است با نقش های جدی، توانمندی دیگری از خود 
به نمایش گذاشته و جدیدترین كارش، سریال »قورباغه«، قرار است 

به زودی از شبكه نمایش خانگی پخش شود. سراغ او رفتیم تا از احواالت 
این روزهای این كمدین محبوب بپرسیم.

 دكتر استرنجالو خانم داوت فایر

 برادران بلوز

 لبوفسكی بزرگ

 تنها در خانه

 تعطیالت

 روشنایی های شهر

 پسران بد تا ابد 

 سوپ اردك

 فرانكشتاین جوان

    اجازه بدهید در همین ابتدا از احواالت این 
روزهایتان بپرسیم. در این شرایط و با اعمال 
محدودیت های ناشی از شیوع ویروس كرونا، 

مشغول چه كاری هستید؟
در این روزهای كرونایی با رعایت كردن پروتكل های بهداشتی 
و ماندن در خانه زمان را سپری می كنم. مشغول ورزش كردن 
در خانه هستم، به خاطر تعطیلی باشــگاه ها خیلی ناراحت 
هستم چون اخیرا بعد از سال ها ورزش كردن را شروع كرده 
و به تمرینات آن عادت كرده بــودم. همچنین 3فیلم به من 
پیشنهاد شده است كه مشغول خواندن فیلمنامه آنها هستم 
و شاید یكی از آنها را برای بازی انتخاب كنم. البته برای 2 فیلم 
هم قرارداد بسته ام؛ یكی از آنها سریال »خاتون« برای شبكه 
نمایش خانگی به كارگردانی خانم تینا پاكروان و تهیه كنندگی 
علی اسدزاده است كه مشغول فیلمبرداری در شمال كشور 
هستند و بازی من در تهران است. به زودی در فیلم سینمایی 
»آهك زنده« به كارگردانی رامیار مشــایی و تهیه كنندگی 
وحید فتحعلی، بازی خواهم كرد كه قرار است چهارم آذر ماه 
فیلمبرداری آن شروع شود. این فیلم فضای خیلی قشنگی 
دارد. كاماًل جدی است و برای جشــنواره فیلم فجر ساخته 
می شود. سریال قورباغه هم آماده نمایش است، ولی متأسفانه 
تاریخ پخش آن چندین بار تغییر كرده است. نقش من در این 
فیلم متفاوت و جدی است. امیدوارم طبق وعده  ای كه داده 

شده 23آذرماه در پلتفرم نماآوا پخش شود.

    به نكته جالبی اشاره كردید؛ یعنی اجرای 
نقش های درام و جدی در چند سال اخیر. این 
در حالی است كه اغلب مردم شما را با نقش های 
كمدی و طنز می شناسند. خودتان كدام ژانر را 

می پسندید؟
هر هنرپیشه ای دوست دارد، همه نقش ها را بازی كند ولی 
واقعیتش كمدی ســخت تر از نقش های جدی و درام است. 
به نظرم خنداندن خیلی كار سخت تری است. من هم به عنوان 
یك هنرپیشــه دوست داشــتم خــودم را در كار جدی هم 
محك بزنم. این دو فیلمی كه قرار است بازی در آنها را شروع 
كنم هر دو درام  هســتند و كار كمدی نیستند. فعال بیشتر 
فیلم های جدی و درام به من پیشنهاد شده است و فقط یكی 
از آن فیلمنامه هایی كه مشغول خواندن آنها هستم كار طنز 
است. مدت هاست كه فیلم كمدی بازی نمی كنم، البته اگر 

پیشنهاد خوبی برای نقش طنز باشد حتما قبول می كنم.
    با توجه به اینكه متأســفانه تاكنون حدود 
۳۰ نفر از بازیگران و كارگردان های كشورمان 
به این بیماری مبتال شده اند انجام فعالیت های 
هنری بازیگران در این شرایط كرونایی چطور 

صورت می گیرد؟
كار كردن در این شــرایط همراه با استرس و بسیار سخت و 
دشوار است. اهالی سینما و تلویزیون، تافته جدا بافته از دیگر 
مردم نیستند. وقتی آمار ابتال و مرگ ناشی از كرونا در جامعه 

الناز عباسیان

۱۰ فیلم كمدی جذاب 
برای روزهای خانه نشینی

بفرمایید 
خنده

ژانر كمدی از محبوب ترین ژانرهای سینمایی برای عالقه مندان سینماست 
كه گاهی اوقات موضوعات و انتقادات جامعه را به شــیوه طنز به خورد 
مخاطب می دهد و در عین اینكه حاوی مفهوم عمیقی هست آنها را وادار به 
خنده می كند. خیل عظیمی از فیلم های كمدی در تاریخ سینما وجود دارند 
كه در حافظه جمعی سینمادوستان ماندگار شده اند. جمالت خنده دار 
و شــوخی های بعضی از این فیلم ها، به قدری خوب است كه می توان از 
قدیمی بودن شان چشم پوشی كرد و از تماشایشان لذت برد. بعضی از این 
فیلم ها هم اخیرا اكران شده اند و جدیدتر هستند. مختصرا در ادامه نگاهی 

به ۱۰ فیلم كمدی برتر تاریخ سینمای جهان داریم.

فیلم »خانم داوت  فایر« با فیلمنامه ای نوشته رندی میم سینگر و 
لزلی دیكسون فیلم كمدی درام عمیق و جذابی است كه در سال 
1993 برنده جایزه اسكار بهترین چهره پردازی شد. داستان فیلم 
درباره زن و شوهری است كه تصمیم می گیرند از هم جدا شوند. 

نقش پدر خانواده را رابین ویلیامز به طور درخشانی بازی كرده است. 
دادگاه حضانت بچه ها را به مادرشان می دهد. پدر بچه ها برای دیدن 
بچه هایش تصمیم عجیبی گرفته و تالش می كند در نقش خدمتكار 
زن وارد خانه همسر سابقش شود. اما پس از مدتی همسرش متوجه 

می شود زیرا او خیلی بهتر از یك زن میانسال بریتانیایی با بچه ها 
فوتبال بازی می كند.

این فیلم صامت توسط كمدین معروف چارلی چاپلین نوشته، 
تهیه و كارگردانی شده است. از نگاه بنیاد فیلم آمریكا این فیلم 
را به عنوان بهترین فیلم تاریخ سینما در ژانر كمدی رمانتیك 

به حساب آورده است. همچنین این فیلم در فهرست 1۰۰فیلم 
به انتخاب بفا )بازبینی 2۰۰7( كه توسط بنیاد فیلم آمریكا تهیه 

شده، به عنوان دهمین فیلم تاریخ سینما انتخاب شده است. 
داستان فیلم درباره مردی است كه عاشق یك دختر نابینای 

گل فروش می شود. مرد تصمیم می گیرد تا هر جور شده پولی 
را برای عمل چشمان دختر كه بینا شود، جور كند. در این راه 

سخت او بدشانسی های زیادی می آورد.

اگر بخواهیم از فیلم های كمدی جدید هم 
 bad« نام ببریم باید به قسمت سوم از فیلم

boys« یا »پسران بد تا ابد« اشاره كنیم. 
این فیلم به كارگردانی عادل ال اربی و بالل 

فالح امسال به نمایش درآمد كه دنباله 
2فیلم »پسران بد1« محصول سال 199۵ 
و »پسران بد2«محصول سال 2۰۰3 است. 

پسران بد تا ابد یكی از بهترین فیلم های 
كمدی است كه »ماركوس« و »مایك« 

با نقش آفرینی »مارتین لورنس« و »ویل 
اسمیت«، دو افسر اداره پلیس شهر میامی 

هستند كه حاال در دوران میانسالی با 
ماموریتی سخت روبه رو شده اند.

شاید بتوان گفت كه برادران ماركس، عجیب ترین بازیگرانی هستند كه 
تاكنون روی پرده سینما دیده ایم و شاهكاری كه در آن به ایفای نقش 

پرداخته اند،» سوپ اردك« در فهرست بهترین فیلم های كمدی تاریخ 
سینما جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. داستان فیلم، یعنی 

براندازی حكومت ها، به قدری مضحك و تمسخرآمیز است كه شاید بتوان 
فیلم را از جمله آثار هنری مكتب دادائیسم كه در اعتراض به خشونت جنگ 
جهانی اول شكل گرفت به شمار آورد. شیرین كاری ها و صحنه های سوررئال 
منحصربه فردی كه در فیلم شاهد آن هستیم، از جمله صحنه آینه افسانه ای 

فریب دهنده، وجه تمایز آن با دیگر فیلم های كمدی هستند.

مل بروكس بزرگ همواره به دلیل سبك خاص كمدی اش و 
همچنین داستان های تازه ای كه در فیلم هایش روایت می كند 

مورد تحسین قرار گرفته است. حتی عده ای از منتقدین او را 
صاحب سبك جدیدی در فیلم های كمدی می دانند. در فیلم 
»فرانكشتاین جوان«، بروكس با جین وایلدر به عنوان بازیگر 
نقش اصلی همكاری می كند. داستان درباره یكی از نوادگان 

»دكتر فرانكشتاین« معروف است كه قصر او را به ارث می برد 
و باعث رقم خوردن ماجراهای جالبی در آنجا می شود. فیلم 
فرانكشتاین جوان به انتخاب خوانندگان مجله توتال فیلم 
در فهرست ۵۰ فیلم برتر كمدی تاریخ، رتبه 2۸ را به دست 

آورده است.

فیلم »دكتر استرنجالو« از مهم ترین فیلم های كمدی تاریخ سینماست. در 
این فیلم كه در سال 19۶۴ به كارگردانی استنلی كوبریك روی پرده رفت، 
به شكلی فوق العاده و تأثیرگذار، سیاست های دوران جنگ سرد به باد انتقاد 
و هجو گرفته می شود. در این فیلم به خوبی می توان شاهد این مسئله بود 
كه چگونه ناتوانی یا بی كفایتی یك نفر، می تواند جهان را در معرض خطر 
نابودی هسته ای قرار بدهد. دكتر استرنجالو به طور غیرمنتظره ای خنده دار 
و به شكل غیرقابل تصوری هوشمندانه است و دقیقاً همان چیزی است كه 
از یك فیلم خوب می توان و باید انتظار داشت؛ به عبارت دیگر، بهترین فیلم 
كمدی تاریخ سینماست.

فیلم »برادران بلوز« یك فیلم كمدی موزیكال ساخته جان لندیس 
كارگردان آمریكایی است كه در سال 19۸۰ به نمایش درآمد. در این 
فیلم جان بلوشی و دن آیكروید، در نقش2 دوست صمیمی به نام های 
»جولیت جیك« و »الوود بلوز« بازی می كنند. داستان از این قرار است 
كه جیك و الوود پس از آزادی از زندان تصمیم می گیرند تا مأموریتی 
جدید را برای رضای خدا انجام دهند و مانع از تعطیلی یك پرورشگاه 
كاتولیك شوند. برای این كار آنها باید گروه موسیقی قدیمی خودشان 
را دوباره راه بیندازند و از طریق اجراهای زنده مالیات پرورشگاه را 
پرداخت كنند اما ماجراهایی پیش روی شان دارند.

»لبوفسكی بزرگ« یكی از بهترین فیلم های برادران كوئن است. داستان این 
فیلم كمدی روایتگر بخشی از زندگی یكی از تنبل ترین و بیكارترین شهروندان 
لس آنجلس است كه روزی با یك فرد میلیونر هم اسم خودش اشتباه گرفته 
می شود. ماجرا از این قرار است كه دو تبهكار فردی به نام »جف لبوفسكی« را با 
»جفری لبوفسكی« پولدار كه همسرش به آنها بدهكار است اشتباه گرفته و او 
را موردحمله قرار می دهند. در ادامه داستان لبوفسكی بزرگ از جف می خواهد 
تا با رساندن مبلغی پول به تبهكاران، همسرش را كه اكنون گروگان آنهاست 
نجات دهد. به این ترتیب جف برای نخستین بار در زندگی اش یك مسئولیت 
مهم را بر عهده می گیرد و ادامه ماجرا.

داستان فیلم »تنها در خانه« در مورد پسر بچه  ای به نام كوین است كه 
به دلیل شیطنت های زیاد به اتاق زیرشیروانی توبیخ می شود. خانواده قصد 
دارند برای تعطیالت كریسمس به سفر بروند اما آنها فراموش می كنند 
كه كوین را با خود ببرند. اما ماندن در خانه فقط به تنهایی خالصه 
نمی شود، او باید با دزدها نیز مبارزه كند. این فیلم محصول سال 199۰ به 
كارگردانی كریس كلمبوس، یكی از موفق ترین و سودآورترین فیلم های 
هالیوود شد. »مكالی كالكین« در سن 11سالگی نامزد دریافت جایزه 
گلدن گلوب بهترین بازیگر مرد فیلم موزیكال یا كمدی شد.

»تعطیالت« فیلم دیگری است كه در فهرست برترین فیلم های كمدی ما 
جای دارد. این فیلم در سال 19۸3 اكران شد و كارگردانی آن به عهده هارولد 
رامیس بوده است. داستان فیلم از این قرار است كه پدر خانواده ای )با بازی چوی 
شیس( كه در حومه شهر زندگی می كنند، به سرش می زند تا رؤیای ازمدافتاده 
آمریكایی، یعنی سفر جاده ای در تمامی طول كشور را تحقق ببخشد. آمریكای 
مدرن اما اجازه محقق شدن این رؤیا را به او نمی دهد و نقشه های دیگری برایش 
دارد. در هر توقفگاه در طول مسیر، اتفاقات جالب و خنده داری برای این خانواده 
می افتد و بیشتر و بیشتر از رؤیایشان دور می شوند.

تولید و بازیگر حضور دارند كه قبــل از بازی باید مثل بازی 
در فوتبال تست كرونا داده و تمام پروتكل های بهداشتی را 
رعایت كنند. چاره ای نداریم؛ كل دنیا به همین صورت است. 
امیدوارم هر چه زودتر واكســن این بیماری پیدا شده و این 

بیماری ریشه كن شود.
    این روزها حال و روز مردم خوش نیســت 
و نیاز به شاد شدن روحیه شــان دارند. شما 
به عنوان یكی از برترین كمدین های كشور چه 

پیشنهادی برای بهتر شدن حال مردم دارید؟
متأسفانه تئاتر و سینما در این روزهای كرونایی مظلوم واقع 
شده اند. اكران موقت با شرایط خاص در سالن سینماها و حتی 
اكران آنالین نتوانسته جای اكران های 
واقعــی را بگیرد. ســازنده های 
فیلم هــای ســینمایی اغلب 
متضــرر شــده اند. انتظــار 
زیادی از ایــن صنعت در این 
شرایط نداریم اما به نظر من 
تلویزیون مسئولیت مهمی 
بر دوش دارد و باید به 

فكر روحیه و حال خوش مردم باشــد. در این شرایطی 
كه روزانه بســیاری از هموطنانمــان به خاطر ابتال به 
كرونا از دنیا می روند و از طرفی مردم از نظر اقتصادی 
در شرایط ســختی هســتند باید به فكر روحیه آنها 
باشیم. تلویزیون با ساخت فیلم های طنز خوب و حتی 
بازپخش سریال های طنز ســال های پیش می تواند 
گام بزرگی در بهتر شدن حال مردم بردارد. مسئوالن 
صدا و سیما باید كارشناسی كنند و ببینند در این روزها 
چه برنامه و كارهایی می تواند حال مردم را خوش كند. 
امیدواریم مشكالت كشورمان حل شده و زمانی برسد 
كه هیچ كشوری با ما دشــمن نبوده و در تحریم هم 
نباشیم. امیدوارم روزی برسد كه دولت و مردم باهم 

مشكالت را حل كنند و حال مردم خوب باشد.
    ماندگارترین و دوست داشتنی ترین نقشی 

كه بازی كرده اید كدام است؟
استندآپ هایم را خیلی دوست دارم. امیدوارم دوست عزیزم 
رامبد جوان برنامه خندوانه را شــروع كند و دوباره مردم را 
شاد و حالشان را خوب كند. در كنار آن سریال »زیر آسمان 
شهر« كه چند سال پیش ساخته ام هم برایم ارزشمند است 
و مورد اســتقبال مردم قرار گرفت. حس می كنم در كارنامه 

كاری ام ماندگار شده است.
    مردم منتظر كار جدید طنز از شما باشند؟

فعال كار جدید طنز ندارم ولی امیدوارم شــرایط آن فراهم 
شود كه كار خوب كمدی برای تلویزیون بسازم یا بازی كنم.

    در خبرها شــنیدیم كه گویا قرار اســت 
خودتان دست به كار شوید و سریالی را برای 
شبكه خانگی كارگردانی كنید. كمی درباره 

این مجموعه توضیح بدهید.
در حقیقت این مجموعه فعال در حد نگارش فیلمنامه است. 
فقط می توانم بگویم كه نویسنده آن سعید هوشیار است كه 
نویســنده خوبی است و این ســریال ماجرایی جدی دارد و 

درام است.
    از هانا دختــر كوچك تان برایمان بگویید. 

دوست دارید كار هنری شما را دنبال كند؟
هانا و همه كودكان ضربه زیادی از كرونا دیده اند. در سال های 
نخست زندگی شان با الكل و مواد ضدعفونی آشنا شدند و بازی 
و سرگرمی هایشان محدود به فضای كوچك و بسته خانه ها 
شده است. كرونا بچگی این بچه ها را تحت تأثیر خود قرار داده 
است. تمام كودكان دنیا تجربه سختی را پشت سر می گذارند؛ 
كودكانی كه قرار اســت آینده این زمین را بســازند. ما هم 
وظیفه داریم برای این نســل زمین، طبیعت پاك و جامعه 
خوب به ارث بگذاریم. اما درباره ادامه كار هنری برای دخترم 
به شخصه دوست ندارم هنرپیشه شود. اما خب باید بزرگ شود 
و بر اساس استعداد شخصی اش رشته مورد عالقه اش را دنبال 
كند. حاال كه صحبت از خانواده  ام شد جا دارد از همسر عزیزم 
كه در این مدت به ویژه در این روزهای قرنطینه زحمت زیادی 

كشیده تشكر كرده و خسته نباشید به او بگویم.
    صحبت پایانی.

متأسفانه این روزها با خبر شدیم كه تعدادی از همكارانمان 
به كرونا مبتال شده اند. برای همه مردم كشورمان كه به این 
بیماری مبتال شده اند آرزوی سالمتی دارم و از همین جا برای 
نوید محمدزاده عزیز هم آرزوی بهبودی و ســالمتی دارم؛ 
هنرمندی خوب و دوست داشتنی است. البته حرف دلم این 
است كه همه مردم دنیا از خطر این بیماری در امان باشند تا به 
امید خدا شعار »كرونا را شكست می دهیم« محقق شود. باید 
همه مردم رعایت كنند. این خیلی بد است كه ما حتما باید به 
زور پلیس و جریمه شدن مسافرت نرویم. هنوز به این فرهنگ 
نرسیده ایم كه نرفتن به ســفر، محدود كردن رفت وآمدها و 
برگزار نكردن مراسم، برای حفظ سالمتی خود و دیگران است. 
این ساده انگاری ها موجب شده تا آمار مبتالیان و قربانیان این 
بیماری هر روز بیشتر شــده و بر تعداد خانواده های داغدار 
افزوده شود. بیاییم بیشتر به فكر كادر درمانی باشیم تا حداقل 
تا زمان ریشه كن شــدن این بیماری از میزان تلفات جانی و 

مالی آن بكاهیم.

هر هنرپیشه ای دوست دارد، 
همه نقش ها را بازی كند ولی 
واقعیتش كمدی سخت تر از 
نقش های جدی و درام است. 
به نظرم خنداندن خیلی كار 
سخت تری است
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آشپزی یكی از تجربه های لذتبخش 
و مهارت های مفرح زندگی است كه 
برای همگان كاربرد دارد. حتی اگر یك بار هم آشپزی كرده 
باشــید، لذت آن را چشــیده اید. »زهره قاسمی« یكی از 
بالگرهای آشپزی در فضای مجازی است كه با هنر آشپزی 
خود توانسته بیش از 258هزار فالوور برای صفحه آموزش 
خود جذب كند. او سن و ســال زیادی ندارد و متولد ۱۳۷5 
است اما ۳سال است كه با فیلم های آموزشی اش كه به صورت 
رایگان منتشر می كند بسیاری را عالقه مند به آشپزی كرده 
است. این آشپز جوان از نوجوانی به این كار عالقه داشته و 
بعدها با انصراف از رشته غیرمرتبط با آشپزی در دانشگاه، 

تصمیم می گیرد به صورت حرفه ای به این 
كار ادامه دهد. اهمیت به شكل ظاهری 
غذا و طبخ غذاهای ســاده اما متنوع از 

جمله مسائلی است كه این بالگر جوان 
سعی دارد تا در میان دنبال كننده ها و 

عالقه مندان به غذا نهادینه كند. 
گرچه حوزه تخصصی كه قاسمی 

در آن فعالیت دارد فینگر فود 
اســت اما امروز پیشنهاد 

تهیه ۳شــیرینی ساده 
برای مخاطبان ما دارد. 

همسر  نماند  ناگفته 
این بانــوی جوان، 
»ابوالفضل قاسمی« 

حامی و پشــتیبان او 
است. قاســمی در حال 

فراگیری این مهارت به صورت 
آكادمیك است و قصد دارد 
راه موفقیت بیشتر در این 
عرصــه را پیش گیرد. با ما 
همراه باشید تا پیشنهاد 
تهیه ۳شیرینی ساده اما 
خوشــمزه زهره قاسمی 
را خوانده و در نخستین 

فرصت درست كنیم.

موزیك گردی

  شهر خاموش
یكــی از چهره هــای جهانی 
موســیقی ایران بدون شــك 
كیهان كلهر اســت، كسی كه 
دیگر موزیســین های خارجی 
به همكاری با او افتخار می كنند 
و مشــتاقند. همیــن وجهــه 
بین المللی ایــن هنرمند باعث 
شــده تا سال گذشــته، آلبوم 
»شــهر خاموش« را همراه با 
نوازنــدگان خارجــی راهــی 
بازارهای ایــران و جهان كند. 
این آلبوم توسط كیهان كلهر 
و بروكلین رایدر و كوارتت زهی 
آمریكایی كار شــده است. از 
دیگر نوازندگان آن نیز می توان 
بــه كالین جاكوپســن، جانی 
كندلزمن، نیــكالس كوردز، 
اریك جاكوپسن، جفری بیچر، 
مارك سوتر و ســیامك آقایی 
اشــاره كرد. البته اشاره شده 
كه ضبط استودیویی این آلبوم 
در ژانویــه 2007 در نیویورك 
انجام شــده، درحالی كه سال 
گذشته این 2 نوازنده اجرایی 
هــم داشــتند و تاریــخ ارائه 
آلبوم هم 98 ذكر شــده است. 
اما در نهایت اینكــه این آلبوم 
به واســطه اجراهای سال 98 
كیهان كلهر، بار دیگر سر زبان ها 
افتاده و مطرح شــد. این آلبوم 
به سفارش هاروارد تولید شده 
و البته تقدیم بــه مردم مظلوم 
حلبچه شده است. این آلبوم در 
ژانر كالسیك خاورمیانه تولید 
شده و بازخوردهای خوبی هم 
داشته است. زمینه های كردی 
و نواحی خراسان و سنتی ایرانی 
و... هم در ایــن قطعه ها نمودار 

است.

  آلبوم شهر مناجات
از قدیم االیام در حوزه شــعر و 
موســیقی، ژانر مناجات خوانی 
به صورت فارســی، به شــدت 
رایج بوده. حتی بخشــی از آثار 
درخشان ادبیات منظوم فارسی 
نیز در این حوزه شكل گرفته كه 
شامل راز و نیاز انسان و خدای 
اوست. امســال نیز آلبوم راهی 
بازار شــد كه ادای دینی به این 
نوع هنر و شــعر بود. این آلبوم 
توسط مجموعه ای از خوانندگان 
اجرا شده است. خوانندگان این 
آلبــوم عبارتنــد از محمدتقی 
سعیدی، حســام الدین سراج، 
جمال الدیــن منبــری، فاضل 
جمشیدی، حســین علیشاپور، 
رســول رهو، بامــداد فالحتی، 
حمیــد خزایی، سیدمحســن 
حســینی و هادی فیض آبادی. 
در اشــعار این آلبوم نیــز غالباً 
از اشــعار شــاعران كالسیك 
و قدیمی اســتفاده شده است. 
اشعار اســتفاده شــده شامل 
ایــن شــاعران اســت: خیام، 
نظامی، بیــدل دهلوی، حافظ، 
رضی الدین آرتیمانــی، عطار، 
موالنــا، علیرضا قــزوه و میالد 
عرفان پور. این آلبوم توسط مركز 
موسیقی حوزه هنری و سروش 
و مركز سرود و موسیقی صدا و 
سیما ارائه شده است و هنوز هم 
می توان به آن دسترسی داشت. 
در واقع زمان ارائه این آلبوم، به 
مناسبت  ماه مبارك رمضان بود. 
اما اشعار و موســیقی مناجاتی 
به گونه ای نیســت كــه تنها به 
مناسبت خاصی ارتباط داشته 
باشــد و به همین دلیل، چنین 
 آلبومــی را همیشــه می توان 

گوش كرد.

صدای زیبای عشق

آرامش در حضور او

پنجشنبه

شماره 100
29 آبان 1399 

سحرغفوری 

پیراشكی مغزدار شكالتی

دونات ارده با سس انارشیرینی چوروس 

»دستپخت«؛ برنامه ای 
برای پخت غذای ۴۵ دقیقه ای

چند ســالی اســت پخش برنامه با موضوع 
آشــپزی از شــبكه های مختلف ســیما 
مرسوم شــده و مخاطبان زیادی هم جذب 
كرده است. یكی از این برنامه های پربیننده 
تلویزیونی برنامه آشــپزی »دستپخت« با 
اجرای سیدوحید حسینی است. شاید هیچ 
وقت به ذهن تان هم نمی رســید كه در ۴۵ 
دقیقه بتوان یك غــذای خوش عطر و طعم 
ایرانی مثل قرمه سبزی را روی آنتن پخت؛ 
غذایی كه به اعتقــاد مادرها و مادربزرگ ها 
پخت آن ســاعت ها به طول می انجامد. اما 
سیدوحید حسینی در برنامه »دستپخت« 
ثابت كرد كه در مدت كوتاهی هم می توان 
غذاهای خوشمزه ایرانی به خصوص محلی 
و همچنیــن غذاهای فرنگــی را پخت و از 
خوردن آن لــذت برد. ایــن برنامه مجالی 
برای رقابت همه افرادی است كه در زمینه 
آشپزی مهارت دارند و می توانند دستپخت 
خود را در این مســابقه محك بزنند. فصل 
یك این مسابقه سال1۳9۴ تولید و پخش 
شــد و مورد توجه قرار گرفت و باعث شــد 
تولید آن بــه فصل های بعدی هم برســد. 
حال مدتی اســت كه فصل جدیــد آن با 
محوریت خانواده و معرفی مشاغل در حال 
پخش است كه افراد می توانند همراه با هر 
كدام از اعضای خانواده شــان در این رقابت 
دلچســب شــركت كنند. ناگفته نماند كه 
این برنامــه 8- 7 داور دارد كه در هر برنامه 
دو نفر گروه ها را قضــاوت می كنند. دكتر 
مرتضی عارف حكیمی، مدرس بین المللی 
آشــپزی و هتلداری یكی از داوران برنامه 
اســت كه از همان فصل دوم تا به امروز در 
كنار گروه بوده اســت. شركت كننده ها هم 

در ۳گروه با روپوش های سفید، زرد و بنفش 
مقابل تماشاچی های حاضر در صحنه با هم 
رقابت می كنند. برنامه به شكلی است كه در 
نخستین رقابت شركت كننده ها به انتخاب 
خود غذا می پزند و در روز دوم وارد چالش 
مجری می شــوند. مجــری و داورها حین 
آشپزی، گروه ها را نظارت می كنند. تأثیرات 
منفی كرونــا را روی این برنامه هم می توان 
مشاهده كرد. تعداد آنها به حداقل رسیده و 
اغلب همراهان شركت كننده ها هستند كه با 
ماسك و با فاصله كنار هم نشسته اند و انتظار 
یك رقابت پرهیجان را می كشــند. مجری 
همچنین تمیزی آشپزخانه، تفكیك زباله 
و میزان مصرف آب را بررسی كرده و نكاتی 
را یادداشت می كند. فصل جدید این برنامه 
هر هفته روزهای شــنبه و دوشنبه ساعت 
19:۳0 پخش می شود. مسابقه تلویزیونی 
دســتپخت كاری از گروه اجتماعی شبكه 
یك سیماســت و با تهیه كنندگی و اجرای 
سیدوحید حســینی از شــبكه یك سیما 

پخش می شود.

پیراشكی شیرینی مورد عالقه كودكان است كه بهتر است آن را با 
دستور تهیه خانگی و سالم درست كرده و از طعم آن لذت ببرید. این 
روزها كه به خاطر رعایت پروتكل های بهداشتی، كودكان و نوجوانان 
در خانه مانده اند و اغلب از خوراكی های خوشمزه در بیرون از منزل 
دور مانده اند می توانید این پیراشكی خوشمزه را با كمك خود آنها 
تهیه كنید. نكته اینجاست كه این شــیرینی نیازی به داشتن فر یا 

همزن ندارد و مواداولیه آن هم اغلب در همه خانه ها پیدا می شود.

چوروس یكــی از انواع شــیرینی های خوشــمزه 
بین المللی اســت كه اصالت آن متعلق به كشــور 
اسپانیاست. چوروس در بسیاری از كشورها طرفداران 
دو آتیشــه دارد و همین محبوبیت باعث شــده در 
شــكل ها و مزه های متنوع تهیه شود. البته این دسر 
اسپانیایی خیلی شــبیه بامیه خودمان است؛ با این 
تفاوت كه نوع سرو آن متفاوت است و شهد بامیه را 
هم ندارد. این شیرینی هم نیاز به مواداولیه خاص یا فر 

نداشته و به راحتی و سریع تهیه می شود. 

فرقی ندارد اهل كجا باشید، در همه جای دنیا عاشقان 
دونات برای خوردن این نان شیرین خوشمزه سر و دست 
می شكنند. اگر شما هم از عاشقان دونات هستید، با این 
دستور تهیه می توانید به راحتی برای خود و خانواده تان 
دونات های خوشمزه آماده كنید. دونات ارده با سس انار 
شیرینی بسیار خوشمزه و راحتی است و برای روزهای 
پاییزی بسیار مناسب اســت. حتی برای شب یلدا هم 
می توانید از همیــن امروز به فكر تهیه این شــیرینی 

اناری باشید.

  شكر: یك قاشق غذاخوری)برای عمل آوردن مایه خمیر(
  شیر ولرم: یك لیوان

  خمیر مایه: یك قاشق غذاخوری 
  تخم مرغ: یك عدد 

  شكر و خامه صبحانه)هركدام( : ۳ قاشق غذاخوری 
  كره: 5۰ گرم

  وانیل: به مقدار دلخواه
  آرد سفید: ۳ لیوان و نیم 

  شكالت تخته ای: حدودا ۱۰۰گرم

مواد الزم

  آرد و آب )هركدام(: یك لیوان
  كره: 8۰ گرم

  شكر: ۱ قاشق غذاخوری
  تخم مرغ: ۳ عدد

  وانیل: نصف قاشق چای خوری
  دارچین: بستگی به ذائقه

مواد الزم برای ۲۰ عدد

  كره و شكر )هركدام(: ۱۱۰ گرم
  تخم مرغ: 2 عدد

  ارده: 2 قاشق غذا خوری
  آرد سفید: حدودا 95گرم 

  وانیل: ۱ قاشق چای خوری
  نمك: ۱/4 قاشق چای خوری

مواد الزم برای سس انار
  برگ گل محمدی: ۱ قاشــق 

غذا خوری
  آب انار: ۱/2پیمانه

  شكر: 6قاشق غذا خوری
  دانه انار به مقدار الزم

مواد الزم برای 1۰ عدد

برای تهیه شیرینی چوروس اسپانیایی ابتدا آب را به همراه كره و شكر داخل یك قابلمه مناسب 
می ریزیم و روی حرارت متوسط قرار می دهیم تا شكر به طور كامل حل شود و آب به نقطه جوش 
برسد، سپس آرد را به قابلمه اضافه می كنیم. حاال مواد را به صورت مداوم هم می زنیم تا خمیر جمع 
شود. پس از اینكه خمیر جمع شد 2 دقیقه آن  را باز و بسته می كنیم تا به طور كامل از ظرف جدا شود. حاال خمیر را كنار 
می گذاریم تا كمی خنك شود. پس از اینكه خمیر خنك شد تخم مرغ ها را یك به یك به خمیر اضافه می كنیم و هر كدام را 
به مدت یك دقیقه با همزن می زنیم تا با خمیر یكدست شوند. پس از اضافه كردن تخم مرغ ها وانیل را اضافه كرده و با خمیر 
مخلوط می كنیم. حاال خمیر را داخل یك قیف مناسب با ماسوره ستاره می ریزیم، سپس داخل یك سینی مناسب كاغذ 
روغنی قرار می دهیم و خمیر را با اندازه 10 سانتی متر قیف می زنیم. پس از اینكه تمام خمیر را قیف زدیم، آن را به مدت 
۳0 دقیقه در فریزر قرار می دهیم. پس از اینكه خمیر سفت شد و خودش را گرفت، آن  را از فریزر خارج می كنیم، سپس 
یك ظرف مناسب روی حرارت قرار می دهیم و به اندازه ای روغن در آن می ریزیم كه شیرینی ها هنگام سرخ شدن در 
روغن به صورت شناور باشند. حاال شیرینی ها را در روغن داغ می ریزیم و صبر می كنیم تا طالیی شوند، سپس از روغن 
خارج كرده و داخل توری فلزی یا دستمال حوله ای قرار می دهیم تا روغن اضافی شان گرفته شود. مقداری شكر و پودر 

دارچین را مخلوط كنید و داخل سینی بریزید سپس شیرینی ها را داخل آن بزنید و سرو كنید.

 فر را با دمای 180درجه سانتی گراد روشن كنید تا گرم شود. در ظرف مناسبی كره و شكر را با همزن برقی 
خوب بزنید تا شكل كرم شود. سپس تخم مرغ ها را دانه دانه اضافه كنید و بعد از اضافه كردن هر تخم مرغ 
مواد را خوب هم بزنید )بعد از اضافه كردن تخم مرغ اول، مواد را حدود 1دقیقه هم بزنید تا كامال با هم مخلوط 
شوند، سپس تخم مرغ دیگر را اضافه كنید( در این مرحله ارده )من از ارده  كاكائویی استفاده كردم كه دونات شكالتی داشته باشم( 
و پودر وانیل را اضافه كنید و به هم زدن ادامه دهید. آرد و نمك را با هم مخلوط كنید، سپس در این مرحله به مواد اضافه كنید. مواد 
را با لیسك به صورت دورانی و در یك جهت هم بزنید تا خمیر دونات آماده شود. حاال خمیر را داخل قیف بریزید، سپس به آرامی 
قالب های دونات چرب شده را با خمیر پر كنید. قالب ها را به مدت 1۳-10دقیقه داخل فر قرار دهید تا دونات ها آماده شوند. بعد قالب ها 
را از فر خارج كرده و صبر كنید تا خنك شوند. )اگر داغ باشند خرد می شوند حتما اجازه بدهید خنك شوند( برای آماده كردن سس 
انار، آب انار را همراه با شكر و برگ های گل محمدی روی حرارت قرار دهید. صبر كنید تا شكر كامال حل شود و سس كمی غلیظ 
شود، سپس آن را از صافی رد كنید و كنار بگذارید تا سرد شود. سس  را روی دونات ها بریزید و آنها را داخل یخچال قرار دهید تا سس 

خودش را بگیرید. )از سس هنگام سرو هم می توانید استفاده كنید( موقع سرو، دانه های انار را روی دونات ها بریزید.

ابتدا یك قاشق شكر و شــیر ولرم را داخل ظرفی بریزید، روی آن خمیر مایه 
بپاشــید و به  مدت 1۵دقیقه در ظرف را ببندید تــا خمیر مایه عمل بیاید. در 
ظرفی دیگر تخم مرغ، باقی شكر، كره و وانیل را خوب با هم تركیب كنید. حاال 
خمیر مایه عمل آمده را به آن اضافه كنید و خوب هم بزنید تا همه مواد تركیب شوند. آرد را با الك، كم كم 
اضافه كنید و هم بزنید. وقتی خمیر وسط ظرف جمع شد، با دست ورز بدهید، اگر باز خیلی چسبندگی 
داشت كمی آرد بزنید. البته خاطرتان باشد خیلی آرد نباید بریزید زیرا ممكن است شیرینی شما سفت 
شود، در حالی  كه پیراشكی باید نرم باشد. حدود 20دقیقه خمیر را ورز بدهید. بعد ظرف را چرب كنید. 
خمیر را داخلش گذاشته و سلفون بكشید. پیشــنهاد می كنیم یك حوله یا پارچه روی ظرف حاوی 
خمیر بكشید. آن را در جای گرم حدود یك ساعت قرار دهید تا خمیر استراحت كند. حاال نوبت تهیه 
خامه برای داخل و روی پیراشكی است. خامه صبحانه را روی حرارت غیرمستقیم مثل بخار كتری آب 
كنید، شكالت خرد شــده را به آن اضافه و  هم بزنید تا شكالت آب شود. بعد داخل یخچال قرار دهید 
تا كمی سفت شود. بعد از 1ساعت، خمیر را كه عمل آمده، كمی ورز دهید و بعد به چونه های دلخواه 
تقسیم كنید. چونه های خمیر را در كف دست تان باز كنید و وسط آن كمی شكالت بزنید و گرد كنید. 
دقت كنید كه خوب بپیچید تا هنگام سرخ كردن باز نشــود؛ زیرا اگر باز شود شكالت بیرون ریخته و 
روغن و سایر پیراشكی ها ظاهر قشنگی پیدا نمی كنند. اگر حین سرخ كردن خمیری باز شده و شكالت 
می خواست ریخته شود سریع از روغن خارج كنید و روی ســینی فر چرب شده )سینی تیره نباشد( 
داخل فر گازی 180درجه )فرهای برقی 1۶0درجه( به مدت 1۵ الی 20دقیقه قرار بدهید تا مغز پخت 
شود. وقتی خمیر چونه ها با مغز شكالتی آماده شد روی آن یك پارچه بیندازید و اجازه دهید 1۵دقیقه 
استراحت كند. بعد داخل روغن، با شعله مالیم سرخ كنید. پیراشكی های سرخ شده را روی دستمال 
جذب روغن قرار دهید تا روغن اضافه آن گرفته شود و بعد با چیزهای دلخواه سطح آن را تزئین كنید. 

برای تزئین می توانید از پودر قند یا همان كرم شكالتی استفاده كنید.

طرز تهیه

طرز تهیه

طرز تهیه

آشپزی و رسانه

شاید هیچ وقت به ذهن تان 
هم نمی رسید كه در ۴۵ 
دقیقه بتوان یك غذای 

خوش عطر و طعم ایرانی 
مثل قرمه سبزی را روی آنتن 

تلویزیون پخت

 رژیم بانوان باردار 
در دوران كرونا

این روزهــا كه ویروس كرونــا همچنان در 
كشــور جــوالن می دهد و حتی ســرعت 
انتقالش هم باال رفته اســت، زنــان باردار 
یكی از گروه های حســاس هستند كه باید 
بیــش از دیگــران مراقب خود باشــند. به 
گفته كارشناســان، تغذیه مادران باردار در 
دوران كرونا در كنار رعایــت پروتكل های 
بهداشــتی نقش مهمی در كاهش ریسك 
ابتال به این بیماری دارد. مادران باردار باید 
به مصرف منابع پروتئینــی توجه ویژه  ای 
داشته باشــند. این افراد باید به میزان نیاز 
از لبنیات كم چرب، تخم مرغ،  گوشــت های 
ســفید و قرمز و حبوبــات در برنامه غذایی 
روزانه مصرف كنند. در مقابل فست فودها، 
غذاهای پرچرب و سرخ شــده، چربی های 
جامد، قندهای ساده و شیرینی های ناسالم 
را از رژیم غذایــی روزانه حــذف كنند و تا 
حد امكان از مغز دانه ها و روغن های گیاهی 
كه سرشار از اسیدهای چرب امگا ۳ هستند، 
به مقدار مناســب مصرف كنند. همچنین 
میوه ها و سبزی ها سرشار از آنتی اكسیدان ها 
هســتند. این آنتی اكسیدان ها نقش مهمی 
در تقویت سیســتم ایمنی بدن به ویژه در 
دوران همه گیــری ویروس كرونــا دارند. 
كارشناســان توصیه می كنند از هر یك از 
میوه ها و سبزی های سبز، زرد، قرمز و بنفش 
در وعده ها و میان وعده هــای غذایی روزانه 
به صورت متنوع و متعــادل دریافت كنند. 
برخی از بانوان در این دوران از مشكل یبوست 
رنج می برند كه به منظور پیشگیری از ابتال به 
یبوست در دوران بارداری، باید به ۳عامل مهم 
دریافت آب به میزان كافی، دریافت فیبرها 
به میزان كافی و فعالیت بدنی منظم توجه 

داشته باشند كه اگر هر یك از این سه مورد 
به دلیلی به میزان كافی وجود نداشته باشد، 
احتمال ابتال به یبوســت افزایش می یابد. 
البته مادران در مورد میــزان مجاز فعالیت 
بدنی حتماً با متخصص زنان مشورت كنند. 
همچنین مصرف سبزی ها همراه با وعده های 
غذایی، نان و غالت سبوس دار، روغن زیتون، 
میوه های خشــك خیسانده شــده در آب، 
حبوبات و حذف مواد غذایی حاوی كافئین 
در دوران بارداری بسیار مفید است. مادران 
بارداری كه از مكمل آهن استفاده می كنند، 
ممكن است تغییر نوع مكمل آهن در بهبود 
یبوست آنها مؤثر باشــد، بنابراین با پزشك 
خود مشــورت كنند و از مصرف خودسرانه 
مسهل ها پرهیز كنند؛ چرا كه با مصرف بیش 
از حد مسهل ها، روده ها ممكن است به آنها 
عادت كنند و یبوست در دراز مدت تشدید 
شود. در انتها یادآور می شــویم كه مادران 
باردار طبق تجویز متخصص زنان، مكمل های 
تغذیه ای را دریافت و از مصرف خودســرانه 

مكمل ها و گیاهان دارویی اجتناب كنند.

آشپزی و رژیم

مصرف سبزی ها، نان و 
غالت سبوس دار، روغن 
زیتون، میوه های خشك 

خیسانده شده در آب و 
حبوبات در دوران بارداری 

بسیار مفید است

 رشت؛ شهر خالق آشپزی 
در یونسكو

غذاهای اصیل ایرانی بی نظیرنــد. این را ما 
نمی گوییم بلكه از منظر جهانیان هم غذاهای 
ایرانی در جایگاه ویژه  ای قرار داشــته و حتی 
برخی از این غذاها شهرت جهانی هم دارند. 
جالب است بدانید شهر رشت به عنوان تنها 
شهر خالق خوراك شناسی ایران از سال9۴ 
به مدت ۴ سال به طور رســمی در فهرست 
شبكه شهرهای خالق یونسكو ثبت شده است. 
بهره برداری از منابع محلی به ویژه گونه های 
مختلف ماهی، غذا به عنوان عامل حفاظت و 
ترویج میراث فرهنگی، دنبال كردن روش های 
پخت قدیمی و استفاده از ظروف و روش های 
پخت وپز منحصر به فرد ازجمله عوامل انتخاب 
شهر رشت به عنوان شهر خالق خوراكی ها 
بود. خوشبختانه گزارش ۴ساله این شهر با 
درجه خوب پذیرفته شــده و به این ترتیب 
برند شهر خالق خوراك شناسی رشت برای 
۴سال بعد هم تثبیت و حفظ شد. برای حفظ 
برند شهر خالق باید گزارش چهار ساله ارائه 
داد و شهر خالق در یونسكو هم باید گزارش 
عملكرد را تأیید كنــد. متولیان این امر برای 
تثبیت برند شــهر خالق، جلسات متعددی 
را در فاصله ۵تا ۶ماه با كارگزاران تأثیرگذار 
برگزار و رویدادها و جشنواره های مختلفی 
را برگزار كرده اند. خوب اســت بدانید شبكه 
شهرهای خالق یونسكو در ســال200۴ و 
برای ترویج همكاری میان شــهرهایی كه 
از خالقیت به عنوان عاملــی راهبردی برای 
پیشرفت پایدار شهری استفاده كرده بودند 
شكل گرفت. این شــبكه، 7حوزه خالق را 
پوشــش می دهد: صنایع دســتی، هنرهای 
بومی، هنرهای رســانه ای، فیلــم، طراحی، 
خوراك شناســی، ادبیات و موســیقی. در 

آذر سال9۴ 2شــهر از ایران )رشت به عنوان 
شــهر خالق خوراك شناســی و اصفهان به  
عنوان شهر خالق صنایع دستی( در فهرست 
شبكه شهرهای خالق یونســكو ثبت شد. 
ناگفته نماند شهرهای خالق با تركیب ابعاد 
گوناگون اقتصاد و بهره گیری از مشــاركت 
و ایده پردازی مردم همچنین به گســترش 
صنایع فرهنگــی، شــكوفایی هنرمندان و 
كارآفرینی نیز كمك می كند. افزایش آگاهی 
عمومی درباره تغذیه و خوراك، برندســازی 
خوراك محلی برای معرفی به دنیا، توســعه 
توریسم غذایی و به اشتراك گذاری دانش و 
تحقیقات علمی مرتبط با خوراك و تغذیه از 
برنامه ها و راهبردهای مهم شهرهای خالق 
خوراك شناسی است. حتی جالب است بدانید 
برای نخســتین بار خبر برگزاری جشنواره 
كدوی شهر رشت در سایت یونسكو منتشر 
شــد كه نقطه عطفی برای برند شهر خالق 
خوراك بود. تنوع غذایی گیالن بر اســاس 
برخی نوشته ها بر اساس كتاب سفره گیالنی 

بین 210 تا 2۵0 خوراك است.

آشپزی و توریسم

شهر رشت به عنوان تنها شهر 
خالق خوراك شناسی ایران 

از سال۹۴ به مدت ۴ سال 
به طور رسمی در فهرست 

شبكه شهرهای خالق 
یونسكو ثبت شده است



گفت وگو با گالره ناظمی، داور بین المللی فوتسال كه برای 
نخستین بار در تاریخ ورزش ایران مسابقات مردان را سوت زد

دوست دارم به 
رونالدو  اخطار بدهم

11توپ خانه

تا یك دهه قبل، قضاوت یك داور زن ایرانی در مسابقات مردان برای اهالی ورزش 
غیرقابل باور بود اما این اتفاق افتاد و گالره ناظمی به نخستین بانوی ورزش ایران كه 
در مسابقات مردان سوت زده بدل شد. نخستین باری كه گالره ناظمی در مسابقات 
مردان قضاوت كرد به مسابقات دانشجویان جهان 2019 مربوط می شود اما سوت 
زدن او در مسابقات فوتسال مردان باشگاه های جهان بازتاب گسترده ای در رسانه ها 
داشت. داور بین المللی فوتسال حاال دغدغه ای فراتر از قضاوت در میادین ورزشی 
دارد و معتقد است دست كم در زمینه داوری باید نگاه جنسیتی را كنار گذاشت. گالره ناظمی در سال 2018بین 
10داور برتر فوتسال دنیا قرار گرفته و ابالغیه فیفا برای قضاوت در مسابقات فوتسال مردان را دریافت كرده 
اما می گوید تغییر نگاه ها در ایران بیش از مجوزهایی از این دست كمك می كند تا زنان بیشتر در ورزش ایران 

عرض اندام كنند.

موزيك گردی

  بی تابی بلقیس
وقتی كه ماجرای انفجار بیروت 
اتفاق افتــاد، همدردی زیادی 
را بین اهالی هنر و موســیقی 
ایران برانگیخــت. یكی از این 
همدردی ها، ســاخت اثری با 
نام بی تابی بلقیــس بود كه به 
همت بنیاد رودكی تولید شد. 
خبر رسیده كه رئیس جمهور 
لبنان، میشــل عون، از تولید 
چنیــن قطعه ای كه با شــعار 
»بیــروت! درد تــو درد مــن 
است« تشــكر كرده و مراتب 
سپاســگزاری خــود را طــی 
نامه ای، به ســازندگان این اثر 
اعالم كــرده. این اثر توســط 
ســفیر ایران در لبنان تقدیم 
رئیس جمهــور ایــن كشــور 
شــده بود. در ایــن نامه آمده: 
»این هدیــه فرهنگی با ارزش 
تولیدی رایزنی فرهنگی و بنیاد 
فرهنگی هنری رودكی كه پیام 
وفاداری و همبستگی با لبنان و 
شهدای انفجار بندر بیروت بود، 
مورد توجه و خوشایند جناب 
رئیس جمهــور قــرار گرفت. 
به ویژه آنكه به عنــوان یكی از 
بزرگ ترین تولیدات موسیقایی 
از نظر محتوا و نشر آن به شمار 
می رود«. اما درباره این قطعه 
و نماهنگ بیشــتر بدانیم. این 
قطعه چندی پیش با دعوت از 
آندره الحاج، رهبر اركستر ملی 
لبنان و با رهبری وی، ساخته 
شد. شعر این اثر را اهورا ایمان 
سروده و آهنگســازی اش هم 
با فردین خلعتبــری بوده. آواز 
آن نیز كار حمیدرضا نوربخش 
اســت. این اثر توسط اركستر 
ملی ایران در تاالر وحدت اجرا 

شد.

  مجنون
حمید هیراد هم تازگی ها یك 
تك آهنگ تولید كرده اســت. 
تك آهنگ هــا در زمانه ای كه 
موزیسین ها و خوانندگان قادر 
نیســتند آلبوم تولیــد كنند، 
راهكار مناسبی برای ماندگاری 
آنها هستند. این تك آهنگ ها 
البته باید مجوز ارشــاد را هم 
داشته باشــند تا در كانال ها و 
سایت های موســیقی، قابلیت 
دانلود و پخش داشــته باشند. 
حاال حمید هیــراد برای اینكه 
از یــاد مخاطبان خــودش و 
موســیقی پاپ ایرانــی نرود، 
تك آهنگــی دیگــر را تولید 
كرده اســت به نام »مجنون«. 
كارهای هیراد البته باال و پایین 
زیادی دارد و اینطور نیست كه 
همیشه خوب باشــند. اما این 
اثر را می تــوان گفت كه خوب 
از آب در آمده اســت. ترانه این 
كار را خود او همــراه با هادی 
زینتی سروده اند. در ترانه این 
قطعه چنین آمده است: »مات 
چشماتم ببین/ تو روبه روی من 
بشــین/دنیارو می زنم زمین/
محو تماشاتم همین/بیا راحت 
بســوزون این/كویر خشك و 
خالی رو/بیا و شعله ور كن این/ 
همه شب زنده داری رو/بیا بارون 
شــو ببار آروم كن/ بیا لیال شو 
منو مجنون كن... /عشــق دلم 
بال و پرم تاج سرم فقط تو/ماه 
دلم شــاه دلم رفیق من فقط 
تو...«. قطعه قبلی این خواننده 
با استقبال خوبی روبه رو شده 
بود. این قطعه را نیز می توانید 
از ســایت های موسیقی دانلود 

كنید.

دردهای بیروت

بارون شو

پنجشنبه
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    قضاوت زنان در جامعه مردساالر ایرانی، اساسا 
كار نامتعارفی است. چطور شد كه با وجود معیارهای 

سختگیرانه سراغ قضاوت و داوری رفتید؟
من قبل از ورود به دنیای داوری و قضاوت، بازیكن فوتســال 
بودم و نخستین جرقه ها زمانی زده شد كه برادرم كار داوری 
می كرد و خیلی بــه این كار عالقه داشــت. البته آن موقع ها 
به عنوان بازیكن، خیلی از داورها خوشم نمی آمد چون شرایط 
ایجاب می كند كه بازیكن و داور ذهنیت خوبی از هم نداشته 
باشند اما وقتی با ناعدالتی در محیط ورزش مواجه می شدم 
احساس می كردم چه خوب است در جایگاهی قرار بگیرم كه 
به عنوان داور، حق را به حق دار بدهم. فكر می كردم اهمیت این 
كار از بازی كردن و گل زدن در فوتبال بانوان كمتر نیست و با 
چنین هدف و ذهنیتی وارد دنیای داوری شدم. اوایل خیلی 
مصمم نبودم اما خیلی زود متوجه شــدم به عنوان داور هم 

می توانم از كاری كه انجام می دهم لذت ببرم.
    فكر می كنم ورود شما به دنیای قضاوت به 
نوعی احساس نیاز هم بوده است. مثال اینكه 
یك داور زن بیاید و همه معیارها را بر هم بزند؟

حدود 19سال قبل كه وارد دنیای قضاوت شدم احساس كردم 
در این زمینه یك مقدار ضعف هم وجود دارد. وقتی اخبار فوتبال 
را دنبال می كردم و قضاوت داوران بزرگی مثل كولینا و ماركوس 
مرك را در قاب تلویزیون می دیدم پیــش خودم فكر می كردم 
چقدر خوب اســت كه یك داور زن در چنین ســطحی قضاوت 
كند. من 16ســالم بود كه كار داوری را شــروع كردم و چنین 

دغدغه هایی داشتم.

    وقتی در كالس های آموزش داوری ثبت نام 
كردید زنان دیگری هم بودند كه بخواهند وارد 

دنیای قضاوت شوند؟
ســال1380 درخواســت برای حضور بانوان در 

كالس های آموزشــی خیلی محدود بود. یادم 
هست كه نخستین كالس در ورامین برگزار 

شد و 30نفر شــركت كننده داشتیم. آن 
موقع سازوكار مشــخصی برای برگزاری 
منظم مسابقات فوتبال و فوتسال بانوان 
وجود نداشــت و مســابقات بعضا در 
محله هایی برگزار می شد كه مخالفت 
خانواده ها را به همراه داشــت. ادامه 
دادن این مســیر برای زنان سخت 
بود و شاید به همین دلیل از بین آن 
30نفر فقط من تا آخر این راه را ادامه 
دادم و بقیه بچه ها عطــای كار را به 

لقایش بخشیدند.
    ادامــه این راه شــما را 

به یكی از پرچمــداران ورزش 
زنان در ایران معرفــی كرد و برای 
نخستین بار به عنوان داور زن ایرانی 
مسابقه فوتســال مردان را سوت 
زدید. پیشرو بودن همیشه هزینه 
دارد. چقدر برای رسیدن به چنین 

جایگاهی هزینه كردید؟

مهرداد رسولی

است كه نگاه جنسیتی هنوز هم وجود دارد. هنوز هم برای خیلی ها 
پذیرفتنی نیست كه یك خانم در باالترین سطح قضاوت كند و 

نامش كنار بهترین داوران دنیا قرار بگیرد.
    شما به طور غیرمستقیم به حسادت هایی اشاره 
می كنید كه از جانب برخی آقایان است. بیایید 

راحت تر در این مورد صحبت كنیم.
من احساس می كنم همیشه این حسادت ها وجود دارد. متأسفانه 
در فرهنگ ما این حسادت ها را به خانم ها نسبت داده اند اما در كار 
داوری متوجه شدم كه اصال اینگونه نیست. ما نمی توانیم در مورد 
حسادت تفكیك جنسیتی قائل شویم. خب طبیعی است كه وقتی 
در مسیر رشد قرار می گیرید مشكالت بیشتر می شود. مثال اینكه  
برخی ها به شما بی مهری و بی توجهی می كنند و نمی خواهند از 
یك جایی به بعد ادامه بدهید. این مسائل آزار دهنده است اما مرا به 
یقین می رساند كه حتما در مسیر درستی قرار گرفته ام و مطمئنم 
اگر یك گوشه ای بنشینم و تالش نكنم كسی با من كاری نخواهد 
داشت. این سنگ اندازی ها و حسادت ها مرا قوی تر كرد و باعث شد 

نسبت به واكنش های منفی بی تفاوت باشم.
    نخستین بار در مسابقات دانشجویان جهان، 
قضاوت مســابقات مردان را برعهده داشتید و 
سال قبل هم فینال مسابقات فوتسال مردان جام 
باشگاه های جهان را سوت زدید. فكر می كنید در 
كار قضاوت به قله رسیده اید یا برای انجام كارهای 

بزرگ تر اشتیاق دارید؟
روزی كه تصمیم گرفتــم داوری را ادامه بدهم به ته ماجرا فكر 
كردم و دوست داشتم به چنین جایگاهی برسم. آن موقع اصال 
مسابقات بین المللی نبود و كسی فكرش را نمی كردم كه یك 
بانوی ایران به خارج از مرزها برود و یك مسابقه فوتبال یا فوتسال 
را قضاوت كند. خدا را شكر شــرایط به گونه ای پیش رفت كه 
خانم ها هم توانســتند پابه پای مردان در فهرســت 
داوران بین المللی قرار بگیرند. شــرایط فراهم 
شــد و من هم برای خواســته هایم جنگیدم. 
شاید خیلی جسارت بخواهد كه یك دختر 
16ســاله ایرانی وارد دنیای قضاوت شود 
و كارش را ادامــه بدهد. وقتــی فینال 
المپیك جوانان را ســوت زدم از طرف 
ســایت فیفا با من مصاحبه كردند و 
تصورشــان این بود كه زنان ایرانی 
حتی اجازه خارج شدن از خانه را 
هم ندارند. برایشان عجیب بود 
كه یك دختر ایرانی در چنین 
ســطحی قضاوت می كند 
اما حــاال ذهنیت ها تغییر 
كرده است. یادم هست كه 
یك بار تیم ملی زنان ایران را 
به خاطر نوع حجاب و پوشش 
بازیكنانش به مسابقات راه ندادند 
اما زنان ایرانی جنگیدند و حاال با همین پوشــش، مدال های 

جهانی و آسیایی می گیرند.
    وقتی فینال مسابقات فوتسال جام باشگاه های 
جهان را سوت زدید واكنش ها متفاوت بود. این 

واكنش های متفاوت برای شما ملموس بود؟
طبیعی است كه وقتی كاری انجام می دهید همه با شما موافق 
نخواهند بود. نكته مهم این است كه ساختار اصلی فوتبال ایران 

مثل فدراســیون فوتبال و كمیته داوران پشت سر من ایستاد و 
همین باعث شد واكنش ها روی كیفیت كارم تأثیر نداشته باشد. 
از خوشحالی مردم انرژی مضاعفی می گیرم و از طرفی انتقادها 
خللی در كارم ایجاد نمی كنــد. در این مدت كلیپ های زیادی 
در فضای مجازی دیده ام كه قضاوت من در مســابقات مردان را 
مصداق شعار حجاب محدودیت نیست می دانند. فكر می كنم 
این اتفاق می تواند برای همه ایرانی ها با هــر دیدگاه و تفكری 

خوشحال كننده باشد.
    تاكنون چندین مســابقه فوتسال مردان را 
قضاوت كرده اید. در این بازی ها پیش آمده كه از 
طرف بازیكنان مورد تمسخر قرار بگیرید یا اینكه 
نگاه جنسیتی باعث شود از شما به عنوان داور 

مسابقه حرف شنوی نداشته باشند؟
تا به حال با چنین مسئله ای مواجه نشــده ام چون انتخاب داور 
زن برای مسابقه مردان از ســال ها قبل در بسیاری از كشورهای 
جهان رواج پیدا كرده و یك موضوع عادی است. شاید برای برخی 
بازیكنان و مربیان خوشایند نباشــد اما وقتی مرجعی مثل فیفا 
صالحیت داور مسابقه را فارغ از نگاه های جنسیتی تأیید كرده 
باشد، آن داور مورد تأیید بازیكن و مربی قرار می گیرد. البته گاهی 
اوقات خودم دچار استرس و اضطراب می شوم. مثل بازی بارسلونا 
و شنزن كه استرس زیادی داشــتم و نمی دانستم كه از پس این 
بازی بزرگ برمی آیم یا نه. در آن بازی تصمیم گرفتم كوچك ترین 
توجهی به جنسیت بازیكنان داخل زمین نداشته باشم و خدارو 

شكر كه یكی از بهترین قضاوت هایم را انجام دادم.
    فكر می كنید دین خودتان را به زنان ایرانی كه 
می خواهند روی نگاه های جنسیتی خط بطالن 
بكشند و پا به پای مردان مسابقات ورزشی را سوت 

بزنند ادا كرده اید؟
اتفاقات مثبتی كه برای داوران زن ایران رخ می دهد، اعتبار ورزش 
كشور را باال می برد. االن فیفا نظرش این است كه داوران ایرانی 
هوش باالیی دارند و زن و مرد هــم ندارد. یك اتفاق مثبت دیگر 
این است كه حاال می شود اســم های جدید را به فهرست داوران 
بین المللی زن اضافه كرد كه پیش مقدمه اش ســوت زدن آنها 
در مسابقات باشگاهی و استانی اســت. االن نظر كمیته داوران 
فدراسیون فوتبال این است كه می شود تعداد داوران بین المللی 
زن را بیشتر كرد و فكر می كنم این خبرها نشانه های خوبی است. 
جز من نام زری فتحی و زهرا رحیمی در فهرست داوران بین المللی 
قرار دارد اما نمی توانم بگویم به تنهایی این مسیر را برای بقیه باز 
كرده ام. همه ما سوار یك كشتی هســتیم و برای رساندن آن به 

ساحل تالش می كنیم.
    با توجه به اینكه قانون محدودیت سنی برای 
قضاوت در فوتسال ملغی شده، فكر می كنید تا 

كی می توانید به كار داوری ادامه بدهید؟
اصرار برای ماندن در فهرست داوران بین المللی ممكن است این 
فرصت را از دختران جوانی كه آرزوی ورود به دنیا قضاوت را دارند 
بگیرد. از یك جایی باید به جوان ترها فرصت داد. اگر قرار باشــد 
هر داوری تا 45سالگی ســوت بزند این فرصت به داوران جوان 

نخواهد رسید.
    دوست دارید به كدام بازیكن اخطار بدهید؟

بازیكن مورد عالقه من كریس رونالدو است و معتقدم با تالش و 
پشتكار به هر چه خواسته رسیده. دوست دارم یك روز به رونالدو 
كارت زرد بدهم اما از آنجا كه داور فوتسال هستم هیچ وقت چنین 

شرایطی مهیا نمی شود.

هزینه های ســنگینی پرداخت كردم. یــك زن ایرانی هم 
می تواند به باالترین سطح قضاوت برســد اما سختی های 
زیادی را باید تحمــل كند. اگر در این مســیر قرار بگیرید 
تیرهایی به سمت شــما پرتاب خواهد شد كه گاهی اوقات 
زندگی خصوصی تان را هم درگیــر می كند. تصور من این 
است كه یك جاهایی باید تاوان یكسری كارها را بدهیم چون 
در برابر نسل های بعد مسئولیم. ما زنان بااستعدادی در ایران 
داریم كه می توانند در باالترین سطح قضاوت كنند اما یك 
نفر باید راه را برای آنها باز می كــرد و تاوانش را هم می داد. 
از اینكه توانســتم چنین ماموریتی را به ســرانجام برسانم 

خوشحالم اما این ماموریت خیلی برایم گران تمام شد.
    این ســنگ اندازی ها یا به تعبیر خودتان 
تیراندازی هایی كه در البه الی صحبت ها به آن 
اشاره می كنید از طرف چه كسانی بوده است؟

با وجود احترامی كه برای همه آقایان قائلم، فكر می كنم موفقیت 
یك خانم برای آنها پذیرفتنی نیســت. به هــر حال ما در یك 
جامعه مردســاالر زندگی می كنیم. 
هر چند اوضاع در مقایسه 
با 2 دهه قبل بهتر شده 
اما واقعیت ماجرا این 

سه مستند ورزشی ای كه باید ببینید 
  خاطرات یك قاضی

»خاطرات یــك قاضی« نــام تنها مســتند تاریخ 
سینمای ایران است كه با موضوع قضاوت در فوتبال 
ساخته شده و داســتان زندگی مسعود مرادی، داور 
بین المللی و بازنشسته فوتبال ایران را روایت می كند. 
مســعود مرادی داوری بود كه بازی های پرحاشیه 
بســیاری را ســوت زد و بیش از هر داور دیگری در 
فوتبال ایران خبرســاز بود. مســتند خاطرات یك 
قاضی در ســال1386 و زمانی كه مسعود مرادی با 
دنیای داوری خداحافظی نكــرده بود به كارگردانی 
محســن خان جهانی ســاخته شــد اما از آنجا كه 
داوران جزو قشــر مظلوم ورزش ایران هستند این 
 مســتند هم آنطور كه باید دیده نشــد و در آرشیو 

سینمای ایران بایگانی شد.

  صفر تا سكو
»صفر تا سكو« یكی دیگر از مســتندهایی است كه 
در سال1395 ساخته شد و مورد توجه اهالی ورزش 
قرار گرفت. مستند صفر تا سكو ساخته سحر مصیبی 
است و شهربانو، الهه و سهیال منصوریان در این فیلم 
نقش خودشان را بازی كرده اند. فیلم روایتی از زندگی 
پرفراز و نشیب خواهران منصوریان است كه همگی در 
سخت ترین شرایط رشــد كردند و قهرمان مسابقات 
جهانی ووشو شدند. مســتند صفر تا سكو كه مهتاب 
كرامتی، تهیه كنندگی آن را برعهده داشت، بخش های 
مهمی از زندگی ورزشی این سه خواهر شامل تمرینات 
با امكانات محدود و مشكالتی كه در مسیر بدل شدن 
به قهرمانان ورزشی داشته اند را روایت می كند و دست 

بر قضا با استقبال قابل توجه تماشاگران مواجه شد.

  من ناصر حجازی هستم 
ساخت مستندهای جذاب ورزشــی در سال های اخیر 
طرفداران بسیاری را به سمت این ژانر كشانده و به واسطه 
كثرت عالقه مندان به ورزش در كشــورمان مورد اقبال 
عموم هم قرار گرفته اند. این فیلم داستان زندگی ناصر 
حجازی را در 5 فصل روایت می كند. »من ناصر حجازی 
هستم« جزو پر سر و صدا ترین مستندهایی بود كه در 
یك دهه اخیر ساخته شد و به مرور زندگی ورزشی یكی 
از اسطوره های استقالل اختصاص داشت. در این فیلم 
جمعی از بازیگران مطرح ســینمای ایران مثل شهاب 
حسینی، بهرام رادان نقش آفرینی كردند و موسیقی متن 
هم كاری از رضا یزدانی بود كه خودش را یك استقاللی 
دوآتشه می داند. این فیلم پس از اكران خصوصی، در گروه 

سینماهای هنر و تجربه به نمایش درآمد.

مهسا قربانی زهرا رحیمی زری فتحی

ركورددار آمادگی جسمانی 
زری فتحی، یكی از داوران بین المللی فوتسال است كه سابقه قضاوت در مسابقات مهم بین المللی 
را دارد. او فارغ التحصیل رشــته فیزیولوژی است و در بین داوران آســیایی ركورد تست بدنی را 
در اختیار دارد. سطح قابل قبول در تســت بدنی بانوان 30 امتیاز اســت و او با كسب 62 امتیاز 
ركورددار اســت. فتحی از ســال1387 و در 20ســالگی در كالس های آموزش داوری ثبت نام 
كرد و از ســال1389 به طور رسمی وارد دنیای قضاوت شد. او از ســال1394 به فهرست داوران 
بین المللی وارد شده و از ســال 1396 نامش بین داوران الیت یا برگزیده آسیا قرار گرفته است. 
یكی دیگر از افتخارات داور بین المللی ایران این اســت كه در سال1397 به عنوان نخستین زن 
ایرانی، سرداور مسابقات دانشجویان جهان شــد و عملكرد درخشانی هم داشت اما قضاوتش در 
مسابقات بین المللی به خصوص در مسابقات فوتســال جام ملت های اروپا شهرتش را دوچندان 
كرد. زری فتحی كه در شیراز متولد شــده از مســی به عنوان محبوب ترین فوتبالیست دنیا نام 
می برد و در مورد تجربه قضاوت مســابقات مردان می گوید:»قضاوت مسابقات مردان یك تجربه 

منحصر به فرد است چرا كه مردان، بهتر از زنان فوتسال بازی 
می كننــد و در جریان بازی كمتر اعتــراض می كنند«. زری 
 فتحی عالوه بر داوری سال هاســت به عنوان معلم ورزش در 

شیراز فعالیت می كند.

بازیكنی كه داور شد 
از قدیم گفته اند، داوری كار نان و آب داری نیســت و به همین دلیل بیشتر داوران ایرانی در كنار 
قضاوت در محیط ورزش، شغل دوم هم دارند. زهرا رحیمی هم كه به تازگی در فهرست نهایی داوران 
و كمك داوران بین المللی ایران برای سال2020 انتخاب شده چنین شرایطی دارد و سال هاست 
در كنار كار قضاوت مسابقات فوتسال، به عنوان كارمند اداره دامپزشكی خراسان شمالی فعالیت 
می كند. او در سال های اخیر به عنوان داور فوتسال قضاوت های درخشانی در رقابت های داخلی 
داشته و حاال خودش را برای سوت زدن در مسابقات آسیایی آماده می كند. زهرا رحیمی در نوجوانی 
به اردوی تیم ملی سپك تاكرا دعوت شد اما ادامه فعالیت در فوتسال را ترجیح داد و بالفاصله بعد از 
خداحافظی با فوتسال وارد دنیای قضاوت شد. او ورودش به فهرست داوران بین المللی را یك فرصت 
می داند؛ »فكر می كنم در كار قضاوت باید از نو شروع كنم. باید قوانین را مطالعه كنم، زبان بخوانم 
و خوب تمرین كنم تا از پس قضاوت در مسابقات آسیایی بربیایم«. زهرا رحیمی باید در نخستین 
تورنمنت بین المللی بانوان كه در آسیا برگزار خواهد شد قضاوت كند و اگر نمره قبولی بگیرد به 

فهرست داوران برگزیده آسیا برای سوت زدن در مسابقات مهم 
بین المللی انتخاب خواهد شد اما همه مسابقات به دلیل شیوع 
كرونا لغو شده و باید دید داور بین المللی ایران برای نخستین 

بار كدام مسابقه آسیایی را سوت خواهد زد.

داور بازی های سرنوشت ساز 
مهسا قربانی كه عكس های قضاوتش در مسابقات فوتبال مردان آســیا سر و صدای زیادی به پا 
كرد، یكی از مشهورترین داوران زن ایران است. او فارغ التحصیل رشته مدیریت بازاریابی ورزشی 
است و سال هاست در مســابقات لیگ برتر فوتبال زنان قضاوت می كند. قربانی از سال2017 به 
فهرست داوران بین المللی فیفا وارد شده و می توان گفت مشــهورترین داور زن فوتبال در ایران 
است. شهرت او به خاطر این است كه به عنوان نخســتین داور زن فوتبال ایران، مسابقه مردان را 
سوت زد. او به عنوان داور چهارم دیدار ژاپن و كره جنوبی در مسابقات شرق آسیا انتخاب شد. در 
كارنامه مهسا قربانی می توان به قضاوت در مســابقات مقدماتی جام ملت های آسیا و رقابت های 
قهرمانی جوانان آسیا اشاره كرد. او حساس ترین مسابقه زنان آسیا بین كره شمالی و كره جنوبی را 
هم سوت زده و جزو داوران مورد اعتماد كنفدراسیون فوتبال آسیاست. مهسا قربانی در 29سالگی 
به عنوان یكی از داوران باتجربه فوتبال زنان شناخته می شود و این روزها خودش را برای مسابقات 
آسیایی پیش رو آماده می كند. او یكی از حامیان سرسخت ورود زنان به استادیوم های ورزشی است 

و می گوید در آینده ای نزدیك شــاهد ورود تماشاگران زن به 
ورزشگاه ها خواهیم بود. انسیه خباز مافی نژاد به عنوان كمك 
داور، مهسا قربانی را در مسابقات بین المللی همراهی می كند و 

هر دو جزو كم اشتباه ترین داوران آسیا هستند.
 از سال1394 به 
فهرست داوران 

بین المللی وارد شد. 
یكی دیگر از افتخارات 

داور بین المللی 
ایران این است كه در 
سال1397 به عنوان 
نخستین زن ایرانی، 

سرداور مسابقات 
دانشجویان جهان 

شد و عملكرد 
درخشانی هم داشت

به عنوان داور 
فوتسال قضاوت های 

درخشانی داشته 
و حاال خودش را 

برای سوت زدن در 
مسابقات آسیایی 
آماده می كند. در 

نوجوانی به اردوی 
تیم ملی سپك تاكرا 

دعوت شد اما 
فعالیت در فوتسال 

را ترجیح داد

به عنوان داور 
چهارم دیدار ژاپن و 
كره جنوبی انتخاب 

شد. كارنامه 
مهسا قربانی 

می توان به قضاوت 
در مسابقات 

مقدماتی جام 
ملت های آسیا 

و رقابت های 
قهرمانی جوانان 

آسیا اشاره كرد
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  گیم خاكستری
ایــن بــازی ایرانی كــه برای 
سیستم های رایانه ای طراحی 
شده، كار شــركت های ایرانی 
اســت. »بازی خاكســتری« 
)The GRAY( گیمی اســت 
كه در حوزه گیم های اكشــن 
طبقه بندی می شــود و شــما 
می توانید یك بازی »شوتر سوم 
شخص« را تجربه كنید. بازی 
از گرافیك بســیار خوبی سود 
می برد و داستان پركششی را 
هم برایش انتخــاب كرده اند. 
گیم پلی بازی نیــز مبتنی بر 
رویكرد ســنگرگیری اســت. 
شــخصیت های بازی شــما 
درحالی كه به سمت هدف شان 
می روند، پناه گرفته و به سمت 
دشمنان خود تیراندازی كرده 
و سعی می كنند آنها را از بین 
ببرند. اما داستان بازی چگونه 
است؟ در این بازی، با شخصیت 
اصلی مردی روبه رو هســتیم 
كه قصد دارد گذشــته اش را 
پس بگیــرد؛ چرا كــه در این 
گذشته مبهم قدرت و پسرش 
را از دست داده است. او سعی 
می كنــد رهبــری گروهی را 
عهده دار شــود تا به این هدف 
برسد، اما به واســطه اتفاقاتی 
كه برایش افتــاده جز یك نفر، 
به كســی دیگر اعتماد ندارد. 
این دو با هم همراه شــده و به 
سمت هدف شــان می رسند. 
طراحــی گرافیكــی بــازی 
سه بعدی و بســیار چشم نواز 
در استانداردهای جهانی است. 
در كنــار هیجــان موجود در 
بازی، می توانید از ســاح های 
 مختلــف و بــه روزی هــم 

استفاده كنید.

  شیطان در پایتخت
این شــما و این هم یك بازی 
ایرانی و رایانــه ای دیگر كه هم 
سرگرم كننده است، هم اكشن و 
هم تاریخی. اساساً بازی شیطان 
در پایتخــت، از روی وقایــع 
تاریخی طراحی شــده است تا 
آموزنده هم باشــد. سازندگان 
بازی از كودتای 28مرداد 1332 
برای تــم تاریخی بازی شــان 
اســتفاده كرده اند. این بازی را 
در كنار بازی ســال های سیاه 
می توانید جزو مواردی بدانید 
كه به این كودتــا پرداخته اند و 
در آن شكل گرفته اند. در واقع 
این بازی از شمال كشور و رمز 
نفت شــمال آغاز می شود كه 
به گفته ســازندگانش، كمتر 
در ماجرای كودتای ســیاه 32 
مورد توجه قرار گرفته. این بازی 
رویكرد كارآگاهی داشته و شما 
با اســتفاده از جســت وجوی 
محیط، صحبت بــا مظنونین 
و بازجویی از آنان، اســتفاده از 
آیتم ها در مكان مناسب، یافتن 
مدارك و سرنخ های مخفی شده 
در محیط و مــوارد دیگر، باید 
معما را حل كنید و به موفقیت 
برســید. در این بازی قتل های 
برنامه ریزی در شــمال كشور 
را باید پیگیــری كنید كه همه 
ســرنخ ها به پایتخت می رسد. 
این بــازی 27كاراكتر منحصر 
به فرد دارد كه هر كدام به نوبه 
 خودشان، باید داســتان را به 
پیش ببرند. طراحی گرافیكی 
بازی هــم دوبعدی و ســیاه و 
سفید و كاسیك اتفاق افتاده 

است.

جویندگانگذشته

كشفیكمعما

پنجشنبه
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همه ما مهدی اخوان ثالث، این شاعر پرآوازه معاصر و این كیمیاگر شعر فارسی را می شناسیم 
و حتی گاهی شعرهایش را زیر لب زمزمه می كنیم. اخوان زندگی پرفراز و نشیبی داشته كه 
بسیاری از آنها بر ما پوشیده است. در روزهایی كه موضوع راه اندازی خانه موزه بزرگ ترین 
گوینده قالب نو شعر فارســی، بحث داغ جامعه ادبی كشور است، سراغی از كوچك ترین 
فرزندش، دكتر مزدك اخوان ثالث گرفتیم تا بــا او دفتر زندگی خالق آثار ماندگاری چون 

»ارغنون«، »زمستان«، »آخر شاهنامه«، »از این اوستا« و... را ورق بزنیم.
پرنیانسلطانی

داســتان زندگی آقای شــاعر را باید از پیش از تولدش آغاز 
كنیم؛ از زمانی كه پدرش از یزد به مشهد كوچ كرد و فامیلی 
اخوان ثالث را برای خــودش برگزید. انتخــاب این فامیلی 
منحصر به فرد داستان جالبی دارد كه شنیدن آن از زبان پسر 
كوچك اخوان، خوشایندتر است؛ »زمان گرفتن شناسنامه كه 
رسید، 3برادر كه پدر پدرم، پدر مادرم و یك برادر دیگر بودند، 
فامیلی اَخوان را برای خودشان انتخاب كردند. اگر چه در عربی 
واژه »اِخوان« به معنی برادران است، اما غلط مصطلحی وجود 
داشت كه ایرانی ها اَخوان را به معنی برادران درنظر می گرفتند. 
گویا مأموران ثبت احوال آن زمان این فامیلی را قبول نمی كنند 
و می گویند فامیلی اخوان زیاد داریم، بنابراین باید فامیلی تان 
پسوند یا پیشوندی داشته باشد. برادرها پیشنهاد می دهند كه 
فامیلی شان »اخوان ثانی« شود! اما باز هم كارمندان ثبت احوال 
می گویند یك اخوان ثانی هم داریم. می خواهید فامیلی تان را 
اخوان ثالث بگذارید؟ و اینطور می شود كه فامیلی اخوان ثالث 

به معنی برادران سوم برای ما به یادگار می ماند«.

زمستان سال1307 در خراسان به دنیا آمد؛ سرزمینی كه از او یك شاعر 
تمام عیار ساخت و 62 سال بعد، آرامگاهش شد. ابتدا یك چشمش بینایی 
نداشت، اما به طور معجزه آسایی شفا پیدا كرد. شعر گفتن را از نوجوانی آغاز 
كرد و از همان سن كم پایش به انجمن های ادبی خراسان باز شد. شاعران 
پیشكسوت وقتی توانایی های این جوان را دیدند، به او تخلص »امید« دادند 
و از آنجا ما مهدی اخوان ثالث را با تخلص »م. امید« می شناســیم. مزدك 
می گوید: »بابا دیپلم آهنگری داشت. بعدها به عضویت آموزش وپرورش 
درآمد و معلم شــد. اما آن قدر یاغی بود و ضد سیستم حركت می كرد كه 
شاه او را بارها و بارها به شهرستان های مختلف فرستاد تا از پایتخت دورش 
كند. با این حال فعالیت های سیاسی و ضد شاهنشاهی اش متوقف نشد و او 
كماكان در مجات و روزنامه های آن زمان مطلب می نوشت و شعر سیاسی 
می گفت! تا اینكه درنهایت او را اخراج می كنند. در تمام این سال ها بابا، هم در 
مطبوعات می نوشت، هم شعر می سرود و كتاب منتشر می كرد، هم در رادیو 
گویندگی می كرد و اجرای برنامه های تلویزیونی را برعهده داشت، هم كتاب 
ویراستاری می كرد و هم در دانشگاه تهران به تدریس ادبیات دوره سامانی 

می پرداخت و با این كارها خرج زندگی مان را می داد«.

اخوان با بزرگان و فرهیختگان زمان خودش نشســت 
و برخاســت داشــت. مــزدك با بیــان خاطــره ای از 
شب نشینی های پدرش با این بزرگان می گوید: »وقتی 
جمع دوســتان بابا جمع بود، هركدام از آنها كاری انجام 
می داد. یكی جدیدترین شعرش را با صدای رسا می خواند، 
یكی ســاز می زد، یكی آواز می خواند و... . آخر شب كه 
می شد، من پنجره حیاط را می بستم تا صدا همسایه ها 
را اذیت نكند. بعد از ســال ها كه خانــه را واگذار كرده 
بودیم، به محله قدیمی مان رفتم تا از یكی از همسایه ها 
خواهش كنم به درخت هــای حیاط خانــه ما هم آب 
بدهد. همسایه مان من را كه دید، گفت: یادش بخیر، چه 
خاطراتی از همسایگی با شما داشــتیم. ما قبل از اینكه 
آخرین اثر شــهرام ناظری بیرون بیاید، آن را از آنطرف 
دیوار خانه مان می شــنیدیم. گاهی وقتی می دانستیم 
شب نشینی دارید، به فامیل و دوســت و آشنا هم زنگ 
می زدیم تا به خانه مان بیایند و پیشا پیش شعرهای جدید 

را بشنوند و قطعه های جدید موسیقی را گوش كنند. «.

عالقهمندیهایآقایشاعر
اخوان در كنار شعر و شاعری، عاقه مندی های دیگر 
هم داشت. مزدك می گوید: »بابا به طور حرفه ای تار 
می زد و اگر پدرش موسیقی را حرام نمی دانست و 
او را از ساز زدن منع نمی كرد، حتما نوازنده می شد. 
ضمن اینكه بابا به گل و گیاه هم خیلی عاقه داشت. 
تا جایی كه به تشویق او در حیاط كوچك خانه مان 
هر درختی كه فكرش را بكنید كاشــته بودیم؛ از 
مركبات بگیرید تا انجیر، شاتوت و... . اما بابا به همین 
هم راضی نبود و وسط حیاط، جایی كه ماشین را 
پارك می كردیم، 2، 3ردیف كاشی دقیقا به اندازه 
فاصله میان 2چرخ ماشین را كنده بود و آن را به یك 
باغچه كوچك تبدیل كرده بود كه در آن ســبزی 

خوردن می كاشتیم!«.

از مزدك اخوان ثالث كه متخصص بیهوشــی است، 
می خواهیم خاطره ای هم از پدر برایمان تعریف كند. او 
ما را به دوران كودكی اش می برد و می گوید: »من درسم 
خیلی خوب بود، اما یك روز مدیر مدرسه اصرار كرد كه 
حتما بابا به مدرسه بیاید. بابا هم پیام داد كه هر كاری 
دارید به مادرش بگویید. اما مدیرمان اصرار داشت كه 
حتما باید پدرت بیاید. خاصه بابا راضی شد و یك روز 
با من به مدرسه آمد. وقتی از مدیرمان پرسید چه كاری 
دارند، مدیر مدرسه مان گفت: راستش همه ما خیلی 
دلمان می خواست شما را از نزدیك ببینیم. هرچه فكر 
كردیم دیدیم هیچ راهی وجود ندارد، جز اینكه بگوییم 

به خاطر مزدك به مدرسه بیایید«.
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شاید برایتان جالب باشد بدانید شعر ماندگار زمستان چطور و در چه شرایطی خلق شد. ماجرا از این قرار است كه اخوان در دهه 30 و بعد از كودتای 
28مرداد، به زندان سیاسی افتاد و یك سال و نیم بعد آزاد شد؛ آن هم در شرایطی كه متوجه شد در نبودش دختردار شده و »الله« 11ماهه بود! 
بی مهری های دوستانش و شرایط سختی كه به دلیل بیكاری متحمل شده بود، باعث خلق شعر ماندگار زمستان شد؛ شعری كه در سال های خفقان 
پس از كودتا حكم سرود ملی ایرانیان را داشت! اینطور كه مزدك می گوید دوستان قدیمی و صمیمی اخوان از ترس اینكه مبادا انگ دوستی با یك 
زندانی سیاسی، دامن آنها را هم بگیرد، هر جا او را می دیدند، خودشان را به ندیدن می زدند و سامش را بی پاسخ می گذاشتند. اگر هم دیگر رودررو 
شده بودند، به اكراه دست دوستی اخوان را می فشردند؛ انگار كه غریبه ای دیده و او را نمی شناسند! به این ترتیب برای شاعری كه زندگی اش را وقف 

اعتقادش كرده و از كار اخراج شده بود، روزگار تلخی ساختند كه باعث ایجاد یكی از ماندگارترین شعرهای ادبیات معاصرمان شد.

اما فعالیت های سیاسی اخوان می توانســت برایش گران تر هم تمام شود! مزدك 
می گوید: »بابا برایمان تعریف می كرد كه قبل از كودتای 28مرداد سال 32، یكی از 
شعرهایش برگزیده جشنواره ای در شوروی آن زمان شده بود. قرار بود برای دریافت 
جایزه به شوروی برود كه اتوبوسی كه سوارش بود، در مسیر فرودگاه خراب شد و به 
پرواز نرسید. وقتی این جشنواره به پایان رسید و فعاالن سیاسی به كشور برگشتند، 
كودتا شده بود و به همین دلیل شاه دســتور اعدام همه شان را صادر كرد! درواقع 

بابا قسر در رفت و اگر به آن پرواز می رسید، شاید در همان روزها اعدام می شد!«.

شهریورماه1357،بعداز
سالهامستأجری،باالخره

صاحبخانهشد.خانهكوچكی
درخیابانفاطمیخریدكه

همانخانهموزهاخوانمیشود

محمدرضاشفیعیكدكنی
كیمیاگریكهكلماتراطالمیكرد

محمدرضا شفیعی كدكنی، اخوان 
را كیمیاگری می دانست كه كلمات 
فارسی را به طا تبدیل می كرد! او 
در شــعر معروف »این شب ها«، 
خطاب به اخوان ســروده اســت: 
»در این شــب ها كه گل از برگ و 
برگ از باد و باد از ابر می ترســد/ 
تویــی تنها كــه می خوانی/ رثای 

قتل عام و خون پامــال تبار آن شــهیدان را... «. شــفیعی كدكنی در 
جای دیگری می گوید: »اخوان مشــكل شــعر حافــظ را برای من حل 
كرد! من از مشــاهده احوال و زندگی اخوان متوجه این نكته شــدم كه 
 چرا حافــظ »خرقه زهد« و »جام مــی« را »از جهت رضــای او« با هم 

می داشته است«.

ملكالشعرایبهار
اینجوان،شاعربزرگیخواهدشد

اخوان وقتــی فقط 18-17ســال 
داشت، یك بار به دیدار ملك الشعرای 
بهار می رود و در محضر استاد، قصیده 
»اردیبهشت« را می خواند. پسر بهار 
درباره این دیدار می نویســد: »پدر 
چندان ســرحال به نظر نمی رسید. 
گویی حوصله ما را نداشــت. اخوان 
به آرامی با همان كشــش های زیبا 

در بیان خویش ابیات را می خواند. چند بیتی كه از قصیده خوانده شــد، پدر 
ناخودآگاه از پشتی جدا شد، نگاه را از طاق برگرفت. به اخوان خیره شد. شانه ها 
را جلو داد و مسحور قصیده اخوان و سرایش او شد... دیرگاه شب بود. پدر حالی 
داشت. در فكر بود. بی آنكه پرسشی كرده باشم گفت: عجب جوان بااستعدادی. 

در همین سن و سال جوانی شاعری پخته است. او شاعر بزرگی خواهد شد«.

سیمینبهبهانی
زایرانتونمادی،تونشانی!

سیمین بهبهانی پس از درگذشت 
اخوان برایش شــعر زیبایی سرود 
كه به خوبی نشانگر جایگاه او بین 
دیگر ادیبان و شاعران معاصر است؛ 
»ای شاه سواران كه ســراپا دل و 
جانی/ چون است كه با كوكبه مرگ 
روانی/ تابوت تو عرش اســت كه 
اینگونه روان اســت/ هر گوشه به 

دوشی كه ز فضل است جهانی/ یك كاهكشان اختر تابنده پِیت هست/  ای 
عرشه تابوت كه خورشیدكشانی/  ای دوست به غربت همه با یاد تو بودم/ 
زان رو كه ز ایران تو نمادی، تو نشانی/ یك عمر حدیثت همه غم های وطن 
بود/ غم كشت تو را، نیست در این جای گمانی/  ای كشته غم، خاك تو از 

اشك دهم آب / تا سبز شوی، ساقه كنی، ریشه دوانی.«

نادرابراهیمی
یكآوازكوچهباغیقدیمیبود...

نــادر ابراهیمی، داســتان نویس 
نام آشنای معاصر هم درباره مهدی 
اخوان ثالــث می گویــد: »مهدی 
اخوان ثالــث در موجودیتش یك 
آواز كوچه باغی قدیمی بود در شهر 
كوچه های قدیمــی. هیچ آوازی 
دیگر آن كوچه باغی خالص محزون 
نخواهد شــد. مهدی اخوان ثالث 

با حرفه مقدس عاشقی وطن، ناگزیر از شــهر رؤیاهای دور با دست های 
پر از رؤیا می آید. اگر بزرگانی چون مهدی اخوان ثالث نباشند، اسرافكار 
در عزت بخشیدن به خاك و غلوكننده در شــیفتگی نسبت به نمادها و 
نمایه های ملی و میهنی، بیم آن می رود كه رســم دوست داشتن خار و 

خاك وطن فراموش شود یا به مخاطره بیفتد«.

آن قدر شاعر بزرگ و منحصر به فردی بود كه نه فقط مردمان سرزمینش، بلكه بزرگان ادب و فرهنگ و هنر كشور را هم تحت تأثیر قرار داده بود. در ادامه بخشی از مهم ترین نقل قول هایی كه درباره اخواندرچشمدیگران!
خالق ماندگارترین شعرهای معاصر شده، می خوانیم.

1307

1326

1329

1330

اسفندماه سال 1307در 
مشهد متولد شد.

با فارغ التحصیلی در رشته 
آهنگری، به عضویت 

آموزش وپرورش درآمد.

با دخترعمویش، ایران 
)خدیجه( اخوان ثالث ازدواج 

كرد.

نخستین مجموعه شعرش 
با عنوان »ارغنون« منتشر 

شد.

1338

توس، پسر اولش به دنیا 
آمد و مجموعه شعر »آخر 
شاهنامه« انتشار یافت.

1342

دخترش، تنسگل متولد شد 
و تنها 4روز بعد از به دنیا 

آمدنش، درگذشت.

1344

»از این اوستا« منتشر شد، 
پسرش  زردشت به دنیا آمد و 

برای بار دوم به زندان افتاد.

1345

چاپ نخست منظومه 
»شكار« صورت گرفت.

1357

»بدعت ها و بدایع نیما 
یوشیج«، »دوزخ اما سرد« 

و »زندگی می گوید اما باید 
زیست« را منتشر كرد.

1361

»عطا و لقای نیما یوشیج« را 
به چاپ رساند.

1368

مجموعه شعر »ترا  ای كهن 
بوم و بر دوست دارم« منتشر 

شد.

1369

به اروپا سفر كرد و در چهارم 
شهریور ماه در بیمارستان 

»مهر« تهران چشم از دنیا 
فروبست.

1333

به زندان سیاسی افتاد و وقتی 
در زندان بود، فرزند اولش، 

الله متولد شد.

1335

 دومین مجموعه شعرش 
 با نام »زمستان« 

منتشر شد.

1336

دختر دومش »لولی« به 
دنیا آمد.

1336

در رادیو مشغول 
به كار شد.

1348

»پاییز در زندان« و 
»عاشقانه ها و كبود« را منتشر 

كرد و برای كار در تلویزیون به 
آبادان رفت.

1350

فرزند آخرش مزدك علی به 
دنیا آمد.

1355

»در حیاط كوچك پاییز در 
زندان« به چاپ رسید.

1356

به تدریس در دانشگاه های 
تهران، ملی و تربیت معلم 

پرداخت.

اگر می خواهید بیشتر درباره زندگی پرخیر و بركت و در عین حال پرفراز و نشیب شاعریازدیارخراسان
مهدی اخوان ثالث بدانید، سالشمار زندگی او را از دست ندهید. در این گزارش كوتاه 

مهم ترین اتفاقات عمر 62ساله آقای شاعر را با هم مرور می كنیم.

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گفت وگو 

را ببينيد



سرگذشت تلخ یك فاتح
اما تاریخ همیشه با موفقیت های بزرگ، سر عناد داشته است. نمونه اش هم همین موفقیت و 
شهرت سورنا. وقتی كه خبر این پیروزی به ایران و دربار رسید، او بیش از گذشته ارج و قرب 
پیدا كرد. گفته می شود سورنا كه نفر دوم مملكت بعد از شاه بود، تنها كسی بود كه اجازه 
داشت تا هنگام تاجگذاری، شاه كمربند شاهی را ببندد. آرد نیز وقتی این پیروزی و موفقیت 
و شادی مردم را دید، به وحشت افتاد؛ چرا كه سرگذشت شاهان پیش از خود را به خوبی 
می دانست. به روایتی، سورنا توسط این پادشاه كشته شد. شكست حران را بزرگ ترین 
شكست روم باستان از ایران و به تعبیری بزرگ ترین شكست غرب از شرق می دانند. هرچند 

این رویارویی ها منجر به شروع جنگ هایی چند صدساله بین طرفین هم شد.

مردی محبوب تر از پادشاه

عقب نشینی های تاكتیكی ایرانیان

كشته شدن كراسوس

كراسوس و دست درازی به ایران

بلندپروازی كراسوس روزگار اشك سیزدهمشجاع ترین ایرانی زمان

سورنا، سردار ایرانی موفق شد سنگین ترین شكست تاریخ 
روم باستان را به آنها وارد كند

بزرگ ترین شكست 
غرب از شرق

13رصد خانه
در تاریخ ایران و البته نزد شهروندان ایرانی، از سورنا 
همیشه به نیكی یاد می شود؛ سردار بزرگ ایرانی در 
دوره اشــكانیان كه هم آدم خردمندی بوده، هم در 
جنگاوری و شجاعت رودســت نداشته است. ضمن 
اینكه یكی از سنگین ترین شكست های تاریخ روم 
باستان را هم به آنها وارد كرد. حاال اگر حكایت اسارت 
امپراتور روم توسط شاپور اول را كنار بگذاریم، رسماً می توان ادعا كرد كه سورنا 
بزرگ ترین شكست تاریخ رومیان را به آنها وارد آورده است. با توجه به شخصیتی 
كه داشت و همچنین مهارت نظامی و محبوبیتی كه نزد ایرانیان و ارتش ایران 
یافته بود، شهرت او در زمان خودش فراگیر شده و همین شهرت، پا به تاریخ 

گذاشت و ماندگار شد. درباره این سردار بزرگ ایرانی بیشتر بدانیم و بخوانیم.

خانه گردی

  كسب درآمد از آپارات
در پلتفرم هــای نمایش ویدئوی 
خارجی، ســازوكارهای بســیار 
دقیقی برای كسب درآمد طراحی 
شــده. یعنی چه؟ یعنی شما به 
 عنوان تولیدكننده محتوا، این حق 
را دارید كه از درآمد كلی پلتفرم 
یا سایت نمایش، بهره مند شوید. 
این ایده تا مدت هــا در ایران یك 
 رؤیا بود، اما حــاال پلتفرم آپارات 
این امكان را فراهم كرده تا بتوانید 
از ویدئوهای تولید شده، درآمدی 
هم داشته باشــید. این درآمد از 
درصدی كه از ناحیــه تبلیغات 
جذب شده به محتوای شما حاصل 
می شود، به  دســت می آید. البته 
مبلغ درنظر گرفته شده قطعاً به 
میزان نمونه های خارجی نیست، 
ولی برای شــروع بــدك به  نظر 
نمی رســد. ضمن اینكه در مورد 
نمونه های خارجــی نیز ما چون 
با مشكل تحریم روبه رو هستیم، 
به سختی می توانیم مستقیم وارد 
شویم. هرچند شنیده شده چند 
نفری ازجمله یك كارگردان، موفق 
به این كار شده و درآمد خوبی هم 
داشــته اند. اما به هر حال نمونه 
داخلی آپارات دم دســت هست. 
ضمن اینكه شــما اگــر در ادامه 
مسیر حرفه ای تر هم ظاهر شوید، 
می توانید اقدام به همكاری های 
پول سازتر دیگری هم كنید. پس 
یكی از فعالیت های رایج شما در 
زمان های خانــه ماندن، می تواند 
تولید محتواهای به درد بخور برای 
كســب بیننده و به منظور كسب 
درآمد باشد؛ هرچند كم. كم كم 
كه به پیش بروید، وضعیت بهتر 
خواهد شد. به این منظور نخستین 
قدم ثبت نام شما در پلتفرم آپارات 

است.

  عروسك بافی
به طــور كلــی هنــر بافتنی ها، 
می توانــد یكی از كارگشــاترین 
ایده ها بــرای وقت گذرانی مفید 
شما در خانه باشــد. اما بافتنی ها 
خودشــان یك دنیــای بی پایان 
بــوده و شــامل مــوارد زیادی 
می شــوند. در این جا قصد داریم 
به شما پیشــنهاد عروسك بافی 
را بدهیم كه شــاخه ای از همان 
هنــر بافتنی هاســت. در عالقه 
بچه ها بــه عروســك ها كه جای 
شك و شبهه ای نیست. اما بیشتر 
عروسك ها پالســتیكی و آهنگی 
و حتی چوبــی و... هســتند. اما 
عروســك های كاموایی و بافتنی، 
هم زیبایی چشــم نوازتری داشته 
و هم گرم تــر و صمیمی تر به  نظر 
می رسند. به همین دلیل است كه 
می توانید با آموزش عروسك بافی، 
هم وقت هــای فراغت تــان را به 
خوبــی بگذرانید، هــم در ادامه 
راه بــه درآمدزایــی هم برســید. 
عروسك هایی كه در این حوزه تولید 
می شوند، هم قابلیت شست وشو 
داشته و هم در ده ها و صدها مدل 
متنــوع می توانند تولید شــوند. 
می توانید نمونه هــای قالب بافی 
و بافتنی شــان را یاد بگیرید و در 
خانه مدام عروسك ببافید. به این 
منظور شــما نیاز به آموزش های 
موجــود داریــد كــه به صورت 
ویدئویی در اینترنت موجود است. 
همچنین نیاز به وســایلی چون 
كامواهای رنگارنــگ، یك جفت 
میل با شماره های مورد نیاز، سوزن 
كاموادوزی، پنبه قابل شست و شو، 
پارچه جیــر آبی و مشــكی برای 
چشم ها، چســب مایع، مدادهای 
رنگی برای رنگ آمیزی بخش های 

مختلف و... خواهید داشت.

شغل تولید ویدئو

خالق عروسك ها

پنجشنبه

شماره 100
29 آبان 1399 

عیسی محمدی

در ایران باستان، اصالت داشتن خانواده ها و خاندان ها از اهمیت زیادی برخوردار بود. طوری بود 
كه اگر فردی حتی مهارت و شجاعت باالیی هم داشت و سرش به تنش می ارزید، ولی خاندان مهم 
و شاخصی نداشت، به مشكل می خورد. چنین بود كه حتی وقتی اشكانیان می خواستند حكومت 
بسازند، یك جورهایی خودشان را به هخامنشــیان وصل می كردند تا نگاه عمومی را هم جلب 
كنند. سورنا یا سردار سپهبد رستم سورن پهلو، از این دست افرادی بود كه اصالت خانوادگی اش 
تأیید شده بود. او فرزند آرخش و ماسیس بود كه در سني كم، موفق شده بود نفر دوم امپراتوری 

اشكانیان بشود؛ فردی كه می گفتند حتی از شاه اشكانی هم محبوب تر و مهم تر است.

كراسوس همینطور پیش می رفت و خبری از ایرانیان نبود. تا اینكه سر و كله ارتش ایران هم پیدا شد. 
سورنا دستور به عقب نشینی تاكتیكی داده بود تا عمالً دشمن را به سرزمین های دشت مانند بكشاند كه 
قدرت مانور بیشتری داشته باشند. به نیروهای پشتیبانی هم دستور داده بود كه به صورت زنجیره وار، از 
طریق ارابه آب و آذوقه به سربازان برسانند. ایرانیان مشكلی در پشتیبانی نداشتند. ضمن اینكه پارتی ها 
با حوصله تمام ایستاده بودند و حمله نمی كردند. رومیان حسابی خشمگین شده و حمله را شروع كردند. 
رومی ها در ابتدای امر موفق به شكست ایرانیان شدند. طرفین سپاه آنها هم وقتی دیدند كه اوضاع چنین 
است، به ارتش ایران حمله كردند. اما همه اینها تاكتیك سورنا بود برای به دام انداختن رومیان. وقتی 
كه ارتش ایران عقب نشینی كرده و ارتش روم با تمام نیروها حمله كردند، سواران ایرانی كماندار 

از چپ و راست، شروع كردند به حمله كردن.

این سواران مهارت های عجیبی داشتند. مثل اینكه به سمت رومی ها 
می آمدند و در صد قدمی آنها، تیراندازی می كردند و وقتی تیرهایشان 
تمام می شد، عقب نشینی می كردند. كمان های سبك ولی پرقدرت، 
تیرهایی با تیزی و استحكام باال و مهارت در تیراندازی هنگام استقرار 
بر اسب در حال حركت و...، باعث شد تا رومی ها حسابی غافلگیر شوند. 
سربازان رومی مدام به هم فشرده تر می شدند تا این تیرها تمام شود. 
اما پایانی در كار نبود. در چنین وضعیتی بود كه بدنه اصلی ارتش ایران 
كه عقب نشینی تاكتیكی كرده بود، شروع به حمله كرد. كراسوس به 
پسرش دستور داد به قلب دشمن یورش ببرد. اما او هم نتوانست كاری 
از پیش ببرد. در نهایت، پسر كراسوس به سبك رومی ها خودكشی 
كرد تا اسیر نشود. خود كراسوس هم بعد از نابودی مطلق ارتش خود، 
عقب نشینی كرد. اما سرانجام در یك سرزمین باتالقی گیر افتاده و 
توسط ارتش ایران به فرماندهی سورنا محاصره شدند. او به زبان رومی 
از دشمن درخواست تسلیم كرد. كراسوس توسط گروه موافق تسلیم 

كشته شده و سر او برای سورنا فرستاده شد.

از آن طرف امپراتوری روم هم تازه شــكل گرفته بود. مناطق تحت فرمان 
رومی ها در این دوره تقسیم شــده و به پمپئی، جولیوس سزار و كراسوس 

رسید. آنها ســوریه را تحویل همین جناب لوچینیوس كراسوس دادند؛ 
یكی از سیاسیون ثروتمند و معتبر رومی كه در سابقه كاری اش، 

سركوب شورش بردگان به فرماندهی اسپارتاكوس را داشت. 
جولیوس سزار هم كه به واسطه تصرف سرزمین های گل، 
حسابی توی چشم بود. سرزمین گل شامل بخش هایی 
از اروپای غربی فعلی است؛ یعنی شامل فرانسه، بلژیك، 
غرب سوئیس و بخشــی از هلند و آلمان. اما این جا 
یك مشــكلی بود، این كراســوس به موفقیت های 
رقبای خودش حســادت می كرد و به همین دلیل 
می خواست كه خودی نشــان بدهد. او به سوریه 
قانع نبود و قصد داشت كه كارهای بزرگی بكند. 
ولی دست و بال او توسط سنا بســته شده بود. 
هرچند آخرش راه حل را از دل همین قانون های 
سنا پیدا كرده و شــروع كرد به دست اندازی به 

مرزهای ایران.

كراسوس دوست داشــت كه افغانستان و 
پاكستان فعلی و هند را هم در كنار ایران، 
به تصرفاتش اضافه كند. جولیوس سزار هم 

خیلــی او را تهییج و تحریــك می كرد كه به 
این حمله ها دســت بزند. حاال چرایش را كسی 

نمی داند. البته مردم روم چنــدان عالقه ای به جنگی جدید 
نداشتند. جنگ های قبلی و درگیری با ژرمن ها و اقوام برتانی 
و فرمانروای سرزمین پونت در آســیا، حسابی آنها را خسته 
كرده بود. اما كراسوس گوشش به این حرف ها بدهكار نبود. 
به همین دلیل روزی كه از شهر خارج می شد تا فتوحاتش 
را آغاز كند، توســط مردم هو شــد. اما او از پمپئی كه به 
خوشــنامی شــهره بود، كمك گرفت تا از این وضع خارج 
شود. كراسوس از سزار هم كمك گرفت و گروهی از ارتش 
او برای كمك آمدند. ارتش او سربازانی داشت كه لباس ها و 

سالح های خیلی سنگینی داشتند.

همسایه با روم باستان
بگذارید كمی عقب تر برگردیم. هخامنشــیان، بزرگ ترین امپراتوری زمان خودشان، 
توسط اسكندر مقدونی فروپاشیدند. بعد از اسكندر، قلمرو فراوانی كه به دست آورده بود، 
به سردارانش رسید و در نتیجه، ایران نیز وارد دوره سلوكیان شد. سلوكیان چندان در 
ایران دیرپا نبودند و اشكانیان، موفق شدند كه آنها را برای همیشه اخراج كنند و سلسله 
خودشان را بسازند. در همین دوره ها هم بود كه امپراتوری روم باستان شكل گرفته بود 

و ایران و روم، عماًل همسایه شده بودند.

پاسخ كوبنده فرستاده ایران
كراسوس به پادگان های مرزی ایران كه سربازان كمی داشت، حمله آوردند و موفق به 
فتح آنها شدند. باقیمانده ســربازان ایرانی به داخل كشور فرار كردند تا خبر این تجاوز 
رومی ها را به ارتش و شاه ایران بدهند. اما كراسوس به انطاكیه بازگشت تا مجدد حمله 
كند. او فرستادگانی به ارمنستان و آسوریان فرســتاد تا ارتش های آنها را هم در كنار 

خودش داشته باشد. 

سورنا در چنین شرایطی بود كه سپهبد سپاه 
ایران شــد. اصالت خانوادگی وی و همچنین 
دلیری و مهارت جنگی اش، باعث شده بود تا 
حتی غیرایرانی ها هم از او به بزرگی یاد كنند. 
پلوتارك، مورخ یونانی درباره این شــخصیت 
نظامی چنین گفته است: »سورنا در دلیری و 
توانایی پیشروترین پارتی/ ایرانی دوران خود 
بود«. به گفته همین مورخ، ســورنا قدی بلند 
داشته و خیلی هم خوش چهره بوده است؛ یعنی 
دقیقاً چیزی شبیه به همین قهرمانان اسطوره ای 
كه در فیلم های تاریخی هالیوودی مشــاهده 
می كنیم؛ شجاع و قدبلند و خوش چهره و در 
قامت یك سوپراستار. نكته دیگر اینكه برخی 
نیز مطالعاتی انجام داده اند تا ثابت كنند سورنا، 

همان رستم افسانه ای شاهنامه است.

سلوكیان كه 60سال بر ایران حكومت كردند، 
مردم را خیلی اذیت می كردنــد. همین اذیت 
و آزارها و مالیات های ســنگین باعث شــد تا 
قوم پارت در شمال شرقی ایران به پا خاسته و 
دیگر قبایل این منطقه را علیه سلوكیان متحد 
كند. رهبر پارتی ها ارشــك نام داشت. جالب 
اینكه چون در منطقه ای كوهســتانی بودند، 
می توانستند به سلوكیان حمله كنند و در عین 
حال از حمله آنها در امان بمانند. این ســبك 
جنگیدن، بعدها روش منحصــر به فرد آنها در 
جنگ علیه دشمنان شد. بعد از ارشك، برادرش 
تیرداد به شاهی رســید و توانست سلوكیان را 
شكست داده و رسماً شاه ایران شود. سرانجام 
كار به آرد یا اشك سیزدهم رسید؛ پادشاهی كه 
توسط خاندان معتبر سورن هم حمایت می شد.

سرزمین گنج های نادر
كالت نادری، 145كیلومتر با مشهد فاصله دارد. می گویند وقتی نادر از فتح هند بازگشت، 
 گنج هــای بی شــمارش را در این منطقه دفــن كرد. چرا؟ چــون از حیث كوهســتانی و 
صعب العبور بودن، اجازه می داد به راحتی از آن دفاع كنند. نقل است كه حتی تیمور لنگ نیز 
 در فتح این منطقه شكســت خورد. این منطقه را سرزمین گنج های پنهان یا گنج های نادر 

نیز می نامند.

يك عكس

ایرانی ها در تعارف زیاده روی می كنند
یكی از بزرگ ترین سیاحان فرانسوی قرن 
هفدهم میــالدی را ژان باتیســت تاورنیه 
می دانند؛ كســی كــه هم عصر بــا روزگار 
صفویه بود و 6بار به مشرق و 9بار به ایران 
ســفر كرده بــود. حاصل این ســفرها نیز 
سفرنامه هایی از این زمان هاست كه باعث 
شده تا به تصویری كامل تر از زندگی و عصر 
مردم زمانه برسیم. هرچند كه همیشه هم 
جای اما و اگرهایی وجود دارد. در بخشــی 
از ســفرنامه او به ایران، دربــاره اصفهان 
 چنین آمده اســت كه به زبــان امروزی، 

بازنگاری كرده ایم:
»چیزی كــه از اســناد ثبت شــده ایرانی 
دســتگیرم شــد، این بود كه اصفهان قبل 
از این، 2روســتا یا قریه به هم پیوسته بود؛ 
یكی متعلق به حیــدری و دیگری متعلق 
به نعمت اهلل. هنوز هم این شــهر به 2محله 
تقســیم شــده؛ یكی حیــدری و دیگری 
نعمتی. غالبا مشاهده می شود كه اهالی به 
2دسته تقسیم می شوند تا با هم نزاع كنند، 
چون هركدام دوســت دارند ثابت كنند كه 
محله شان بهتر اســت... تا به حال متوجه 
شــده ام كه مذهب هر ملتی، نقش بسیار 
 مهمی در شكل دادن عادت های آن دارد... . 
در مورد ایرانی ها هم به این نتیجه رسیدم 
كه عالقه زیادی دارند تــا از آینده بدانند. 
به همین دلیل سعی می كنند به منجمان 
مراجعه كنند و این گروه اساســا در بیشتر 
امــور ایرانی ها، نقــش مهمــی در حوزه 
مشــاوره دارند... از نكته های جالبی كه در 
ایران دیدم، این بود كــه وقتی 2نفر با هم 
دعوای شان می شود، با مشت و لگد به جان 
هم نمی افتند، بلكه برخالف جاهای دیگر 
دنیا، با فحش و نفرین به جان هم می افتند و 

كمتر خبری از مشت و لگد است... ایرانی ها 
عالقه زیادی به احترام دیدن دارند و همین 
باعث می شــود تا اقدام به كارهای خاصی 
كنند؛ مثاًل تملق و پوشیده نگه داشتن، جزو 
راهكارهایی اســت كه به این منظور انجام 
می دهند تا احترام بیشــتری كسب كنند. 
هدیه دادن و هدیه  گرفتــن و تعارف كردن 
هم راه هایی به این منظور است. معموال هم 
زمان خاصی برای تفریح ندارند یا اینكه در 
این زمینه اطالعات كمی دارند... ایرانی ها 
وقتی كه پیش بزرگان فامیل یــا قوم و یا 
شهرشــان می نشــینند، ســعی می كنند 
احترام زیادی را رعایت كنند. به این منظور 
دوزانو می نشینند و این نوعی احترام كردن 
به طــرف مقابــل اســت. بدین ترتیب كه 
پاشنه های پا زیر نشیمنگاه قرار می گیرد. 
معموال هم هر كســی می داند كه  شــأن 
اجتماعی و خانوادگــی اش ایجاب می كند 
كجا بایــد بنشــیند و بدین ترتیب و طبق 
یك قانون نانوشته، هر كسی جای نشستن 
و اســتقرار خودش را در چنیــن محافلی 
می داند. نكته بعدی هم اینكه ایرانی ها در 
تعارف كردن به شــدت زیاده روی می كنند 
و نه تنها این كار را زشــت نمی شمارند كه 
می گویند این كار نوعی تواضع است. زنان 
همیشه در خانه می نشینند و وقتی مهمانی 
از خارج خانه وارد شود، دیگر همه امور به 
اختیار مرد خانه اســت و باید ترتیب همه 
كارها را بدهد. ســرگرمی زن ها این است 
كه منتظر روز حمام بماننــد و لباس های 
زیبای شان را با خودشان ببرند تا به زن های 
دیگر نشان دهند. همچنین تنقالت زیادی 
می برند تا در آن روز با زن های دیگر حسابی 

خوش بگذرانند... «.

يك سفر نامه

باركد را اسكن كنید و 
پادكست این گزارش را 

بشنويد

هانیبال و حمله غافلگیرانه
یكــی از عجیب تریــن جنگ هــای تاریخ 
باستان را حمله كارتاژی ها به رم می دانند 
و یكی از بزرگ تریــن و البته بی رحم ترین 
استراتژیســت های تاریخ را هــم هانبیال 
می دانند كه روزگاری، فرمانروای كارتاژ بود 
كه بعد از مرگ پدر و برادرخوانده اش، به این 
مقام رســیده بود. هنوز هم ماجرای حمله 
هانیبال به رم، به عنوان یكی از عملیات های 
كالسیك جهان در حوزه غافلگیری و سرعت 
عمل تدریس و بررســی می شود. اما چطور 

چنین اتفاقی افتاد؟
می گوینــد كــه او را بایــد خونخوارترین 
فرمانده زمان باستان دانســت؛ فردی كه 
نفرت عجیبی نســبت به رومی ها داشت و 
ســرانجام نیز این نفرتش را با حمله به روم 
باســتان عملیاتی كرد. كارتاژ، تمدنی بود 
كه با محوریت شــمال آفریقا شكل گرفته 
بود و مركز آن همین تونس امروزی بود. او 
در 248 قبل از میالد در تونس فعلی به دنیا 
آمد. در تاریخ آمده است كه پدر هانیبال كه 
رؤیای غلبه بر رومیان را داشت، از كودكی 
به فرزندش آموخت كه بایــد كینه دار آنها 
باشــد. درواقع بذرهای نفرت را در ذهن و 
قلب او كاشت و همین امر باعث رفتارهای 
وحشــیانه او علیه رومیان و دیگران شــد. 
برخی مورخان نوشته اند كه كارتاژی ها به 
قدری وحشی بودند كه حتی در مراسمی، 
500پسر از خاندان های اشرافی را زنده زنده 
در آتــش ســوزاندند تــا به نوعــی نقش 
 قربانی برای خدایان شــان را بازی كنند و 
رفع بال شــود و اما بعد، برســیم به حمله 
هانبیال بــه رم. رومیان، به عنــوان یكی از 
2ابرقدرت مطلق جهان باســتان در كنار 
ایرانیان، تصور نمی كردنــد كه كارتاژی ها 

و هانیبال، بتوانند حمله سختی علیه شان 
داشته باشند. اما هانیبال یكی از بزرگ ترین 
و غافلگیرانه ترین حمله های دوران باستان 
را انجــام داد. او درواقع ارتــش كارتاژ را از 
جایی كه رومی هــا حتی خیالــش را هم 
نمی كردند، حركت داد و از پشــت سر به 
آنهــا حمله كــرد. او به پدرش قــول داده 
بود كه رومیان را شكســت دهــد. قاعدتا 
بایــد از طریق دریــای مدیترانــه حمله 
می كرد. اما این، مســیری بود كه رومیان 
انتظارش را می كشــیدند و نیروی دریایی 
قدرتمند آنها هم اجــازه چنین حمله ای را 
نمی داد. بنابراین هانیبــال تصمیم گرفت 
از رشــته كوه های آلپ كه جزو مرتفع ترین 
و صعب العبورترین كوه هــای اروپا بودند، 
عبور كند. همه در ابتدای امر از این تصمیم 
هانیبال شــگفت زده شــدند؛ ضمن اینكه 
ارتش او سابقه حركت در چنین جغرافیایی 
را هم نداشت. گفته می شود كه او نیمی از 
ارتش خود را برای اجرایی كردن این نقشه 
عجیب از دســت داد. تصور كنید كه حتی 
فیل هایش را هم از كوه های آلپ عبور داد 
كه البته  بخشــی از آنها تلف شــدند. اما او 
سرانجام به سرزمین های روم باستان رسید. 
2ارتش برای مبارزه با او راهی شدند كه هر 
دو شكست ســختی خوردند. جالب اینكه 
تعداد رومیان 2برابــر كارتاژی ها بود، ولی 
نتوانســتند كاری از پیش ببرند. هانیبال 
در نخستین نبرد توانست 50هزار رومی را 
بكشد. اما او هیچ گاه شهر رم را فتح نكرد كه 
دلیلش هنوز مشخص نیست. سرانجام نیز 
این فرمانروای خشن توسط خود رومی ها 
از میان برداشــته و تمدن كارتاژ نیز برای 

همیشه محو شد.

يك اتفاق



دالیل افزایش عمر افراد از منظر روانشناسی

عمر طوالنی در گرو روان سالم

مسافر خانه 14 خانه گردی

Make More گیم  
آدم های امروز وقت فراغــت دارند، 
هر قدر هم كه سرشــان شلوغ باشد. 
این همه آمار دانلود بازی و تماشای 
فیلم و...، نشان می دهد كه این وقت 
آزاد ولو به اندازه یكی دو ســاعت یا به 
اندازه حضور در وسایل نقلیه عمومی 
و اســتفاده از موبایل و... وجود دارد. 
از ســوی دیگر مردم عالقه زیادی به 
گیم ها هم دارند. پس چرا از تركیب 
این دو، فرصتی بــرای یك فعالیت 
سازنده ایجاد نكرد؟ مثاًل درگیر یك 
بازی سازنده شــوید كه عماًل هوش 
مدیریتی و مالی شما را افزایش بدهد. 
بازی »make more«، گیمی است 
كه در همین حوزه شكل گرفته و قرار 
است شما را با خودش به یك كارخانه 
ببرد. در این بازی، شــما با نســخه 
شبیه ساز جالب یك كارخانه روبه رو 
هســتید و باید كاركنان و كارگران و 
متخصصانی را كه الزم دارید، استخدام 
كنید. بعدش هم سعی كنید مهارت ها 
و تخصص هــای الزم را بــه آنها یاد 
بدهید. كه چه بشود؟ كه پول و سود 

بیشتری به دست بیاورید. 

  بردگیم پدرخوانده
تا حاال فیلــم پدرخوانده را دیده اید؟ 
دربــاره دن كورلئونــه چیزهایــی 
شــنیده اید؟ كاًل هــر كســی كــه 
می خواهد در هر قلمــرو و حوزه ای، 
قدرت زیادی به دست بیاورد، معروف 
به پدرخوانده می شود. به مفهوم كسی 
كه نفوذ غالباً غیرقانونی زیادی دارد. 
بازی پدرخوانده نیز بر همین اساس 
ساخته شــده اســت. در این بازی، 
بازیكنان قصد دارند جانشین دن ویتو 
كورلئونه شوند؛ البته بعد از مرگش. 
به همین دلیل اســت كه شــروع به 
قلمروگیری و مافیابازی و شــرارت 
می كنند. این بازی در ســال2017 
میالدی توســط اریك لنگ، طراح 
بزرگ بازی  ساخته شد. البته برگرفته 
از فیلم و كتاب پدرخوانده. سبك بازی 
را هم كه سبك قلمروگیری تعیین 
كرده بودند. هر بازیكن نماینده یك 
خانواده است. در ابتدای بازی به هر 
بازیكن یك چمدان آهنی، 9نشانگر 
كنترل منطقه به رنگ مجســمه ها، 
2نوچه، 3مجسمه اعضای خانواده و 
یك كارت پول با ارزش های مختلف و 
2كارت شغل داده می شود. البته اینها 

تصادفی داده می شوند.

كارخانه  ات را بساز

جانشین سلطان

پنجشنبه

شماره 100
29 آبان 1399 

تاریخ تولد: ۱۸۸۰

آنتیسا كه براساس شناسنامه اش هشتم جوالی 1۸۸0 به دنیا آمده بود، در 
دهكده ای به نام »ساچینو« در گرجستان زندگی می كرد. دارای 12 نوه، 1۸ 
نتیجه و 4 نبیره بود. او در سال 19۶۵ یعنی در سن ۸۵ سالگی بازنشسته 
شد. آنتیســا كویچواز زمانی كه از دنیا رفت 132 ســال سن داشت. تمام 
مدارك هویتی و شناسنامه آنتیسا، سنش را 132 سال نشان می دادند، ولی 
این موضوع كه آیا این سن حقیقت داشته یا نه، هنوز هم به درستی مشخص 
نیست. اگر سن آنتیسا 132 سال باشد، او پیر ترین انسان دنیا نیز به حساب 
می آید. وقتی لنین به قدرت رسید، آنتیســا 37 ساله بود. او شاهد 2جنگ 
جهانی و نیز ســقوط اتحاد جماهیر شــوروی هم بود. در دهه اخر عمرش 
مشكل اصلی وی راه رفتن بود اما بستگان او می گویند كه تا آخرین لحظه 
مغزش كاماًل هوشیار بود. راز طول عمر آنتیسا كویچاوا تغذیه سالم و استفاده 

از محصوالت ارگانیك بود.

پیری كه شهرت بقیه را نداشت

لوسی با داشــتن 117 ســال و 224 روز ســن و اصلیتی آفریقایی 
آمریكایی، به عنوان پیر ترین انسان سیاهپوست دنیا شناخته می شد. 
او در 1۶جوالی 1۸7۵ در آالباما به دنیا آمد و در زمان پخش اعالمیه 
مشهور آزادی لینكلن، 12 سال سن داشت. لوسی هانا با وجود داشتن 
سن باال تر از 100سال و ثبت نامش در كتاب ركورد ها به عنوان یكی از 
مسن ترین افراد جهان، به اندازه بقیه پیر ترین ها دیده نشد. شاید این 
به دلیل همزمان شــدن زندگی او با جین كالمنت بود. لوسی در سال 
1901 در سرزمین خودش ازدواج كرد و صاحب ۸ فرزند شد كه البته 
۶ فرزند او قبل از مادرشان از دنیا رفتند. این زن سیاهپوست درست در 

زمانی زندگی می كرد كه تبعیض نژادی در اوج خود بود.

تا ۵ سال قبل از مرگش سیگار می كشید

جین كالمنت فرانسوی هم پیر ترین زن دنیاست كه در زمان مرگ 122 سال و 1۶4 روز سن 
داشت. او در 21 فوریه 1۸7۵ در شهر آرلس به دنیا آمد. به گفته جین، راز طول عمر او در دور 
بودن از هرگونه استرس و استفاده از روغن زیتون بود. جین تا سن صدسالگی برای رفت وآمد 
از دوچرخه استفاده می كرد. اما نكته منفی ای كه در زندگی اش به چشم می خورد این بود كه 
تا ۵ سال قبل از مرگش سیگار می كشید و در طول هفته نزدیك به یك كیلو شكالت می خورد! 
جین در زندگی طوالنی خود شاهد اختراعات مهمی بود. او حتی در سن سیزده سالگی خود 
در سال 1۸۸۸ موفق به مالقات با ونسان ونگوگ شده بود. جین كالمنت تا سن صدسالگی 

به شدت سیگار می كشید.

ترك الكل و سیگار، ۲۷ سال به او عمر بخشید

این زن پیر برای چندین سال ركورد پیر ترین انسان را در اختیار داشت. زمانی كه ماری 
لوئیز میلر در 1۶ آوریل 199۸ از دنیا رفت، 117 ســال و 230 روز سن داشت. دختر 
بزرگش 90 سال سن داشــت و یكی از پســرانش تا زمان مرگش، همراه با او در خانه 
سالمندان بستری بود. این زن فرانسوی - كانادایی، در 29 آگوست 1۸۸0 در دهكده ای 
در كبك به دنیا آمد. همســر اول ماری زمانی كه او 30 سال سن داشت، بر اثر ابتال به 
ذات الریه از دنیا رفت. او درباره طول عمر خود می گوید كه »ذهن من هیچ گاه مشغول 
مشكالت پیش پا افتاده اطرافم نیســت و حتی از كمترین ها هم بهترین استفاده ام را 
كرده ام و هیچ وقت از نداشته هایم نترسیده ام«. ماری تمام عمر خود را كار می كرد و با 
داشتن 10 فرزند، تقریباً هیچ وقت در زندگی  بیكار نبود. ماری همین كار زیاد و روحیه 

خستگی ناپذیر خود را راز عمر طوالنی اش می دانست.

مسن ترین مرد ایرانی در ابركوه

عباس فالح زاده، پیرمردی ابركوهی بود كه با زندگی و تغذیه سالم، كار و تالش و پیاده روی 
توانست به سن 12۸سالگی برسد. اطالعات شناســنامه ای عباس فالح زاده می گوید متولد 
1279 شمسی بود، ولی به گفته بعضی از آشــنایان، خودش بار ها اظهار كرد كه در هنگام 
دریافت شناسنامه 1۵ سال سن داشت. بسیاری از مردم در زمان شروع ثبت اطالعات سجلی 
به دالیلی و ازجمله ترس از اجباری رفتن )ســربازی رفتن(، ســن واقعی خود را به مأموران 
اعالم نمی كردند كه اگر به این دالیل استناد كنیم، او پیرمردی 12۸ساله بود كه فوت كرد. او 
می توانست پیر ترین فرد جهان نیز لقب بگیرد. اگر به اطالعات شناسنامه ای او نیز بسنده كنیم، 
در ایران مسن ترین مرد ایرانی بود. همه عمر خود را چوپانی كرد و از همین درآمد، ۶دختر و 
یك پسر خود را سر و سامان داد. فالح زاده كه در شهر مهردشت بخش بهمن ابركوه ساكن بود، 
در سالمت كامل به سر می برد و طبق معاینات پزشكی، دچار هیچ ناراحتی فشار خون و چربی 
خون نبود و ضربان قلب و نبضش طبیعی بود. كارهای روزانه اش را خودش انجام می داد و پا به 

پای جوانان قدم بر می داشت. او در سال 92 درگذشت.

ژاپنی ها زیاد عمر می كنند؛ این 
را ما نمی گوییــم، هنگامی كه 
ركوردهای گینــس را می بینیم 
مطمئن می شویم كه در این كشور 
آسیای شرقی، چنین اتفاقی در 
حال وقوع است. درحال حاضر 
 50هــزار ژاپنی با ســنی باالی 
۱00 سال در ژاپن زندگی می كنند.

  این شهر جاودانی
یكی از ۵0هــزار ســالمندی كه در 
ژاپــن زندگــی می كــرد، ژیرمون 
كیمورا بود. پیر تریــن مرد جهان كه 
نامش در گینس ثبت شد. سرزمین 
كیوتانگو در غرب ژاپن واقع اســت. 
ولی راز این طول عمر در این شــهر 
چیســت؟ كیوتانگو عالوه بر كیمورا 
94 شــهروند دیگر دارد كه بیشتر از 
100 سال دارند. ژیرمون كیمورا در 
طول زندگی اش سلطنت 4 پادشاه را 
تجربه كرد. كیمورا 14 نوه، 2۵ نتیجه 
و 14 نبیره دارد. ژیرمون كیمورا نه تنها 
پیر ترین مرد دنیا بود، بلكه تنها انسان 
زنده ای در زمان خــودش بود كه در 
قــرن 19 میالدی متولد شــده. این 
پیرمرد 11۶ ساله برای عمر طوالنی 
خود رازی كوچك داشت كه قبل از 

مرگش آن را افشا كرد.

  تغذیه سالم و كم چرب
كیمورا راز این طول عمر را تغذیه سالم 
و مناسب می دانست. او توصیه می كرد 
كه مناســب و به اندازه غذا خوردن، 
یكی از علل طول عمر است. او معتقد 
بود نباید در غذا خــوردن افراط كرد 
و با رژیم گرفتن ســخت مخالف بود. 
شاید دلیل اینكه چرا ژاپنی ها اینقدر 
عمر می كنند، تغذیه شان باشد. اغلب 
غذاهای ژاپنی كم چرب هســتند كه 
همین مسئله، به عنوان یكی از دالیل 

طول عمر به حساب می آید.

رمز و راز زندگی طوالنی  
چشم بادامی های باالی ۱۰۰سال

ركوردداران 
سرزمین آفتاب تابان

این مطلب، درباره مسن ترین انسان های كره زمین است. در 
زندگی همین چند نفر به راحتی می توان اتفاق های ســاده ای 
را یافت كه غیر از زندگی ســالم، عمری طوالنی هم برایشان 
رقم زده. آمار نشان می دهد كه زنان به طور متوسط بیشتر از 
مردان عمر می كنند. میانگین طول عمر مردان ۷۶ سال است، 
درحالی كه میانگین طول عمر زنان ۸۱ ســال برآورد شده. با 
همه این تفاســیر و برآورد ها كه شامل عمر معمولی انسان ها 
می شود، تعداد انگشت شــماری هم هستند كه داستان طول 
عمر و زندگی شان با ثبت در كتاب ركورد ها و تاریخ كشورشان 

همیشه خواندنی است. 

گزارشی از پیرترین انسان های جهان و ایران

وقتیسالهاكممیآورند!

گاهی اوقات اعتماد به نفس افراد 
آنقدر پایین است كه خودشان را 
حقیر می بینند. این افراد فكر می كنند 
دیگران از آنها كارآمد تر و توانمند تر 
هستند. آنها ته دلشان می دانند كه 
یكسری توانایی قابل مالحظه 
دارند و آنها را می شناسند 
اما از آنها استفاده 
نمی كنند

بگویید چند سال بیشتر می خواهید زندگی كنید تا بگوییم چه كار كنید

+2

برای اینكه ۲ سال 
بیشتر زندگی كنید

  شكالت بخورید
تحقیقات نشان می دهند 
كه شكالت غلیظ و تلخ برای 
قلب مفید است.

+3

برای اینكه ۳ سال 
بیشتر زندگی كنید 
  دیندار باشید و دوستان 
بسیاری داشته باشید

تحقیقات نشان داده اند كه حضور 
مرتب در حرم و اماكن مذهبی 
استرس را كاهش می دهد. 
همچنین دوستی و ارتباطات 
اجتماعی همین تأثیر را دارند.

3تا6

 برای اینكه 
۳تا۶ سال بیشتر 
زندگی كنید
  گوشت كمتر بخورید

كم خوردن گوشت می تواند 
به علت كاهش غلظت چربی در 
بدن، طول عمر را افزایش دهد، 
زیرا در ازای آن مصرف میوه و 
سبزیجات افزایش می یابد.

3تا7

 برای اینكه 
۳تا۷ سال بیشتر 
زندگی كنید
  زندگی فعالی داشته باشید

دانشمندان تأیید می كنند كه 
تحرك و نرمش و ورزش تأثیر 
مثبتی بر قلب می گذارد و 
نمی گذارد كه فرد چاق شود.

+5

برای اینكه ۵ سال 
بیشتر زندگی كنید
  تحصیل كرده 
و با دانش باشید

دانشمندان هاروارد به این 
نتیجه رسیده اند كه زنان دارای 
 تحصیالت به طور متوسط

۵ سال بیشتر از بدون 
تحصیالت زندگی می كنند.

5تا7

 برای اینكه 
۷تا۵ سال بیشتر 
زندگی كنید
  مثبت نگر باشید

پژوهش ها ثابت كرده اند كه 
ریسك مرگ زودرس برای 
افراد خوشبین ۵۵ درصد 
كمتر است.

8تا10

 برای اینكه 
۸تا۱۰ سال بیشتر 
زندگی كنید
  سیگار نكشید

افرادی كه هیچ گاه سیگار 
نكشیده اند، به طور متوسط 
10 سال بیش از افراد سیگاری 
زندگی می كنند. 

+10

برای اینكه ۱۰ سال 
بیشتر زندگی كنید
    خوشبخت باشید

افراد خوشبخت به طور متوسط 
10 سال بیش از دیگران 
زندگی می كنند. اما همچنان 
بهترین راه حل محدودیت 
كالری مصرفی، مصرف 
آنتی اكسیدان ها و ورزش است.

اگر بخواهیم جسم و روان را از هم جدا كنیم، كار بیهوده ای 
كرده ایم. طول عمر مستلزم داشتن جسمی سالم است 
و جسم سالم مســتلزم داشتن روانی ســالم. این چند 
مورد به شــما خواهند گفت كه چه افــرادی از نظر علم 
روانشناسی بیشــتر عمر می كنند. وقتی كه افراد در بند 
اصول و عقاید سالیان قبل هستند و محدوده ذهنی خود 
را تنگ می كنند، معموالً با به وجــود آوردن حصارهایی 
اطراف خود برای جلب رضایت دیگران، خودشان را محدود 
كرده و باعث می شــوند از زندگی لذتی را كه باید، نبرند. 
ما در اصطالح روانشناسی به اینها ضبط والد می گوییم. 
ضبط والد ممكن است مجموعه ای از آموزه های اشتباهی 
باشد كه فرد در دوران كودكی از والدین خود الگوبرداری 
می كند كه علت منطقی ندارد و تنها شرایط زندگی را 
بر افراد سخت می كند و باعث می شود تا چنین افرادی، 
اغلب كم عمر كنند. گاهــی اوقات اعتماد به نفس افراد 
آنقدر پایین است كه خودشــان را حقیر می بینند. این 
افراد فكر می كنند دیگران از آنها كارآمد تر و توانمند تر 
هستند. آنها ته دلشــان می دانند كه یكسری توانایی 
قابل مالحظه دارند و آنها را می شناسند اما از آنها استفاده 
نمی كنند. در نتیجه با ســركوب خواسته های خود به 
سوی افسردگی و ركود جسمی  می روند. یكی دیگر از 
دالیل كوتاه شدن عمر از نظر روانشناسی كاهش میزان 
عزت نفس اســت. یعنی فرد از كودكی در محیطی بار 

آمده كه خودش را شایســته هیچ چیز خوبی نمی داند. 
در اصطالح روانشناسی گفته می شود كه این افراد پیام 
»من بد هستم« دارند. این افراد معموالً شایستگی های 
خود را نمی شناســند و خود را مســتحق هیچ چیزی 

نمی بینند. در   نهایت احســاس خوشایندی 
از خود و قابلیت هایشــان ندارند. 
هنگامی كه با ایــن افراد صحبت 
می كنید، جمله »من نمی توانم« 
یا »توانایی اش را ندارم« را مرتب 
می شــنوید. در آخر مهم ترین 
مســئله اعتقاد مذهبی است. 

در علم روانشناســی ثابت 
شده افرادی كه در ادیان 
مختلــف منتظــر یــك 
منجی هستند، بیشتر عمر 

می كنند. در دین اسالم كه 
كامل ترین دین هاست، افراد 

خدا را ناظر بر اعمال می بینند. 
رابطه خوب با خداوند و احســاس 

پشــتوانه معنوی برای افراد معموالً 
بهتریــن آرامبخش اســت كه 

امید به زندگی را افزایش 
می دهد.
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 اميرحســين، دانش آموز 
مدرســه نمونــه دولتي گزارش

ســراوان اســت؛ همان 
مدرسه اي كه 2سال پيش 1۷شاگردش 
همزمان و بي اعتنا به همه محروميت هاي 
منطقه در رشته هاي پزشكي و داروسازي 
كنكور سراســري پذیرفته شدند. در 
روزهاي گذشته عكس هاي اميرحسين 
در فضاي مجازي دست به دست مي شود 
كه براي آنتن دهي تلفن همراه و حضور در 
كالس هاي مجازي سرپناهي در كوه هاي 
اطراف روستا براي خود ساخته است. حاال 
با پيگيري مســئوالن مدرسه مطهري 
اميرحسين و بقيه شاگردان در قرنطينه به 
خوابگاه مدرسه بازگردانده شده اند تا در 
محيط مدرسه آموزش را ادامه دهند، اما 
دانش آموزان و دانشــجویان بااستعداد 
زیادي مانند او همچنان براي تحصيل با 
مشكل آنتن دهي ضعيف اینترنت مواجه 

هستند.

درخواست فرماندار ســراوان از وزیر 
ارتباطات 

فرماندار سراوان مشكل آنتن دهي ضعيف در 
روستاهاي منطقه را تأييد مي كند. او با اشاره 
به خدمات ضعيف اينترنت در اين شهرستان 
و ســاير مناطق سيســتان و بلوچستان از 
اســتعدادهاي نوجــوان و جــوان منطقه 
مي گويد كــه به دليل اينترنــت ضعيف در 
تحصيل خود دچار مشكل شده اند. عليرضا 
شهركي از وزير ارتباطات مي خواهد به اين 
مشكل رســيدگي كند و ضريب دسترسي 
به اينترنت و كيفيــت خدمات را در منطقه 

افزايش دهد.
او البتــه تأكيــد مي كند در سيســتان و 
بلوچســتان به ويژه ســراوان، گستردگي 
مساحت و پراكنده بودن جمعيت، مشكالت 
زيادي براي ارائه خدمــات مخابراتي ايجاد 
كرده است. شــهركي توضيح مي دهد: »از 
نظر فنــي مخابرات مي گويــد اين منطقه 
زيرپوشــش اينترنت اســت، اما ســرعت 

اينترنت پاســخگوي نيــاز دانش آموزان و 
دانشجويان نيست.«

تكميل زيرســاخت هاي ارتباطي، استفاده 
از خدمات ديگر شــركت ها بــه جز همراه 
اول، تقويت فيبرهاي نــوري، تامين اعتبار 
و كمك خيران براي افزايش سرانه آموزشي 
در شهرســتان و ايجاد راه هاي دسترســي 
مناسب براي رفت وآمد روستاييان به مركز 
شهرستان، بخشي از راه حل هايي است كه 
فرماندار براي رفع مشكالت اين شهرستان 

200هزار نفري پيشنهاد مي دهد.

همه معضالت تحصيل در سراوان 
»كاظم درازهي« دانشــجو-معلمي است 
كه در بخش 25هزار نفري بم پشت از توابع 
ســراوان زندگي مي كند. او خبر بازگشت 
»اميرحسين« را به مدرسه مي دهد، اما در 
تأييد صحبت هاي فرماندار از 2دانشجويي 
ياد مي كند كه به دليل مشــكل اينترنت و 
نداشــتن هزينه رفت وآمد به مركز استان 
نتوانسته اند در آزمون هاي دانشگاه شركت 
كنند و ترم گذشــته را مشــروط شده اند. 
درازهي با بيان اينكه فقط مركز شهرستان 
سراوان اينترنت مناسبي دارد به همشهري 
مي گويــد: »هيــچ كــدام از روســتاهاي 
شهرســتان آنتن دهي درســتي ندارند و 
اينترنت براي بچه هاي اين منطقه آرزوست. 
در مركز اســتان هم از  ماه پيش تا امروز هر 
هفته 2روز آنتن نداشتيم و همه فعاليت ها 

تعطيل بود.«

اين فعال رسانه اي با اشاره به صحبت هاي 
وزير ارتباطات مبني بر دسترسي روستاهاي 
باالي 30خانــوار به اينترنت، ايــن ادعا را 
شــوخي مي داند و تأكيد مي كند: »عالوه 
بر روســتاي اميرحســين، يعني گروكان، 
دانش آموزان روســتاي مورتي، درتنك و 
دپكور در همين منطقه هم بايد براي وصل 
شــدن به اينترنت به باالي كوه بروند. يكي 
از اهالي روســتاي درتنك كه با دامداري و 
كشاورزي امرارمعاش مي كند، مجبور شده 
است يك خانه با نصف درآمدش در سراوان 
اجاره كند تا فرزندش بتواند در كالس هاي 

مجازي حضور يابد.«

كوه، پناهگاه دانش آموزان و دانشجویان 
راشد مرادزهي هم اهل شــهر سيركان در 
شهرستان سراوان است و هم اكنون به جاي 
اينكه در ترم هفتم رشــته ادبيات دانشگاه 
فرهنگيان خواجه نصير كرمان مشــغول به 
تحصيل باشد، به خاطر مشروطي ترم پيش 
بالتكليف مانده اســت. او و بسياري ديگر 
از دانشــجويان منطقه ترم گذشته به دليل 
قطعي چنــد روزه اينترنت نتوانســتند در 
آزمون آنالين دانشــگاه ها حضور يابند و به 
همين دليل مشــروط شــده اند. مرادزهي 
به همشــهري مي گويد:  »به جز سيركان 
هيچ كدام از روســتاهاي بم پشت اينترنت 
ندارند. اينترنت شــهر سيركان هم ضعيف 
است و مدام قطع مي شود؛ به همين دليل 
گاهي مجبوريم 150كيلومتر را طي كنيم تا 

بتوانيم فقط در كالس مجازي حضور يابيم 
يا امتحان دهيم.«

به گفتــه او، تقريبا همــه دانش آموزان و 
دانشــجويان منطقه مجبور هستند براي 
آنتن دهــي موبايل بــه كوه هــاي اطراف 
روستايشــان بروند و با رسيدن فصل سرما 

اين كار هم سخت شده است.
او از مسئوالن مي خواهد اگر امكان رسيدگي 
به همه روســتاها وجــود نــدارد، حداقل 
دكل هاي اينترنتي ســيركان تقويت شود 

كه به روستاهاي بم پشت نزديك تر است.

پوشش مخابرات در حد مكالمه تلفني 
مشكالتي كه اهالي بم پشــت به آن اشاره 
مي كننــد، كمــي آن طرف تــر، يعني در 
شهرستان سيب وســوران هم تكرار شده 
است. قاســم عزيزي، بخشــدار هيدوچ با 
بيان اينكه اين بخش با يك نقطه شــهري 
و 60روســتاي داراي ســكنه در منطقــه 
كوهستاني تقريبا پوشــش اينترنت ندارد 
به همشــهري مي گويد:  »بخــش هيدوچ 
25هزار نفر جمعيــت دارد، اما كل منطقه 
در حد مكالمــه تحت پوشــش مخابرات 
هستند و 4روســتا هم به طور كلي پوشش 
مخابرات ندارند.«  البته او توضيح مي دهد 
كــه به دليل مشــكل اينترنــت، برخي از 
كالس هاي روستايي به صورت شيفت بندي 
و در گروه هــاي 10نفره به صورت حضوري 
در حال برگزاري اســت، اما دانشــجويان 
مشــكالت بســياري دارند و گاهي ناچار 
هستند 15كيلومتر مسير را از روستايشان 
طي كنند تــا در مركز بخش بــه اينترنت 

وصل شوند.

تجربه هاي مشابه در دیگر استان ها 
در تجربه اي مشــابه حدود 250دانش آموز 
روستاي ســهل آباد از توابع بخش مركزي 
شهرستان اراك در استان مركزي هم براي 
آنتن دهــي تلفن هاي همراه به روســتاي 
همسايه مي روند يا با حضور در بيابان هاي 
اطراف ابراهيم آباد در كالس مجازي، آنالين 
مي شــوند. يكي از دختران دانش آموز اين 
روستا كه در كالس هشتم تحصيل مي كند 
به همشــهري توضيح مي دهد كه روستا از 

اينترنت يكي از اپراتورها استفاده مي كند، اما 
سرعت اينترنت پاسخگوي شبكه شاد نيست 
و گاهي دانش آموزان به دليل قطعي اينترنت 

در كالس درس غيبت مي خورند.
از نهاوند و كرمانشاه هم گزارش هاي مشابهي 
منتشر شده اســت. در فيلم منتشر شده از 
روستاي باروداب نهاوند، دانش آموزان براي 
دسترســي به اينترنت و درس خواندن از 
جاده خطرناك 4خطه عبور مي كنند. البته 
فرماندار نهاوند در آخرين جلســه شوراي 
آموزش و پرورش اين شهرستان در تماس 
تلفني بــا مديركل ارتباطــات همدان اين 
قــول را گرفت كه جلســه فوق العاده براي 
حل مشكل اين روســتا طي 10 روز آينده 
برگزار شود. در كرمانشاه هم شرايط سخت 
اســت تا جايي كه برخي از دانش آموزان و 
دانشجويان روستاهاي سرفيروزآباد به دليل 
نبود اينترنت ترك تحصيــل كرده اند و به 
جاي تحصيل در حال كمــك به خانواده و 
چوپاني هســتند. تصوير خبرساز ديگري 
هم از محمد تســليمي،  نخبه استان فارس 
و دانشجوي رشــته مهندسي برق دانشگاه 
صنعتي شريف منتشر شده بود. او كه ساكن 
محله جليل آباد خاوران از توابع جهرم است 

براي حضور در كالس هاي مجازي به ناچار 
در پشت بام خانه و روي بشكه مي نشيند تا 
بلكه به اينترنت دسترســي داشته باشد. از 
روستاهاي گيالن و شهرستان اسفراين در 
خراسان شمالي هم تصاوير مشابهي منتشر 
شده است. دانش آموزان روستاي اردغان از 
توابع دهستان ميالنلوي شهرستان اسفراين 
براي اســتفاده از اينترنت و دسترســي به 
شــبكه آموزشــي شــاد بايد كيلومترها 

كوهپيمايي كنند.
  

مجري طــرح ارتباطات روســتايي وزارت 
ارتباطات و فناوري پيش از اين اعالم كرده 
بود 5هزار روستا به اينترنت دسترسي ندارند 
و حل اين مشكل در كوتاه مدت امكان پذير 
نيســت. البته وزارت ارتباطــات و فناوري 
اطالعات وعده داده اســت همه روســتاها 
تا پايان دولت به اينترنت وصل شــوند، اما 
قطعي اينترنت در ســال تحصيلي جاري 
موجب ترك تحصيل يا افت درسي بسياري 
از دانش آمــوزان مناطق محروم شــده؛ در 
برخي از مناطق به دليل شرايط فرهنگي و 
اجتماعي اين دانش آموزان امكان بازگشت 

به مدرسه را پيدا نمي كنند.

سيده زهرا عباسي
خبر نگار

با مسئول

نياز 2هزار ميليارد توماني براي اتصال 
روستاها به اینترنت

طبق برنامه ششم توسعه 80درصد روستاها بايد به پهن باند دسترسي 
داشته باشند و 4خدمت آموزش از راه دور، كشاورزي از راه دور، خرده 

بانكداري و سالمت الكترونيك براي روستاييان فراهم باشد.
مجري طرح ارتباطات روستايي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در 
گفت وگو با همشهري به اين موضوع اشاره و اظهار مي كند: »هم اكنون 
90درصد روستاها از طريق تلفن ثابت، اپراتور همراه يا اپراتور روستايي 
به پهن باند دسترسي دارند. در مجموع از روستاهاي باالي 20خانوار 
كه 39هزار و 500روستا هســتند، 35هزار و 500روستا به پهن باند 
متصل شده اند.« »مهرداد ترابيان« با بيان اينكه كرونا نياز به اينترنت 
در سراسر كشــور به ويژه روســتاها را افزايش داده است، مي گويد: 
»وزارتخانه در ابتداي شــيوع كرونا در برنامه كوتاه مدت لينك هاي 
بين استاني و بين شهري را تقويت كرد و اگر در منطقه اي به صورت 
موردي مشكلي وجود داشته باشد، تيم هاي بهينه سازي ما مشكل را 

حل مي كنند.«
وي درباره قطعــي اينترنت در برخي مناطق روســتايي نيز توضيح 
مي دهد: »گاهي قطعي فيبر يا سرقت تجهيزات مخابراتي باعث قطعي 
اينترنت مي شود. اگر تجهيزات سرقت شده، كليدي نباشد به سرعت 
جايگزين و اصالح مي شود، اما ممكن اســت تجهيزات سرقت شده 
درون استان به تعداد كافي موجود نباشــد. در اين شرايط مجبوريم 
تجهيزات مورد نياز را از استان هاي ديگر بفرستيم و تأخيري در اصالح 
سايت اتفاق مي افتد كه گاهي به يك روز هم مي رسد.« ترابيان ادامه 
مي دهد: »وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات تمايل دارد هرچه زودتر 
دسترسي همه روستاها و دانش آموزان و دانشجويان به اينترنت فراهم 
شــود، اما به هر حال منابع در قالب اهداف برنامه ششــم تخصيص 

مي يابد و ما از نظر اعتباري امكان تسريع كار را نداريم.«
مجري طرح ارتباطات روستايي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 
حداقل مبلغ مورد نياز براي تكميل كار روســتاها را 2هزار ميليارد 
تومان مي داند كه بايد با كمك مجلس شوراي اسالمي و سازمان برنامه 
و بودجه تامين شود تا خرداد سال آينده صددرصد روستاها به اينترنت 
متصل شوند. او البته به نكته ديگري هم اشاره مي كند و آن، مشكالت 
دسترســي روســتاهاي دورافتاده يا محروميت برخي از روستاها از 
برق است. باتوجه به اين موارد ترابيان تأكيد مي كند دسترسي همه 

روستاها به اينترنت نيازمند مشاركت ساير دستگاه ها نيز هست.
ترابيان ادامه مي دهد: »براي هر سه روستا يك سايت ايجاد كرديم، 
اما روستاهاي باقيمانده پراكنده هستند و از شهر و روستاهاي بزرگ 
فاصله دارند و مجبوريم براي هر يك روســتا يك سايت ايجاد كنيم 
كه موجب مي شود سيســتم انتقال پيچيده، هزينه ها بيشتر و زمان 
طوالني تر شــود.« به گفته وي، بهينه سازي ســرويس اينترنت در 
روستاهايي كه سرويس را در اختيار دارند در كوتاه مدت امكان پذير 
است، اما براي سرويس دهي در روستاهاي جديد هر روستا 2 ماه زمان 

نياز دارد.

   دانش آموزسراواني: در روستاي ما نت ضعيف است
اميرحسين، دانش آموز مدرسه نمونه دولتي مطهري سراوان در كالس دهم تحصيل مي كند و قصد 
دارد در رشته پزشكي ادامه تحصيل دهد. او در گفت وگو با همشهري از شرایط سخت تحصيل در 
دوران مجازي صحبت مي كند و توضيح مي دهد: » مدرسه تعطيل است، اما آموزش تعطيل نيست. من 
اهل روستاي گروكان هستم. در روستاي ما نت خيلي ضعيف است و متأسفانه تعدادي از دانش آموزان 

به دليل همين مشكالت در منطقه ما ترك تحصيل كرده و از درس بازمانده اند.«
او ادامه مي دهد: »خيلي به درس عالقه دارم و براي اینكه از كالس ها جانمانم، به باالترین نقطه اي 
كه مي شد در كوه هاي اطراف روستا مي رفتم. با تالش مسئوالن مدرسه چند روزي است با تعدادي 
از بچه هایي كه شرایطي مثل من داشتند از اینترنت مدرسه استفاده مي كنيم.«  نظر محمد اربابي، 
مدیر مدرسه نمونه دولتي شبانه روزي شهيدمطهري سراوان هم توضيح مي دهد كه امكان استفاده 
از اینترنت مدرسه براي تعداد محدودي از دانش آموزان فراهم شده است. او فلسفه تشكيل مدارس 
نمونه دولتي شبانه روزي ازجمله مطهري را كمك به بچه هاي روستایي كه به هر دليل امكان تحصيل 
ندارند، مي داند و مي افزاید: »در مناطق روستایي با توجه به تراكم كمتر جمعيت و رفت وآمد محدود 
و اجتماعات كمتر، معموال كالس ها در فضاي باز تشــكيل مي شود و معلم هاي بومي با حفظ فاصله 

اجتماعي و استفاده از ماسك، كالس رفع اشكال برگزار مي كنند.« 
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اميرحسين، دانش آموز سراواني

  محرم و منصوریان دنبال دشت اول
در نخستين بازي هفته دوم ليگ برتر، امروز از ساعت 16:10نساجي در 
قائم شهر به مصاف تراكتور خواهد رفت. نســاجي در هفته اول با وحيد 

فاضلي گمنام پيروزي قاطع 3 بر صفر را برابر آلومينيوم اراك تجربه كرد، 
اما منصوريان طبق معمول آغاز ناموفقي داشت و با نتيجه مساوي بدون 
گل برابر نفت مسجدسليمان متوقف شد. او تا به حال 7 دوره ليگ برتر 

را روي نيمكت تيم هاي مختلف آغاز كرده، اما هرگز در هفته اول پيروز 
نبوده اســت. منصوريان بايد بداند حوصله مالك تراكتور آنقدرها زياد 
نيست؛ بنابراين پيروزي هاي او زودتر بايد از راه برسد. همين شرايط براي 
محرم نويدكيا هم در ســپاهان وجود دارد. تيم اصفهاني امروز از ساعت 
16:20ميزبان آلومينيوم اراك خواهد بــود؛ تيمي كه بعد از كمي قهر و 
تشنج، دوباره رسول خطيبي را روي نيمكتش مي بيند. محرم هفته اول 
شكســت ناگوار 3بر يك را برابر گل گهر سيرجان تجربه كرد؛ باختي كه 
به نوعي باعث شد امير قلعه نويي انتقامش را از تيم سابقش بگيرد. بازي 
خانگي با آلومينيوم حداقل روي كاغذ جزو مسابقات آسان فصل سپاهان 
است و تيمي كه داعيه قهرماني داشته باشد، بايد چنين بازي هايي را با 
پيروزي پشت سر بگذارد. در ديگر مسابقه امروز هم نفت مسجدسليمان 

از ساعت 16:35 به مصاف سايپا خواهد رفت.
   كارزار دشوار فكري

مســابقات هفته دوم فردا هم با برگزاري 3 بازي ديگر پيگيري خواهد 
شد. بر اين اســاس مس رفسنجان تازه وارد از ســاعت 16:10ميزبان 
گل گهر سيرجان خواهد بود. مس هفته اول فوتبال بدي جلوي استقالل 
بازي نكرد، اما در روزي كه كم تجربگي بازيكنان اين تيم كامال مشهود 
بود، آنها 2 بر صفر شكست خوردند. اگر قرار باشد اين كم تجربگي ادامه 
بيابد، محمد ربيعي كار دشواري براي حفظ تيمش خواهد داشت. در 
نقطه مقابل گل گهر هم تبديل به تيم پرستاره اي شده و بعد از پيروزي 
در هفته اول، خيلي ها براي اين تيم خواب كسب سهميه يا حتي حضور 
در كــورس قهرماني را ديدنــد، اما خب هنوز بــراي صحبت در مورد 
اين مســايل خيلي زود است. ماشين ســازي و ذوب آهن هم از ساعت 
16:35فردا ديگر بازي هفته دوم را برگزار مي كنند، اما چشم خيلي ها 
به بازي 16:40فوالد و استقالل در اهواز دوخته شده است. فوالد پارسال 
تيم بسيار خوبي نشان داد كه توانست سهميه آسيايي هم بگيرد. اگرچه 
آنها در هفته نخست فصل جديد به سختي با يك پنالتي بحث برانگيز 
دقايق پاياني از شكســت برابر ذوب آهن گريختند، اما جواد نكونام به 
تازگي ابراز اطمينان كرده تيمش فصل خوبي خواهد داشت. از سوي 
ديگر محمود فكري كه باالخره طلســم 4 فصل پيروز نشدن استقالل 
در هفته هاي نخست را شكست، اين بار يك محك جدي خواهد خورد. 
نكته مهم اينجاست كه خريدهاي جديد استقالل از امروز اجازه بازي 
پيدا خواهند كرد و در اين بيــن خيلي ها منتظرند ببينند فكري به چه 
كساني بازي مي دهد. رشيد مظاهري، متين كريم زاده، احمد موسوي، 
حســين مرادمند، مهدي مهدي پور، محمد نــادري و بابك مرادي 7 
بازيكن جديد استقالل هستند كه البته از بين آنها نادري مبتال به كرونا 
شده و غايب است. سياوش يزداني هم به دليل مصدوميت در اين ديدار 
حاضر نخواهد بود. دســت كم براي ما كنجكاوي بزرگ اين اســت كه 
فكري درون دروازه رشيد مظاهري را بازي مي دهد يا بعد از نخستين 
كلين شيت همچنان به حســيني اعتماد مي كند؟ 2 بازي باقي مانده 
اين هفته بين پيكان- شهرخودرو و پرسپوليس- نفت آبادان هم شنبه 

برگزار خواهد شد.

از قرار معلوم زور كرونا به فوتبال نرســيد و بعد از وقفه ناشي از مسابقات 
ملي، ليگ برتر با برگزاري بازي هاي هفته دوم از سر گرفته خواهد شد. اين 
خيلي خوب است كه در اين روزهاي سخت، حداقل »فوتبال« را داريم، 
اما چيزهاي بيشتري دل مان مي خواست. دوست داشتيم تماشاگران را 

در استاديوم ها ببينيم؛ با همان جنب وجوش و عشق و عالقه هميشگي. 
صداي ضبط شده، هيچ كس را جز جواد خياباني فريب نمي دهد. دوست 
داشتيم عادل فردوسي پور را داشته باشيم كه جذاب ترين بازي هر هفته 
را براي مان گزارش كند، از بداهه گويي هايش لذت ببريم و به زمين و زمان 
طعنه بزند. دوست داشتيم صداي مزدك ميرزايي را با همان تكيه كالم 
هميشگي اش »فوق واكنش« بشنويم. دوست داشتيم عليرضا فغاني را 
داشته باشيم و پز بدهيم به اينكه بزرگ ترين داور دنيا، ليگ برتر ما را سوت 
مي زند. دوست داشتيم علي دايي را داشته باشيم، كنار زمين فرياد بكشد، 

 با داور دعوا كند و بعد از بازي بگويد: »تيــم حريف فقط 3 تا توپ آورد و
 3 تا گل زد!« دوست داشتيم علي كريمي را داشته باشيم و باز تماشاگران 
قرار تشويق دقيقه 8 بگذارند و او براي همه استاديوم دست تكان بدهد. 
دوست داشــتيم شــجاع خليل زاده، مهدي ترابي، علي عليپور، مهدي 
طارمي و علي كريمي اســتقالل را داشته باشيم. دوست داشتيم بخشي 
از جذابيت ســاليان گذشــته ليگ برگردد، اما حيف كه اين سفره هي 
آب مي رود؛ گاهي حتي به خاطر بدســليقگي برخي ها! با اين همه هنوز 

خوشحاليم كه خود فوتبال هست.

  همه  چيزهايي كه دوست داشتيم
  ليگ بيستم با یك دنيا »اي كاش« از سر گرفته مي شود

  محك محكم محمود
   بازي با فوالد، نخستين آزمون جدي فكري روي 
نيمكت استقالل است

مسابقات هفته دوم ليگ برتر باشگاه هاي كشور، از امروز با انجام 3 بازي آغاز مي شود، اما در مهم ترین مسابقه این هفته، فردا استقالل در 
اهواز ميهمان فوالد خواهد بود. همه اینها در شرایطي است كه شيوع كرونا بسياري از فعاليت ها را در كشور به تعطيلي كشانده، اما تالش 
شده مسابقات ليگ برتر ادامه پيدا كند. روز سه شنبه هم در یك بازي عقب افتاده از هفته اول صنعت نفت در آبادان به مصاف پيكان رفت 

و 2بر یك پيروز شد.

   انتقام دل سوخته هاي برزیلي و بارسایي

به نظر مي رسد دوران باشكوه يواخيم لو در تيم ملي 
آلمان به سر رسيده است. او پس از كرونا شكستي را 
تجربه نكرده بود تا اينكه شب فاجعه و باخت 6هيچ 
به اســپانيا كه حكم بازي مرگ و زندگي را داشت، 
فرا رسيد و آلمان مرد. اين دومين شكست سنگين 
عمر آلماني ها و ســنگين ترين شكست در 89سال 
اخيرشان بود. آنها آخرين بار در سال1931 از اتريش 
6گل خورده بودند. يك بار ديگر هم در همان سال از 
همان اتريش 5 هيچ باختند اما سنگين ترين شكست 
تاريخ شان برمي گردد به سال1909 و بازي دوستانه 
مقابل انگليس كه 9  هيچ باختند. حاال رســانه هاي 
آلماني از بركناري لو دم مي زنند و به فدراسيون فشار 
مي آورند. پيش از اين باخت هم عملكرد مانشافت زير 
انتقاد شديد قرار داشــت. با اين حال، آلماني ها مثل 
بقيه نيستند كه مربي تيم ملي را به اين راحتي عوض 
كنند. اوليور بيرهوف ، مدير ورزشي تيم ملي گفته كه 
از عملكرد لو  راضي اســت و برنامه اي براي بركناري 
او تا پس از يورو2021 وجــود ندارد. آلماني ها حتي 
با برتي فوگتس هم كه سال هاي آخر مربيگري اش 
در تيم ملي را قاچاقي حضور داشت و هيچ تنابنده اي 
روي كره زمين از او راضي نبود، مدارا كردند و تا آخر او 
را نگه داشتند. برخي نشريات از جمله بيلد از فليكس 
به عنوان جانشين يواخيم لو  ياد كرده اند. فليكس كه 
در جام جهاني2014 و در بــرد تاريخي 1-7 مقابل 
برزيل ميزبان دســتيار همين مربي بود، از اواســط 
فصل پيش هدايت بايرن مونيــخ را به عهده گرفت و 
طوري عمل كرد كه اين تيــم را به بهترين تيم حال 
حاضر جهان و فاتح ليگ قهرمانان اروپا تبديل كرد. 
بعيد به نظر مي رســد چنين اتفاقي بيفتد و فليكس 
جاي اســتاد قبلي اش را بگيرد. ناگلزمان هم يكي از 

گزينه هاست.
 شــايد اين آه هواداران داغديده برزيلي بود كه آن 
خفت را مقابــل اين مربي و تيمش متحمل شــده 
بودند. برخي هواداران بارســلونا هم كــه اخيرا به 
بايرن مونيــخ فليكس 8-2 باخته اند، ايــن ديدار را 
انتقامي از ســوي انريكه مي  دانند كه قبال سرمربي 
بارسا بوده و االن هدايت اســپانيا را در دست دارد. 
جالب اينكه هر دو باخت مورد اشاره با اختالف 6گل 
بود. در همان پريشب يك اتفاق مشابه هم در آمريكاي 
جنوبي افتاد و كلمبيا با مربيگري كارلوس كي روش 

در زمين اكــوادور1-6  باخت.چنــد روز قبل تر هم 
كلمبيا 3 برصفر از اروگوئه شكســت خورده بود.آن 
نتيجه،بدترين شكست خانگي كلمبيا در تاريخ بود. 
به نظر مي رسد تيغ هاي انتقادات عليه كي روش هم 
تيز شده و بيشتر كارشناسان و مردم كلمبيا خواهان 
بركناري اش هســتند. او از هواداران خواسته صبر 
پيشه كنند و قول داده امتيازات الزم را براي صعود به 

جام جهاني جمع آوري كند. 
 در ديدارهاي سه شنبه شــب و بامداد چهارشــنبه 
اتفاقات ديگري هــم رخ داد؛ ازجملــه مصدوميت 
بازيكناني از اســپانيا به  نام هاي ســرخيو راموس و 
كانالس كه مثــل بقيه مصدومــان هفته هاي اخير 
متحمل مصدوميت همسترينگ شدند. رئال مادريد 
يك قرباني ديگر هم در اين فيفــادي داد؛ واران در 
برد 4-2 فرانسه مقابل سوئد مصدوم شد و مشخص 

نيست به بازي شنبه با ويارئال برسد.
  فران تــورس نخســتين بازيكني اســت كه از 
سال2001 در يك بازي رسمي مقابل آلمان موفق به 
ثبت هت تريك مي شود. در آن سال، مايكل اوون در 
پيروزي 5-1 انگلســتان مقابل آلمــان )مقدماتي 

جام جهاني2002( در مونيخ هت تريك كرد.
  آلمــان در كل ديدارهاي جام جهاني2014 فقط 
4گل دريافت كرد اما آنها امشب فقط در يك بازي، 6 

گل دريافت كردند.
  نوير براي نخستين بار از سال2012 در يك بازي 
رسمي، بيشتر از 5گل دريافت كرد. در آن بازي، بايرن 
مونيخ با نتيجه 5-2 مغلوب دورتموند شد. او به ركورد 
96بازي براي تيم ملي آلمان رسيد؛ در تاريخ تيم ملي 

آلمان، او ركورددار بازي در ميان دروازه بانان است.
  ژيرو بــا 2گلي كه به ســوئد زد، از پالتيني كبير 
)41گله( جلو زد و با 43گل در فاصله 8قدمي تيري 

آنري، بهترين گلزن تاريخ تيم ملي فرانسه رسيد.
 كريستيانو رونالدو )101 ( با عبور از ژاوي )100  ( به 
سومين بازيكن دنياي فوتبال با بيشترين پيروزي در 
بازي هاي ملي تبديل شد؛ راموس )130  ( و كاسياس 

)121 ( باالتر از او قرار دارند.
 دي ماريا هم با آرژانتين به ركورد 104بازي ملي 
رســيد؛ هم رده با ســيمئونه و پايين تر از ماسكرانو 
)147(، زانتي )143(، مسي )142( و آياال )114بازي 

ملي(.

 كي روش و يواخيم لو  در يك شب شش تايي شدند

بسياري از دانش آموزان و دانشجويان مناطق محروم ازجمله در سيستان و بلوچستان مشق در كوهستان
به دليل ضعف آنتن دهي براي اتصال به اينترنت و استفاده از كالس هاي مجازي 
مدرسه و دانشگاه به ناچار به كوه ها و بيابان هاي اطراف محل زندگي خود مي روند
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خب كم كم داشــتيم نگران يحيي گل محمدي مي شديم؛ 
چون مدتي بود كه اخم و قهر نكرده بود. يحيي در ذوب آهن 
با مديران باشگاهش درگير شد، همينطور در شهرخودرو و 
پرسپوليس. كال هر 2 هفته يك بار حرف از استعفا مي زند، 
بنابراين اينكه مدتي ســاكت مانده بود واقعا جاي نگراني 
داشت. خب البته بعضي ها معتقدند گرد و خاك رسول پناه و 
بي باكي عجيب او در حرف زدن طوري بود كه گل محمدي 
ترجيح داد مدتي سكوت كند. حاال اما سرمربي پرسپوليس 
بار ديگر بعد از مالقات با مديرعامل جديد باشــگاه گفته: 
»نامه هاي زيــادي مبني بر تهديد به كناره گيري ارســال 
كرده ام، اما فعال قصد قطع همكاري ندارم.« خب خدا را شكر 
كه آقاي يحيي اين سنت پسنديده را فراموش نكرده است. 

باالخره زندگي بايد هيجان داشته باشد ديگر! 

استعفاي خونش كم شده بود

يكي از شگفتي هاي منحصربه فرد فوتبال ايران هم آن است 
كه در ليگ برتر تماشاگر نداريم، اما فحش داريم! بعد از بازي 
پيكان و نفت آبادان، مهدي تارتار در نشست خبري حاضر 
نشــد. دليل تارتار هم اين بود كه برخي هواداران از بيرون 
ورزشگاه عليه او فحاشي كرده اند. حاال خوب است نفت اين 
بازي را برده، وگرنه معلوم نبود چه اتفاقي رخ مي داد. فصل 
گذشته هم بعد از بازي نساجي و فوالد، كاروان تيم اهوازي 
به فحاشي برخي تماشــاگران از خانه هاي مجاور ورزشگاه 
اعتراض داشت؛ شــعارهايي كه گويا بيشــتر عليه مهدي 
هاشمي نسب سر داده شده بود. سر آن ماجرا فكري و نكونام 
تا نيمه شب روي آنتن فوتبال برتر جدل كردند. به هر حال 
كرونا اگرچه توانست تماشاگران را از ما بگيرد، اما »فحش« 

هنوز هست!

تماشاگر نداريم، فحش داريم!

كال سوشا مكاني اينطوري اســت كه وقتي شماره تلفنش 
را مي گيريد، گوشــي را برمي دارد و مي گويد: »بفرماييد، 
بهترين دروازه بان جهان در خدمت شماســت. چه كمكي 
مي توانم بكنم؟« گلر پيشــين پرســپوليس كه هنوز هم 
اسمش جگر هواداران اين تيم را آتش مي زند، به تازگي يك 
مصاحبه ديگر انجام داده و ضمن تمجيد از خودش پنبه امير 
عابدزاده را زده اســت. حاال نه اينكه ما به خاطر كلين شيت 
بي زحمت امير جلوي بوســني جانب او را بگيريم، اما حتي 
آدم هاي مغرور هم بايــد مرز بين خودســتايي و تخريب 
ديگران را حفظ كنند. ميوندالن هم اكنون روي پله ماقبل 
آخر ليگ نروژ قرار گرفته و در 24بازي 41گل خورده است. 
با اين حال آدم خودش بايد از خودش راضي باشد كه سوشا 

هست. خيلي هم خوب!

همين كافي است

اســتقالل جمعه فردا همين هفته با فوالد بازي دارد. بعد 
كميته داوران براي اين مســابقه محمد حسين زاهدي فر 
را به عنوان قاضي ميدان معرفي كرده اســت. بالفاصله هم 
استقاللي ها نامه زده اند و به اين انتخاب اعتراض كرده اند. 
زاهدي فر در برخي مسابقات اخير اشتباهاتي عليه استقالل 
داشته كه معروف ترين آنها به بازي فصل گذشته سپاهان و 
ديده نشدن هند پنالتي استنلي كي روش مربوط مي شود. 
اســتقاللي ها اما همچنان ول كن نيستند و نمي خواهند او 
براي شان سوت بزند. معلوم هم نيست اين رويه تا چه زماني 
ادامه خواهد داشت. آنچه مسلم است اينكه اگر قرار باشد هر 
داوري بعد از يك يا چند اشتباه عليه يك تيم براي هميشه 
از سوت زدن مسابقات آن تيم محروم شد، كال هيچ داوري 
براي هيچ مسابقه اي باقي نخواهد ماند. الاقل اجازه بدهيد دو 
هفته از فصل جديد بگذرد، بعد اين داستان ها را شروع كنيد.

آقا بگذاريد شروع شود، بعد!

نكته بازي

 محروميت طوالني مدت عيسي آل كثير، رفتن شجاع خليل زاده، 
غيبت بازيكنان كليدي پرسپوليس در فينال ليگ قهرمانان آسيا 
و آغاز فصل جديد با يك تساوي بدون گل مقابل سايپا، اتفاقاتي 
است كه از لحاظ روحي شرايط قرمزهاي پايتخت را تحت تأثير 
قرار داده اســت. با وجود اين، حميد مطهري كه دست راست 
يحيي به حساب مي آيد، اميد زيادي به موفقيت تيمش در فصل 
پيش رو دارد. او در گفت و گو با همشهري ورزشي تأكيد مي كند 
موفقيت هاي پرسپوليس با تكيه بر كار گروهي به دست آمده و 
اگر اين روند ادامه داشته باشد، آنها امسال هم مي توانند فصل 

خوبي را پشت سر بگذارند.

  ليگ بيســتم با تســاوي بــدون گل براي 
پرسپوليس آغاز شد. شرايط فعلي تيم را چطور توصيف 

مي كنيد؟
ما از لحاظ فني خــوب جلو مي رويم و تمرينــات را طبق برنامه 
پشت ســر مي گذاريم. البته درگير يك ســري مشكالت بوديم 
كه از لحاظ روحــي و رواني روي تيم ما تأثير گذاشــت، ولي ما 
سعي كرديم به خيلي از مسائل توجه نكنيم. ما مقابل سايپا هم 
فوتبال قابل قبولي انجام داديم. بازي در زمين نامساعد ورزشگاه 
دســتگردي براي تيمي مثل پرسپوليس ســخت است، ولي ما 
68درصد مالكيت توپ را در اختيار داشتيم و موقعيت هاي زيادي 
هم به دســت آورديم كه اگر تمركز بيشتري داشتيم قطعا به برد 
مي رسيديم. در مجموع روزهاي دشواري را سپري كرديم، ولي 

به آينده اميدواريم.
  به نظر مي رســد از دســت دادن چند مهره 
تأثيرگذار براي فينال ليگ قهرمانان و همچنين محروميت 
طوالني مدت آل كثير، پرســپوليس را از لحاظ روحي در 
وضعيت نامناسبي قرار داده است. با اين موضوع موافق 

هستيد؟
ما نمي توانيم اين مســائل را كتمان كنيم، ولــي بعد از رفتن به 
فينال انتظار داشتيم كه بيشتر به تيم رسيدگي شود، ولي ديديد 
كه پرسپوليس با چه مشكالتي مواجه شد. به جاي اينكه به تيم 
اهميت بيشتري بدهند، چنين شرايطي را پياده كردند و تيم ما 
از لحاظ روحي شرايط ســختي را پشت سر گذاشت. ما بازيكنان 
تأثيرگذاري را از دســت داديم كه همه آنها براي پرســپوليس 
زحمت كشــيدند، ولي مي توانســتند با منطــق، زبان خوش و 
قدرشناســي اجازه جدايي به آنها نداده و حفظشان كنند. با اين 
حال ما پرسپوليسي هســتيم و هميشــه به كارگروهي احترام 
مي گذاريم. ما هميشه با اين چالش ها روبه رو هستيم، ولي مهم 
اين است كه با مشكالت خوب بجنگيم و قوي باشيم. بايد به خوبي 
تمركز كنيم تا با آمادگي كاملي در فينال ليگ قهرمانان آسيا به 

ميدان برويم.
 با توجه به غيبت نفراتي مثل پهلوان، اميري و 
آل كثير، آيا پرسپوليس شانسي براي موفقيت در فينال 

دارد؟
ما مهره هاي خوبي را از دســت داديم، ولي تمــام بازيكناني كه 
االن در پرســپوليس بازي مي كنند فوتباليست هاي ارزشمندي 
هستند و خودشان را ثابت كرده اند. خيلي ها وقتي به قطر رفتيم، 

فكر مي كردند از گروه مان باال نمي رويم، ولي ديديد كه چه اتفاق 
بزرگي رقم خورد. ما مي دانيم كه هواداران چشم به تيم ما دارند و 
تالش مي كنيم تا در آسيا به قهرماني برسيم. با كار تيمي مي توان 

در آسيا قهرمان شد.
 قبول داريد رسول پناه عملكرد بسيار ضعيفي 
در جدايي بازيكناني مثل ترابــي، خليل زاده و عليپور 

داشت؟
در اين زمينه قضاوت را به مردم مي ســپارم. من ديگر دوســت 
ندارم به ايشــان فكر كنم و در موردش حرفي بزنم. اتفاقاتي كه 
رخ داد واقعا در حد پرســپوليس نبود. با اين حال ما پرسپوليس 
هستيم و بايد با ذهن خواهان  برد دنبال موفقيت هاي جديدتري 
باشيم. بچه هاي ما و كادر فني و ديگر اعضاي تيم صبورانه تالش 
مي كنند. من هميشه مي گويم رمز موفقيت ما تمرين، تمرين و 
تمرين اســت. ما بايد تمرين و تالش كنيم تا به موفقيت برسيم. 
كادر مديريتي جديد پرسپوليس هم بعد از حضور در اين باشگاه 
زحمت مي كشند و اميدوارم به زودي فضاي تيم هم تغيير كند و 

بچه ها به حق و حقوق شان برسند.
 در مورد جذب مهدي مهدي خاني صحبت كنيد.
مهدي در شهرخودرو بازيكن ما بود.  سابقه عضويت در تيم جوانان 
و المپيك را هم دارد. مهدي توانايي بازي در هافبك و خط حمله 
دارد و مي تواند يكي از سرمايه هاي پرسپوليس شود. اميدوارم او 

خيلي زود خودش را با تيم هماهنگ كند.
 برخي معتقدند پرسپوليس امسال در ليگ برتر 
كار سختي براي قهرماني خواهد داشت. نظر شما چيست؟
طبيعتا قهرمان شدن در هر فصل ســخت است، ولي ما مطمئنا 

يكي از شانس هاي اصلي قهرماني هستيم. من باز هم بر  كار تيمي 
تأكيد مي كنم. كار تيمي رمز موفقيت پرسپوليس است.

 ولي هواداران پرســپوليس نگران خط حمله 
هستند، خصوصا بعد از بازي با ســايپا كه موقعيت هاي 
زيادي را هدر داديد. آيا پرسپوليس مشكل گلزني ندارد؟
من نمي دانم چرا اينقدر اين موضــوع را بزرگ مي كنند. ما فقط 
در يك بازي گل نزديم؛ آن هــم درحالي كه موقعيت هاي زيادي 
داشــتيم. بســياري از تيم هاي بزرگ دنيا در 2يا 3بازي پياپي 
گل نمي زننــد و اين چيزهــا در فوتبال طبيعي اســت. وظيفه 
 ما اين اســت كه خوب تمرين كنيم و تمركز بيشــتري داشته

 باشيم.
 خيلي ها از شــما به عنوان مغز متفكر يحيي 
گل محمدي نام مي برند. خودتان چــه توصيفي از اين 

موضوع داريد؟
وقتي مردم يا رسانه ها اين موضوع را مي گويند، قطعا به من لطف 
دارند، ولي من اليق اين تعريف نيســتم. ما يك كادر هستيم كه 

آقا يحيي در رأس قرار دارد. ما يك كارگروهي انجام مي دهيم.
 شما دوســت نداريد در تيم ديگري به عنوان 

سرمربي فعاليت كنيد؟
من آدمي نيستم كه براي سرمربي شدن دست به هر كاري بزنم. 
در دوران بازيگري هم سيســتماتيك باال آمدم و اين موضوع در 
دوران مربيگري هم براي من طي شــده است. من قبل از شروع 
ليگ از نساجي پيشنهاد داشتم، ولي در كارم به يك اصولي وفادار 
هستم. بعد از صعود به فينال آسيا دوست نداشتم رفيق نيمه راه 

باشم و با عشق و عالقه در پرسپوليس ماندم.
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اســب از دوره دوازده ساله 

تركي
15- از مصالح ساختماني- 

حالي شدن- بتن مسلح
  

عمودي:
1- شهري در ژاپن- به زودي

2- از خواهــران برونتــه- 
زين ساز- نان شب مانده

3- تعجــب زنانــه- كام- 
فالگير- پسوند نسبت

4- كبوتر صحرايي- ماري 
ســمي و خطرنــاك- از 

مركبات
5- سراينده مثنوي كليله و 
دمنه- گدازنده زر و ســيم- 

كردار
6- ارگان- جزيره- بي رغبتي

7- پهلوانــي كه به دســت 
حضرت داوود)ع( كشــته 
شــد- نوعي از نژاد ســگ- 

صداي خنده بلند
8- خدمتكاران- روده ها

9- برنــج پوســت نكنده- 
روزها- دستور

10- غذايــي از بادمجان- 
مظنون- روز عرب

11- زينــك- از پادشــاهان 
ساساني- از صفات خداوند

12- نيــروي ياري رســان- 
سند- مخترع پيل الكتريكي

13- خاندان- بنيانگذار حزب 
كمونيست- گشاينده- زمين 

آذري
14- لبــاس شــنا- به حالت 

خميده- نظم و ترتيب دادن
15- رايانه كتابــي- اگر خدا 

بخواهد

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3798
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

615428379
983675214
724931586
859762143
462193857
137854692
378219465
291546738
546387921

متوسط

3  5 1    2  
  1 7   3   
9     2  4  
      8  6
 9      1  
7  4       
 3  9     4
  2   7 5   
 1    4 2  8517689432

346257981
829431567
468372195
132965748
975814623
654123879
291748356
783596214

ساده

متوسط

375148629
241796385
986532741
123479856
698253417
754681932
837925164
462817593

سخت

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

ساده

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

  مشكل گلزني را بزرگ نكنيد
 فقط در يك بازي گل نزديم
   مطهري،   دستيار گل محمدي مي گويد حاضر نيست براي سرمربي شدن
    دست به هر كاري بزند، او اعتقاد دارد پرسپوليس
   با كار تيمي مي تواند قهرمان آسيا شود

 اميرحسين اعظمي
روزنامه نگار
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   ثروتمندان با خفت گيري شايد شرايط بد جامعه را درك كنند
اينكه مدام خبر سرقت و خفت گيري از باالو پايين شهر مي رسد شايد 
ثروتمندان و كاخ نشينان را به خودشان بياورد و بفهمند جامعه در چه 
وضعي به ســر مي برد. با اين حال توقع اين است كه پليس با تمام قوا 

جلوي اين موضوع را بگيرد. 
روانشاد از تهران 

   پاكدشت در معرض سيل است
پاكدشت به ويژه در مواقع بحراني چون بارش هاي سيل آسا و جاري 
شدن آب هاي ســطحي در معرض ســيل قرار مي گيرد و با توجه به 
موقعيت پاكدشت و كوه هاي قيامدشت كه سبب روان شدن آب هاي 
ناشي از بارش به ســمت آن همه ســاله در اين زمينه مشكل ايجاد 
مي شود و مسئوالن قرار مي گذارند مشكل را حل كنند و حتي براي 
بهره مندي و استفاده بهينه از آب هاي سطحي جلسه مي گذارند، اما به 

جايي نمي رسد و باز در پاييز همان آش است و همان كاسه!
هژبري از پاكدشت

   بازسازي مسكن مهر تخريب شده سرپل ذهاب تمام نشد
قرار بود بازسازي سه بلوك از مسكن مهر تخريب شده سرپل ذهاب 
سال گذشته به پايان برسد كه تاكنون اين وعده محقق نشده و هنوز 
هم تعدادي از ساكنان مسكن مهر در 140كانكس زندگي مي كنند 
و مســئوالن وعده مي دهند كه تا پايان امسال ساخت اين واحدهاي 
مسكن مهر به پايان مي رسد. تا كي بايد دلخوش به وعده هاي مسئوالن 
باشيم آن هم در شرايط كرونايي كه رعايت بهداشت و حفظ سالمت 

بسيار مهم است. 
حسيني از سرپل ذهاب

   نبايد جلوي عمل هاي زيبايي در اين شرايط گرفته شود؟
آيا شرايط فعلي كرونايي مناسب براي عمل هاي زيبايي است كه اين 
ميزان تبليغ روي آن صورت مي گيرد و عده اي همانند يكي از بستگان 
من خام شــده و اقدام به جراحي مي كنند. اين بنــده خدا كه دنبال 
فرصتي براي عمل زيبايي بود بعد از جراحي كه موفق هم بود به كرونا 
مبتال شد و اكنون براي كرونا در بيمارستان بستري است درحالي كه 

عمل زيبايي اش در كلينيك و ظرف كمتر از نصف روز پايان يافت!
مديري از تهران 

   كوهپيمايي براي تحصيل مجازي در شهرستان ملكشاهي
در روستاي گنبد پيرمحمد در شهرستان ملكشاهي استان ايالم بايد 
4كيلومتر از ده فاصله بگيريم و باالي كوه برويم تا به اينترنت متصل 
شــويم. اين بود آمار دهان پر كن مخابرات براي توســعه شبكه هاي 

مخابراتي و آنتن دهي كل كشور؟
نورزاد از ملكشاهي

  چرا نظارتي بر قيمت شير و ساير لبنيات نيست؟ 
قيمت شير در مغازه هاي مختلف فرق دارد و از 8تا 12هزار تومان متغير 
است و مسئوالن مي گويند ثابت است و با متخلفان برخورد مي شود 
من كه نمي توانم كودكم را معطل شــير بگذارم و دنبال شــكايت از 
گرانفروش بيفتم تا هر زمان دلشان خواست با آن گرانفروش برخورد 

كنند. واقعا اين چه وضعيتي است؟
رفعتي از تهران 

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

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

با مردم

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

نقشه شوم دوست اينستاگرامي 
براي زنان و دختران

»تهديدم كرد و گفت تو تنها قرباني من نيستي. 
او مي گفت كه تا حاال دختــران و زنان زيادي را 
مثل من فريب داده است.« اين بخشي از شكايت 
زن جواني اســت كه مي گويد فريب دوســت 
اينســتاگرامي اش را خورده و توســط او مورد 
آزار و اذيت قرار گرفته است. با شكايت اين زن، 
تحقيقات براي دستگيري مرد جوان آغاز شده 
است. به گزارش همشهري، زني جوان چند روز 
قبل راهي دادسراي ويژه سرقت پايتخت شد تا از 
مردي به اتهام سرقت و تجاوز شكايت كند. او به 
بازپرس پرونده گفت: مدتي قبل در اينستاگرام 
با پسري جوان به نام حميد آشــنا شدم. اوايل 
باهم چت مي كرديم اما كم كم رابطه ما جدي تر 
شد. هر از گاهي به من زنگ مي زد و چندين بار 
با يكديگر قرار مالقات گذاشتيم تا اينكه آخرين 
بار به بهانه اينكه مي خواهد از من كتاب بگيرد 
به مقابل آپارتمانم آمد. وي گفت: وقتي در را باز 
كردم، ناگهان چاقويي از جيبش بيرون آورد و 
زير گلويم گذاشت. او كه مي دانست در خانه تنها 
هستم با تهديد وارد خانه ام شد و گفت اگر فرياد 
بزنم مرا به قتل مي رساند. حميد با تهديد به من 
تجاوز كرد و خواست هرچه پول و طال در خانه 
دارم را به او بدهم. من هم از ترس جانم تسليم 
شدم و تمام طالهايم را به همراه سكه و دالرهايي 
كه در خانه داشــتم به او دادم. او بعد از اجراي 
نقشه شومش گفت كه اگر شكايت كنم جانم را 
مي گيرد و فيلم ها و عكس هاي كامال خصوصي 
كه از من تهيه كرده را در فضاي مجازي منتشر 
مي كند. حميد مي گفت من تنها قرباني او نيستم 
چراكه با همين شگرد در اينستاگرام با دختران 
و زنان زيادي آشنا شده و بعد آنها را تسليم نيت 
شوم خود كرده و همه اموال قيمتي و طالهايشان 
را دزديده اســت. با شــكايت اين زن، بازپرس 
دادسراي ويژه سرقت تهران دستور تحقيقات 

بيشتر و بازداشت متهم را صادر كرد.

 تبرئه كمك خلبان
 جنجالي در دادگاه 

 كمك خلباني كه 2ســال پيش 
صحبت هاي جنجالــي او درباره پيگيري

وضعيــت هواپيماهــاي يكي از 
شركت هاي هواپيمايي جنجال آفرين و باعث 

دستگيري وي شده بود در دادگاه تبرئه شد.
به گزارش همشهري، اين كمك خلبان كه امين 
اميرصادقي نام دارد تابستان سال 97موضوعاتي 
را دربــاره وضعيت هواپيماهاي يك شــركت 
هواپيمايي در صفحه اينستاگرامش مطرح كرد 
و پس از آن نيز با حضــور در برنامه تلويزيوني 
حاال خورشــيد و بيان اين موضوعات، جنجال 
زيادي در رســانه ها به وجود آورد. جنجالي كه 
با شكايت شــركت هواپيمايي از وي همراه و 
اين كمك خلبان دستگير شد و پرونده اش در 
دادگاه تحت رسيدگي قرار گرفت و او به حبس 
محكوم شد. حاال اما با گذشت بيش از 2سال از 
ماجرا و با حكم صادره از ســوي دادگاه تجديد 
نظر استان تهران، مشخص شده كه نه تنها اين 
مرد بي گناه بوده كــه گفته هاي او درباره نقص 

فني هواپيما درست بوده است.
اين كمــك خلبان در گفت وگو با همشــهري 
مي گويد: من اســتاد خلبان هواپيماي سبك 
و فوق سبك و كمك خلبان هواپيماي بوئينگ 
7۳7 هســتم و ماجرا از جايي شروع شد كه در 

يك شركت هواپيمايي مشغول به كار بودم اما 
ارديبهشت 97 كه براي پرواز تهران به كيش به 
فرودگاه مهرآباد رفتم، پيش از پرواز در هواپيما 
نقص فني مشــاهده كردم كه كارخانه سازنده 
هواپيما)بوئينگ(براي اين نقــص فني اجازه 
پرواز نداده بود. در اين پرواز 110 نفر مســافر 
حضور داشتند و به خلبان يكم پرواز كه ايراني 
نبود، نقص را گفتم و او تأييد كرد. از او خواستم 
كه به پاركينگ برگرديــم و او عنوان كرد كه 
معاونت عمليات شــركت گفته كــه با همين 
شــرايط پرواز كنيم. با اين حال از او خواستم 
كه برگرديم و گفتم كه مــن اين پرواز را انجام 
نمي دهم و او هم قبول كرد. پس از آن از هواپيما 
پياده شدم و پرواز با كمك خلبان ديگري انجام 
شد اما بعداز عدم پرواز با اين هواپيما، براي من 
در شركت كميته انضباطي تشكيل دادند و به 

داليل واهي مرا اخراج كردند.
او ادامه مي دهــد: پس از اين ماجــرا موضوع 
نقص فني هواپيمــا را در برنامــه صبحگاهي 
»حاال خورشيد« تشــريح كردم اما مالكين و 
مديرعامل اسبق شركت هواپيمايي مورد نظر 
از من به اتهام نشــراكاذيب به قصد تشــويش 
اذهان عمومي، افترا و توهين شــكايت كردند. 
من حتي بازداشت هم شدم و پس از آن شعبه 

1040 دادگاه كيفري 2 تهران پس از رسيدگي 
به پرونده و در كمال تعجب حكم به محكوميت 
من به 2 فقره ۳ ســال حبس و جزاي نقدي و 
2 ســال ممنوعيت خروج از كشور صادر كرد. 
درحالي كه وقتي درخواســت كــردم به دليل 
تخصصي بودن موضوع و براي مشخص شدن 
صحت ادعاهايم از سازمان هواپيمايي كشوري 
استعالم شود و يا كارشناس رسمي دادگستري 
در امور هوانوردي راجع بــه موضوع اظهارنظر 

كند، هيچ اقدامي انجام نشد.

درخواست از رئيس قوه قضاييه
پس از صدور اين حكم، كمك خلبان جنجالي 
كه مي ديد حرف هايش براي ايمني و حفظ جان 
مسافرين، او را به دردسر بزرگي انداخته است، 
نااميد نشد و با ارســال نامه اي به سيدابراهيم 
رئيسي، رياســت قوه قضاييه و استعالم صحت 
تخلفات شركت هواپيمايي مورد نظر از سازمان 
هواپيمايي كشور، خواستار رسيدگي دوباره به 
پرونده اش شد. خواســته اي كه مورد موافقت 
قرار گرفت و پرونده براي رسيدگي به تخلفات 
صورت گرفته در روند رســيدگي، به دادسراي 
قضات ارسال شد. همزمان با اين اتفاق قضات 
شعبه ۶7 دادگاه تجديدنظر استان تهران نيز با 

توجه به نامه سازمان هواپيمايي كشوري مبني 
بر تأييد وجود نقص فني در هواپيماي مورد نظر، 

رأي صادره از سوي دادگاه را نپذيرفتند.
كمك خلبان جنجالي مي گويد: وقتي سازمان 
هواپيمايي كشوري وجود نقص فني در هواپيما 
را تأييد كرد، شكات پرونده كه متوجه تخلفات 
مديران سابق خود شــده بودند، شكايت خود 
مبني بر توهين و افترا را پس گرفته و خواهان 
مختومه شدن پرونده شدند. با اين حال، قضات 
دادگاه تجديد نظر همچنان اتهام نشراكاذيب به 
قصد تشويش اذهان عمومي را بررسي كردند و 

درنهايت مرا از اين اتهام تبرئه كردند.
براساس اين گزارش، در بخشي از حكم دادگاه 
تجديد نظر آمده اســت: در مورد اتهام نشــر 
اكاذيب، صرف نظر از گذشت شــاكي، رأي بر 
برائت تجديدنظرخواه )كمك خلبان جنجالي( 

صادر مي شود و اين رأي قطعي است.
كمك خلبان مي گويد: براي من هميشه امنيت 
و جان مردم در پرواز بيش از هر چيزي اهميت 
داشت و همين باعث شد كه 2 ســال و نيم از 
شغل خلباني كنار گذاشته شــوم اما عملكرد 
و رويه جديد رئيس محتــرم قوه قضاييه، ثابت 
كرد كه دســتگاه قضايي از افشــا كنندگان و 

اعالم كنندگان فساد و تخلف حمايت مي كند.

گفته هاي اين مرد درباره نقص 

فني هواپيما او را به دردسر 
بزرگي انداخته بود

»نمي دانم چه حكمتي بود، برادرم از شهرستان به 
كرج آمد. در خانه ما مســموم و دچار مرگ مغزي 
شــد و  همين جا با پيوند اعضــاي بدنش 4بيمار 
نيازمند به زندگي برگشتند.« اين حرف هاي زني 
است كه همين چند روز قبل اعضاي بدن برادرش 
كه دچار ســندروم داون بود به بيمــاران نيازمند 

اهدا شد.
به گــزارش همشــهري، فرهاد، پســري كه دچار 
ســندروم داون بود، همــراه مــادرش در منطقه 
رازوجرگالن واقع در اســتان خراســان شــمالي 
زندگــي مي كــرد. آنها ۶ خواهــر و بــرادر بودند 
و كوچك ترين شــان فرهاد 21ســاله بود. در اين 
ســال ها همه خواهر و برادرها ازدواج كرده بودند و 

در شهرهاي ديگر ازجمله كرج زندگي مي كردند. با 
وجود بيماري فرهاد او و مادرش عالقه و وابستگي 

زيادي به يكديگر داشتند.
چند روز قبل فرهاد از شهرشــان به سوي كرج به 
راه افتاد تا مهمان خواهر و برادرانش شود. قرار بود 
او چند روزي با آنها باشــد و حال و هوايش عوض 
شــود. او مهمان  برادر بزرگ ترش  بــود، تا اينكه 
يك روز به طور ناگهاني حالش بد شد. هيچ كس به 
درستي نمي دانست چه مشكلي براي او پيش آمده 
اما چون او داروهاي زيادي مصرف مي كرد، ممكن 
بود كه داروها را اشتباه خورده باشد. به همين دليل 
نزديكانش او را به بيمارســتاني در كرج رساندند. 
پسر جوان سطح هوشــياري اش پايين بود؛ طوري 

كه پزشكان 
اعالم كردند ممكن اســت دچار سكته مغزي شده 
باشد. خواهرش كه در همه اين لحظه ها باالي سر 
فرهاد بود به همشــهري مي گويد: برادرم ۳ روز در 
بيمارســتان بستري بود. پزشــكان هركاري كه از 
دست شان برمي آمد برايش انجام دادند. اما هرچه 
مي گذشت وضع او بدتر مي شــد. به همين دليل با 

مادرم تماس گرفتم و از او خواستم به كرج بيايد.

خواهر داغدار فرهاد ادامه مي دهد: مادرم به درستي 
نمي دانســت براي فرهاد چه اتفاقي افتاده اســت. 
به او گفتيم فرهاد مريض شــده. با اين حال مادرم 
بي تاب بود و مي گفت كه مي خواهم هرطور شــده 
فرهاد را ببينم. مادرم با اصرار باالي ســر برادرم در 
بخش مراقبت هاي ويژه رفــت و وضعيت او را ديد. 
آن روز پزشــكان با ما صحبت كردند و گفتند كه 
فرهاد دچار مرگ مغزي شــده اســت. گفتند كه 
ديگر نمي شــود برايش كاري كرد و اگر دستگاه ها 
را از او جدا كنند فــوت مي كند. آنها گفتند با اينكه 
مغز  فرهاد آسيب ديده اما ساير اعضاي بدنش سالم 
است و بيماران زيادي به اين اعضا نياز دارند. وقتي 
ما اين حرف ها را شنيديم تصميم گرفتيم اعضاي 
بدن فرهــاد را اهدا كنيم. خواهــر فرهاد مي گويد: 
گفتن اين موضوع به مادرم خيلي ســخت بود. او و 
فرهاد خيلي به هم وابســته بودند. اما كم كم ماجرا 
را به او گفتيم. نمي دانســتيم چه واكنشــي نشان 

مي دهد. اما همان موقع گفــت:  راضي ام به رضاي 
خدا. با اينكه گريه امانش را بريده بود، اما گفت اگر 
با اهداي اعضاي بدن پسرم به بيماران ديگر كمكي 
مي شــود، من هم راضي ام. آن روز مــادر فرهاد و 
خواهر و برادرانش رضايت نامه اي را امضا كردند كه 
براساس آن اين اختيار به تيم فراهم آوري اعضاي 
پيوندي داده شــد تا از همه اعضاي بدن او استفاده 
كنند. خواهرش مي گويــد: نمي دانم چه حكمتي 
بود. فرهاد بــراي مهماني به خانه مــا آمده بود اما 
در همين جا حالش بد و دچار مرگ مغزي شد و با 
اهداي اعضاي بدنش چندين بيمار نيازمند نجات 
پيدا كردند. ساناز دهقاني، رئيس واحد فراهم آوري 
اعضاي پيوندي بيمارستان سيناي تهران در اين باره 
گفت: بعد از موافقت خانواده بيمار مرگ مغزي او به 
بيمارسان سينا منتقل و در جريان عمل جداسازي 
كبد، پانكراس و كليه ها جدا و بــه 4بيمار نيازمند 

پيوند زده شد.

جوان سندروم داون منجي 4بيمار شد
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برنامه هاي شبكه هاي ديگر در يك نگاه
  شبكه قرآن و معارف: پخش مجموعه نمايشي »يكي بود و يكي نبود« ويژه كودكان و نوجوانان، هر روز 
ساعت18:30؛ پخش مسابقه »اسراء«، شنبه تا چهارشنبه ساعت20؛ مسابقه تلفني »ايمانشهر«؛ ارتباط با 
شهرهاي مقدس؛ مسابقه »ستاره ها«، روزهاي زوج ساعت21؛ برنامه »پرسمان« سؤاالت ديني و مذهبي، 

شنبه تا پنجشنبه ساعت10:15
  شبكه افق: منتخبي از بهترين هاي سينماي دفاع مقدس، هر روز ساعت13

   شبكه اميد: پخش فيلم سينمايي در برنامه »فيلمستون«، هر روز ساعت10:30
   شبكه تماشا: پخش سريال هاي مرز خوشبختي، سايمدانگ، شرايط خاص، بچه مهندس يك، آن شرلي 

به ترتيب در ساعت هاي 15، 19، 20، 21، 23
  شبكه ورزش: فصل جديد برنامه هاي فوتبال120 و ويدئوچك، مجله ليگ قهرمانان، شب هاي فوتبالي، 

ورزش تعطيل نيست، پخش مستقيم مسابقات و مستندهاي ورزشي
  شبكه مستند: پخش برنامه »به اضافه مستند«، سه شنبه ها ساعت20

ث
مك

شبكه يك؛ با تك خال فرمول يك

چندســالي اســت كه تلويزيون بخش عمده اي از 
آنتنش را به مســابقه هاي جورواجــور اختصاص 
داده اســت، اما اين مســابقه ها هرگز نتوانسته اند 
در عصر اينترنت و وفور رسانه هاي آنالين، ذره اي 
از موفقيت »مســابقه هفته« را كــه در دهه70 با 
اجراي مرحوم منوچهر نوذري از تلويزيون پخش 
مي شد تكرار كنند. هرچند شكي نيست بخشي از 
موفقيت مسابقه هفته به دسترسي نداشتن مردم 
به برنامه هاي سرگرم كننده ديگر بازمي گشت، اما 
تســلط و حاضرجوابي مرحوم نوذري يكي از علل 
اصلي جذابيت اين برنامه بــود. اما اين روزها اغلب 
مجريان مســابقه هاي تلويزيوني تبحر و اطالعات 
عمومي مرحوم نوذري را ندارند و از ســوي ديگر، 
سطح سؤاالت و مراحل مسابقه هاي مختلف و دانش 
و سواد شركت كنندگان هم چنگي به دل نمي زند. 
با وجود اين، مطابــق اعالم پايگاه اطالع رســاني 
سيما، شبكه يك مسابقه »ايران« را با اجراي سعيد 
شيخ زاده چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه بعد از خبر 
ساعت19 به روي آنتن مي برد. مسابقه »دستپخت« 
هم شنبه و دوشــنبه بعد از خبر ساعت19 پخش 

مي شود.
در زمينه سريال هم، پخش سريال هاي تكراري در 
ساعت هاي كم بيننده تلويزيون اولويت اصلي اين 
شبكه است. سريال »زيرخاكي«، بعد از اتمام سريال 
»نون خ« كه هم اكنون روي آنتن است، ساعت18 
پخش مي شود و بازپخش آن هم ساعت9:30 روز 
بعد خواهد بود. در ساعت پربيننده هم اين شبكه 
برگ بهتري از سريال »خانه امن« كه هم اكنون هر 
شب ساعت22:15 پخش مي شود، براي روكردن 
ندارد. احتماال مهم ترين برنامه شــبكه يك برنامه 
گفت وگومحــور »فرمول يك« اســت كه به گفته 
فضل اهلل شريعت پناهي، مدير گروه اجتماعي شبكه 
يك، ديگر برنامه روتين روزانه نيست بلكه قرار است 
برنامه اي شبانگاهي باشــد و اين برنامه با ساختار 
جديد، در عين گفت وگومحور بودن، فضاي شــاد، 
مفرح و آرامش بخشــي را به همراه خواهد داشت. 
اين برنامه با اجراي علي ضياء از دهم آذر در جدول 
پخش شبكه يك قرار مي گيرد و روزهاي دوشنبه، 
سه شنبه و چهارشــنبه هر هفته در ساعت23:15 

پخش مي شود.

شبكه2؛ معجزه كاله قرمزي
به رغم اينكه تلويزيون شبكه هاي مخصوص كودكان 
و نوجوانان دارد، اما شبكه2 جشنواره انيميشن هاي 
خارجي را از شــنبه تا چهارشــنبه ساعت14:30 
براي كودكان و نوجوانان پخش مي كند. ســريال  

»بچه محل« هم كه با حضور داريوش فرضيايي در 
نقش »عموپورنــگ« در ميان كودكان و خانوده ها 
با اقبال مواجه شــده، هر روز ساعت19 روي آنتن 
مي رود. سريال »از سرنوشت« هم كه دارا حيايي، 
فرزند اميــن حيايي در آن حضور دارد، هر شــب 
ســاعت21:30 پخش مي شــود كه بعيد به نظر 
مي رســد نظري را متوجه خودش كند. ســريال 
ژاپني »آســا« هم قرار اســت هرشــب 30دقيقه 
بامداد از اين شــبكه پخش شود. برنامه شبانگاهي 
»دست در دست« با اجراي سلمان فرخنده 4شب 
در هفته )شــنبه، يكشنبه، پنجشــنبه و جمعه( 
ســاعت23:30 به صورت زنده پخش مي شود كه 
احتمال اينكه آنقدر جذابيت داشــته باشــد كه 
بتواند كســي را پاي تلويزيون در خانــه نگه دارد 
خيلي كم است. مسابقه »ايرانيش« هم، با اجراي 
پوريا پورسرخ كه مدت هاست ســتاره بختش در 
تلويزيون و ســينما افول كرده، دوشنبه، سه شنبه 
و چهارشنبه هر هفته ســاعت23:30 و پنجشنبه 
ساعت18 و جمعه ســاعت17:30 پخش مي شود 
تا شبكه2 در زمينه مســابقه دستش خالي نباشد. 
منتخب فصل هاي »مجموعه كاله قرمزي« گزينه 
ديگري است كه هرچند به دليل پخش هاي مكرر 
ديگر جذابيت سابقش را ندارد، اما اگر كسي به اين 
عروسك هاي بامزه عالقه مند باشد مي تواند جمعه ها 

ساعت21:30 به تماشاي آنها بنشيند.

شبكه3؛ لذت فوتبال در قرنطينه

فيلم هاي سينمايي هر روز ساعت15، سريال اكشن 
خارجي هانا هر شب ساعت19:30 و سريال ايراني 
»شرم«، پس از اتمام پخش ســريال »021«، هر 
شب ساعت20:45 براي بينندگان شبكه 3 پخش 
مي شود. مســابقه »زوجي نو« شــنبه و يكشنبه 
ساعت22:30 و پنجشــنبه و جمعه ساعت19:15 
و مسابقه »ســيم آخر« نيز پنجشــنبه و جمعه ها 
ســاعت22:30 به روي آنتن شــبكه3 مي رود. اما 
پخش مسابقات فوتبال خارجي و داخلي احتماال 
پربيننده ترين برنامه هاي اين شــبكه خواهد بود. 

فعال هم خبري از »ماه عسل« نيست.

شبكه4؛ تله تئاترها را از دست ندهيد

پخش حدود 14فيلم ســينمايي در ساعت14 از 
اين شبكه براي 2هفته پيش رو درنظر گرفته شده 
است. سريال تخيلي »گمشــده در فضا« هم قرار 
است ساعت 30دقيقه بامداد پخش شود و بازپخش 
آن ســاعت18 خواهد بود. در اين 2هفته، برنامه 
»شب هاي هنر« جاي خود را به پخش »تله تئاتر« 
داده كه روزهاي يكشنبه، دوشــنبه و سه شنبه از 
ساعت23 به روي آنتن مي رود و براي عالقه مندانش 

جذاب خواهد بود.

شبكه5؛ اميد به جومونگي ديگر
برنامه »بــه خانه برمي گرديم« قرار اســت در ايام 
تعطيلي كرونايي به صورت ويژه به بخش هاي شاد 
و موســيقي اقوام اختصاص يابد امــا واقعيت اين 
است كه تاريخ انقضاي اين برنامه مدت هاست كه 
تمام شــده ولي هنوز پخش مي شود. فصل چهارم 
مسابقه »پنج ستاره« به زودي در جدول پخش اين 
شبكه قرار مي گيرد تا شبكه5 هم در رقابت با ساير 
شبكه ها بر سر پخش مســابقه عقب نيفتد. سريال 
كره اي »ايلجيمائه« قرار است هر شب ساعت23 از 

شبكه5 سيما پخش شود تا شايد جومونگي ديگر 
در تلويزيون جان بگيرد.

شبكه نمايش؛ فيلم رو فيلم 

شــبكه نمايش كه مدام فيلم هاي مختلف ايراني و 
خارجي نشان مي دهد و گاهي اگر ميزان حذفيات 
فيلم هايش زياد نباشــد، مي تــوان از آنها و برخي 
دوبله ها لذت بــرد. مرور آثار مت ديمــون و رابرت 
ردفــورد از برنامه هاي اين شــبكه در روزهاي آتي 

است.

شبكه نسيم
شــبكه نســيم منتخــب »خندوانــه« را هرشــب 
ساعت21:30 و »دست فرمون« را چهارشنبه، پنجشنبه 
و جمعه ســاعت23 در روزهاي قرنطينه به روي آنتن 
خود مي برد. »كودك شو« شنبه تا سه شنبه ساعت23 
و جمعه ها ساعت21:30 از اين شبكه پخش مي شود. 
اما ســري جديد مجموعه پويانمايي »شكرستان« كه 
ساعت22:30 پخش مي شــود، مي تواند تماشايي از 
آب درآيد. مسابقه »آب و آتش« هم در ساعت20:30 

به روي آنتن مي رود.

كتاب

 در خانه بمانيد 
و كتاب ها را رايگان تحويل بگيريد

 مسجدجامعي: كتابفروشي ها نبايد 
در مناسبات جديد كتاب حذف شوند

هميشه پنجشــنبه آخر هفته 
كتــاب روز كتابگــردي بــوده 
اســت؛ روز ضيافــت عمومــي 
كتابفروشي ها. ســنتي در چند 
ســال اخير شــكل گرفته بود 
كــه كتابخوانان در ايــن روز به 
كتابفروشــي محبوب شان سر 
مي زدند و كتاب مي خريدند. در 
سال هاي اخير در پنجشنبه هاي 
آخر آبان بارها هشــتگ #من_

هم_مي_آيم در شــبكه هاي اجتماعي ترند شده است. هشتگي 
كه كتاب بازان و دوســتداران كتاب براي حمايت كتابفروشــي 
محبوب شــان به كار مي برند. اما كتابگردي امسال به دليل شيوع 
كرونا و لزوم رعايت فاصلــه اجتماعي به شــكل ديگري برگزار 
مي شود. تمركز كتابگردي امسال بر ارسال رايگان كتاب و پرهيز 

از خريد حضوري است.
به گزارش همشــهري، ستاد كتابگردي تســهيالتي براي خريد 
غيرحضوري كتاب در تهران فراهم كرده است. دوستداران كتاب 
مي توانند در خانه بمانند و كتاب ها را ســفارش دهند و در منزل 

تحويل بگيرند. 
ســفارش رايگان كتاب از ســاعت 9 تا 1۶ روز پنجشنبه انجام 
مي شــود و پيك بادپا كتاب ها را به صورت رايگان به دوستداران 

كتاب مي رساند.
احمــد مســجدجامعي، عضو 
شوراي شــهر تهران و بنيانگذار 
روز كتابگــردي به همشــهري 
مي گويد: »شــرايطي نيست كه 
بخواهيم همه به كتابفروشي ها 
بيايند و مثل سال هاي گذشته 

ازدحام شود و صف هاي طوالني شكل بگيرد و... بنابراين به جاي 
»من هم مي آيم« گفتيم »كتاب مي آيد« و تسهيالتي فراهم شده 

است تا متقاضيان كتاب را در منزل تحويل بگيرند.« 
مسجدجامعي از لزوم توجه هميشگي كتابخوانان به كتابفروشي ها 
مي گويد: »روز كتابگردي بــراي توجه به كتابفروشــي ها بوده 
كه خوشبختانه جواب داده. در ســال هاي گذشته كتابفروشان 
هميشــه مي گفتند كه كتابفروشــي ها در روز كتابگردي مثل 
شيريني فروشي ها در شــب عيد بوده اســت. در اين مناسبات 
جديدي كه دارد در محيط مجازي اتفاق مي افتد، هميشه نگران 

حذف كتابفروشي ها هستم. 
يعني حتي اگر قرار اســت كتاب را به شــيوه هاي جديد فروش 
به دســت خواننده برســانيم، باز هم كتاب را بايد از كتابفروشي 
بخريم، نه از ناشر تا كتابفروشي از چرخه كتاب حذف نشود. امسال 
با هماهنگي هايــي كه صورت گرفته خوشــبختانه باز هم مردم 
مي توانند كتاب هايشان را از كتابفروشي ها خريداري كنند.«  طرح 
تخفيف پاييزه كتاب از شنبه 24آبان )همزمان با هفته كتاب( آغاز 
شــده و تا جمعه 30آبان ادامه دارد. همه كتابفروشي هاي عضو 
طرح كتاب هاي خود را با تخفيف 20درصد به فروش مي رسانند. 

در روزهاي پاياني سال گذشته كه اعمال محدوديت هاي 
كرونايي با عيد نوروز مصادف شده بود، فيلمي از جلسه گزارش

هيأت دولت منتشر شد كه در آن عبدالعلي علي عسگري، 
رئيس سازمان صداوسيما، خطاب به حسن روحاني چنين مي گفت: 
»صداوسيماست كه امروز دارد جامعه را اداره مي كند؛ افكار عمومي را، 
آرامش را، امنيت را. صبح تا شــب داريم با اين فتنه گري هاي فضاي 
مجازي و ماهواره ها مي جنگيم؛ خنثــي مي كنيم اينها را. هر اتفاقي 
مي افتد بالفاصله چابك ما توي گود هستيم. با تمام قوا صداوسيما از 

لحظه اول، روز بعد از انتخابات، براي كرونا و همراه ستاد كرونا پاي كار 
بوده و واقعا داريم افكار عمومــي را اداره مي كنيم. واقعا كنداكتور 
چيده ايم با چه زحمتي از صبح تا شــب.« رئيس جمهوري كه از اين 
صحبت هاي رئيس سازمان صداوسيما به شدت تعجب كرده بود، از وي 
خواست، در 2هفته عيد، رسانه ملي برنامه هاي شاد پخش كند كه مردم 
در خانه ها بمانند و صداوسيما سعي كند نشاط جامعه را باال ببرد. حاال، 
بار ديگر، به نقطه اي رسيده ايم كه تنها راه قطع زنجيره كرونا، ماندن در 
خانه است. اما آيا برنامه هايي كه صداوسيما براي اين دوهفته تدارك 
ديده مي تواند مردم را در خانه نگه دارد يا آنها را از رفتن سراغ فضاي 
مجازي و شبكه هاي ماهواره اي منصرف كند؟ براي يافتن پاسخ اين 

پرسش، فهرست برنامه هاي اين 2هفته را مرور می كنيم.

 جذابيت برنامه هاي تكراري تلويزيون در 2هفته قرنطينه
 بيشتر از برنامه هاي جديد آن است 

كهنه هاي بهتر از نو

ياور يگانه
روزنامه نگار
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كيوسك

 موج دوم همه گيري كرونا، كشورهاي 
زيادي را در سراسر دنيا دوباره مجبور به گزارش

برقراري قرنطينه كرده و ميليون ها نفر 
دوباره از ترس ابتال به كوويد-19 يا خانه نشين شده   و 
يا با محدوديت هــاي زيادي بــراي رفت وآمد مواجه 
شده اند. قرنطينه در كشورهاي بزرگ اروپايي از چند 
هفته پيش شروع شــده اما انتظار مي رود دوباره براي 
مدت بيشتري تمديد شود. درحالي كه آلمان از همان 
ابتداي شــروع اعمال دوبــاره محدوديت ها موفق به 
كاهش تعداد مبتاليان جديد شد، در برخي كشورهاي 
ديگر ماننــد ايتاليا، كاهــش نرخ مبتاليــان جديد 

موفقيت آميز نبوده است.

آلمان؛ شروع دير اما مفيد 
بزرگ ترين اقتصاد اروپا، محدوديت ها را 17روز پيش 
شــروع كرد و همين 3روز پيش اعالم كرد هفته بعد 
درباره سخت تر كردن آنها دوباره تصميم گيري خواهد 
كرد. رهبران آلمان هشــدار داده اند كه محدوديت ها 
ممكن اســت ماه هــا پابرجا باشــند. آنــگال مركل، 
صدراعظــم آلمان سه شــنبه گفت كــه قرنطينه در 
كشورش در پي بروز موج دوم كرونا جواب داده و تعداد 
مبتاليان كاهش پيدا كرده است؛ »موارد ابتالي جديد 
ديگر مثل گذشته به صورت چشمگيري باال نمي روند 
اما همچنان باال هســتند. بنابراين مــا بايد تماس ها 
را كاهش دهيــم. از اينكه ايــن كار )قرنطينه( را دير 
شروع كرديم، پشيمانم.«  براساس قوانين فعلي تمام 
رستوران ها، كافه ها، باشگاه ها و سالن هاي اپرا تعطيل 
هستند اما بيشتر مغازه ها  و فروشگاه ها اجازه دارند به 
فعاليت هايشان ادامه دهند. دولت كسب وكارها را به 
دوركاري تشويق كرده و گردهمايي هاي باالي 10نفر 
را ممنوع كرده اســت. رقابت هاي ورزشــي هم بايد 
بدون تماشاگر برگزار شود. با اين حال دولت در حال 
برنامه ريزي است تا محدوديت ها را بيشتر كند. نگراني 
بزرگ در آلمان اين است كه مسافرت هاي كريسمس 
و سال نو، دوباره شرايط را بحراني كند. به همين خاطر 
مقامات درباره سفرهاي سال نو هشــدار داده اند و به 

مردم گفته اند نبايد امسال به سفر بروند.
احتمال تمديد بلندمــدت محدوديت ها و همينطور 
سخت تر شدن آنها، باعث شد تا ديروز در برلين عليه 

محدوديت ها دســت به تظاهرات بزنند. پليس برلين 
براي متفرق كــردن اين افراد كه ماســك نزده بودند 
و به دســتورات توجه نمي كردند، از ماشــين آبپاش 

استفاده كرد.

تمديد، گزينه دولت در فرانسه
در فرانســه، درحالي كه قرار بود مــوج دوم قرنطينه 
سراسري 2هفته ديگر به پايان برسد، مقامات از تمديد 
آن تا زمان نامشــخصي صحبت مي كنند. به گزارش 
ديلي ميل، وزير بهداشت فرانسه 2روز پيش گفته بود 
كه نمي تواند بگويد چه زماني قرار اســت قرنطينه به 
پايان برسد. قرنطينه يك ماهه در فرانسه، حدود 20روز 
پيش شروع شد. آنطور كه رسانه هاي فرانسوي گزارش 
داده اند، با پايان محدوديت هاي فعلي، تردد بين شهري 
همچنان غيرمجاز خواهد بود و كافه ها، باشــگاه ها و 
رستوران ها همچنان بسته خواهند ماند. با وجود اين، 

مدارس در اين كشور همچنان باز هستند.
امانوئــل مكــرون، رئيس جمهور فرانســه، وقتي كه 
قرنطينه سراسري دوم را در كشورش اعالم كرد، گفت 
كه موج دوم كرونا بسيار سخت تر و مرگبارتر از موج اول 
است. در قرنطينه  اعمال شده، حدود دو سوم جمعيت 
فرانسه بايد از ساعت 9شب تا 6صبح در خانه بمانند. 

هدف ثانويه قرنطينه، كه با زمزمه هاي تمديد آن حاال 
جدي تر از گذشته مطرح است، امن كردن كريسمس 
است. با شروع تعطيالت كريسمس و سال نو و برگزاري 
مراســم مذهبي، احتمال افزايش شمار مبتاليان هم 
بسيار زياد است. تمديد محدوديت ها، با مخالفت شديد 
مومنان مسيحي مواجه شده و بسياري از آنها آخر هفته 
گذشته، با تجمع برابر كليساها از دولت خواسته اند به 

آنها اجازه دهد در مراسم مذهبي شركت كنند.

قرنطينه ناكام در ايتاليا
ايتاليا، نخستين كشور غربي كه به شدت درگير كرونا شد و 
نخستين قرنطينه سراسري در نيم كره غربي را برقرار كرد، 
اين روزها دوباره به شدت درگير كرونا شده و ركوردهاي 
وحشتناك جديدي در زمينه مرگ ومير به خاطر كرونا 
ثبت مي كند. سه شنبه، 731نفر در ايتاليا به خاطر ابتال 
به كرونا جان خود را از دست دادند؛ اين كشور هرگز پيش 
از آن، اين تعداد مرگ ومير در يــك روز ثبت نكرده بود. 
برخالف موج اول كه قرنطينه سفت و سخت سراسري در 
ايتاليا اعمال شد، اين بار دولت مناطق مختلف در ايتاليا 
را طبقه بندي كرده و براســاس جدي بودن همه گيري 
كرونا محدوديت ها را در مناطق اعمال كرده اســت. در 
مناطق قرمز، ســاكنان تنها مي توانند براي كار و داليل 

پزشكي و خريد از خانه هايشان بيرون بروند. در مناطق 
زرد،  محدوديت ها كمي كمتر است. با اين حال، جامعه 
پزشكي ايتاليا به شدت به اين درجه بندي و محدوديت ها 
انتقاد دارد و گفته كه دولت بايد محدوديت ها را به شدت 

سختگيرانه تر كند.

قرنطينه فوري در استراليا
در آن ســوي دنيا، افزايش چشــمگير موارد ابتال در 
اياالت استرالياي جنوبي در اســتراليا،  باعث شده تا 
دولت محلي يك قرنطينه 6روزه فــوري اعمال كند. 
مقامات گفته اند اين قرنطينه فوري، براي »شكستن 
زنجيره« انتقــال بيماري ضروري اســت. دولت هاي 
محلي در استراليا بارها بخش هايي از اقتصاد را تعطيل 
كرده اند تا جلوي شيوع كرونا را بگيرند. اين قرنطينه 
جديد كه بامداد چهارشــنبه به وقت محلي شــروع 
شد، 6روز طول خواهد كشــيد و در 8روز بعد از آن، 
محدوديت هاي كمتــري اعمال خواهد شــد. بر اين 
اســاس، مردم بايد در خانه بمانند و حتي نمي توانند 
به ورزش بروند، ماســك زدن در محيط هاي عمومي 
اجباري اســت، مدارس و دانشگاه ها تعطيل هستند و 
مغازه ها، كافه ها و رستوران ها هم بدون اينكه سرويس 

بيرون بر داشته باشند، تعطيل هستند.

كشورهاي دنيا با برقراري مجدد قرنطينه، با موج جديد شيوع كرونا مقابله مي كنند
قرنطينه؛ اميد دنيا براي مهار كرونا نگاه

رقابت روسيه و تركيه در قفقاز

در مقام ارزيابي برنــدگان و بازندگان 
بحران قره باغ، شــكي وجود ندارد كه 
آذربايجان به پيــروزي نظامي بزرگي 
دست يافته و ارمنستان را متحمل شكست سنگيني كرده است. 
باكو در اين جنگ بخش مهمي از سرزمين هاي اشغالي خود را آزاد 
كرده و همچنان مشغول تالش براي آزادي بخش هاي باقيمانده 
از طريق مذاكره و توافق اســت. البته از سوي ديگر در توافق اخير 
بندهاي مبهمي هم وجود دارد كه ممكن است منجر به تأخير در 
آزادي برخي مناطق شود. عالوه بر اين، چشم انداز وضعيت اداري 

قره باغ در آينده نيز به هيچ عنوان روشن نيست.
در مقابل، تبيين شكست ارمنستان به توضيح خاصي نياز ندارد، 
چراكه نخست وزير اين كشــور به طور مستقيم از آن سخن گفته 
است. پاشــينيان توافق آتش بس را »تصميمي سخت و دردآور« 
توصيف كرده كه به دليل شكست هاي نظامي، ناچار به اتخاذ آن 
شده است. اين در حالي است كه برخي گزارش ها از تعداد باالي 
تلفات انساني ارمنستان، ضعف تسليحاتي و نقطه ضعف هاي نظامي 
متعدد ديگر در اين كشــور خبر مي دهند؛ مــواردي كه مي تواند 
پيامدهاي ســختي براي شخص پاشــينيان در داخل ارمنستان 

به دنبال داشته باشد.
تركيه نيز در صف برندگان بحران قفقــاز قرار دارد. در درجه اول، 
كشوري كه به طور علني مورد حمايت تركيه قرار داشت بر دشمن 
سنتي خود پيروز شده است. همچنين تركيه در جريان اين بحران 
موفق شد برتري تسليحاتي خود، مخصوصا در زمينه پهپادي را به 
نمايش بكشد. عالوه بر اينها، اكنون راه براي افزايش نفوذ تركيه در 
منطقه فوق العاده استراتژيك و حساس قفقاز باز شده است. از سوي 
ديگر اكنون روابط آنكارا با باكو بيش از هر زمان ديگري تقويت شده 
و حتي احتمال استقرار نيروهاي نظامي تركيه در آذربايجان وجود 
دارد؛ هدفي كه اگر محقق شود قطعا دستاوردي استراتژيك براي 
تركيه به شمار مي رود. اين در حالي است كه برخي منابع از برنامه 
تركيه براي تاسيس پايگاه نظامي در آذربايجان نيز خبر مي دهند.

در مقابل اما شايد اين واقعيت براي بسياري غافلگير كننده باشد 
كه روسيه نيز از اصلي ترين برندگان بحران قفقاز بوده است. بدون 
شك ارزيابي هاي يكجانبه سطحي مي گويد روسيه به دليل شكست 
متحد خود بازنده و تركيه به دليــل پيروزي متحد خود برنده اين 
بحران هستند. اما چنين نگاه ســطحي با پيچيد گي هاي معادله 
قفقاز و جزئيات تحوالت اخير در آن همخواني ندارد، همانطور كه 

از اساس بر پيشفرض هاي اشتباه استوار شده است.

چگونه مسكو بحران را به نفع خود مديريت كرد؟
روســيه با حمايت از توافــق آتش بس، مانع از شكســت كامل و 
ذلت بار ارمنستان شده و در مقابل به آذربايجان نيز اجازه تكميل 
پيروزي هاي خود را نداد. اين نكته مهمي است كه پايان بحران از 
سوي روسيه و نه آذربايجان اعالم شد. از سوي ديگر روشن بود كه 
يكي از اهداف روسيه در بحران اخير، تنبيه پاشينيان، فشار براي 
تغيير سياست هاي دولت ايروان و يا حتي تغيير شخص نخست وزير 
است. بر اين اســاس مي توان چراغ سبز مسكو به آذربايجان براي 
پيشروي تا شوشــا را بهتر فهميد؛ شهري كه ســقوط آن عمال 

به معناي پايان جنگ بود.
نگاهي به ناآرامي هاي داخل ارمنستان پس از پذيرش آتش بس و 
حمله به شخص پاشينيان نشان مي دهد مسكو در تحقق اهداف 
خود موفق بوده اســت. عالوه بر اين، وقوع 2عمليات شكســت 
خورده كودتا و ترور پاشينيان نيز به سود روســيه است؛ فارغ از 
اينكه عمليات هاي مذكور با حمايت روسيه بوده و يا نتايج طبيعي 

شكست در جنگ بوده باشند.
روسيه تا به امروز در مديريت و حل بحران قفقاز يكه تاز بوده است؛ 
آن هم درحالي كه بازيگران ديگــر، مخصوصا آمريكا و پيمان ناتو 
هيچ نقش مؤثري در اين ميدان نداشته اند. در واقع مسكو خود را 
به عنوان يگانه مرجع حل بحران ميان 2كشور باقي نگه داشته است. 
در اين چارچوب و با موافقت آذربايجان، نظاميان روسيه به عنوان 
نيروهاي حافظ صلح در خط مرزي اين كشور مستقر شده و به اين 
ترتيب، حضور خود را در منطقه مورد نزاع ميان روسيه با اردوگاه 

غرب تقويت خواهند كرد.
از سوي ديگر اما بايد توجه داشت كه روســيه تالش دارد مانع از 
توســعه نفوذ تركيه در قفقاز پس از بحران قره باغ شود. در واقع 
مسكو به دنبال يك كشور همراه و همســو با خود در اين بحران 
بود نه يك رقيب! بر همين اســاس روس ها براي شركت در دور 
اول گفت وگوهاي صلــح آذربايجان و ارمنســتان با ميانجيگري 
تركيه تعلل كردند. پس از آن نيز ادعــاي حضور نظاميان تركيه 
در نيروهاي حافظ صلح به طور رســمي از سوي كرملين تكذيب 
شد، اگرچه رئيس جمهور تركيه همچنان بر مشاركت اين كشور 
در نيروهاي حافظ صلح و گشــت هاي منطقــه اي قره باغ تأكيد 
دارد. اهميت اختالف مذكور با بي نتيجه ماندن دور اول مذاكرات 
وزارت هاي دفاع روسيه و تركيه بر سر بحران قره باغ بيشتر روشن 

مي شود.
اين اختالف يا به تعبير بهتر »رقابت خاموش«، استثنائي متاخر 
در روابط تركيه و روسيه نيست، چراكه شــرايط موجود در تمام 
ميدان هاي مشترك اين 2كشور، از سوريه گرفته تا ليبي به همين 
منوال است. اگرچه مســكو و آنكارا در تمام ميدان ها تالش دارند 
بدون تنش يا رويارويي مستقيم، اختالفات و رقابت هاي ميان خود 
را مهار كنند اما در عين حال قادر به دستيابي به توافقي نهايي و 
رضايتبخش براي هردو طرف نيز نبوده اند، مخصوصا در شرايطي 
كه مسكو روي تغيير موازنه قدرت، تداوم فشارهاي همه جانبه عليه 

تركيه و درنهايت عقب نشيني اين كشور حساب باز كرده است.
تركيه در مسيري حســاس با روســيه حركت مي كند؛ هرگونه 
ساده گيري مي تواند به يك عقب نشــيني ختم شود و در مقابل، 
هرگونه رفتار تند ممكن اســت واكنشي شــديد از سوي روسيه 
را به دنبال داشته باشد؛ واكنشــي كه معموال در سوريه و به طور 
مشخص ادلب نمايان مي شود. مي توان پيش بيني كرد تالش هاي 
تركيه براي برقراري توازن ميان مســكو- واشنگتن و همچنين 
استفاده از فضاي اختالفي ميان اين 2قدرت براي بازيگري و نقش 
آفريني در منطقه، سرانجام در دوران بايدن با چالش هاي جدي 
روبه رو خواهد شد. بر اين اساس، تركيه ناچار است در روابط خود با 
اين 2قدرت بازنگري نسبي كرده حتي طرح هايي را براي اجتناب 
از بحران با آمريكا در دستور كار خود قرار دهد؛ طرح هايي كه شايد 

يكي از آنها تعليق راه اندازي سامانه موشكي اس-400 باشد.

 سعيد الحاج
كارشناس امور تركيه

 روزنامــه هاآرتــص از تصميم تشــكيالت 
خودگردان براي ازسرگيري هماهنگي امنيتي 
با رژيم صهيونيستي خبر داده است. تشكيالت 
خودگردان 6 ماه قبل اعالم كرد كه در واكنش به 
اشغال يك سوم كرانه باختري، هماهنگي امنيتي 

خود با اين رژيم را به حالت تعليق درمي آورد. 

روزنامه گاردين ]انگليس[

روزنامه هاآرتص ]اسرائيل[

بازگشت كوربين به حزب كارگر

ازسرگيري همكاري تشكيالت 
خودگردان فلسطين و اسرائيل

روزنامه گاردين با انتشــار تصويري از جرمي 
كوربين، در صفحه اول خود از بازگشت او به حزب 
كارگر انگليس خبر داده است. كوربين رهبر حزب 
كارگر بود اما چندي پيش عضويتش در اين حزب 
به دليل كم اهميت شــمردن يك گزارش حزب 

درباره يهودستيزي، معلق شده بود. 

افغانستان از يك سو مشــغول مذاكرات صلح است و از 
ســوي ديگر درگير جنگ؛ در چنين شرايط پيچيده 
و حساســي دســتور دونالد ترامپ براي خارج كردن 
نيروهــاي آمريكايي هم از راه رســيده تــا معادالت 

افغانستان دشوارتر شود.
نماينــدگان دولــت مركــزي افغانســتان و هيأت 
مذاكره كننــده طالبــان حــدود 40روز اســت كه 
گفت وگوهاي خود را در دوحه قطر آغاز كرده اند، اما اين 
گفت وگو ها هيچ پيشــرفت قابل توجهي نداشته است. 
همزمان، طبق آمار منتشر شده از سوي منابع امنيتي 
در آمريكا، خشــونت ها و درگيري ها در افغانســتان 

50درصد افزايش داشته است.
طبق دستور ترامپ قرار است شمار نيروهاي آمريكايي 
مستقر در خاك افغانســتان تا پيش از ورود جو بايدن 
و تيم جديد دولت به كاخ ســفيد، از 4هزارو500نيرو 
بــه 2هزارو500نيرو كاهش پيدا كنــد. خروج نيروها 
براســاس توافق ميان آمريكا و طالبان انجام مي شود. 
آمريكا براساس جدول زمانبندي عمل كرده و مرحله به 
مرحله نيروها را خارج كرده است، اما طالبان، بي توجه 
به تعهداتش درگير جنگ با دولت مركزي افغانســتان 

است. وزارت دفاع آمريكا )پنتاگون( ادامه روند خروج 
نيروهاي آمريكايي را منوط به 2شرط كرده بود؛ يكي 
كاهش خشونت ها از سوي طالبان و ديگري قطع كامل 
رابطه طالبان و القاعده. هيچ يك از اين دو شرط عملي 
نشده، اما آمريكا همچنان در مسير خروج نيروهايش 

قرار دارد.
طالبان و آمريكا اسفند سال گذشته توافق صلح امضا 
كردند، امــا از آن زمان تا كنــون درگيري ها در خاك 
افغانســتان هرگز متوقف نشده اســت. طي ماه هاي 
اخير، ترور شــخصيت هاي سياســي، حقوق بشري و 
فعاالن مدني نيز به فهرســت خشــونت ها در كابل و 
ديگر شهرهاي افغانســتان اضافه شــده است. حتي 
يكي از اعضاي هيأت مذاكره كننــده دولت با طالبان 
نيز هدف حمله تروريستي قرار گرفت، اما جان سالم به 
در برد. درخواست هاي متعدد براي كاهش خشونت ها 
از ســوي طالبان هرگز مورد توجه قرار نگرفته است. 
حمالت و بمبگذاري هاي طالبان درحالي ادامه دارد كه 
نمايندگان اين گروه در دوحه مشغول مذاكره هستند. 
منتقدان اين مذاكرات البته معتقدند كه سران طالبان 
با كارشــكني در گفت و هاي بين االفغاني دوحه، تنها 
به دنبال خريد زمان هســتند تا روند خروج نيروهاي 
آمريكايي كامل شــود و طالبان بتوانــد در معادالت 

افغانستان دست باال داشته باشد.

آينده مبهم افغانستان
فرمانده نيروهاي آمريكايي در افغانســتان اعالم كرده 
كه دستور دونالد ترامپ با وضعيت جنگي در افغانستان 
»متناســب« نيســت و درنهايت به تضعيف مذاكرات 
صلح بين االفغاني در دوحه منجر خواهد شد. پنتاگون 
اما براي اجراي اين دســتور مصمم است. مجري اين 
تصميم هم كريســتوفر ميلر اســت كــه به تازگي و با 
بركناري مارك اسپر از سوي ترامپ، به عنوان سرپرست 

قمار ترامپ بر سر افغانستان
دستور ناگهاني دونالد ترامپ براي كاهش نيروهاي نظامي آمريكا در افغانستان، ابهام درباره آينده صلح در 

اين كشور را تشديد كرده است

اولين سفر وزير خارجه بحرين به 
سرزمين هاي اشغالي 
عبداللطيــف الزياني، وزير 

خارجه بحريــن، ظهر روز خاورميانه
گذشته براي نخستين بار 
به منظور مالقات با سران رژيم صهيونيستي 
وارد سرزمين هاي اشغالي فلسطين شد. 
اهميت اين سفر براي رژيم صهيونيستي به 
انــدازه اي بود كــه ورود هواپيماي حامل 
الزياني بــه باند فرودگاه بــن گوريون در 
نزديكي تل آويو به طور مســتقيم توسط 
چندين تلويزيون اســرائيلي پوشش داده 
شد. وزير خارجه بحرين در جريان اين سفر 
ابتدا با گابي اشكنازي، همتاي خود ديدار 
كرده و ســپس براي مالقات بــا بنيامين 
نتانياهو عازم بخش غربي شهر قدس شد. به 
گــزارش خبرگــزاري دولتــي بحرين، 
»جزئيــات اجــراي بندهــاي توافــق 
عادي سازي، ازجمله گشايش سفارتخانه ها، 
اعطاي ويــزا و برقراري خطــوط هوايي 
مستقيم« طي ماه هاي آينده، محور اصلي 
رايزني هاي وزيــر خارجه اين كشــور با 
مقامات اسرائيلي بوده اســت. الزياني در 

نشست خبري مشترك با اشكنازي گفت: 
اين ســفر تاريخي، آغازي بر دوران روابط 
استراتژيك ميان بحرين با اسرائيل است؛ ما 
آماده ايم روابط خود با دولت اســرائيل را 
براســاس منافع و همچنين تهديدهاي 
مشتركي نظير ايران توسعه دهيم. بحرين 
در اواخــر شــهريور ماه با امضــاي توافق 
عادي سازي در كاخ سفيد، رسما اسرائيل را 
به عنوان يك كشــور به رسميت شناخت. 
بســياري از رســانه ها، نزديكي بحرين با 
اســرائيل را مقدمه اي براي توافق مشابه 
ميان عربســتان ســعودي با ايــن رژيم 

مي دانند.

   قرنطينه، چاره جهاني
كشورهاي بسيار  زيادي در سراسر اروپا به قرنطينه 
و اعمال محدوديت ها پناه برده اند؛ اتريش از همين 
سه شنبه محدوديت هاي شــديدي اعمال كرد و به 
رستوران ها، مغازه ها و ســالن هاي زيبايي دستور 
داد تا تعطيل كنند و مردم فقط براي موارد ضروري 
مي توانند از خانه خارج شــوند. در كره جنوبي هم 
قوانين فاصله گذاري اجتماعي در بخش هايي از شرق 
اين كشور شديدتر شده اند. در انگليس، دولت براي 
كاهش محدوديت ها در دوم دسامبر برنامه ريزي كرده 
اما انجمن پزشكان به شدت عليه اين اقدام هشدار 
داده و گفته اســت كه تنها با رعايت موارد خاصي 
مي توان محدوديت ها را كاهش داد. براساس توصيه 
آنها، سفرها بايد به شدت محدود شوند، قانون منع 
تجمع بيش از 6نفر بايد سختگيرانه تر اعمال شود و 

دوركاري ترويج داده شود.
در ميان كشورهاي ديگر اروپا، قرنطينه 6هفته اي در 
بلژيك نتيجه درخشاني داشت و موارد ابتال  را به حدود 
يك چهارم تقليل داد. در هلند هم كه محدوديت هايي 
مانند تعطيلي مدارس و حكومت نظامي شبانه اعمال 
شده بود، آمار كاهش مبتاليان اميدواركننده بوده 
اســت. ايرلند كه رســتوران ها، بارها و مغازه هاي 
غيرضروري را تعطيل كرده بود، موارد ابتالي روزانه 
را هفته گذشته به حدود يك پنجم كاهش داده بود. 
در جمهوري چك، قرنطينه حدود 4هفته پيش شروع 
شد اما دولت برنامه ريزي كرده كه برخي محدوديت ها 

مانند تعطيلي مدارس را لغو كند.

 محمدامين خرمي 
روزنامه نگار

جواد نصرتي
روزنامه نگار

پنتاگون معرفي شده است. ميلر درواقع از سوي ترامپ 
به اين سمت گماشته شده تا مجري برنامه هاي او طي 
2 ماه فرصت باقيمانده تا زمان ورود بايدن به كاخ سفيد 
باشد. بازگرداندن نيروهاي آمريكايي به خانه، يكي از 
وعده هاي انتخاباتي ترامپ بوده است. او شمار نيروها 
در عراق را هم از 3هزار نيروي فعلي به 2هزارو500نفر 
كاهش مي دهد. چنيــن تغييرات مهمــي در زمينه 
سياســت خارجي آمريكا، در آخرين روزهاي حضور 
رئيس جمهور مســتقر در كاخ سفيد، اقدامي بي سابقه 
است و بيشتر به عنوان سنگ اندازي در برنامه هاي دولت 

بعدي تفسير شده است.
فرماندهان ميداني آمريكا در افغانستان، خروج حدود 
نيمي از نيروهاي اين كشــور را بهتــر از تصميم اوليه 
ترامپ مي داننــد. ترامپ چندي پيش در يك پســت 
توييتري گفته بود كــه تمامي نيروهــاي آمريكايي 
را تا كريســمس )حدود يك  ماه ديگر( از افغانســتان 
خارج خواهد كــرد. دبيركل ناتو كــه نيروهايش طي 
19ســالي كه از حمله آمريكا به افغانستان مي گذرد، 
پا به پاي آمريكايي ها در اين كشور جنگيده اند، منتقد 
ديگر تصميم ترامپ بوده است. ين استولتنبرگ گفته 
اســت: »خروج ناهماهنگ يا زودهنگام نيروها هزينه 
گزافي خواهد داشت.« اشــاره دبيركل ناتو به احتمال 
تبديل شدن افغانستان به پايگاه گروه هاي تروريستي 
پــس از خروج نيروهــاي خارجي اســت. طبق اعالم 
سازمان ملل، خطر قدرت گيري داعش و القاعده اكنون 

بيش از هر زمان ديگري در افغانستان جدي است. 
به نظر مي رسد تاريخ براي افغانســتان در حال تكرار 
شدن است. 3دهه قبل يعني در سال1989 زماني كه 
نيروهاي ارتش سرخ شوروي خاك افغانستان را ترك 
كرده و به حمايت خود از دولت كمونيستي اين كشور 
پايان دادند، افغانســتان وارد يك دوره خونين جنگ 
داخلي شد. آن زمان، نيروهاي جهادي مخالف دولت 
را آمريكا حمايت مي كرد. به قدرت رسيدن طالبان در 
كابل، نتيجه جنگ داخلي بود كه بعد از خروج شوروي 
از افغانستان درگرفت. ممكن اســت اكنون تاريخ به 
شــكل ديگري، اين بار با خروج نيروهــاي آمريكايي 

تكرار شود.
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خانواده استاد شجريان در چهلمين روز درگذشت او بر سر مزارش حضوريافتند. 
اين در حالي بود كه به علت شيوع كرونا از حضور مردم بر مزار استاد جلوگيری شد. 
همچنين، ديروز در چهلمين روز درگذشت استاد شجريان،  همايون شجريان، 
در پستي  اينستاگرامي نوشت: »منزل پدر كه می رفتم، بر حسب عادت و عالقه 
با سازهايی كه در خانه بود كلنجار می رفتم و او با همان لبخند مخصوص به خود 
كه انگار می گفت هنوز هم پی بازيگوشی هســتی بابا، نگاه می كرد. اكنون چهل 
روز گذشته ست و پَِر آوازم شکسته ست بابا، اگر اجازه دهی با همان پنجه الکن و 
مضراب های ناتوانم، با عاشقانت همراه شوم. بگذار برايت بچگی كنم، شايد برايم 
لبخندی بزنی. به ياد آن روزها كه آرام جانم بودی... بزرگان نيز می بخشــند به 

احساس.«

حالاكبرعبديمساعداست

صفحه اينستاگرامي سينما نوين 
با انتشار عکســي از اكبر عبدي، 
بازيگــر پيشکســوت ســينما و 
تلويزيون نوشت: »در پي شايعات 
اخير پيرامون ابتالي اكبر عبدي، 
بازيگر با سابقه سينما، تلويزيون 
و تئاتــر ايران به ويــروس كرونا، 
الزم به ذكر اســت كه اين بازيگر 

 هفته گذشــته تنها يك روز بــراي جاگذاري فنــر در قلبش در بيمارســتان
 بستري شد.«

طبيعتپاييزیخرمآباد

خــرم آبــاد پــر از خيابان های 
زيباســت كــه در هــر فصلــی 
زيبايی هــای خــودش را دارد. 
صفحــه اينســتاگرامی طبيعت 
ايران، در يکی ديگر از عکس های 
طبيعت گردی اش، عکسی از شهر 
خرم آباد منتشــر كرده و نوشته 
است: »اينجا خيابان شهدا در خرم 
آباد است. كدام خيابان شهر شما 

اين شکلی است؟«

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور، نهادي 
غيردولتــي و ميــراث دار مجموعه اي 
ارزشــمند از اماكن تاريخي، به عنوان 

ساختمان كتابخانه هاي مركزي 
و آرشيوي غني از كتب خطي 
و چاپي اســت كه ســرمايه 
مخازن كتابخانه ها به شــمار 
مي روند. ازاين رو مي توان نهاد 

كتابخانه هاي عمومي كشور را با بيش از 7500كتابدار، بيش 
از 10ميليون كاربر و بيش از 41ميليون جلد كتاب، ميراث دار 
و مروج فرهنگ مکتوب و از پشتوانه هاي تاريخ فرهنگي ايران 

عزيز به حساب آورد.
رويکرد اين مجموعه فرهنگي در ســال هاي اخير كه بحث 
آســيب هاي اجتماعي از اولويت هاي اصلي كشور محسوب 
مي شــد، با بازتعريف كاركردهاي خود، ســطح فعاليت ها را 
گســترش داد و ضمن بدل شدن به باشــگاه هاي فرهنگي و 
اجتماعي، مسئوليت اجراي برنامه ارتقاي سالمت اجتماعي 
با محوريت كتابخانــه را برعهده گرفت و توانســت در حوزه 
پيشــگيري، كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي در كشور 

نقش مؤثري ايفا كند.
حال، نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور با اين ظرفيت عظيم 
و اهميت راهبردي در حوزه فرهنگ عمومي، با مشــکالتي 
روبه رو اســت كه عمدتا از نواقص قانوني ناشــي مي شود و 
كاهش درآمد و كســري شــديد بودجه را به همراه داشته 
اســت. كم دقتي ها در تنظيم قوانين در سال هاي پيشين و 
كم توجهي ها به پيشــنهادهاي راهگشــا در سال هاي اخير 
سبب شده اســت اين مجموعه مهم فرهنگي با دشوارترين 
شــرايط خود از بدو تأســيس تاكنون روبه رو باشد. تداوم 
شرايط كنوني، هزينه هايي سنگين و دشوار مانند: تعطيلي 
كتابخانه ها، توقف خدمت رساني به مردم، بيکاري كتابداران 
و تعليق فعاليت هاي اجتماعي نهاد را درپي  خواهد داشت. 
اين مشکل، عالوه بر اينکه روز به روز كشور را از استانداردهاي 
تعريف شده فرهنگي دورتر مي كند، آســيبي بر نسل هاي 
آينده برجا مي گــذارد كه بحران آفرين بــوده و هزينه هاي 
جبران ناپذيري را بر كشور تحميل خواهد كرد و با اطمينان 
مي توان اذعان داشت كه يك دســت صدا ندارد و براي رفع 
مشــکالت اين نهاد غيردولتي عزمي جــدي و همتي عالي 
مي طلبد و با روحيه جهادي بايســتي براي رفع مشــکالت 

پيش رو تالش كرد.
تنزل سهم نهاد از درآمد شهرداري ها و درنظرگرفتن »كمك« 
به جاي لحاظ »رديف بودجه« در بودجه عمومي كشــور، از 
بزرگ ترين مشــکالت پيش روي نهاد است. معلق بودن نهاد 
بين مجموعه اي »دولتي« يا »غيردولتي«، »اختصاص ندادن« 
فصل يــك در بودجه، »برخوردارنبــودن« از معافيت انرژي 
دســتگاه هاي عمومي، »هزينه هاي مضاعــف تحميلي« به 
نهاد براي ضدعفوني اماكن و كتاب ها و محافظت از پرســنل 
دربرابر ويروس كرونا بخش ديگري از مشکالتي است كه نهاد 

كتابخانه هاي عمومي كشور با آن مواجه است.
مســائل و مصايبي كه تنها گوشــه اي از آنهــا در اين مقال 
مي گنجد، سبب شده است نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور با 
كسري قابل توجهي در بودجه روبه رو باشد. تأمين هزينه هاي 
جاري، تجهيز، بازسازي و ساخت كتابخانه ها، تکميل پروژه ها 
و برگزاري برنامه هاي آموزشــي و پژوهشــي و فرهنگي از 

دغدغه هاي امروز اين نهاد است.
هرچند با تالش هاي صورت گرفتــه، حقوق كاركنان نهاد در 
مقايســه با قبل افزايش قابل قبولي داشته است، اما وضعيت 
كنوني نيز در  شــأن و مرتبه كار فرهنگــي و تکريم نيروي 
انساني قرار ندارد. اما تمام اين گرفتاري ها باعث نشده است تا 
همکاران خدوم نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور با وجود همه 
سختي هاي ذكر شده در حوادث تلخ و غمبار سيل و زلزله كه 
كشور به دليل تحريم هاي ظالمانه با محدوديت منابع روبه رو 
بود، به ياري هموطنان نشتابند و با جمع آوري كمك هاي خود 

سيل مهرباني را روانه مناطق آسيب ديده نسازند.
نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور با آگاهي از همه مشکالتي 
كه كشور با آن دست به گريبان است، با ارائه پيشنهادهايي 
منطقي، واقع بينانه و راهگشــا به دنبال اصالح اشــکاالت 
قانوني، تحقق بودجه اي پايدار براي ارائه بيشترين و بهترين 
خدمات فرهنگي - اجتماعي به مردم شريف كشور و تأمين 
حداقل نيازهاي معيشــي كاركنان خود بوده كه اميد است 
با مســاعدت نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي و 

همراهي دولت محترم اين امر محقق شود.

مهديتوكليانيادداشت
 فعال فرهنگي

پاريس:شــبکه راديويي دولتي فرانســه بــراي اعالم 
خبر درگذشت شــخصيت هايي كه هنوز در قيد حيات 
هستند، ازجمله ملکه انگلستان و پله، فوتباليست برزيلي 
عذرخواهي كرد. »راديو فرانس اَنِترناسيونال« )آر اف آي( 
اين خطا را نتيجه يك »مشکل فني« عنوان كرد كه »منجر 
به انتشار چندين اعالميه درگذشت در تارنمايشان شد.« 
آراف آي گفت اين راديو از شخصيت هاي مذكور و شما كه 

ما را دنبال مي كنيد و به ما اعتماد داريد، پوزش مي طلبد.

گــرگان:كاهش ســطح آب خليــج گــرگان به دليل 
فروكش  كردن تبادل آبي اين زيستگاه با درياي خزر سبب 
شد جزيره اي به مساحت تقريبي 700هکتار در نزديکي 
جزيره آشــوراده از دل آب بيرون بيايــد. به گزارش ايرنا، 
جزيره آشوراده كه تمام سال ميزبان انواع پرندگان بومي و 
مهاجر است، در سال1354 شمسي جزو نخستين مناطق 
زيست كره جهان معرفي و ثبت شده و 40درصد خاويار 

ايران در نزديکي اين جزيره به دست مي آيد.

توكيو:طراحي ژاپني، قايقي را ســاخته اســت كه به 
شکل زيپ آب را شــکافته و اثري جالب و ديدني از خود 
برجاي مي گذارد كه درســت مانند زيپ لباس هاســت. 
به گزارش يورو نيوز، اين قايق 9متــري كه اكنون ميان 
2شهر آزومباشي و ساكوراباشــي حركت مي كند، يکي 
از جاذبه هاي گردشــگري اين كشور است. قايق يادشده 
جايزه طراحي قايق در سال2020 ميالدي را نيز به خود 

اختصاص داد.

لندن:پس از شيوع كرونا آمار بازي هاي آنالين در جهان باال 
رفت و اين روزها ركورد آن شکســت. به گزارش ديلي ميل، 
برنامه امســال فوتبال براي دوستي به شــکل بازي ويدئويي 
آنالين برگزار شــد و ركورد شركت كنندگان با رقم 2ميليون 
شركت كننده شکست. شركت كنندگان نوجوان از كشورهاي 
مختلف مي توانستند از طريق آنالين با هم دوست و هم تيمي 
فوتبال شوند. آنها همچنين اين امکان را داشتند كه خبرنگار 

ورزشي باشند و با ستاره هاي محبوب خود مصاحبه كنند.

ركوردفوتبالآنالينشکستطراحيقايقزيپيخروججزيره700هکتاريازخليجگرگانعذرخواهيفرانسهبابتخبرمرگاليزابت

يکدستصداندارد
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ازغمهجرمکننالهوفريادكهدوش
زدهامفاليوفريادرسيميآيد

خبربلبلاينباغبپرسيدكهمن
نالهايميشنومكزقفسيميآيد

فرياد، بانگ و آواز بلند است براي دادخواهي و ياري جستن.
در گوش حافظ، هر دم جرس فرياد مي دارد كــه بربنديد محمل ها. فرياد او، اين 
همه، آخر به هرزه نيست؛ آنجا كه راهش از شــش جهت بسته شده، مي داند كه 

عشقش رسد به فرياد. او از اين فرهادكش به فرياد است:
خون خور و خامش نشين كه آن دل نازك طاقت فرياد دادخواه ندارد

تصوير خاقاني از شعله دادخواهي چنين است: 
فرياد كز آتش دل من/ فرياد بسوخت در دهانم

او مي پرسد:
گفتي كه روز سختي، فرياد تو رسم

سخت است كار، بهر چه روز ايستاده اي؟
چه آنها كه از تير غمزه به فريادند و غلغله شان در گنبد آسمان پيچيده و چه آنها كه 
در شام، پي اثر صبح مي گردند، بايد بدانند كجا فرياد برآرند، چنان كه موالنا گويد:

فرياد همي زني كه من سوخته ام
فرياد مکن! سوخته خام كه ديد؟ 

بيدل چنين فرياد مي كند:
همنشينان زين چمن رفتند، من هم بعد ازين

بشکنم رنگي كه فريادم به آن گل ها رسد
و

فرياد مردمان همه از دست دشمن است 
فرياد سعدي از دل نامهربان دوست

بهرچهروزايستادهاي؟

فضاي مجازي

اينکه موجودي بسيار كوچك تر از كوچك ترين 
ســلول ها، موجودي نه كامال جاندار و نه كامال 
بي جان كه به تنهايي و بدون استفاده از امکانات 
ســلوِل ميزبان قادر به زندگي مستقل نيست، 
ســياره اي به بزرگي زمين را به گروگان بگيرد، 
ميليون ها نفر را در تمــام قاره هاي جهان بيمار 

كند و هــزاران نفر را بــه كام مرگ 
بفرســتد، اقتصاد جهانــي را درهم 
بشکند و فيلسوفان را به ترديد وادارد 
كه آيا نسبت دگرگون شده انسان با 
جهان و با جامعه اصال به شکل نخست 
باز خواهد گشــت يا نه، شبيه طرح 
جســورانه اي براي يك فيلم علمي-

تخيلي به نظر مي رسد. تا همين يك 
سال پيش باور كردن اين حجم از تخيل آسان 
نبود. امــا اكنون كافي اســت نگاهي به جهان 
پيرامــون بيندازيم و دريابيم كــه اين كابوس 
نه تنها محقق شده است بلکه خود ما نيز در آن 

نقش داريم. داستان كمي شبيه به 
رمان مسخ كافکا آغاز شده است: يك 
روز صبح كه از خواب آشفته اي بيدار 
شديم ديديم در جهاني به سر مي بريم 
كه آن را نمي شناسيم، در سياره اي كه 
ظاهرا ديگر از آن ما نيست، در سياره 

ويروس ها!
كارل زيمر 54ساله، از برجسته ترين 
روزنامــه نــگاران علــم در جهان اســت. در 
نيويورك تايمز و نشريات ديگر در زمينه علوم 
زيستي و تکامل جانداران مي نويسد و مشتاق 
است بداند كه دانشــمندان چگونه به شناخت 

ما از طبيعــت و خودمان مي افزاينــد. او بارها 
برنده جايزه هاي معتبر در روزنامه نگاري علمي 
شده و تاكنون 14 كتاب منتشــر كرده است، 
ازجمله درياكنار: تکامل كالن و دگرگوني حيات 
)1998(، انگل شاه )2000(، تکامل: معنابخشي 
به حيات )2011( و لبخندش به مادرش رفته 
)2018(. وي همچنين برنده جوايزي همچون 
كمك هزينه گوگنهايم شده  است. كتاب سياره 
ويروس ها، نوشته كارل زيمر را كاوه فيض الهي 
ترجمه كرده و به تازگي از ســوي نشــر نو در 
456صفحه، با شــمارگان هزار و 100نسخه، 

به بهاي 98هزار تومان منتشر شده است.

ويترين

سيارهويروسها

يك بار يونيسف بيانيه اي صادر و طي آن اعالم 
كرد بــراي بهبود كيفيــت زندگي كودكان 
جهان سوم، كافي است كشورهاي مختلف 
فقط بودجه شــش هفته اي تسليحاتي شان 
را هزينه اين امر كنند. البته كه باقي ماجرا را 
مي دانيد و انتظار نداريد چنين اتفاقي افتاده 
باشد. قرار نيســت كودكاني كه با پيوستگي 

ذرات و با پيوند جان ها بــه جهان مي آيند، 
از اين جهان چنين انتظاري داشــته باشند؛ 
جهان، بمب و موشك را همواره بيشتر از آنها 
دوست داشته است. قدرت هاي بزرگ جهاني 
كه بيشــترين ادعا را در صيانــت از حقوق 
كودكان دارند، همواره در لواي ايجاد تنش 
و درگيري آنها را به كام مرگ فرســتاده اند. 

نگاه

نويدلحظههايروييدن

سيدكريممحمدي
 فعال فرهنگي و اجتماعي

كودكان امانت خداوند هستند و حق دارند 
در آسايش زندگي كنند و اتفاقا كساني اين 
حقيقت ساده را باور ندارند كه همواره به فکر 
فروش تســليحات و افزايش بودجه نظامي 
خود هستند و خواسته و ناخواسته مهم ترين 
مسببين آوارگي و مرگ كودكان محسوب 
مي شــوند. يك بار ديگر به بيانيه يونيســف 
به عنوان انجمن جهاني كمــك به كودكان 
فکر كنيد: قدرت هاي جهاني كافي اســت 
تنها 6 هفته از بودجه تسليحاتي شان را خرج 
ادعاهاي گزاف حمايــت از كودكان كنند تا 
در كشــورهاي در حال توســعه، كودكي از 
فقر نميرد، از سوءتغذيه تلف نشود، در خأل 

بهداشت دســت و پا نزند و بتواند همانطور 
كه در كتاب ها نوشــته اند با تيســم گل ها، 
لحظه هاي روييدن را نويد دهند. در همين 
ايران خودمان با اينکه وضع حقوق كودكان 
از بسياري از كشــورها بهتر است، مناسبات 
آموزش آنالين كه مبتني اســت بر تجهيز 
بچه ها به ابزار نوين آموزشــي، نشان داد كه 
هنوز در گوشه و كنار، هستند بچه هايي كه 
داشتن يك گوشــي تلفن همراه هوشمند، 
هنوز برايشان در حد رؤيايي دست نيافتني 
است؛ فردا روز آنهاست... بيستم نوامبر، روز 
جهاني كودك و بيش از همــه، روز جهاني 

كودكان محروم.

رويدادهاي فرهنگي و هنري
ركوردگرانيدربازاركتابهايآكادميکآمريکا

گراني كتاب هاي درسي در آمريکا همچنان ادامه دارد و آمارها 
نيز همچنان از كاهش رغبت دانشجويان و دانش آموزان براي 
خريد كتاب هاي درسي چاپ شده خبر مي دهند. به گزارش 
گودايريدر، آمارهاي ارائه شــده توســط مؤسسه تحقيقاتي 
آكادميك اليف استايل نشان مي دهد كه دانشجويان آمريکايي 
نسبت به سال هاي گذشته پول كمتري بابت خريد كتاب هاي 
چاپي صرف مي كنند و در عوض ترجيح مي دهند از نسخه هاي 
الکترونيك استفاده كنند. مؤسســه تحقيقاتي اليف استايل 
كاهش 39درصــدي خريد كتاب چاپي در ســال تحصيلي 
را عوامل مختلف اقتصادي ازجمله افزايش سرســام   آور اين 

كتاب ها عنوان كرده است.

نشستمجازي»متدنقدكتابدرحوزهعلومانساني«
نشست آموزشي رايگان »متد نقد كتاب در حوزه علوم انساني« در 
فضاي مجازي برگزار مي شود. به گزارش همشهري، اين نشست 
ازسوي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار مي شود. 
مدرس نشست كريم اسکندري و زمان برگزاري آن امروز29آبان 
ساعت16 است. عالقه مندان به حضور در اين نشست مي توانند از 
 https://webinar.ihcs.ac.ir/b/92k-2t3-xu4طريق لينك

اقدام كرده و به صورت رايگان در اين نشست شركت كنند.

نشستروشهایانتخابكتابمناسب

نشست تخصصی »روش های انتخاب كتاب مناسب« همزمان 
 با هفته كتــاب، در كانون پرورش فکری  برگزار می شــود. 
به گزارش همشــهري، در اين نشســت محمود برآبادی، 
نويســنده كتاب های كــودك و نوجوان و رويــا ميرغياثی 
نويســنده، روزنامه نگار و پژوهشــگر به بحــث و گفت وگو 
می پردازند. اين نشست امروز پنج شنبه 29آبان ساعت 14 تا 
16 به صورت برخط برگزار خواهد شد. نشست های تخصصی 
كانون پرورش فکری در هفته كتاب و كتابخوانی در نشانی 
اينترنتی kpf.ir/neshast برای همه عالقه مندان به صورت 

ميهمان قابل مشاهده است.

به بهانه هفته كتاب و كتابخواني
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