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يادداشت
علي امام ؛ مديرعامل شركت متروي تهران

صحبت هاي صبح ديروز حجت االســام والمســلمين 
حســن روحاني در جلســه هيأت دولت، حاوي نكات 
فراواني بود كه بخشــي از آنها البته مربوط به مشكات 
عديده كانشهرها مي شد؛ آنجا كه حرف از دستورالعمل هاي مربوط به مقابله با شيوع 
هر چه بيشتر بيماري كرونا به ميان آمد و راهكارهايي كه رئيس جمهور محترم از آنها 

سخن گفت.
مرور نقطه نظرات آقــاي روحاني، به وضوح ثابت مي كرد كه ايشــان اطاعات دقيق و 
درستي از وضعيت فعلي حمل ونقل عمومي در كانشهرها و ازجمله تهران داشته و چون 
به درد واقف هستند، قاعدتا براي درمان هم مي توانند گره گشا باشند. رئيس جمهور از 
مسائل مربوط به نظام بانكي كشور و لزوم حمايت از اقشار كم  در آمد جامعه، به عنوان 
دغدغه مقام معظم رهبري سخن گفت، از رسيدگي به وضع مردم و سختي هايي كه بر 
آنها مستولي شده است، از تراكم مسافران در شبكه حمل ونقل عمومي و ضرورت خلوت 

شدن ناوگان مترو و اتوبوس، از مصايب كرونا و رعايت فاصله اجتماعي و...
اگر اين صحبت هــا را كنار هم قرار دهيم و از طرفي به مشــكات پيش روي شــبكه 
حمل ونقل عمومي ابرشهري مثل تهران نظر بيفكنيم، مي توانيم به حق و با صداي رسا 
از دكتر روحاني بخواهيم كه با صدور دستوري قاطع، شرايط براي كمك هرچه بيشتر 
به توسعه وسايل حمل ونقل جمعي را مهيا سازند. اگرچه دولت اذعان مي كند خود در 
شرايط بد اقتصادي قرار دارد كه اينطور هم هست و به همين خاطر نمي تواند بدهي هاي 
انباشته شده اش به شهرداري ها را پرداخت كند، اما حداقل مي تواند مانع سختگيري ها 
و تفسيرهاي پيچيده نظام بانكي در مواردي از قبيل آزاد سازي  وجوه حاصل از فروش 
اوراق مشاركت شود؛ مثال آن همين مورد اخير 1500ميليارد تومان اوراق مشاركت 
سال1398 است كه براي نوسازي ناوگان اتوبوســراني و تكميل ايستگاه هاي خطوط 
3، 6 و 7 پيش بيني شده اما بعد از 4 ماه از فروش اوراق، هنوز پولي به حساب شهرداري 

تهران واريز نشده است.
اين مسئله در حالي رخ داده كه همان 4 ماه پيش نيز مي شد با استناد به قوانين متقن 
كشوري و درنظر گرفتن سهم 50درصدي دولت در پرداخت اصل و سود اوراق به همراه 
وثيقه گذاري هاي الزم از سوي قوه مجريه، مبلغ 750ميليارد تومان از وجوه حاصل شده 
را آزاد كرد تا امروز برنامه افتتاح 12ايستگاه مترو در نيمه دوم سال جاري، به اما و اگر 
كشيده نشود؛ ايستگاه هايي كه به لحاظ ســازه  اي از ميانگين پيشرفت فيزيكي باالي 
90درصد برخوردار بوده و با يك شارژ مالي منطقي براي خريد و نصب تجهيزات  )پله 
برقي،  آسانسور، سيستم هاي الكترونيكي  و  ...( مي توان آنها را يك به يك و با فاصله زماني 
اندك نسبت به يكديگر، افتتاح كرد و در اختيار مردم قرار داد. به اين لحاظ اگر همين 
امروز هم رئيس جمهور محترم تدبير كند و دســتور به رفع مشكل دهد، با آنكه زمان 
زيادي از دست رفته اما باز هم مي توان در ماه هاي باقي مانده از سال99 با بهره برداري 
از ايستگاه هاي متعدد مترو و البته نوسازي ناوگان اتوبوسراني، هم به مردم خدمت كرد 
و هم در مبارزه عملي با ويروس منحوس كرونا، اقدامي مؤثر و خداپسندانه صورت داد.

 گرهي كه با انگشت تدبير 
باز مي شود

صفحه2

مهاجرت معكوس در توليد مسكن

وفات كريمه اهل بيت حضرت معصومه)س( را تسليت مي گوييم

 برگرديم به شرايط 
20ژانويه 2017

پيشنهاد  رئيس جمهور  به دولت جديد آمريكا  براي كاهش تنش ها:

ديه گو مارادونا، فوق ستاره آرژانتيني 
ديروز در 60سالگي درگذشت

حســن روحانی، رئيس جمهور ديروز در جلسه هيات دولت 
با اشاره به شرايط سخت 3ســال گذشته گفت: در تاريخ ايران 

2دفاع مقدس داشته ايم؛ يك دفاع مقدس 8ساله در برابر صداميان و يك دفاع مقدس 
در برابر جنگ اقتصادی ترامپی  ها. 

ديه گــو آرمانــدو مارادونــا 
درگذشــت! اين آخرين خبر 

ديروز بود اما الاقل نيمی از مردم دنيا تا امروز هم هنوز خبر 
را باور نكرده اند. اغراق نيست كه مردم آرژانتين، اهالی ناپل 
ايتاليا و بسياری ديگر از ساكنان كره زمين، اين اسطوره 
بزرگ فوتبال را به مثابه »شمايلی از خداوند« می پرستيدند 

و حاال حاالها »مرِگ خدای«  خود را باور نخواهند كرد.

مسافران
 ساعت   محدوديت

صفحه2 را 
بخوانيد

همين صفحه 
را بخوانيد

جلوه درخشان بسيج
پيام رهبر معظم انقاب در سالروز تشكيل بسيج

رفت وآمد در شهر خطر ابتا 
به كرونا را بيشتر مي كند اما شهر

فعا كرونا نه در مكان هاي 
عمومي شــهر، بلكــه در دورهمي هاي 
خانوادگــي بيشــتر منتقل مي شــود. 
جمعيت مســافران با اجراي محدوديت 
هاي شديد و ممنوع شــدن تردد )بعد از 
ساعت 9 شــب تا 4 صبح( كمتر شده و 
به جز ساعت هاي اوج در بقيه اوقات، شبكه 
حمل ونقل عمومي خلوت است. البته بعد 
از بسته شــدن مغازه ها و ممنوع شــدن 
حركت خودرو هاي شــخصي در شــهر، 
مي توان مســافراني را يافت كه در انتظار 
رســيدن مترو و اتوبوس هستند. ناوگان 

حمل ونقل عمومي با نگاه مديريت شهري 
پايتخت همچنان در ساعات پاياني شب و 
باوجود خلوتي شهر پاي كار است تا هيچ 
فردي در خلوتي شهر در راه نماند و بتواند 
به ســركار خود بــرود يا بــه خانه اش 

بازگردد.
يك ســاعت به شــروع محدوديت تردد 
مانده؛ ساعت 8شب را نشــان مي دهد. 
شهر هنوز شلوغ اســت؛ اما نه به شلوغي 
گذشته. خودروهاي شخصي حضورشان 
كمتر شده. بيشترشان خيابان ها را خالي 
كرده انــد؛ آنهايي هم كه بــه هر دليلي 
هنوز در مســيرند، يك ســاعت بيشتر 
فرصت ندارند. عقربه هاي ســاعت هرچه 

به ســاعت9 نزديكتر مي شــود، تعداد 
ماشين ها كمتر مي شــود. شهر كم كم از 
تصرف خودروهاي شــخصي درمي آيد و 
اكثر قريب به اتفاق جابه جايي ها با ناوگان 
حمل ونقل عمومي انجام مي شــود. مترو 
و اتوبوسراني تا ســاعت22 و تاكسيراني 
و تاكســي هاي اينترنتــي 24ســاعته 
شهرونداني كه احيانا از روي اجبار قصد 
جابه جايي ضروري دارند را در مسيرهاي 
مختلف به مقصد مي رسانند و محدوديتي 

براي تردد ندارند.

گاليه رانندگان تاكسي 
اينجا ميدان آزادي، اصلي ترين دروازه تهران 

و شــاهراه ارتباطي غربي پايتخت است. 
پايانه هاي اتوبوسراني شهري و بين شهري 
و تاكسي هاي زيادي از اين مبدأ به مناطق 
مختلف تهران مسافران را جابه جا مي كنند. 
حتي بيشتر آنهايي هم كه مي خواهند وارد 
شهر شوند يا به ديگر شــهرها بروند، بايد 
از آزادي عبور كنند. به پايانه تاكســيراني 
شهيدنظري در ضلع شمال شرقي ميدان 
مي رويم. صداي رانندگان تاكسي بلند است؛ 
نه به بلندي صداي اعتراضشان به وضعيت 
كسب و كار اين روزها. »مهدي جزيني« با 
16سال سابقه، در خط آزادي-سيدخندان 
كار مي كند. او درباره مشكاتشان در اين 
روزها مي گويد: »ما بيشتر از ديگر شغل ها 

با كرونا درگيريم. معاش ما به روز اســت و 
اگر يك روز كار نكنيم، ســفره مان خالي 
مي ماند. كرونا كه آمد، كار و بار ما هم مثل 
خيلي ها كساد شد. در اين سه چهار روزي 
كه محدوديت تردد در شب ها اجرا مي شود، 
تقريبا 60درصد درآمدمان پايين آمده است. 
با اينكه در اتاقك يكي دومتري ماشين با 
مردم ارتباط بيشــتري داريم، اما حمايت 
چنداني از ما نمي شود. البته همه مسافران 
رعايت مي كنند و ماسك مي زنند، اما حاال 

كه هوا ســرد شده و 
بازكردن پنجره هاي 

ماشين سخت است، امكان انتقال كرونا هم 
بيشتر مي شود.«

ايرانشهر

پيش بيني هاي هواشناسي نشــان مي دهد با ورود سامانه بارشي 
جديد، امروز و فردا يعني پنجشنبه و جمعه اغلب استان هاي كشور 
باراني هستند و در مناطق سردسير شاهد بارش برف خواهيم بود؛ 
به طوري كه براي 3 استان شمال غربي، هشدار نارنجي )آماده باش( 
صادر شده است. كارشناس ســازمان هواشناسي آغاز فعاليت اين 
سامانه را شب گذشته )چهارشنبه شب( عنوان مي كند و به همشهري 
مي گويد: »اين سامانه از مرزهاي غربي كشور وارد شده است و امروز 
)پنجشنبه( استان هاي اردبيل، آذربايجان غربي و شرقي، گيان، 
مازندران، زنجان، كردستان، كرمانشاه، لرستان، ايام، خوزستان، 
چهارمحال و بختياري، كهگيلويــه و بويراحمد، همدان، مركزي، 
قزوين، البرز، تهران و قم شاهد بارش شديد باران و برف و وزش باد 
شديد لحظه اي هستند. همچنين در استان هاي جنوبي بارش باران 
همراه با رعد و برق و در مناطق مستعد رگبار و برف، در شمال غرب و 

ارتفاعات البرز و زاگرس به صورت برف خواهد بود.«

هشدار نارنجي براي شمال غرب كشور
فريبا گودرزي براي روز پنجشــنبه  شــدت بارش ها را بيشتر در 
شمال غرب كشور مي داند؛ به طوري كه براي 3 استان آذربايجان 
غربي و شرقي و اردبيل هشــدار نارنجي صادر شده است. به گفته 
وي، بارش برف در اين مناطق به حدي خواهد بود كه ارتفاع برف 
تا 50سانتي متر مي رسد و مي تواند منجر به تأخير يا لغو پروازها، 

كوالك برف و مه گرفتگي در جاده ها و گردنه ها شود.
گودرزي با بيان اينكه روز جمعه از شدت بارش ها در شمال و شمال 
غرب كشور كاسته مي شود، مي افزايد: »روز جمعه به جز هرمزگان، 
سيستان و بلوچستان، خراســان جنوبي، جنوب كرمان در اغلب 
مناطق كشور بارندگي خواهيم داشت، اما شدت بارش ها در شمال 
و شرق خوزستان، چهارمحال و بختياري و كهگيلويه و بويراحمد 
بيشتر خواهد بود. اما شرايط هشدار نارنجي در اين روز همچنان 

براي 3 استان آذربايجان غربي و شرقي و اردبيل برقرار است.«

بارش برف و باران در تهران
او با توضيح بيشــتر درباره شــرايط جوي اســتان ها مي گويد: 
»پنجشنبه در نيمه غربي كرمانشــاه، كردستان، ايام، لرستان، 
همدان، نيمه شمالي مركزي، بوشــهر، چهارمحال و بختياري، 
كهگيلويــه و بويراحمد و گيان باران و رگبــار و رعد و برق و در 
ارتفاعات تهران، البرز، قزوين، نوار غربي اصفهان و شمال و شرق 
خوزستان بارش برف را شــاهد خواهيم بود. اين شرايط در روز 
جمعه در نيمه شــرقي خوزستان، ايام، لرســتان، كهگيلويه و 
بويراحمــد، چهارمحال بختياري و نوار غربي اصفهان و شــمال 
بوشــهر برقرار خواهد بود. براي همه اين استان ها جاري شدن 
رواناب و سياب و باال آمدن آب رودخانه ها پيش بيني مي شود.«

اين كارشناس هواشناســي با بيان اينكه بارش هاي تحت تأثير 
اين سامانه تا يكشــنبه ادامه خواهد داشــت، توضيح مي دهد: 
»روز پنجشــنبه و جمعه درياي خزر به شــدت مواج و توفاني و 
خليج فارس، تنگه هرمز و غرب درياي عمان نيز مواج و متاطم 
هســتند.« تهران نيز به گفته گــودرزي از امروز )پنجشــنبه( 
تحت تأثير اين سامانه است و بارش باران و برف در ارتفاعات اين 

كانشهر تا يكشنبه ادامه خواهد داشت.
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استقال ماشين سازي را با نتيجه يك 
بر صفر شكست داد و با 6 امتياز موقتا 
به رده دوم جدول رســيد. اگر به ياد 
بياوريم همين ماشين ســازي فصل 
گذشته، رفت و برگشــت استقال را 
شكســت داد و تيم محمود فكري با 
چه حجمي از حواشي پا به بازي هفته 
سوم گذاشت، به اين نتيجه مي رسيم 
پيروزي يك بر صفر در آزادي مقابل 
تيمي كه تغييرات زيادي داشــته و 
يك مربي جــوان روي نيمكت دارد، 
خيلي هم نتيجه بدي نيست. استقال 
بازي ديشــب را با تغييراتي كليدي 
در تركيب اصلي اش آغاز كرد. رشيد 
مظاهري، احمد موســوي و محمد 
نادري، بازيكناني بودند كه با نظر فكري 
به تركيب اضافه شدند اما نتوانستند 
روند بازي اين تيم را تغيير دهند. آبي ها 
درســت مثل بازي با فوالد نيمه اول 
خوبي را پشت سر نگذاشتند اما در نيمه 
دوم اوضاع كمي بهتر شد و در نهايت 
ميليچ با يك ضربه  ايستگاهي زيبا و 
تماشايي در دقيقه 57 به داد استقال 
رســيد. پس از اين گل فكري دياباته 
را هم به زمين فرســتاد تا استقال 
چهره اي هجومي به خــود بگيرد و 
صاحب موقعيت هاي بيشتري شود. 
البته فشار استقالي ها رفته رفته كمتر 
شد و اين ماشين سازي بود كه جلو آمد. 
تير دروازه و واكنش رشيد مظاهري 
در دقايق پاياني باعث شــد استقال 
برتــري حداقلــي اش را حفظ كند 
و دومين برد خانگي اش را جشــن 

بگيــرد، بردي 
كه با نمايشــي 

ايده آل به دست نيامده و هواداران 
را نگران آينده كرده است.

ديه گو آرماندو مارادونا درگذشت! اين آخرين خبر ديروز بود اما الاقل نيمی 
از مردم دنيا تا امروز هم هنوز خبر را باور نكرده اند. اغراق نيست كه مردم ورزش

آرژانتين، اهالی ناپل ايتاليا و بســياری ديگر از ساكنان كره زمين، اين 
اسطوره بزرگ فوتبال را به مثابه »شمايلی از خداوند« می پرستيدند و حاال حاالها »مرِگ 
خدای« خود را باور نخواهند كرد. ستاره بزرگی كه خيلی ها بهترين بازيكن تاريخش 
می دانند، هــزار خاطره خوش نقش و گاه عجيــب برايمان به جا گذاشــت و رفت. از 
گرم كردن های كودكانه اش پيش از بازی ها گرفته تا خلق زيباترين گل تاريخ جام جهانی 
با دريبل نيمی از شبه جزيره بريتانيا. از كنترل توپ با شانه های قديس وارش تا گلزنی با 
دست خدا. او يك تنه آرژانتين را به آخرين قهرمانی اش در جام جهانی رساند و به تنهايی 
نام باشگاه سال ها تحقيرشده ناپولی را به ليست قهرمانان سریA وارد كرد. و تازه اين تمام 
خبرسازی های او نبود. نابغه ياغی بيش از آنكه در ميدان خبرسازی كند در خارج از ميدان 

با كليدواژه های خاف و مخدر و مافيا سال ها تيتر اول رسانه های دنيا را تامين می كرد.
ديه گو مارادونا در 60سالگی به دليل حمله قلبی از دنيا رفت. مردن در 60سالگی مرگ 
زودهنگامی برای يك ورزشكار به نظر می رســد. اما فراموش نكنيد كه مرگ، الاقل 
30سال از دست او فرار كرد و باالخره به دام افتاد. در تمام اين سال ها، ديه گوی ياغی با 
افيون و الكل و هر ابزاری كه بلد بود مرگ را دنبال كرد. اين عادت ياغی هاست. آنها به 
طول عمر آن قدرها بها نمی دهند. ارتفاع عمر برايشان مهم تر است. به ياد بياوريد كه 
جرج بست هم در 59سالگی از دنيا رفت و روزنامه سان برايش تيتر زد »خودت خواستی 
جرج«. مارادونا البته نهنگ عظيم  الجثه تری بود از جرج بست، اما او هم درست در همان 
ساحلی كناره گرفت كه ستاره ايرلندی مرگ را بغل كرده بود. مارادونا 60سال بيشتر 
عمر نكرد، اما به هنگام مرگ هيچ كارِ نكرده و هيچ آرزوی به جامانده ای نداشت. هيچ 
آرزويی جز اينكه »كاش يك گل هم با دست راستم به انگليس می زدم!« زمانی كه او 
ناپولی را بعد از 90ســال قهرمان ايتاليا كرد، اهالی ناپل روی ديوار گورستان خطاب 
به مردگان خود نوشــتند: »عجب صحنه ای را از دست داديد!« امشب آنها روی ديوار 

گورستان خواهند نوشت: »خوش به حالتان. عجب مهمانی مفصلی در پيش داريد.«

پايان فوتبال

 ايستگاهی 
برای فرار از بحران

در شب تساوي قلعه نويي و نكونام، 
استقال با ضربه ايستگاهي ميليچ 

برنده از زمين بيرون آمد

ادامه در 
صفحه17

ادامه در 
صفحه3

ليگ نامرئي
فصل جديد ليگ فوتبال زنان  ايران 
از فردا با 2تفاوت نسبت به فصول 
قبل آغاز مي شود؛ تعداد تيم ها 

كمترشده  و حجم مشكات بيشتر

 هاجر دباغي، خانم گل فصل پيش:
 از كرونا بترسيم؟ ما 16ساعت 

كف اتوبوس مي خوابيم

    مجتبي هاشمي
خبر نگار

پايان فوتبال
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 حسن روحانی، رئیس جمهور ديروز 
در جلســه هیات دولت با اشــاره به دولت

شرايط سخت 3سال گذشته گفت: در 
تاريخ ايــران 2 دفاع مقدس داشــته ايم؛ يک دفاع 
مقدس 8ساله در برابر صدامیان و يک دفاع مقدس 
در برابر جنگ اقتصادی ترامپی  ها. در سخنان روز 
چهارشــنبه رئیس جمهور به وضوح فراغت از يک 
كارزار چندساله اقتصادي با كاخ سفید ديده مي شد. 
او تلويحا از پايــان اين جنگ خبــر داد و از مردم 
به خاطــر مقاومت 3ســاله در جنــگ اقتصادي 

تشكركرد. 
اطالع رســاني  پايــگاه  گــزارش  براســاس 
رياســت جمهوري، حســن روحانی از پايان دوره 

ترامپیســم ســخن گفت و تصريح كــرد: يكي از 
مظاهر بزرگ پیروزي ملت ايران و شكست حتمي 
و قطعي دشمن در اين جنگ اقتصادي، پايان دوران 
ترامپیسم اســت؛ آدمي كه بدترين جنايت ها را در 
تاريخ آمريكا نســبت به ملت هاي مستقل به ويژه 
ملت ايران و فلسطین و ســاير ملت هايي كه تحت 
ظلم و ســتم او قرار داشــتند، انجام داد و شكست 
اين آدم به خاطر شكست او در مجامع بین المللي، 
مراجع حقوقي، معیارهــاي اخالقي، افكار عمومي 
جهان و افكار عمومي ملت آمريــكا بود. او اقدامات 
ضدانساني، تروريستي و سبعانه ای را نسبت به ملت 
ايران حتي در دوران كرونــا اعمال كرد و در دوران 
كرونا هر روز به تحريم و فشار خودش افزود.  حتي 

صندوق بین المللي پول كه مي خواست به ملت ايران 
5میلیارد دالر براي مسائل پزشكي و مقابله با كرونا 
كمک كند، كساني كه مخالفت كردند در برابر اين 
موضوع، همین گروه كاخ سفید بودند و نگذاشتند 
مردم ايران راحت تر و با شــرايط بهتر در برابر اين 
بیماري سخت و عالمگیر مقابله و ايستادگي كنند. 

رئیس جمهور با تشريح مسائل احتمالي میان دولت 
ايران و دولــت جديد كاخ ســفید در آينده گفت: 
سیاســت جمهوري اســالمي ايران روشن است. 
سیاست جمهوري اسالمي ايران همانطور كه بارها 
تأكید كرديم، تعهد در برابر تعهــد، اقدام در برابر 
اقدام، كاهش تنش در برابر كاهش تنش، احترام در 
برابر احترام و تعهدات بین المللي در برابر تعهدات 
بین المللي است و اگر يک چنین اراده اي در حاكمان 
آينده آمريكا وجود داشته باشد، به نظرم حل مسئله 

بسیار آسان است. 
رئیس جمهور در ادامه گفــت: ايران و آمريكا هر دو 
مي توانند تصمیم بگیرند و اعالم كنند كه به شرايط 
20ژانويه2017 برمي گردند؛ هم ايران برمي گردد به 
شرايط 20ژانويه2017 و هم آمريكا و اين مي تواند 
گشايش بزرگي براي بسیاري از مسائل و مشكالت 
باشد و مســیر و شــرايط را كامال تغییر دهد و بعد 
مراحل بعدي را مي شود در بخش هاي مختلف ادامه 
داد. گره اصلي با يک اراده و يک تصمیم، گشــاده و 

باز مي شود. 
رئیس جمهور در اشــاره خود به اين تاريخ مشخصا 

تغییر شرايط از زمان روي كار آمدن دونالد ترامپ 
در كاخ سفید را نشــانه گرفته است. برجام اگرچه 
از دي ماه ســال94 به اجرا درآمد، اما يک سال بعد 
وقتي ترامپ به رياست جمهوري آمريكا رسید، عمال 

مخالفت هاي خود با برجام را شروع كرد.
 ترامپ اول بهمن ماه سال95 رســما مسئولیت را 
از اوباما تحويل گرفت و شــديدترين حمالت را به 
برجام وارد كرد. بار رواني اين تهديدات خیلي زودتر 
از اينكه ترامپ رسما در ارديبهشت ماه97 از توافق 

خارج شود، تأثیرش را بر اقتصاد ايران گذاشت.
 اعتراضات دي ماه ســال96 ناشي از نوسانات ارزي، 
بخشي از تبعات چنین اتفاقي بود. ايران هم مطابق 
برجام در همین بازه زماني طي 5مرحله اقدام متقابل، 

شروع به كاهش تعهدات برجامي خود كرد. گزارش 
اخیر آژانس بین المللي انرژي اتمي مبني بر 12برابر 
شدن ذخاير اورانیوم غني شــده ايران در مقايسه با 
سقف تعیین شــده در برجام، بخشي از شدت عمل 

ايران در مواجهه با تحريم هاي آمريكا بود.
 شــروط رئیس جمهور بــراي بازگشــت ايران به 
تعهداتش، لغــو همه تحريم هاي هســته اي طبق 
توافق هسته اي اســت. براين اســاس آمريكا بايد 
تحريم هاي نفتــي، ارزي، بانكي، فلــزات گرانبها، 
هواپیمايي و موارد متعــدد ديگر را به حالت قبل از 
رياســت جمهوري ترامپ يعني دوره اجراي برجام 
بازگرداند. به تناســب اين اقدامات ايــران هم به 

تعهدات خودش بازخواهد گشت.

پیشنهاد  رئیس جمهور  به دولت جديد آمريكا  براي كاهش تنش ها:

احمدي بیغش: در دولت امیدشان را به دوستي ظريف و بايدن وصل كرده اند 
كه ان شاءاهلل امیدشان ناامید خواهد شد و مردم پاسخ آنها را خواهند داد

روي خط ديپلماسي

  سفر خطيب زاده به كابل
سعید خطیب زاده، سخنگوي وزارت امور خارجه 
جمهوري اسالمي ايران در يک سفر رسمي براي 
گسترش روابط دوجانبه در حوزه صلح و امنیت 
به همراه هیأتي وارد كابل شد. خطیب زاده درباره 
اهداف اين سفر به پرس تي وي، گفت: امنیت 
براي 2كشور همسايه ايران و افغانستان بسیار 
بااهمیت بوده و امنیت اين 2كشور به يكديگر 
گره خورده اســت. خطیب زاده در اين سفر با 
عبداهلل عبداهلل، رئیس شوراي عالي مصالحه ملي 

افغانستان نیز ديدار و گفت وگو كرد.

  وندي شرمن: برجام يك شبه احيا 
نمي شود

مســئول تیــم مذاكره كننــده آمريكا در 
مذاكرات هســته اي برجام، در مصاحبه  اي 
برخي موانع بر ســر راه احیاي اين توافق را 
يادآوري كرد و گفت: اين توافق يک شــبه 
احیا نمي شود. وندي شرمن تأكید كرد: هیچ 
شكي نیست كه برنامه جامع اقدام مشترك 
اكنون مانند زماني كه از آن خارج شــديم 
نیســت، اما اقداماتي كه ايــران انجام داده 

تقريبا قابل باز گشت است. / فارس

  منع سفر ايرانيان به امارات
خبرگزاري رويترز ادعا كرده طبق ســندي 
كه از سوي يک منطقه تجاري دولتي منتشر 
شــده، امارات عربي متحده صدور رواديد 
جديد براي شهروندان 13كشور با اكثريت 
جمعیت مســلمان ازجمله ايران، سوريه و 
ســومالي را متوقف كرده اســت. طبق اين 
ســند، درخواســت هاي رواديد اشتغال و 
بازديد براي شــهروندان 13كشور ازجمله 
افغانســتان، لیبي و يمن تا اطــالع ثانوي 
تعلیق شده اســت. اين ممنوعیت رواديد 
براي شهروندان الجزاير، كنیا، عراق، لبنان، 
پاكستان، تونس و تركیه نیز اعمال مي شود.

  رايزني ايتاليا براي احياي برجام
لويیجي دي مايو، وزير امــور خارجه ايتالیا 
در آغاز كنفرانســي در ايتالیا گفت: ايتالیا و 
شركاي اروپايي قصد دارند اجراي برجام را 
احیا كنند و ما درحالي كه ايران منتظر است 
دولت بعدي واشنگتن موضعش در اين باره را 
شفاف سازي  كند، خواستار مسئولیت پذيري 

آن هستیم. / ايسنا

برگرديم به شرايط 20 ژانويه 2017
كافه مجلس

در حاشیه سیاست

  نمايندگان به حوزه انتخابيه نروند
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس گفت: براساس شرايط كرونايي 
قرار بر اين اســت كه همكاران 2روز آخر هفته را در تهران بمانند 
و به حوزه هاي انتخابیه نروند. اين نكته را يــادآوري كردم تا اگر 
دوســتان وعده يا قراري دارند، برنامه خــود را بدانند. وي كه در 
پايان نشست ديروز ســخن مي گفت، افزود: البته نمايندگاني كه 
كار اضطراري دارند، مي توانند با هماهنگي ناظران در حوزه هاي 

انتخابیه حاضرشوند.

  نقض قانون قرنطينه از سوي نايب رئيس مجلس
دفتر هیأت رئیسه مجلس با بي اعتنايي به پروتكل هاي بهداشتي و 
مصوبات ستاد ملي مقابله با كرونا درخصوص عدم انجام سفرهاي 
غیرضروري، از معاونان وزرا خواسته تا در سفر نايب رئیس مجلس 
به استان خراسان شمالي او را شــخصا همراهي كنند. به گزارش 
ايلنا، هفته گذشته بود كه رئیس جمهور پس از افزايش مبتاليان به 
ويروس كوويدـ 19و متوفیان بر اثر بیماري كرونا، با پیشنهاد وزارت 
بهداشــت و درمان و قرارگاه عملیاتي كرونا، براي تصويب »طرح 
جامع مقابله با كرونا« موافقت كرد كه در ستاد ملي كرونا به تصويب 
رسید. مسئوالن قرارگاه پشتیباني ســتاد مقابله با كرونا نیز طي 
دستورالعملي اعالم كردند كه در مدت اجراي محدوديت ها بايد 
از انجام ماموريت هاي غیرضروري و تشكیل جلسه در استان هاي 
قرمز با حضور بیش از 15نفر امتناع شــود. بــا وجود اين، مجمع 
نمايندگان استان خراسان شــمالي براي افتتاح برخي طرح هاي 
عمراني از علي نیكزاد، نايب رئیس مجلس شوراي اسالمي دعوت 

كرده است در يک سفر يک روزه از اين طرح ها بازديد كند.

  رعايت شأنيت نمايندگي قانوني مي شود
كمیســیون تدوين آيین نامه مجلس ديروز براســاس مصوبه ای 
رعايت شــأنیت نمايندگي را در زمان خدمــت قانونمند كرد. به 
گفته سخنگوي اين كمیسیون، شأنیت نمايندگي بدين معناست 
كه افعال، گفتار و نوشــتار در داخل مجلس و در مجامع عمومي 
اعم از حضوري و مجازي مغاير با اخالق حســنه، موازين شــرع 
و انقالب اســالمي و اقتضای جايگاه نمايندگي نباشــد. ســمیه 
محمودي دراين باره به فارس گفت: براساس اين مصوبه در ابتداي 
هر دوره مجلس شوراي اســالمي و حداكثر 3 ماه پس از انتخاب 
هیأت رئیسه، هیأت نظارت كه از اين پس هیأت نامیده مي شود، 
مركب از افراد زير براي همان دوره تشكیل مي شود: يک نفر از نواب 
رئیس به انتخاب هیأت رئیسه براي هر ســال، يک نفر از اعضاي 
كمیسیون اصل نودم )90( به انتخاب مجلس، يک نفر از اعضاي 
كمیسیون قضايي و حقوقي با سابقه قضايي به انتخاب مجلس و 
4نفر از نمايندگان با سابقه حداقل 4سال مديريت سیاسي موضوع 
بندهاي الف، ب و ج ماده71 قانون مديريت خدمات كشــوري به 

انتخاب مجلس.

گفت وگوي روحاني با امير قطر
رئیس جمهور عصر چهارشنبه در تماس تلفني امیر قطر با وي، گفت: 
امیدوارم با تحوالت تازه در عرصه روابط بین المللي، سیاســت هاي 
خصمانه برخي از كشورهاي منطقه تعديل شود و شاهد تقويت فرصت 

گفت وگو و رسیدن به تفاهم درون منطقه اي باشیم. 
براساس گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، حسن روحاني 
با اشاره به توافقات مقام هاي دو كشور در جريان نشست كمیسیون 
مشــترك اقتصادي در اصفهان افزود: امیدواريم شاهد اجراي همه 
طرح هاي مورد توافق و شكوفايي روابط دو كشور باشیم. رئیس جمهور 
با تأكید بر اينكه بايد با خرد، حكمت، عقالنیت و گفت وگوهاي صادقانه 
درون منطقه بر ديدگاه زورگويي و اتكا به كشورهاي خارجي و بیگانه 
حاكم شويم، گفت: متأسفانه بازكردن پاي رژيم صهیونیستي عامل 
ناامني و بي ثباتي در منطقه خواهد بود و واقعا براي ما جاي شگفتي 
است كه برخي از همسايگان، امنیت خودشان را در سايه ارتباط با رژيم 
صهیونیستي جنايتكار مي دانند كه دشمن همه منطقه و كشورهاي 

اسالمي است.
روحاني با بیان اينكه ما كشــورهاي منطقه مي توانیم مشــكالتمان 
را به عنوان همســايه و برادر حل و فصل كنیم، گفت: ترديدي ندارم 
ماه هاي پیش رو شاهد شــرايط بهتري در روابط منطقه اي با كمک 
يكديگر خواهیم بود. رئیس جمهور همچنین در پاسخ به دعوت رسمي 
امیر قطر از وي براي ديدار رسمي از دوحه ابراز امیدواري كرد كه اين 

سفر در فرصت مناسب انجام شود. 
شیخ تمیم بن حمد آل ثاني نیز در اين تماس تلفني روابط ايران و قطر 
را راهبردي و رو به توســعه خواند و تأكید كرد كه اجراي توافقات دو 
كشور در راستاي منافع دوملت است و قطر همه تالش خود را براي 

اجراي اين توافقات به كار خواهد گرفت. 

  اگر اينگونه بود انقالب نمي شد!
حســین ابراهیمي، عضو جامعه روحانیت مبارز با تأكید بر اينكه 
دشمني آمريكا با ايران قابل رفع نیست، به ايسنا گفت: نمي توان 
منكر شد كه جابه جا شدن افراد به طور قهري تنفسي ايجاد مي كند، 
اما اين شرايط، تاكتیكي و زودگذر است؛ چرا كه روساي جمهوري 
آمريكا مجري هستند و كسان ديگري تصمیم گیر اصلي به شمار 
مي روند. ابراهیمي ادامه داد: پس اينكه انتخابات آمريكا بتواند بر 
انتخابات رياســت جمهوري ايران اثر بگذارد، خیر، چنین خبري 
نیست. اگر ايران مي خواســت تحت تأثیر انتخابات و تحوالت در 

آمريكا باشد كه انقالب نمي كرد.

  خواهش كواكبيان: حصر بس است
دبیركل حزب مردم ســاالري در واكنش به عكس روزنامه تهران 
تايمز كه با قرار دادن تصوير میرحسین موسوي در كنار ترامپ به 
مقايسه آن دو پرداخته بود، به جماران گفت: واقعا باز هم مي خواهم 
خواهش كنم، ديگر بس است؛ 10ســال شد. به خصوص كه اينها 
بیماري هاي زمینه اي هم دارند و هم آقاي كروبي چندبار و هم آقاي 
موسوي بیماري داشته است. اگر ممكن است اين كار زودتر انجام 
شود و شايد يک تأثیر رواني در افكار عمومي براي دلگرمي بیشتر 
آحاد مردم و تقويت اعتماد عمومي حاصل شود. مصطفي كواكبیان 
افزود: بماند كه اين كار را نمي كنند، بعد يک روزنامه وابســته به 
سازمان تبلیغات عكس آقاي موسوي را با ترامپ مونتاژ مي كند كه 
اگر او ادعاي تقلب كرده اين هم ادعاي تقلب كرده است. بحث اين 
است كه خیلي تفاوت دارد و واقعا قیاس مع الفارق است. اتفاقا اگر 

بخواهیم قیاس كنیم بايد ديگران را قیاس كنیم.

شرايط سخت حمل و نقل
رئيس جمهور در جلسه چهارشنبه هيأت دولت با اشاره به تراكم باالي حمل ونقل در برخي از ساعات روز و 
نقش آن در شيوع بيماري كرونا گفت: احساس كرديم ممكن است فعاليت ادارات مقداري شرايط را براي 
حمل ونقل در شرايط صبح و ظهر سخت مي كند؛ لذا تصميم گرفته شد و اين تصميم را در شنبه هفته آينده 
مصوب مي كنيم و به همه وزرا دستور داده شد كه اين يك سوم كارمندهايي كه در نقاط قرمز گفتند سر 
كار بيايند، اگر حضور آنها براي هفته آينده ضرورت ندارد، مجازند هر مقدار مي خواهند كاهش دهند. اين 
يك سوم، بشود يك چهارم و يك پنجم يا هر مقداري كه ضروري مي دانند و دستور بدهند در هفته آينده 
كارمندان هر مقداري كه ضرورت ندارد، سر كار نيايند. براي اينكه خلوت تر شود و براي اينكه ترافيكي 
كه داريم در اتوبو س ها و مترو، خلوت شود و براي هفته آينده ان شاء اهلل به حداقل ضروري كارمندان اكتفا 

كرده و بقيه بخش هايي كه ضرورت ندارد را تعطيل كنند.

ث
مك

در سالروز تشكیل بسیج مستضعفان، حضرت 
آيت اهلل خامنه اي در پیامي بسیج را ثروت بزرگ 
و ذخیره خداداد ملت ايران خواندند. به گزارش 
دفتر مقام معظم رهبري، متن پیام رهبر انقالب 
اسالمي كه سردار سرتیپ بسیجي محمد شیرازي 
رئیس دفتر فرماندهي معظم كل قــوا آن را در 
ارتباط ويدئوكنفرانس با بسیج مراكز استان ها و 

اقشار بسیج قرائت كرد، به اين شرح است:

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
بســیج يادگار بزرگ و درخشان امام راحل، و 

مظهر اقتدار ملي، و نمايشگاه صفا و اخالص و 
بصیرت و مجاهدت است.

در دفاع از كشــور و اســتقالل و ثبات آن، در 
خدمات حیاتي با مقیاس گستره كشوري، در 
فعالیت هاي پیشرو علمي و فناوري هاي نوين، 
در رويكردهاي ارزشي و ايجاد فضاي معنوي، 
همه جا نام بسیج برده مي شود و حضور بسیج 
جلوه مي كند. ايمان، عزم، احساس مسئولیت 
و اعتماد به نفس، پايه هاي اصلي اين توانايي ها 
و گره گشايي هاســت. و اينها خــود نعمت ها 
و موهبت هاي خداوند اســت كه بايد با شكر 

الهي و مراقبت دائمي، آنهــا را حفظ كرد و بر 
آن افزود. بسیج، ثروت بزرگ و ذخیره خداداد 
ملت ايران است. دشــمنان اين ملت، اكنون 
و همیشه در اين انديشــه بوده اند و خواهند 
بود كه آن را نابود يا بي اثر كنند. مســئوالن 
ســازماني و يكايک بســیجیان عزيز خود را 
موظف به ابطال كید دشمن بدانند و با توكل 
و اخالص و برنامه ريــزي به پیش روند. موفق 

باشید ان شاءاهلل.
سيدعلي خامنه اي
۵ آذر ۱۳۹۹

به نظر مي رسد داستان تقابل بهارستان 
و پاستور سر دراز دارد و حتي با پايان مجلس

عمر دولت و روي كار آمــدن كابینه 
جديــد هــم خاتمــه نیابــد. از يكســو دولــت 
توهین كنندگان را به دادگاه فرامي خواند و از سوي 
ديگــر مجلســي ها از تريبونشــان تهديــد بــه 

ممنوع الخروجي دولتمردان مي كنند.
به دنبال ادعاي يک نماينده براي تدوين قانوني جهت 
ممنوع الخروجي مسئوالن تا رسیدگي حقوقي تمام 
و كمال به پرونده آنها، ديروز محمود احمدي بیغش، 
نماينده اصولگراي مجلس در اظهاراتي چند و چون 
اين قانون را علني كرد و گفــت: در نطق هفته هاي 
گذشته اعالم كردم كه عده اي از مسئوالن كشور و 
خانواده ها و اطرافیانشان كه تخلف كرده اند بايد پیش 

از پايان دوره،  ممنوع الخروج شوند.
وي كه در قالب تذكر شفاهي در نشست علني ديروز 
مجلس سخن مي گفت، از دستگاه قضايي خواست 
با شدت و هوشــیاري كامل اين افراد را رصد كرده 
و نســبت به ممنوع الخروج كردن آنها و فرارشان از 
كشور اقدامات الزم را انجام دهد. به گزارش فارس، 
نماينده شازند در مجلس تصريح كرد: بايد از امروز 
راه فرار را بر متخلفان دولتي ببنديم و آنها را به پاي 
میز محاكمه بكشــانیم و نبايد چند  ماه آينده مرتباً 

تذكر در مجلس دهیم كه مانع از فرار آقايان شود.
بیغش گفت:  در 7ســال گذشــته دولت، كشور را 
فداي لبخند رئیس دســتگاه ديپلماســي آمريكا 
)جان كري( كرده است. وي افزود: امروز هم امیدشان 
را به دوســتي ظريــف و بايدن وصــل كرده اند كه 
ان شاءاهلل امیدشان ناامید خواهد شد و مردم پاسخ 

آنها را خواهند داد.
پیش تر نیز جالل رشیدي كوچي، نماينده مرودشت 
در مجلس در حساب كاربري اش در تويیتر خبر داده 
بود: »طرح  ممنوعیت خروج مسئوالن و مديران نظام 
جمهوري اســالمي ايران پس از اتمام مسئولیت از 
كشور را تا سپري شدن مراحل قانوني، تنظیم كردم 
و با قید يک فوريت به هیأت رئیســه ارسال گرديد. 
اين طرح به دنبال صیانت و حفاظــت از بیت المال 

مسلمین و مسئولین و مديران ارشد نظام است.« 
در همین راســتا نعمــت احمــدي، از حقوقدانان 
صاحب نظر كشــور در اين باره به برنا گفت: آقايان با 
طرح كارشناسي نشــده اي چون ممنوعیت خروج 
مسئوالن از كشور پس از پايان دوره خدمت حیثیت 
و آبروي كشور را در دنیا مي برند؛ چرا بايد مسئوالن 
را ممنوع الخروج كنیم؟ به زعم احمدي،  قانون مثل 
بازي شــطرنج اســت، وقتي مي خواهید مطلبي را 
به قانون تبديل كنید، گويي پشــت صفحه شطرنج 

نشســته ايد و قبل از هر حركتي بايد ببینید تأثیر 
اين حركت بر حركات ديگر چیست. آيا سرانجام تو 
را مات مي كند يا نه؟ وقتي در گذشته قانوني وجود 
داشت و حال شــما مي خواهید آن قانون را اصالح 
كنید و تغییر بدهید، بايد بگويید كه قانون فعلي يا 
قانون سابق چه اشكال و ايرادي دارد كه تصمیم بر 

اصالح يا تغییر آن داريد.
در مقابــل اما واكنــش دولت به ايــن اقدامات گاه 
كنايه اي از تريبون در اختیارش اســت و بعضا نیز 

معاونت حقوقي رياست جمهوري به میدان مي آيد 
و درصورتي كه مواضع منتقدان دولت توهین، افترا 
و نشر اكاذيب باشد، علیه شــان طرح دعوا مي كند؛ 
چنانچه اخیرا شــكايتي علیه يكي از نمايندگان در 
دادگاه به جريان افتاده اســت؛ شكايتي كه به گفته 
حســینعلي امیري، معاون پارلماني دولت، شخص 
رئیس جمهور به آن ورودي نداشته و از نماينده اي 
شكايتي نكرده و شــكايت هاي مطرح شده از سوي 
معاونت حقوقي رياست جمهوري صورت گرفته است.

رهبر معظم انقالب به مناسبت سالروز تشكیل بسیج مستضعفان تأكید كردند:

  جلوه درخشان بسيج در دفاع از كشور،
خدمات حياتي و فعاليت هاي علمي و معنوي

تهديد دولتمردان از كرسي نمايندگي

جنگ از گزينه هاي دشمن خارج شده 
فرمانده كل سپاه پاسداران 

انقالب اســالمي در آيین دفاعی
رونمايــي از طرح هــاي 
خدمات رساني بسیج در جمع خبرنگاران 
با تأكید بــر اينكه  دشــمن از اينكه به 
فیزيک نظام ما ضربه بزند مايوس شده، 

اظهار كرد: جنگ نظامي از گزينه هاي او خارج شــده است. سردار 
حسین سالمي اضافه كرد: دشمن روح معنابخش نظام ما را هدف 
قرار داده است. امروز دشمن، مردم ما و معیشت و دين آنها را مورد 
هدف قرار داده است و بسیج در میدان ايستاده تا از اين ارزش هاي 
واال با فرمان رهبر دفاع كند و اين دفاع برجســته ترين برگ تاريخ 
مقاومت ماست كه در جريان است. سالمي تأكید كرد: ما ايستاده ايم 
و نهايت اين ايستادگي ما زوال دشمني اســت كه امروز غروب را 

تجربه مي كند.

رئيس جمهور حق دادخواهي دارد
معاون حقوقي رئیس جمهور 

دربــاره شــكايت حســن قضايی
روحانــي از يــک نماينده 
مجلس گفــت: رئیس جمهــور مانند هر 
شهروند عادي حق دادخواهي دارد. كسي 
كه دادخواهي مي كند خــودش قضاوت 

نمي كند و تعجب من اين است كه چرا آنقدر مطرح مي شود كه فالني 
شــكايت كرد. شــكايت كند، حق دارد و حق دادخواهي عین قانون 
اساسي است زيرا شخص ثالث قانوني مســئله را بررسي مي كند. به 
گزارش تســنیم، لعیا جنیدي اضافه كرد: فكر عمومي دولت مسئله 
شــكايت نبود؛ ما معتقد هســتیم جرايم ارتكابي بعد عمومي دارد و 
بسیاري از توهین ها از طريق فضاي مجازي است  و جنبه عمومي دارد و 
پیگیري آن برعهده دادستان است  . محسن دهنوي، عضو هیأت رئیسه 

مجلس در تويیتي از شكايت رئیس جمهور علیه خود خبر داده بود.

تبادل تبعه استراليايي با ۳ شهروند ايراني
  خبرگــزاري صداوســیما 

گــزارش داد يــک فعــال امنيتی
اقتصادي و 2شهروند ايراني 
كه به اتهامــات واهي، در خارج از كشــور 
بازداشــت شــده بودند، با يک جاسوس 
دوتابعیتــي كه براي رژيم صهیونیســتي 

فعالیت مي كرد، تبادل و آزاد شــدند. ســي ام شــهريور ماه97 خبر 
دســتگیري يک زن جوان 31ســاله، به  نام كايلي مور گیلبرت، تبعه 
استرالیا-انگلیس كه رسانه ها او را پژوهشگر معرفي كرده بودند خبرساز 
شده بود. اين تبعه استرالیايي پس از طي مراحل قانوني و قضايي به جرم 
اقدام علیه امنیت ملي از طريق همكاري اطالعاتي با رژيم صهیونیستي 
به 10سال حبس محكوم شد و پس از 2ســال از محكومیت خود، در 
نهايت نظام جمهوري اسالمي تصمیم مي گیرد وي را با 3فعال اقتصادي 

ايراني كه به اتهام دور زدن تحريم بازداشت شده بودند، تبادل كند.
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خيابان »فدائيان اسالم« سرزنده مي شود 
موافقت با پروژه هاي محرك توســعه در مناطق 15 و 18 دســتاورد 
پانزدهمين جلســه كميســيون ماده5 شــهر تهران بود. به گزارش 
همشــهري، تصويب اين دو پروژه ضمن ايجاد ســرزندگي، كاهش 
فضاهاي مخروبه و بي دفاع شهري، ســبب افزايش سرانه خدماتي و 

توسعه فضاهاي انسان محور در اين مناطق مي شود.
علي اشــراقي، رئيس دبيرخانه كميســيون ماده5 در توضيح بيشتر 
پروژه ها گفت: »يكي از اين مجموعه ها در عرصه اي به وسعت 7هكتار در 
مرز غربي شهرداري منطقه15 در محله كيانشهر شمالي و در مجاورت 
با صنايع، انبارها و كارگاه هاي خيابان فدائيان اسالم واقع شده كه قبال 
كارخانه چرم بوده است. با انتقال كارخانه چرم به شهر ورامين، مجموعه 
تبديل به فضاي بي دفاع شهري شده بود كه با موافقت كميسيون ماده5 
شهر تهران مجموعه اي مسكوني به وســعت 2.7هكتار و مجموعه اي 
تجاري به وسعت يك هكتار احداث مي شود.« به گفته او در اين طرح 
بيش از 3هكتار به عنوان فضايي جهت خدمات هفت گانه و فضاي سبز 
به شهرداري تهران واگذار مي شود و به عنوان محرك توسعه در جنوب 

شهر تهران سبب ارتقاي كيفي منطقه15 مي شود.
احداث مجموعه اي مسكوني و خدماتي در منطقه18 پروژه ديگري بود 
كه اعضاي كميسيون ماده 5 با اجراي آن موافقت كردند. اشراقي دراين 
باره گفت: »اين پروژه حدود يك و هشت دهم هكتار وسعت دارد كه در 
اين مصوبه نيز 70درصد عرصه جهت توسعه فضاي سبز و معابر شهري 

به شهرداري تهران واگذار مي شود.«
او اضافه كرد: »در اين جلســه طرحي با رويكرد الحاق محدوده هايي 
به بافت فرسوده شــهر تهران نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت اما 
مصوبه اي صادر نشد و پس از اتخاذ تصميم نهايي اطالع رساني صورت 
خواهد گرفت.« اشراقي همچنين گفت: در محدوده منطقه10 نيز ضمن 
موافقت با اجراي مجموعه اي خدماتي، قرار شد شهرداري منطقه در 
اسرع وقت به تملك باغ حكيم به مساحت 4200مترمربع و تبديل آن به 
فضاي سبز عمومي اقدام كند. پانزدهمين جلسه كميسيون ماده5 شهر 
تهران ديروز به رياست پيروز حناچي شهردار و با حضور اعضا، محسن 
هاشمي رفسنجاني رئيس شوراي اسالمي شــــهر تهران، عبدالرضا 
گلپايگاني معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران و علي اشراقي 

رئيس دبيرخانه كميسيون ماده5 برگزار شد.

ادامه از  از نحــوه توزيع 
وسايل بهداشتي صفحه اول

بين تاكســي دارها مي پرسيم؛ ادامه 
مي دهد: »نــه ماســك مي دهند نه 
محلول. از دو سه ماه پيش تا حاال، از 
الكل و ماســك خبري نيســت. قبال 
هفته اي يك بار ماشين ها را ضد عفوني 
مي كردند اما االن با هزينه شخصي، 
صندلي ها و دستگيره ها را ضدعفوني 
مي كنيم؛ البته جدا كننده مي دهند.« 
او دربــاره وضــع ترافيــك و تأثير 
محدوديت ها بر خلوتي يا شلوغي شهر 
مي گويد: »خيابان ها نيم ساعت قبل و 
بعد از ســاعت6 كه زمــان تعطيلي 
مغازه هاست، شلوغ و ترافيك خيلي 
بيشتر شده است.« يكي از مسافرانش 
كه منتظــر آمدن ديگر مســافران و 
حركت تاكسي اســت، جلو مي آيد و 
مي گويد: »از مشكالت مسافران هم 
بنويسيد. االن در اين سرما بيشتر از 
20دقيقه منتظر پرشــدن تاكســي 
هستم. بعضي از تاكسي ها هم به جاي 
3نفر، 4مسافر مي زنند و گوششان به 
اعتراض  ما بدهــكار نيســت. البته 
خيلي ها رعايت مي كننــد اما همان 

تعداد كم، هــم براي مــا و هم براي 
خودشان خطرناك است.«

ضد عفوني تاكســي بــا هزينه 
شخصي

كمــي آنطرف تــر در خــط آزادي-
تجريش چنــد تاكســي در تاريكي 
پايانه توقف كرده اند. يكي از راننده ها 
صندوق عقب ماشين را باال زده و با دو 
سه همكار ديگرش مشغول استراحت 
و چاي خوردن اســت. خودش را رضا 
حسيني معرفي مي كند و مي گويد كه 
از سال1385 در اين خط مشغول كار 
است. دل پري دارد و از شرايط راضي 
نيست: »مثل همه شغل ها كار ما هم 
كساد اســت. كار ما بد بود، بدتر هم 
شــد. مي بينيد كه، مسافري نيست. 
همه 8ســاعت كار مي كنند اما من و 
خيلي از راننده ها از ســاعت 7صبح 
تا 12شب پشــت فرمان مي نشينيم 
و نهايتــا 120هزار تومان دســتمان 
را مي گيــرد. هزينه هاي اســتهالك 
و بنزين را كه كم كنيم، دســت آخر 
50هزار تومان هم برايمان نمي ماند. 
هر وقت صحبت تاكسي دارها مي شود، 

»سفير« معرفي مان مي كنند اما در 
اين شرايط كه بيشترين ضرر را صنف 
ما دارد، هيچ حمايتي نمي شــويم. 
االن كه به ذهنم فشار مي آورم، تاريخ 
دقيقي از آخرين باري كه ماشين ما 
را ضد عفوني كردند، يادم نمي آيد.« 
مرتضي ديگر راننده تاكســي همين 
خــط وارد بحث مي شــود: »آقارضا 

حدودا 3 ماه پيش بود.« 

پيشنهادي براي جلوگيري از پيك 
ترافيك

اين راننده تاكســي بــا اينكه معتقد 
اســت كار و بارشان كســاد شده، از 
قانون جديــد رضايت نســبي دارد: 
»دستورالعمل جديد منع رفت وآمد، 
توفيق اجباري اســت و بــا توجه به 
جريمه هاي بااليــي كه پيش بيني 

شــده، خيابان ها خلوت تر شده 
و مردم هم رعايــت مي كنند. 

فقط حول و حوش ســاعت 
برگشت از محل كارشان 
حجــم ترافيــك زياد 

مي شود. براي همين پيشنهاد مي كنم 
ادارات، راس يــك ســاعت تعطيل 
نشوند و تعطيلي شان در ساعت هاي 
متغير باشــد. اينطوري فكر مي كنم 
حجم ترافيك در ساعت هاي مختلف 

توزيع مي شود.« 

مركز شهر،  خلوت تر از هميشه 
وضعيــت در مناطق مركزي شــهر 
اما كمي متفاوت اســت. تــردد در 
خيابان هاي منتهي به ميدان وليعصر 
كمي بيشتر است اما با روزهاي قبل 
از شــروع محدوديت ها قابل مقايسه 
نيست. خبري از همهمه و شلوغي هم 
نيســت و آنهايي كه از محل كارشان 

برمي گردند و يا به هر دليلي هنوز به 
خانه نرسيده اند، هريك با وسيله اي 
در حال بازگشــت به خانه هستند؛ 
يكي با مترو، ديگري با اتوبوس و آن 

يكي با تاكسي.
 اســماعيل مقــدم راننده تاكســي 
گردشي ابتداي بلوار كشاورز منتظر 
مسافر اســت. او با تعجب مي گويد: 
»بعضي مسافرها انگار نه انگار كرونا 
آمده اســت؛ مي گويند ما بــه كرونا 
اعتقــادي نداريم. چنــد روز پيش 
مسافري داشــتم كه در همين ايام 
تعطيــالت و قرنطينه بــراي خريد 
عروســي از شمال شــهر به چهارراه 
گلوبندك آمده بود يا مسافران زيادي 

هســتند كه براي مهمانــي و ديد و 
بازديد تاكســي مي گيرند. خبر دارم 
كه اين مهماني هــا و دورهمي هاي 

خانوادگي يك خانواده 7نفره را گرفتار 
كرده و 2نفرشــان را به بيمارســتان 

كشانده.« 

گزارش ميداني همشهري از همراهي ناوگان حمل ونقل عمومي با شهروندان در پنجمين روز اجراي محدوديت تردد در پايتخت

مسافرانساعتمحدوديت
90درصــد مســافرها 

ماسك مي زنند و مواد 
ني كننده  ضد عفو

ن  هشـــا ا همر
است

كرايهومسافرانبهحداقلرسيدهاند
احمد رستمي، راننده يكي از تاكسي هاي اينترنتي: خيابان ها خلوت شده 
و شهر نفس مي كشد. كرونا به نوعي زمينه تغيير سبك زندگي را فراهم 
كرده و مردم ياد مي گيرند براي حفظ سالمتي شان تالش كنند و در شرايط 
بحراني فقط براي كارهاي ضروري بيرون بيايند. در اين شــرايط وقتي 
مسافري درخواست تاكسي اينترنتي مي دهد تا به ديدار دوستش برود 
يا در دورهمي دوستانه شركت كند، سبب حيرتم مي شود اما نمي توانيم 
چيزي بگوييم. پس از اعمال محدوديت، مسافران و كرايه ها كم شده كه به 
ضرر ماست اما باز هم شخصا تمايل ندارم مسافران را به مهماني يا جشن 

تولد و... برسانم كه آسيب ببينند.

شهروندانوظيفهشناس
نسرين شكرايي، راننده تاكســي: در ايام قرنطينه مسافرهاي كمتري به ما 
مراجعه مي كنند. يك نكته جالب كه اين روزها خيلي مشاهده مي كنم تغيير 
رفتار اجتماعي مسافر هاست. 90درصد مســافرها ماسك مي زنند و مواد 
ضد عفوني كننده همراهشان است. وقتي سوار ماشين مي شوند از تجربيات 
و توصيه هاي ايمني براي مقابله با كرونا مي گويند. به خصوص افرادي كه يك 
بار به كرونا مبتال شدند، درباره تجربيات خود حرف مي زنند. يكي از مسافرها 
مي گفت ماسك زدن برايمان عادت شده طوري كه رويمان نمي شود بدون 
ماسك بيرون برويم. روز قبل مسافري سوار كردم كه مي خواست از دستگاه 

خودپرداز استفاده كند، بعد استفاده از دستگاه آن را كامال ضد عفوني كرد.

كاهش مسافران 
شبانه اتوبوس 
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و  مترو 
بــوس  تو ا
هميشه مملو 
جمعيــت  از 
هســتند اما اين 
شب ها بيشتر خطوط 
حمل ونقــل عمومــي 

كامال خلوت است

 سال گذشته كه خبري از كرونا نبود اتوبوس ها 
در اين ساعت خيلي شلوغ بودند، اما االن نصف 
صندلي ها خالي اســت . خيابان  هــا خلوت و 
كركره بيشتر مغازه ها پايين است. هواي ابري 
هر لحظه ممكن است باراني شود. در ايستگاه 
اتوبوس تندرو چند نفر ايســتاده اند. اتوبوسي 
كه ساعت 9شــب از راه مي رسد، تقريبا خالي 
است ولي حمل و نقل عمومي براي تك و توك 
مسافراني كه بعد از ساعت اجراي محدوديت 
هاي تــردد در خيابان ها هســتند هم برقرار 

است و به شهروندان خدمات رساني 
مي كند تا كســي 

در راه نمانــد.  تقريبا 
تمام مسافران ماسك 
زده اند و مشــغول كار با 
گوشــي هاي تلفــن همراه 
هســتند. اگر جمعيــت زياد 
شــود، بايد پنجره ها را باز كنند 
تا هوا جريان پيدا كنــد ولي حاال 
كه تعداد مســافران كمتر است و باد 
سرد مي آيد، بيشتر پنجره ها را بسته  اند. 
مســافر خط يك بي آرتي  مردي است كه 
يك كيسه بزرگ را با خود درون اتوبوس آورده. 
او مي گويــد: »ما كارگر هســتيم. تعطيلي و 
غيرتعطيلي نداريم. كار تا هر ساعتي كه طول 
بكشــد، بايد بمانيم و اميدمان براي رسيدن 
به خانه بعد از كار همين اتوبوس ها هســت.« 
كاشي كار ســاختمان اســت. از اوضاع مالي 
شكايت دارد و مي گويد كه كار كمتر شده است. 
پسر جواني كه يك صندلي آن طرف تر نشسته، 
در يك مغازه فروش لوازم خودرو كار مي كند 
كه جزو مشاغل گروه يك محسوب مي شوند و 
تعطيل نيستند. مي گويد كه زود آمده و مغازه 
تا ساعت 12شب باز است. او سمت غرب تهران 
و نزديك كرج زندگي مي كند و براي رسيدن به 
خانه بايد از اتوبوس  استفاده كند. هفته پيش 
كه اتوبوس ها فقط تا ساعت8 كار مي كردند، 
براي برگشــتن از خودرو شــخصي استفاده 
مي كرد اما ممكن است دير شود و پالكش را 
200 هزارتومان جريمه كنند. مسافر بعدي هم 
شروع به حرف زدن مي كند و مي گويد: »2هفته 
بعد بايد مغازه ها را دوباره باز كنند. قبال هم كه 
گفتند اتوبــوس و مترو فقط تا ســاعت8 كار 
كنند، خيلي از آدم ها تــوي راه ماندند ولي با 
افزايش ساعت حمل و نقل عمومي مخصوصا 
اتوبوس ها تصميم خيلي خوبي گرفتند.« وقتي 
از حرفه اش سؤال مي كنيم، فقط مي گويد كار 
آزاد دارد. دو ماسك روي هم زده است و عينك 
محافظ كه به تازگي رايج شده دارد كه نشان 

مي دهد، نگران ابتال به كرونا ست.

حيرت بانوان از اتوبوس هاي خلوت
تعداد مســافران اتوبوس هــاي بي آرتي خط 

شــماره5 كه در مســير 

راه آهن-پارك وي و راه آهن-تجريش فعاليت 
مي كنند، كم شده است و بانوان از اين خلوتي 
حيرت زده اند. برخي چشمانشان را بسته اند و 
ظاهرا خوابيده اند و برخي هم گوشي به دست، 
صفحات مجازي را بــاال و پايين مي كنند و از 
خلوتي اتوبوس متعجب هســتند. زن جواني 
با لحن شــكايت آميز مي گويد: »آنقدر سوار 
اتوبوس هاي شــلوغ و پر ازدحام شــده ايم كه 
ديدن اتوبوس خلوت باعث حيرتمان مي شود. 
اين حقوق شهروندي ماســت كه از اتوبوس 
خلوت يا به طور كلــي از حمل ونقل عمومي 
مناسبي استفاده كنيم كه متأسفانه هيچ وقت 
محقق نشده است و اين روزها به خاطر بيماري 

كرونا و محدوديت ها ممكن شده است.« 
مسافر ديگر دختر كم سن و سالي است. سرش 
را از روي گوشي بلند مي كند و مي گويد: »االن 
با تعطيلي 2هفته اي و تردد يك سومي كارگران 
شركت ها و سازمان ها، اتوبوس ها خلوت است 
و به اصطالح فاصله اجتماعي رعايت مي شود. 
اما مسئوالن بايد كاري كنند كه در طول سال 
و همه ســاعات اتوبوس و مترو خلوت باشد و 
مسافران رضايت داشته باشند.« حرف هايش 
هنوز تمام نشده كه زن ديگري بلند مي گويد: 
»مديران شهري تالش مي كنند اما متأسفانه 
يك نفر مسئول و تصميم گيرنده نيست. چند 
روز پيش تــوي اخبار خواندم كــه پولي را به 
اتوبوس و مترو اختصاص دادند اما بانك بلوكه 
كرده است.« حرف هاي او آنقدر فني بود كه تا 
دقايقي مسافران ســكوت مي كنند و باالخره 
مسافري آن را مي شكند و مي گويد كه همين 
پاسكاري مديران و مسئوالن سبب مشكالت 

شده اســت و دود درگيري هاي آنها به چشم 
مردم مي رود.

اعتراض مسافران در مسير تهرانپارس
در ايستگاه تئاتر  شهر از ورودي شماره 5 وارد 
ايستگاه بي آر تي تهرانپارس مي شويم. مسافران 

زيادي در انتظار اتوبوس ايستاده اند.
 گويــا دقايقي هــم تأخير داشــته و همين 
 امر ســبب گاليه مســافران شــده اســت. 
ساعت 11 و 19 دقيقه است كه اتوبوس وارد 
ايستگاه مي شود. جا براي مسافرگيري نيست 
اما مســافران كه مدت زيادي منتظر بودند، 
تحت فشار سوار مي شوند و زير لب غرولندي 
هم مي كنند. دختر جوان كه از شــدت سرما 
به خودش مي لرزد، مي گويــد: »همه خطوط 
اتوبوس اين ســاعت خلوت است اما اين خط 
در همه ساعات شــلوغ است.« مسافران ديگر 
در تأييــد حرف هاي او به متصدي ايســتگاه 
اعتراض مي كننــد كه چرا بــه وضعيت اين 
خط رســيدگي نمي شــود و او هم در جواب 
مي گويد: »من بي تقصيرم و هيچ مســئوليتي 
ندارم.« مسافران سكوت مي كنند و چشم به 
راه اتوبوس مي مانند.  عقربه ها، ســاعت20 را 
نشان مي دهند. حاال ديگر از همهمه و شلوغي 
شهر خبري نيســت. در خيابان هاي پايتخت 
كه اين ساعت   توســط ماشين ها قرق مي شد، 
پرنده پر نمي زند. انگار نيمه شب است. در اين 
ميان فقط صداي رانندگان تاكســي به گوش 
مي رسد، صداهايي كه در تنگ تر شدن دايره 
دستورالعمل هاي كرونايي، حمايت بيشتر را 

همراه با مقصدشان فرياد مي زنند.

حركتقطارها
باصندليهايخالي

ســاعت از 7 گذشته اســت و لحظه 
به لحظــه از تعداد مســافراني كه وارد 
سكوي ايستگاه مي شوند، كم مي شود. 
تئاتر شهر ايستگاه تقاطعي و از شلوغ ترين 

ايستگاه هاي متروي تهران است كه با 
اعمال محدوديت ها از اول آذر تعداد 

متروسواران هم كم شده است. ساعت 
نزديك 8شب است كه مترو پس از 
3دقيقه به ايستگاه مي رسد و وارد 
واگن مي شوم. با ديدن صندلي هاي 
آبي و البته خالي ذوق زده مي شــوم 

و زني كه همراه بــا من قدم به واگن 
مي گذارد، نفســي مي كشد و 

مي گويــد: »واي چقدر عالي. 
كاش هميشه مترو اينقدر خلوت 

بود.« روي صندلي كه مي نشيند، 
مسافر ديگر مي گويد: »كاش اعمال 

محدوديت ها ادامه داشته باشد تا 
مردم به ماندن در خانه عادت كنند 
و بياموزند در شرايط بحراني نبايد 
از منزل خارج شوند. مترو هميشه 
مملو از جمعيت است و اين روزها در 
اكثر خطوط شاهد خلوتي هستيم 
كه همگان را خوشحال كرده است.«

يادداشت

   شهرمان آهســته پير مي شود و ما اين 
آهستگي را ســريع عبور مي كنيم؛ گاه 
چنان سريع كه حتي چشــمهايمان از 
دنبال كردن رد پاي رشد و فاصله گرفتن 
آن از توسعه بازمي ماند. قريب به 20سال 
است كه از قدمت نخستين مصوبه شوراي 
شهر در سال81 با موضوع الزام رعايت ضوابط ايمني در اماكن عمومي 
شهر مي گذرد و ما امروز در پايتخت در مكاني ايستاده ايم كه با استقرار 
و اجراي نظام HSE )بهداشت، ايمني و محيط زيست( در تمامي مناطق 
شــهري، نه براي »درك ايمني، بهداشت و محيط زيست« بلكه براي 

»توسعه و تعالي جايگاه آن« در شهر تالش مي كنيم.
در سال هاي گذشته اقدامات ارزشــمندي با همكاري 4دانشگاه برتر 
كشور، براي پايش الزامات HSE  در 8محور اصلي از جمله  فضاهاي 
 HSE عمومي، آموزشي، تفريحي، تجاري، مذهبي و ... زيرنظر دبيرخانه
شهرداري تهران انجام گرفت كه به شناسايي مخاطرات، ارزيابي ريسك 
و تدوين دستورالعمل ها و روش هاي اجرايي ضروري منتهي شد. نتايج 
حاصل از پايش وضعيت ايمني، بهداشــتي و محيط زيستي تهران در 
برخي حوزه ها به طور جدي نگران كننده بود و زنگ هشدار تصرف هاي 

بدون نظارت شهر را در گوش دستگاه هاي ذيربط به صدا درآورد.
اين در حالي اســت كه با وجود مجموعا بيــش از 100 الزام قانوني، 
آيين نامه و دستورالعمل اجرايي و 16سازمان، نهاد و دستگاه متولي و 
مسئول در حوزه بهداشت، ايمني و محيط زيست در كشور، همچنان 
آسيب هاي اساســي در اين حوزه گريبانگير شهر و شهروندان است؛ 
به طوري كه نارســايي در تحقق صحيح مالحظات ايمني و نقص در 
تامين امكانات مطلوب بهداشتي و محيط زيستي، هنوز هم موجب تكرار 
حوادث دلخراش و از دست دادن عزيزانمان در شهر مي شود و همچنان 
در بسياري از موارد ازجمله مسائل بهداشتي و محيط زيستي پسماندها، 
رهاسازي فاضالب ها، آلودگي قنات ها و همچنين مسائل ايمني مرتبط 
با بازار تهران، انبارهاي نفت، تاسيسات برق فشار قوي، شبكه هاي انتقال 
سوخت، مراكز فروش مواد شيميايي، بافت هاي فرسوده و نقاط بي دفاع 
شهري در پايتخت با خألهاي اجرايي و نظارتي متعددي مواجه هستيم.
از آنجا كه هرگونه غفلت در اين مهم، موجب بروز خسارات فني، مالي، 
جاني و چالش هاي جبران ناپذيري در شهر مي شود، شوراي شهر در 
چارچوب وظايف قانوني شــهرداري در خالل برنامه هاي پنج ســاله 
دوم و سوم، تكاليفي را در حوزه HSE وضع كرده است و به دليل لزوم 
برنامه ريزي يكپارچه براي تخصيص منابع مالي و انساني، سازماندهي 
و راهبري عملياتي واحد فعاليت هــاي اجرايي و برخورداري از قدرت 
سازماني الزم جهت پياده سازي  الزامات HSE در تمامي واحدهاي تابعه 
شهرداري، درصدد است تا ضمن ايجاد تشكيالت تخصصي در مجموعه 
مديريت شــهري زيرنظر باالترين مقام، به يك ساختار مستحكم، با 

تعهد، جديت، اقتدار و قاطعيت در مديريت HSE شهر دست يابد.
گرچه شناسايي، ارزيابي و بازنگري مستمر ريسك ها در حوزه سالمت، 
ايمني و محيط زيست با هدف كاهش خطر و مديريت حوادث شهري از 
مهم ترين برنامه هايي است كه بايد شاهد اجراي آن نه تنها در پايتخت، 
بلكه در تمامي كالنشهرهاي كشور باشيم، ليكن در گام نخست تعالي 
HSE، بهره مندي از جايگاهي تحت نظارت باالترين قدرت سازماني، 
اصلي اجتناب ناپذير اســت. همانطور كه در كشــورهاي پيشرفته و 
سيســتم هاي مديريتي پربازده جهان نيز همواره مشاركت مستقيم 
مديران ارشد در مديريت نظام HSE به عنوان يك اصل كليدي مورد 
توجه بوده است. از ســوي ديگر اثربخشي تمامي تالش ها تنها زماني 
به منصه ظهور خواهد نشست كه قوانين سختگيرانه براي برخورد با 
متخلفين از سوي دستگاه هاي قانونگذار وضع و جهت اجرا به نهادهاي 
 HSE متولي در حوزه هاي نظارتي ابالغ شود؛ بنابراين بعد ديگر تعالي
در گرو وضع قوانين بازدارنده و تعييــن ضمانت هاي اجرايي الزم در 

ســطوح ملي، محلي و منطقه اي اســت. پس از 
تعيين ساختار و تدقيق قوانين اين تعالي با تغيير 

رويكردها و نشانه گيري پيكان مديريت از سمت سياست هاي مقابله اي 
و جبران خسارت به سمت سياست هاي پيشگيرانه همراه خواهد بود.

زهرا صدراعظم نوري
رئيس كميسيون سالمت، محيط زيست  شوراي شهر تهران

ادامه در 
صفحه17

الزام ضوابط ايمني در اماكن عمومي شهر
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گزارش

نرخ تورم در پايان امسال چنددرصد خواهد شد؟ اين سؤال به ويژه 
هم براي مردم و هم فعاالن اقتصادي ايران مهم است كه بدانند آيا 
دولت و بانك مركزي قادر به جلوگيري از پيشــروي نرخ فزاينده 

قيمت ها هستند؟
اتاق تهران در تازه ترين گزارش خود بــا درنظر گرفتن تازه ترين 
داده هاي قيمتي اثرگذار بر ســبد مصرفي كاالها و خدمات مردم 
نتيجه گرفته كه نرخ تورم در پايان سال جاري خورشيدي به 35 تا 
40درصد خواهد رسيد. پيش از اين بانك جهاني، نرخ تورم پايان 
سال ميالدي2020 را براي ايران 34.1درصد و صندوق بين المللي 
پول هم 30.5درصد برآورد كرده بود. به نظر مي رسد بسته به اينكه 
نرخ تورم در آذرماه به ويژه شــتاب ماهانــه قيمت ها چه تغييري 
كرده باشد، رسيدن نرخ تورم ايران در پايان سال2020 ميالدي 
به پيش بيني صندوق بين المللي پول نزديك تر خواهد بود و اگر 
دوباره شتاب قيمت ها بيشتر شــده باشد، نرخ تورم به پيش بيني 

بانك جهاني نزديك مي شود.
پيش تر بانك مركزي نرخ تورم هدفگذاري شده را براي پايان امسال 
22درصد با 2درصد نوسان مثبت و منفي ارزيابي كرده بود اما با 
ثبت تورم 29درصدي ساالنه در آبان امسال، پيمان قرباني، معاون 
اقتصادي بانك مركزي، با بيان اينكه اصوالً هدفگذاري تورم براي 
شاخص تورم ساالنه انجام مي شــود و تورم نقطه به نقطه به دليل 
نوسان زياد آن نمي تواند مبناي مناســبي براي هدفگذاري تورم 
باشد، تأكيد كرد: هدف  تورمي اعالم شده بانك مركزي، براي تحقق 
در بازه يك سال پيش رو از زمان اعالم آن در ارديبهشت ماه بوده و 

6ماه تا پايان اين دوره فاصله داريم.
براساس داده هاي مركز آمار ايران، ميانگين تورم ماهانه ايران در 
8ماه امسال 4.04درصد و تورم 8 ماه هم 30.6درصد برآورد شده 
و محاسبات اتاق تهران نشان مي دهد درصورت بروز تورم ماهانه 
يك تا 4درصد براي 4 ماه باقيمانده از ســال يعني از آذر تا اسفند 
سال جاري، تورم كل سال1399 متفاوت و بين 35.1 تا 39درصد 

متغير خواهد بود.

فشار تورم بر اقشار ضعيف
گذشته از اينكه نرخ تورم در پايان امسال سرانجام به چنددرصد 
خواهد رسيد، نكته مهم تر اين است كه راه كنترل نرخ تورم چيست 
و فشار تورم بر سبد معيشــت خانوارها چگونه توزيع خواهد شد. 
تازه ترين گزارش مركز آمار نشان مي دهد: نرخ تورم در آبان امسال 
بيشترين فشار را بر دهك هاي ضعيف جامعه وارد كرده است. اين 
نهاد مي گويد: سبد كاالهاي خوراكي و آشاميدني فقيرترين قشر 
جامعه در آبان امسال نسبت به آبان پارســال 62.7درصد گران 
شده؛ درحالي كه سبد كاالهاي خوراكي و آشاميدني ثروتمندان 
در اين مدت 51.9درصد افزايش قيمت داشته است. شكاف بيش 
از 10درصدي بين سبد كاالهاي خوراكي و آشاميدني فقيرترين 
و ثروتمندتريــن دهك جامعــه وقتي عميق تر خواهــد بود كه 
بدانيم ســهم كاالهاي خوراكي و آشاميدني در هزينه ماهانه يك 
خانوار فقير 43.3درصد اســت و براي خانوارهاي ثروتمند فقط 
17.22درصد. به اين ترتيب آمارها نشان مي دهد فعال هرچه نرخ 
تورم باالتر برود، طبقه ضعيف و متوسط تحت فشار بيشتري قرار 
مي گيرد و طبقات ضعيف تر شده به ناچار مجبور به حذف برخي 

كاالها از سبد مصرفي خواهند بود.

دهک 
هزینه ای

تورم نقطه ایضریب اهمیت به درصد

غیرخوراکی هاخوراکی هاغیرخوراکی هاخوراکی ها

دهک یکم 
43.3056.7062.730.7)فقیر(

41.0858.9261.232.8دهک دوم

38.2861.7260.334دهک سوم

دهک 
36.6363.3759.434.7چهارم

34.3065.7058.136.2دهک پنجم

دهک 
32.4067.6057.637.4ششم

دهک 
30.1669.8456.641هفتم

دهک 
27.5672.4455.243.8هشتم

24.3375.6753.949.8دهک نهم

دهک دهم 
17.2282.7851.959.5)ثروتمند(

معماي تورم آخر سال99

كارشناسان مي گويند 
كاهش قــدرت مالي 
ســازنده ها در تهران 
صرفــه  بهبــود  و 
اقتصادي ساخت وســاز در شهرســتان ها 
جريان ســرمايه گذاري در ساخت وســاز را 

تغيير داده است.
آمارهــا از ســبقت توليــد مســكن در 
شهرســتان ها؛ از توليد مســكن در سطح 
شــهر تهران حكايت دارد. اتفاقي كه به زعم 
ســازندگان و انبوه ســازان عمدتا مي تواند 
ناشي از 2عامل عمده، يعني كاهش قدرت 
مالي ســازنده ها در تهــران و بهبود صرفه 
اقتصادي ساخت وساز در شهرستان ها باشد؛ 
اما به هرحال نمي تواند مــدت زيادي ادامه 
پيدا كند و درنهايت طي يكي 2 فصل آينده 

به روال معمول برخواهد گشت.
به گزارش همشــهري، آخريــن اطالعات 
منتشــر شــده در مركــز آمــار ايــران از 
وضعيت صدور پروانه هاي ســاختماني در 
شهرداري هاي كشور نشان مي دهد در فصل 
بهار امســال، تعداد واحدهــاي پيش بيني 
شده در پروانه هاي ســاختماني شهر تهران 
15.3درصد كمتر از فصل بهار ســال قبل 
بوده درحالي كه اين آمار در ساير نقاط شهر 
وضعيت متفاوتي را تجربه كرده و به رشــد 

6.8درصدي رسيده است.

چرخش بهاري توليد مســكن به روايت 
آمار

بررســي نتايج طرح گــردآوري اطالعات 
پروانه هــاي ســاختماني صادرشــده از 
شهرداري هاي كشور نشان مي دهد در فصل 
بهار امسال، 1680پروانه احداث ساختمان 
در شــهرداري تهران صادر شده كه نسبت 
به زمســتان98 معادل 30درصد و نسبت 
به بهار ســال گذشــته 23.8درصد كاهش 
داشته است. در اين تعداد پروانه ساختماني، 
احــداث 12هزارو818واحــد مســكوني 
پيش بيني شده كه نســبت به زمستان98 
معادل 26.9درصد و نســبت به بهار ســال 
قبل 15.3درصد كاهش نشان مي دهد. طبق 
آمار رسمي، در اين فصل، تعداد پروانه هاي 
صادر شــده در كل نقاط شــهري كشور به 
38هزارو360فقره رســيده كه نســبت به 
زمســتان98 معادل 11.6درصد كاهش و 
نسبت به بهار امسال 5درصد افزايش دارد. 
ضمنا در اين تعداد پروانه ســاختماني براي 
احداث 102هزارو160واحد مسكوني مجوز 
صادر شده كه نسبت به زمستان98 معادل 
15درصد كاهش و نسبت به بهار98 معادل 

6.8درصد افزايش نشان مي دهد.

زمين گيري توليد مسكن در تهران
كاهش تقاضاي ســازندگان مسكن براي 
صدور پروانه ســاختماني و افــت توليد 
مسكن يكي از نخستين پيامدهاي ركود 
بازار امالك و رشــد هزينه توليد است كه 
در دوره هاي متوالي رونق و ركود مسكن 
تكرار شده و اين بار نيز گراني ساخت وساز 
و كاهش قدرت خريد سرمايه سازندگان 
يكي از اصلي ترين گمانه هايي اســت كه 
در قبال كاهش تقاضــا براي صدور پروانه 
ســاختماني زده مي شــود. دبير كانون 
سراسري انبوه ســازان با تأييد اين عامل 
مي گويد: در شهر تهران به واسطه سنگيني 
هزينه هاي ساخت وســاز و توليد مسكن، 
كاهش صــدور پروانه ســاختماني مورد 
انتظار بود؛ زيرا طبيعتا هرچه هزينه پروژه 
باالتر برود، ريســك ســرمايه گذاري نيز 
افزايش پيدا مي كند؛ درحالي كه به واسطه 
كاهش قدرت خريد متقاضيان مســكن 
و كساد شــدن بازار، اين پروژه ها با خطر 

خواب سنگين سرمايه مواجه هستند.
فرشيد پورحاجت در گفت وگو با همشهري 
به وضعيت توليد مسكن در شهرستان ها 
اشــاره مي كنــد و مي افزايــد: برخالف 
وضعيت فعلي تهران، وضعيت پروانه هاي 
ســاختماني در شهرســتان ها  قــدري 
متفاوت تر است و رشــد هزينه هاي توليد 
حداقل تا بهار امســال باعث عقب نشيني 
جدي سازندگان نشده؛ اما نكته قابل تأمل 
اين است كه تهران نقش ليدر بازار مسكن 
ايران را دارد و شهرستان ها با اندكي وقفه 
از تحوالت بازار مســكن تهــران پيروي 
مي كنند، پس تحوالت توليد مســكن در 
فصل بهار نيز چندان دوام نخواهد داشت. 
به گفته او صدور پروانه هاي مربوط به طرح 
ملي مسكن نيز مي تواند در چرخش آمارها 

مؤثر باشد.

تفاوت 10برابري هزينه توليد
پورحاجت همچنين با اشــاره به كســري 
5ميليون واحدي مســكن در ايران، تأكيد 
مي كند: حتــي اگر روند رو به رشــد توليد 
مســكن در شهرســتان ها بــراي مــدت 
طوالني تري نيز ادامه پيدا كند، رشــد 6 يا 
7درصدي توليد آن هم در مقايســه با سال 
قبل كه توليد مسكن با ركود جدي مواجه 
بوده، دردي از بازار مسكن حل نمي كند. به 
عقيده او، جهش هزينه هاي توليد، بسياري 
از توليدكنندگان مســكن را از گردونه بازار 
خارج كــرده و عقب  افتادن توليد مســكن 
پايتخت از شهرســتان ها يكي از نتايج اين 

اتفاق است.
دبير كانون سراســري انبوه سازان با تأكيد 
بر نقش تغييرات ريسك سرمايه گذاري در 
توليد مســكن، مي گويد: در شهرستان ها و 
حتي شــهرهاي حومه تهران، هزينه توليد 
يك پروژه 20واحدي بــه 6ميليارد تومان 
مي رســد درحالي كه در داخل شهر تهران 
ميانگين هزينه اين پروژه 60ميليارد تومان 
است و اين تفاوت 10برابري هزينه ساخت 
در شــرايطي كه قدرت خريد ســرمايه در 
گردش سازندگان به يك سوم كاهش پيدا 
كرده راهي به جز انصراف از آغاز پروژه هاي 

گران قيمت باقي نمي گذارد.

افزايش صرفه ساخت در شهرستان ها
كارشناســان بازار مســكن يكي از داليل 
اختالف به نســبت زياد قيمت مسكن ميان 
تهران و ديگر مناطق شهري را ناشي از تفاوت 
بسيار زياد در قيمت زمين شهري مي دانند 
كه عمال باعث شده نسبت سهم زمين از كل 
هزينه مســكن در شــهر تهران به مراتب از 
ساير نقاط شهري بيشتر شود و گاه به 80 تا 
90درصد نيز برسد. هزينه توليد مسكن يعني 
هزينه صرف شــده براي تأمين نهاده هاي 

ساختمان در نقاط شــهري تفاوت چندان 
چشــمگيري با يكديگر ندارد و اختالف آن 

به پاي اختالف در قيمت مسكن نمي رسد.
رئيس انجمن انبوه سازان اســتان تهران با 
اشاره به اين مناسبات، مي گويد: ترقي قيمت 
مسكن كه در شهر تهران به كاهش استقبال 
از توليد منجر شــده، فعال در شهرستان ها 
باعث افزايش صرفه اقتصادي توليد مسكن 
و استقبال از دريافت پروانه ساختماني شده 
اســت. ايرج رهبر در گفت وگو با همشهري 
مي افزايد: انگيزه قيمتــي و مقرون به صرفه 
شدن ساخت وساز مسكوني، از داليلي است 
كه باعث ترغيــب ســرمايه گذاري در بازار 
مسكن شهرستان ها شده و سرمايه گذاراني 
كه قبال تمايل داشــتند به واســطه سرعت 
و تضمين بازگشــت ســرمايه در تهران و 
كالنشهرها مسكن بسازند را وارد پروژه هاي 
ساختماني شهرســتان ها كرده  است. او نيز 
تأثير صدور پروانه هاي مسكن ملي در رشد 
آمار پروانه هاي ســاختماني شهرستان ها را 

محتمل مي داند.

رؤياي مهاجرت معكوس از تهران
رئيس انجمن انبوه ســازان اســتان تهران 
معتقد اســت: برنامه ريزي براي تداوم رشد 
توليد مســكن در شهرســتان ها، مي تواند 
مقدمه اي بــراي تحقق رؤيــاي مهاجرت 
معكوس شــهروندان از تهران و كالنشهرها 
به شــهرهاي خلوت و كمتر توســعه يافته 
باشــد. رهبر مي گويد: از منظر كارشناسي، 
براي ترغيب مردم به مهاجــرت از تهران و 
كالنشــهرها، بايد با رعايت اصول مربوط به 
آمايش سرزمين، مسائل مربوط به سكونت، 
معيشت و اشــتغال افراد در ســاير شهرها 
نيز مهيا شــود تا انگيزه بــراي مهاجرت از 
كالنشهرها نيز وجود داشــته باشد. توصيه 
رئيس انجمن انبوه ســازان براي كمك به 
رونق مسكن در شهرستان ها و زمينه سازي 
براي تحقــق مهاجران معكــوس از تهران 
در حالي اســت كه دولت ها سال هاست در 
اين مسير تالش مي كنند و هنوز به نتيجه 
مطلوب نرســيده اند. در آخريــن مورد، در 
مصوبه 28آبان ماه هيأت دولت، وزارت راه 
و شهرسازي مكلف شــده است متقاضيان 
انتقال از تهران به شهرستان ها را در اولويت 
طرح هــاي مســكن دولتي يــا طرح هاي 
»واگذاري مســكن با حمايت وزارت راه و 
شهرسازي« قرار دهد و همچنين تسهيالت 
وديعه مســكن، جعاله تعميرات مسكن و 
خريد مسكن به اين افراد را تا سقف مذكور 
در قانون و معادل مبالغ تعيين شــده براي 

شهر تهران پرداخت كند.

مهاجرت معكوس در توليد مسكن
آمارها نشان مي دهد در شرايطي كه تمايل سازندگان تهراني به ساخت مسكن جديد كاهش يافته، تقاضا براي توليد مسكن 

در شهرستان ها به واسطه افزايش صرفه اقتصادي بيشتر شده است

اقتصاد کالن

مسكن

بازار ارز

بازار

همشهري گزارش هاي مستقل مركز آمار و مركز پژوهش هاي مجلس را تحليل مي كند 

 روايت 2مركز رسمي
از ريشه هاي گراني مرغ

پــرواز جنجال آفريــن قيمــت مــرغ در روزهــاي اخير، دســتما يه 
تسويه حســاب هايي در عرصه سياست داخلي شــده، چنان كه احمد 
اميرآبادي فراهاني، عضو هيأت رئيسه مجلس در كنايه اي آشكار به دولت 
گفته؛ مديريت يعني مرغ 35هزارتوماني. در عين حال مشاهدات ميداني 
خبرنگاران همشهري حاكي است رشد قيمت مرغ در بازار عمال هم به كاهش مصرف آن در سطح 
خانوارها منجر شده است. مهدي يوســف خاني، رئيس اتحاديه پرنده و ماهي ضمن تأييد اين 
موضوع از كاهش 70درصدي تقاضا براي اين محصول پروتئيني در سطح خرده فروشي ها خبر 
مي دهد. اما ريشه گراني مرغ چيست و آيا طبق ادعاي برخي رقباي سياسي، نبود مديريت عامل 

بروز پديده مرغ 35هزار توماني بوده است؟ 
به گزارش همشهري، تازه ترين اطالعات مركز آمار ايران ريشه هاي افزايش نرخ مرغ را به خوبي 
عيان مي سازد، طبق اين آمار كه ديروز منتشر شد، نرخ تورم بخشي توليد مرغ، در تابستان امسال، 
باالترين نرخ تورم فصلي توليد اين محصول در 5سال اخير بوده است. همچنين توليدكنندگان 
مرغ در تابستان ســال جاري باالترين تورم نقطه به نقطه توليد را در 2سال اخير شاهد بوده اند. 
در ادبيات اقتصادي عموما از شاخص هاي تورم توليد به عنوان شاخص هاي پيش نگر براي تورم 
مصرف كننده ياد مي شود. حاال مركز آمار مي گويد تورم توليد مرغ گوشتي در تابستان امسال 
از مرز 53درصد گذشته، كه طبيعتا اثر اين تورم در ميانه پاييز امسال، بر نرخ خرده فروشي مرغ 

عيان شده است.
گفته هاي پرويز فروغي، دبير كانون مرغداران گوشتي بيانگر علت رشد تورم توليد مرغ است. او با 
اشاره به ريشه هاي افزايش قيمت هر كيلوگرم مرغ به 37هزار تومان مي گويد: واقعا نهاده )خوراك 
مرغداري ها( در بازار نيست. هرچند گفته مي شــود نهاده ها از گمرك ترخيص و به مرغداران 
اختصاص داده شده، اما عمال مرغداران نمي توانند بخش عمده نياز خود را به قيمت مصوب تهيه 
كنند. به گفته او؛ برخي از مرغداري ها فعاليت خود را تعطيل كرده  و برخي نيز ميزان جوجه ريزي 
خود را كاهش داده اند. با اين روند قيمت تمام شده هر كيلوگرم مرغ در مرغداري هاي كشور به 18 

تا 19هزار تومان افزايش يافته است.
اما شايد گزارش مركز پژوهش ها كه در تحليل ماجرا تنظيم شده با دقت بيشتري ريشه گراني 
مرغ را آشــكار كند. در گزارش بازوي تحقيقاتي مجلس به صورت تلويحي آمده است: چون در 
صنعت مرغداري افزايش نرخ نهاده ها، نســبت به روند كاهش آن، با سرعت بيشتري به قيمت 
محصول منتقل مي شود، رشد نرخ نهاده ها موجب كاهش حاشــيه سود در اين صنعت شده و 
حيات مرغداري ها را به مخاطره انداخته است. در اين گزارش تأكيد شده نوسان نرخ نهاده ها بر 
توليد مرغ گوشتي اثر مضاعفي دارد و هر نوساني در نرخ نهاده ها به سرعت به قيمت مرغ در بازار 

سرريز مي شود.

متهم: نهاده ها
گزارش مركز پژوهش هاي مجلس كــه با عنوان »تحليل چالش هاي توزيــع و تامين خوراك 
مرغداري ها« تدوين شده نشــان مي دهد: افزايش چشمگير قيمت نهاده ها در چند ماه گذشته 
و كمياب شــدن آنها حتي با قيمت چندبرابري در برخي مقاطع زماني ســبب افزايش ريسك 
جوجه ريزي و كاهش شديد حاشيه ســود و زيان مرغداران شــده كه اين موضوع مي تواند در 
ماه هاي آينده به كاهش شديد جوجه ريزي و كمبود گوشت مرغ و تخم مرغ منجر شود. در اين 
گزارش تأكيد شده از آنجا كه نهاده هاي اين صنعت به ويژه خوراك طيور، تأثير مستقيمي بر قيمت 
تمام شده هر كيلوگرم گوشت سفيد مرغ، تخم مرغ دارد، به دنبال نوسان توليد و تامين نهاده ها 
شاهد تأثير مستقيم رشد هزينه تمام شده تامين نهاده ها بر قيمت گوشت مرغ و تخم مرغ در بازار 
خواهيم بود. در اين گزارش اصلي ترين مشكل كنوني توليد مرغ و تخم مرغ، كمبود نهاده ها، نبود 
مديريت صحيح مصرف در واحدهاي پرورش دهنده و قيمت بســيار باالي نهاده ها در بازار آزاد 
اعالم و تأكيد شده اين امر موجب شده تا توليد كنندگان عالوه بر متحمل شدن قيمت چندبرابري 
نهاده ها، به دليل عرضه پايين و قطره چكاني در تهيه و تامين اين نهاده ها نيز با مشكل مواجه شوند. 
از اين رو مرغداران به استفاده از جايگزين هايي براي ذرت و كنجاله سويا كه بيش از 70درصد جيره 
غذايي طيور را تشكيل مي دهد روي آورده تا از كاهش توليد جلوگيري كنند كه استفاده اجباري 
از اين مواد بي كيفيت يا مضر براي طيور عالوه بر كاهش بهره وري، باعث افت كيفيت و بازدهي 

گوشت مرغ و تخم مرغ مي شود.

ساير موتورهاي رشد قيمت
در گزارش مركز پژوهش ها به مشكالتي مانند كم فروشي و رعايت نشدن سهميه رسمي مرغداري 
در بارگيري نهاده ها، نبود نظارت بر كيفيت خوراك طيور، مصرف بخشي از خوراك در صنايع 
فروكتوز، مشكالت سامانه بازارگاه، انحصار در واردات نهاده هاي دامي، ضعف خدمات بازرگاني 
تعلل در ايجاد هماهنگي بين دستگاهي در وزارت جهادكشاورزي و قيمت گذاري دستوري مرغ و 
تخم مرغ با وجود مشكالت تامين نهاده ها به عنوان عمده ترين چالش هاي پيش روي تامين خوراك 

و توليد و عرضه طيور اشاره شده است.
اين گزارش با اشاره به روند صعودي قيمت مرغ و تخم مرغ طي يك سال گذشته، تخصيص نيافتن 
ارز كافي به واردات خوراك طيور و متنوع نبودن آن در كنار افزايش شديد نرخ ارز و سنتي بودن 
نظام توزيع نهاده ها را ازجمله عوامل مؤثر در ايجاد چالش براي واحدهاي مرغداري قلمداد و تأكيد 
شده است، با توجه به نقص در ســهميه بندي، الزام مرغدار به پرداخت نقدي با وجود تأخير در 
تحويل خوراك، كم فروشي و عدم رعايت سهميه رسمي مرغدار، نبود نظارت بر كيفيت خوراك، 
مشكالت و چالش هاي سامانه بازارگاه، عدم شفافيت و اعالم عمومي سهميه افراد متخلف براي 
تحقق نظارت همگاني، انحصار در واردات نهاده هاي دامي و نبود تنوع كافي در آنها و ضعف در 
خدمات بازرگاني از عمده ترين مواردي است كه موجب عدم اطمينان مرغداران به تامين بموقع 
خوراك طيور شده است. همچنين سياســت تخصيص ارز ترجيحي براي واردات اين نهاده ها 
در شــرايط كنوني به همراه ناكارآمدي زنجيره توزيع، مشكالتي را در زمينه رانت و فساد ايجاد 

كرده است.

گراني 47 تا 65درصدي يك ساله مرغ و تخم مرغ 
در اين گزارش آمده اســت، بررســي روند قيمت مرغ و تخم مرغ در بازار از افزايش 47 تا 
65درصدي قيمت اين محصوالت ظرف يك سال گذشته حكايت دارد درحالي كه قيمت 
جهاني نهاده هاي ذرت و كنجاله سويا در اين مدت فقط 7 و 24درصد افزايش داشته است. در 
ادامه تأكيد شده اگرچه اخيرا روند تامين خوراك واحدهاي مرغداري از طريق واردات بهبود 
يافته اما بررسي ها نشان مي دهد يارانه تخصيصي، كمتر از نيمي از هزينه هاي توليد گوشت 
مرغ و تخم مرغ را پوشش مي دهد و به دليل اختالل در زنجيره، تامين نهاده ها به كندي انجام 
مي شود و در چنين شرايطي بدون شك قيمت گذاري دســتوري فارغ از توجه به افزايش 

هزينه هاي توليد سبب صدمه به توليد كنندگان مرغ و تخم مرغ و طيور خواهد شد.

اتاق تهران در گزارشي تحليلي روند 
سرمايه گذاري در ايران طي سال هاي 
اخيــر را نامطلــوب و نگران كننده 
توصيــف مي كند و مي گويد: رشــد 
ســرمايه گذاري در ايران در طول دهه90 منفي شــده و 
به دليل تحريم ها اين وضع بدتر هم شده است. اين گزارش با 
بررسي اجزاي سرمايه گذاري از سال 1383 تا 1398 نتيجه 
مي گيرد: سهم ماشــين آالت از كل سرمايه گذاري در سال 
گذشته نسبت به ســال83 با 10واحد ريزش به 41درصد 
رسيده، هرچند سهم بخش خصوصي از سرمايه گذاري در 

اقتصاد طي 3سال گذشته بهبود يافته است.
به گزارش همشــهري، گــزارش باالترين ميزان نســبت 
ســرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي طي ســال هاي 
يادشده، مربوط به ســال87 به ميزان 33درصد و كمترين 
آن مربوط به سال96 به ميزان 20درصد برآورد شده است 
اين آمار نشان مي دهد در سال گذشــته 98هزار ميليارد 
تومان ســرمايه گذاري در اقتصاد ايران صورت گرفته كه 
كمترين ميزان ممكن طي 15سال گذشته بوده است. اتاق 
تهران مي گويد: آغاز روند كاهشــي سرمايه گذاري بخش 

خصوصي از سال1391 به بعد شــروع شده و باالترين رقم 
سرمايه گذاري بخش خصوصي در ســال1390 به ميزان 
126هزار ميليارد تومان بوده اما ميزان سرمايه گذاري بخش 
خصوصي در سال1398 كمتر از رقم مشابه در سال1383 

برآورد مي شود.

اثر تحريم بر سرمايه گذاري
اين گزارش در ادامه به اثر تحريم ها بر ســرمايه گذاري در 
اقتصاد پرداخته كه نشان دهنده اين واقعيت است كه رشد 
عمومي منفي ســرمايه گذاري طي دهــه90 و همزمان با 
تحريم ها به مدت 4ســال و بعد از آن به مدت 2سال ادامه 
داشته و اقتصاد ايران پس از خروج آمريكا از برجام و تشديد 
فشار تحريم ها طي سال هاي97و98 با ركود سنگين مواجه 
شده است. نكته مهم اينكه روند سرمايه گذاري ها در ايران 
در دهه80 مثبت بوده و ميانگين رشــد ســرمايه گذاري 
در ســال هاي80تا84، 10درصد؛ بين سال هاي83تا90، 
5.3درصد؛ بين ســال هاي85تا90 باالي 7درصد بوده اما 
در فاصله ســال هاي 91 تا 95 به منفــي 4.3درصد و طي 
سال هاي91تا98 به منفي 4.9درصد رسيده است يعني اتاق 

تهران تأييد مي كند كه عامل اصلي افت ســرمايه گذاري و 
منفي شدن آن، تحريم ها و ركود در اقتصاد ايران بوده است.

چرا سرمايه گذاري افت كرد؟
از نظــر بخــش خصوصــي ايــران، دليل افت ســنگين 
ســرمايه گذاري در اقتصاد ايران عالوه بر فشار تحريم ها و 
ركود ناشي از آن، نبود ثبات اقتصادي، نرخ 2رقمي تورم و 
افت رشد اقتصادي است و وضعيت براي فعاالن اقتصادي 
مبهم است و روشن نيســت زيرا آنها با پديده عدم قطعيت 
در اقتصاد، نااطميناني و ريســك باالي شروع يك فعاليت 
اقتصادي و اختالل در روند اتمام آن مواجه هستند. افزون بر 
اينكه محيط كسب و كار در ايران به دليل نبود رقابت سالم 
و انحصار در برخي بازارها نامساعد است و بوروكراسي زياد، 
تنگناي اعتباري و دخالت دولــت در قيمت گذاري باعث 
خاموش شدن انگيزه سرمايه گذاران مي شود. عالوه بر آن، از 
نظر فعاالن اقتصادي ايران، غيرواقعي بودن نرخ ارز، نرخ بهره 
و بهاي حامل هاي انرژي باعث انحراف منابع در اقتصاد شده 
و راه را براي ســرمايه گذاري مطمئن و با چشم انداز روشن 

ناهموار كرده است.

روز چهارشنبه همزمان با 
تداوم رونــد نزولي در بازار 
غيررسمي ارز، ارزش كل 
مبادالت انجام شده در بازار 
متشكل ارزي )بورس ارز( به 2ميليون و 700هزار 
دالر رســيد تا بازار با عمق بيشتري به استقبال 
كشف قيمت در كانال هاي پايين تر برود. به گزارش 
همشــهري، در جريان مبادالت ديروز هر دالر 
آمريكا در بورس ارز در سقف 24هزار و 680تومان 
مبادله شــد؛ پايين ترين نرخ مبادلــه دالر هم 
23هزار و 800تومان اعالم شد. در آخرين معامله 
قيمت 24100تومان براي هر دالر آمريكا روي 
تابلوي بورس ارز ثبت شد. صرافي بانك ملي نيز 

قيمت هر دالر را با 75تومــان كاهش 24هزار و 
970تومان تعيين كرد. همزمان قيمت هر دالر 
آمريكا هم سير نزولي داشت و در بازار آزاد به مرز 

25هزار تومان رسيد.
در هفته هاي اخيــر نتايج انتخابــات آمريكا اثر 
عميقي بر روند تحوالت بازار دالر برجا گذاشته و 
موجب شده نرخ دالر از محدوده 30هزار تومان 
به محدوده 25هزار تومان ســقوط كند. اكنون 
با ارسال ســيگنال هاي تازه به بازار ارز و افزايش 
صادرات در مهر ماه به نظر مي رسد قيمت دالر در 
آستانه نزول به عمق پايين تري قرار گرفته است. 
افزايش اميدواري نســبت به كاهش تنش هاي 
سياسي و اوج گيري دوباره صادرات غيرنفتي در 

مهر ماه كه مي تواند به افزايش ورود ارز به كشور 
در ماه هاي آينده منجر شود ازجمله داليل افت 
قيمت دالر بوده اســت. با اين حال بررسي هاي 
تكنيكي نشان مي دهد شانس دالر براي كاهش 
به زير محدوده 24هزار تومان كم است و قيمت 
دالر براي ســقوط تا محدوده 20هزار تومان به 
محرك هاي پرقدرت تري مثل شوك هاي سياسي 
نياز دارد. شايد پيام هايي كه 2طرف ايران و آمريكا 
ديروز درباره شرايط بازگشت به برجام به يكديگر 
مخابره كردند، محركي براي نزول بيشتر قيمت 

دالر شود.

عوامل بيروني
همانطــور كه كارشناســان از قبــل پيش بيني 
كرده بودنــد پيروزي دمكرات هــا در آمريكا كه 
مصادف است با پايان سياست فشار حداكثري، 
اثر مطلوبي بــر بازار ارز داشــت و به افت قيمت 

ارز منجر شد. با شكســت دونالد ترامپ و پايان 
سياست فشار حداكثري، دريچه اميدي به روي 
كاهش تحريم ها باز شده است. كاهش تحريم ها 
به افزايش درآمد هاي ارزي ايران و افزايش جريان 
ورود ارز به كشــور منجر مي شــود كه مي تواند 
با افزايش عرضه ارز در بــازار داخلي باعث افت 
بيشتر قيمت دالر شــود.  مقامات بانك مركزي 
هم بارها گفته اند رشد قيمت دالر ناشي از كاهش 
درآمد هاي ارزي ايران است. آمارها نشان مي دهد 
اوج گيري صادرات ايــران در مهرماه يكي ديگر 
از داليل افت قيمــت دالر بوده زيــرا به تقويت 
چشم انداز ورود ارز و افزايش اميدواري ها به رشد 
درآمدهاي غيرنفتي در فقدان درآمدهاي نفتي 

منجر خواهد شد.

عوامل دروني
شيوع كرونا در نيمه نخست امسال برنامه دولت 

براي توســعه صادرات غيرنفتي را به هم ريخت 
و صادرات ايران حتي به كشــور هاي همســايه 
را محدود كرد. يكي از محرك هاي اصلي رشــد 
قيمت دالر در نيمه نخست سال در كنار تحريم ها، 
كاهش صادرات بوده، اما حاال با گذشت يك نيمه 
از سال، سازمان توسعه تجارت از تغيير اين روند و 
رشد صادرات غيرنفتي در مهر ماه خبر داده است. 
در 7 ماه امسال صادرات غيرنفتي ايران 18ميليارد 
و 200ميليون دالر برآورد شــده است. صادرات 
4ميليارد و 670ميليون دالري مهرماه امسال در 
مقايسه با مهر پارسال كه 3ميليارد و 149ميليون 
دالر بود، از افزايشــي 48درصدي حكايت دارد. 
به نظر مي رسد بهبود چشــم انداز ورود ارزهاي 
حاصل از صادرات به كشور، در ماه هاي پيش رو 
مي تواند بازار ارز را دوباره به  سمت ثبات هدايت 
كند و حتي با فرض ثابت بودن شــرايط به افت 

بيشتر قيمت ارز منجر شود.

همزمان با افزايش ارزش معامالت و كاهش قيمت دالر
بازار ارز آماده استقبال از نرخ هاي جديد مي شود

موتور سرمايه گذاري در ايران نامنظم كار می كند
 اتاق تهران در گزارشي تحليلي از منفي شدن رشد سرمايه گذاري در دهه90 و تشديد آن به دليل بحران تحريم ها خبر مي دهد
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پنجشنبه

06
سربازان هخامنشی 

در تهران!

 همه چیز درباره كاخ شهربانی تهران 
كه بر پایه معماری بناهای تاریخی 

پارسی بنا شده است

07
كاریكاتور به 

زندگی ام رنگ...

 مسعود شجاعی طباطبایی 
 از كاریكاتور و تأثیر آن بر نگاه آدم ها 

به پدیده ها می گوید

13
آرتمیس؛ افسانه 

یا واقعیت؟

درباره نخستین دریاساالر زن ایرانی 
كه زمان خشایارشاه، از 

فرماندهان ارشد او بود

08
 صلح 

در قرنطینه

برای مدیریت تنش ها و درگیری های 
 خانوادگی در روزهای خانه نشینی 

چه كنیم؟

09
یك عصرانه 

خوشمزه

نجمه پریدری، مربی كارگاه 
شیرینی پزی سه مدل كیك و شیرینی 

ساده را آموزش می دهد

بررسی زوایای مختلف زندگی مهدی 
آذریزدی در گفت وگو با رضا بردستانی، 

یكی از نزدیك ترین افراد به استاد

دیدار با بدلكاران قدیمی كه می گویند عیار 
ستاره های سینما را باال برده اند اما گمنام مانده اند

در كتاب ها زندگی 
می كرد

12

خاطره بازی با خداداد عزیزی در بیست و سومین 
سالگرد بازی به یادماندنی ایران و استرالیا

دایی بهترین پاس 
عمرش را به من داد

11

لح
صا

ی 
تب

مج
س:  

عك

اين همه صنم ما چه كنيم با ياسمن!
چه صنم هايي كــه به هزار 
مكــر، مــا را عاشــقانه در 
آغوش مي گيرند تا ياسمن 
را فراموش كنيم؛ مثال همين 
كروناي اغواگر كه هر بار به 
شكلي زيرپوست تندرستي 
ما مــي دود. هميــن گراني 
جســور و بي باك كه قــورت دادن نان و ماســت را هم 
گلوگير كرده اســت. در چنين اوضــاع بغض كرده اي، 
برخي سر و سري با ياســمن دارند و در تعقيب جدايي 
خاموش هستند! آتشي كه سوزان تر از كرونا و همكاران 
تحميلي او چون تعطيلي اجباري، بيكاري ضعيف كش 
و گراني براي توليد گرســنگي اســت! به عبارت ديگر 
ياسمن گزيني در روزگار ســتمديده صنم ها نام ديگر 

طالق خاموش است.
خانم ماه آفرين بعــد از كار نيمه وقت اداري مي خواهد 
ســري به خانه پدري بزند تا جوياي حال شود و براي 
هزارمين بار تذكر دهد كه تو را به خــدا از خانه بيرون 
نرويد؛ كرونا در كمين ميانســاالن است! ابتدا در راهرو 
خانه پدري، جلوي آينه قدي دســتي به سر و صورت 
غصه هايش مي كشــد و بعد پس از رهاشدن روي مبل، 
موضوعات مختلف ســخن چين مي شود و شب پا پيش 
مي برد و دختر، مي ماند. مادر مي خواهد با كيان كه بيكار 
و خانه نشين شده است تماس بگيرد كه شام آنجا بيايد، 
اين تصميم با مخالفت تند دختر روبه رو مي شــود. پدر 
مي گويد  كه اين عصبيت و مخالفت همانطوري كه بارها 
گفته ام از عالئم يك رابطه جنگ زده اســت. به نظر من 
زنان به دنيا مي آيند تا جهان بدون جنگ و جدايي زندگي 
كند! ماه آفرين بغض كرده، مي گويد: پدرجان شما بهتر 
از من مي دانيد آســتانه تحمل هر كسي متفاوت است، 
حساســيت هاي هر آدمي فرق مي كند. حساسيت هر 
كسي بخشي از نبوغ اوست. نبوغ هر كسي اميد اوست. 
چرا مي خواهيد بيش از اينها ما دو تا، حساســيت هاي 
يكديگر را خواســته و ناخواســته تحقير كنيم. وقتي 

يكديگر را نمي فهميم چگونه دوست بداريم؟
پدر پنجره را بــاز مي كند. هجوم  ســوزپاييزي تن لرز 
آرزوهايش مي شــود و او مي گويد: تصميم با خودتان 

است؛ شايد دودگرم بهتر از باد سرد باشد!
هرچقدر

بر يك بالش سر بگذاريم
خواب هايمان يكي نمي شود

هزار ســال پيش كه اصطالح طالق عاطفي و يا طالق 
خاموش كشف نشده و كرونا هنوز متولد نشده بود مادرم 
هميشــه بي صدا بود، هرچه صدا بود مال پدر بود. مادر 
هيچ نمي گفت، مي شــنيد و انجام مي داد. صداي مادر 
فقط بر سر ما بچه ها بود. زن دايي  عزيزه خانم و زن عمو 
زمانه  خانم هم مثل مادر بي صدا بودند و اصال نشــنيده 
بودند كه طالق هم مي تواند عاطفي و يا خاموش باشد. 
طالق اگر بود كه خيلي كم بــود، اتفاقا خيلي پرطنين 
بود و همين بود. هيچ زن و يا مادري نمي خواست شهره 
شــود كه مطلقه اســت. زنان و مادران هزار سال پيش 

در سنندج صبورتر از خاموشــي بودند، چون باور كرده 
بودند ازدواج از جايي شروع مي شود كه مردي دختري 
را مي پسندد؛ يعني مردان فرماندار و زنان فرمانبر بودند. 
مادر حتي قبول كرده بود خانه، دنياي زن است و دنيا، 
خانه مرد. زن دايي، زن عمو، زن احمد آقا همســايه مان 
هم قبول كــرده  بودند و به خوبي مي دانســتند خيلي 
كه كدبانو و عزيز باشند ممكن اســت بتوانند تكه اي از 
زندگي خانواده را به دلخواه خود خــم كنند، نه اينكه 
بشكنند. شكستن كار مرد است. آنان مي دانستند تفاهم 
يعني تحمل هــر چيزي كه مرد مي گويد. راســت اين 
است نمي دانم چرا مادرم عاشــق پدرم بود! شايد چون 
 مردهاي آن سال هاي دور و دير هيبت و هيكل مردانه 

داشتند!
شايد آن دو نفر

كه از دور يك نفر به نظر مي رسيدند
ما بوديم

حاال و اكنون كه تعداد نامردها بيشتر از مردهاست اين 
دو آمار را بخوانيد؛ در 8ماه اول سال جاري تعداد تماس با 
صداي مشاور نسبت به دوره مشابه سال پيش به دو برابر 
يعني يك ميليون و 500هزار نفر رسيده است. ترس از 
ابتال به كرونا، تنش هاي مربوط به سوگواري، نااميدي، 
افســردگي، بي قراري و اختالالت روانــي از داليل اين 
تماس هاســت. بديهي است بيشــترين مشاورخواهان 
بانوان معصوم هستند. اين خبر را هم بخوانيد؛ تشكيل 
پرونده درخواست مهريه 40درصد افزايش يافته است؛ 
يعني ياسمن مهريه و ياسمن افسردگي و نااميدي دست 

به دست صنم ها داده اند!
روزگار افسرده و درمانده اي است. كسي ازدواج نمي كند 
و اگر كرد و نشد بر سر تحمل متقابل، تفاهم كرد مي توان 
بالفاصله بر ســر طالق به تفاهم رسيد و اگر نشد بر سر 
طالق توافقي، تفاهم كرد، طالق عاطفي جاري مي كنند 
و خاموش و بي مهر و عالقه هم خانه مي مانند. و هرچند 
روز يك بار فيلم »جدايي نادر از ســيمين« را جداجدا 
مي بينند تا اينكه در يــك روز ابرگرفته كرونايي آقاي 
فرهاد با رژلب روي آينه قدي ليلي مي نويســد: »فردا 
ساعت هشت و نيم محضر، جانم آزاد« و ليلي در جواب 

مي نويسد؛ »بله، چشم! مهرم حالل«.
كسي مي گويد خوشبختانه بچه ندارند. طالق عاطفي 
با داشــتن بچه، مثل چراغ خاموش است، درحالي كه 
آيين چراغ، خاموشي نيســت. كرونا بسان صنم لبخند 
پركرشمه اي نثار حاضران در محضر مي كند و آهسته تر 
از نسيم خود را به بخش ويژه نخستين بيمارستان سر 
راهش مي رســاند. بيرون آســمان، باران بر سر عابران 
جامانده از ساعت قرنطينه مي ريزد و در اتاق زيرشيرواني 
كوچه ما پسرهمسايه از غم جفاي يار آوازخوان مي شود.

در اتاق عمل
دكترها به جان قلبم افتاده اند

تا تو را
از آن بيرون كشند

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 

  شعرها از

مهدی اشرفی

اصغر چیچو 
آرتیست می شود
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گابریل گوركیان؛ معمار كاخ كاخ 85ساله!

جایی برای به وجد آمدن

معماری نئوكالسیك در كاخ 

شكوه از دست رفته

نگاهی به تابلوی معرفی كاخ شهربانیالگویی از تخت جمشید و كاخ آپادانا

ساختمانی كه سوژه گزارش این شماره ماست، ساختمانی است كه 
در سال1315 برای اداره شهربانی تهران- كه از نهادهای تازه تاسیس 
دوره رضاشاه بود- ســاخته شد. یعنی این ســاختمان كه در زمان 
حكومت پهلوی اول در محدوده مركزی پایتخت ساخته شد و به كاخ 
شهربانی شهره است، حدودا 85سال قدمت دارد و یكی از قدیمی ترین 

ساختمان های به جا مانده از تهران قدیم به حساب می آید.

اگر كنجكاو هستید تا معمار این ســاختمان منحصر به فرد پایتخت را 
بشناسید، باید بگوییم طراح كاخ شهربانی، معمار برجسته ارمنی به نام 
گابریل گوركیان اســت. او كه از پایه گذاران معماری نوین در ایران بود، 
ساختمان های عمومی و اداری و ویالهای مسكونی بی نظیری را در ایران 
طراحی كرد كه از مهم ترین آنها می توان به ســاختمان وزارت صنایع، 
باشگاه افسران وزارت جنگ، كاخ دادگستری، آمفی تئاتر مدرسه نظام، 
ساختمان وزارت امور خارجه و... اشاره كرد. سازنده این كاخ هم فردی 
به نام قلیچ باقلیان بود كه بیشتر شهرتش را از راه ساخت ساختمان های 

چهارطرف میدان حسن آباد تهران به دست آورده است.

2سال زمان ساخت
ساختمان كاخ شــهربانی حدودا 21هزار مترمربع زیربنا دارد و 
در سه طبقه ساخته شده است. این ساختمان بزرگ درمجموع 
220 اتاق و 14ســالن دارد! شــاید برایتان جالب باشد بدانید 
كار ساخت این ســاختمان با همه ریزه كاری هایش نزدیك به 
2سال زمان برد. به این ترتیب كه ساخت آن از سال1312 آغاز 
شد و در پایان سال1314 به پایان رسید. شروع بهره برداری از 
كاخ شهربانی هم درســت ابتدای سال1315 بود؛ یعنی حدودا 
85سال پیش. ساختمان زیبا و منحصر به فردی كه از ابتدا برای 
اداره شهربانی تهران ساخته شــد و در دوره ای به نام ساختمان 
شهربانی كل كشــور نیز خوانده می شد، حاال ساختمان شماره 
9وزارت خارجه است. وزارت امور خارجه ایران در سال1380 این 
كاخ را از نیروی انتظامی خریداری و پس از بازسازی پنج ساله، آن 
را در سال1385 به یكی از ساختمان های اداری خود تبدیل كرد.

از وقتی كه كاخ شهربانی در اختیار وزارت امور خارجه قرار گرفته، بیشتر 
اوقات از میهمانان خارجی مقامات ایران در این ساختمان پذیرایی می شود. 
نكته جالب توجه بازدید هیأت های خارجی از این ساختمان منحصر به فرد، 
به وجد آمدن آنها از معماری ساختمان قدیمی و صد البته بسیار زیبای 
به جا مانده از دوران پهلوی اول است. از این بنای زیبا كه احتماال آن را در 
عكس های وزرا و میهمانان خارجی یا بخش هایی از ســریال »شهرزاد« 
دیده اید، گاهی به عنوان محل برگزاری مراسم های مختلف هم استفاده 
می شود. نمونه اش جشن 230ســالگی پایتختی تهران كه در مردادماه 

سال1395 در میدان مشق، روبه روی كاخ شهربانی برگزار شد.

و اما بشنوید از معماری زیبا و منحصربه فرد كاخ شهربانی. ماجرا از 
این قرار است كه با روی كار آمدن حكومت پهلوی، نیاز به ساخت و 
راه اندازی یك سری نهادهای مدرن احساس می شد؛ مثل اداره های 
دولتی، بانك هــا و... كه نیازمند فضاهای خاص خودشــان بودند و 
نمی شد آنها را با معماری ســنتی پیش برد. به همین دلیل در این 
دوره تعدادی از معماران كه یا خودشــان شهروندان اروپایی بودند 
یا در دانشــگاه های اروپا درس خوانده بودند، معمــاری ایرانی را با 
معماری اروپایی تلفیق كردند كه امــروزه از آن با عنوان »معماری 
نئوكالسیك ایرانی« یاد می شــود. حاال اینكه این نوع معماری چه 
خصوصیاتی دارد، سؤالی است كه در ادامه به پاسخ آن می پردازیم. 
اینطور كــه جامعه معماران و آرشــیتكت ها معتقدنــد، معماری 
نئوكالســیك رضاشــاهی، معماری ای بوده كه براساس آن داخل 
ساختمان را به شكل مدرن و اروپایی طراحی می كردند، اما تزیینات 
و نماسازی های آن را براساس معماری ایران باستان انجام می دادند. 
یعنی دقیقا مانند كاخ شــهربانی كه نمونه ای عالی و برجســته از 

معماری نئوكالسیك به حساب می آید.

اینطور به نظر می رســد كه معماران دوره نئوكالسیك با این تلفیق 
هوشمندانه ســعی داشــتند هم به نوعی ضعف معماری سنتی در 
پرداختن به ساختمان های مدرن و فضاسازی های الزم برای این نوع 
ساختمان ها را برطرف كنند، هم به دنبال شكوه از دست رفته ایران 
در معماری باستانی اش بودند. نتیجه این تلفیق خلق شاهكاری به 
نام كاخ شهربانی شــد كه حتی تا همین امروز هم نظیری برای آن 

پیدا نشده است.

فضای درونی كاخ شــهربانی پــر از گچبری هــا و آیینه كاری های 
زیباست. اما بی شك زیبایی اصلی این كاخ در فضای بیرونی اش قرار 
دارد. جایی كه با تركیب سرستون هایی با نماد جانوران اساطیری، 
سنگ تراشی ها و نقش ســربازان هخامنشــی و سنگ نوشته های 
الگوبرداری شده از روی تخت جمشید ساخته شده است. در قسمت 
جلویی ســاختمان، 4سرســتون وجود دارد و در نمای پایینی این 
سرستون ها، می توان تصویری از 10ســرباز هخامنشی را مشاهده 
كرد. پلكان ســنگی دو طرف ســاختمان نیز، یادآور معماری كاخ 

آپاداناست.

در كنار كاخ شهربانی، تابلوی كوچكی برای معرفی اثر نصب شده كه اطالعات كامل و جامعی از این اثر ارزنده در اختیارمان قرار می دهد. روی 
این تابلو نوشته شده: »گسترده ترین ساختمان دولتی ایران تا زمان احداث و تكمیل آن در سال1315 شمسی است. از جهت اجتماعی، این 
ساختمان نمایانگر اقتدار حكومت دیوان ساالر و تمركزگرایی است كه توانسته است در مدت كوتاهی تمامی مخالفین سیاسی و نیروهای 
مردمی را سركوب نموده و تحت اختیار درآورد. اداره تشكیالت نظمیه مملكتی یا شهربانی كل كشور به منظور نمایش این وجه از اقتدار دولت 
برای شكل گیری و توسعه ادارات دولتی، در بخش شرقی میدان مشق و در مقابل باغ ملی كه در سوی دیگر این خیابان بود، شكل گرفت. 
عمارت شهربانی امتدادی شمالی- جنوبی دارد و در سه طبقه شكل گرفته است. سه بازوی شرقی- غربی در امتداد محور اصلی ساختمان را 
در شمال، جنوب و میانه قطع می كنند و ساختمان سطح استقراری E شكل دارد. تمامی سطح استقرار ساختمان دارای زیرزمینی است كه از 
پایه های قطور و طاق و گنبدهای آجری شكل گرفته و وجود شیب شمالی- جنوبی زمین سبب گردیده است كه طاق های زیرزمین از شمال 
به جنوب مترفع گردند. طبقات اول و دوم دارای طرح یكسانی است و شامل راهروهایی است كه در طرفین به اطاق های مختلف راه دارد«. 

همه چیز درباره كاخ شهربانی تهران كه بر پایه معماری بناهای تاریخی پارسی بنا شده است

سربازان هخامنشی در تهران!
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انگار چشم مان عادت كرده كه هر جا تصویری از سربازان هخامنشی می بینیم، یاد شیراز و تخت جمشیدش بیفتیم. اما در 
همین تهران خودمان ســاختمانی وجود دارد كه دقیقا بر پایه معماری بناهای تاریخی پارسی ازجمله تخت جمشید و كاخ 
آپادانا بنا شده و نقشی از سربازان هخامنشی، نمادهای جانوران اساطیری، سنگ نوشته ها و دیگر عناصر دوره هخامنشیان را دارد. این ساختمان 
كه امروز ساختمان شماره9 وزارت خارجه نام دارد، از گذشته با عنوان كاخ شهربانی برای تهرانی ها شناخته می شود و در محدوده میدان مشق واقع 
شده است. اگر می خواهید بیشتر درباره این ساختمان منحصر به فرد پایتخت بدانید، با ما به میدان مشق یا همان باغ ملی بیایید؛ جایی كه یكی از 

قدیمی ترین، زیباترین و البته مهم ترین ساختمان های به جا مانده از تهران قدیم و دوران پهلوی اول را در خود جای داده است.

كتاب گردی

  جانستان كابلستان
سنت سفرنامه نویسی یكی از 
ژانرهای جالب و سرگرم كننده 
و البته آگاهی بخش ادبی است. 
در این قالب، شــما هم اتفاقی 
ادبی را تجربــه می كنید، هم 
در كنار آن اطالعاتی از جامعه 
مقصــد به دســت می آورید و 
هــم پیچیدگی هــای ادبیات 
كالسیك و معمول را پیش رو 
نخواهید داشت. به همین دلیل 
اســت كه بیشــتر چهره های 
فرهنگی و ادبی معموال دستی 
هم به سفرنامه نویسی می برند. 
یكــی از ایــن نویســندگان، 
رضــا امیرخانی اســت كه تا 
به حال چند ســفرنامه را هم 
با قلم ســاده و دوست داشتنی 
خودش نگارش كرده است؛ از 
جمله »جانستان كابلستان«. 
بازخوانی این سفرنامه می تواند 
جنبه های كشف نشــده ای از 
فرهنــگ و اجتماع همســایه 
شــرقی مان را پیــش روی ما 
بگشــاید. جالب اینكــه او با 
خانواده خود به این سفر رفته 
و در ایــن ســفرنامه، از همان 
زبان نیمه طنــز و البته جدی 
سفرنامه سیستان هم استفاده 
می كنــد. او در این ســفر، با 
شخصیت های ادبی و فرهنگی 
این كشــور حشر و نشر داشته 
و همچنین به نقــاط مختلف 
سرك كشــیده تا این كشور را 
بیشتر و بهتر بشناسد. هیجان 
سفرنامه او از همان زمانی كه 
مرزهــای ایران و افغانســتان 
را پشــت ســر می گــذارد، 
 شــروع می شــود و ادامــه 

پیدا می كند.

  سیمرغ و ضحاك ماردوش
اما بــرای اینكــه كــودكان و 
نوجوانان نیز كتاب های مناسبی 
در اختیار داشــته باشــند كه 
بتوانند مطالعــه كنند، 2 كتاب 
از این حوزه هم معرفی می كنیم 
كه همین روزها هــم رونمایی 
مجــازی شده اســت؛ توســط 
انتشــارات مدرســه. نام این دو 
كتاب، »ســیمرغ« و »ضحاك 
ماردوش« است. این كتاب ها به 
مناسبت بیست و هشتمین هفته 
كتاب ســال جمهوری اسالمی 
ایــران و همچنین ســی امین 
سال تأسیس انتشارات مدرسه 
رونمایی شده اســت. هر دو اثر 
هم برگرفتــه از ادبیــات كهن 
و فاخر ایرانی اســت كه به زبان 
امروز بازآفرینی و بازنگاری شده 
است. ســیمرغ، دومین جلد از 
مجموعه شاهكارهای ادبی ایران 
است كه توسط مرجان فوالدوند، 
نویسنده نام آشنای حوزه كودك 
و نوجوان، نگارش شــده است. 
این نویســنده بــرای آفرینش 
این كتــاب از منطق الطیر عطار 
نیشابوری اســتفاده كرده است. 
جالب اینكه ســیمرغ، پیش از 
این نیز جایزه ســوم نمایشگاه 
بین المللی تصویرگری شــارجه 
را هم از آن تصویرگر آن، محمد 
برنگی كرده است. سومین كتاب 
از مجموعه شــاهكارهای ادبی 
ایران نیز ضحــاك ماردوش نام 
دارد كه بر اســاس داستان های 
شاهنامه و به قلم آتوسا صالحی 
بازنــگارش شــده اســت. این 
كتاب هم همزمان با ســیمرغ 
رونمایی شده. انتشارات مدرسه 
گزینه های خوبی برای مطالعه 
كودكان و نوجوان در چنته دارد.

تحفه  شرق

سفر به دوردست ها

هم اكنون كه به دلیل شیوع ویروس كرونا، 
توصیه اول و آخر كادر درمان حضور در خانه 
است، اما بعد از روزهای كرونایی می توانید 
به راحتی خودتان را به محدوده میدان 
مشق رسانده و از نزدیك كاخ منحصر به فرد 
شهربانی را تماشا كنید

پنجشنبه

شماره 101
6 آذر 1399 

پرنیان سلطانی

 میدان مشق شاهد زنده 
مهم ترین وقایع تاریخی است

از اعدام میرزارضا تا 
جنگ مشروطه خواهان

میــدان قدیمــی و تاریخی مشــق از زمان 
شــكل گیری اش تا به امروز، شــاهد برخی از 
مهم ترین وقایع تاریخی كشــور است؛ ازجمله 
اعدام میرزارضا كرمانی و شیخ فضل اهلل نوری، در 
گرفتن جنگ خونین مشروطه خواهان و نیروهای 
محمدعلی میرزا، نخستین نمایش پرواز بالن و 
فرود هواپیمای جنگ جهانی اول و.... در ادامه 
تاریخ پرفراز و نشــیب این میدان قدیمی را با 

یكدیگر ورق می زنیم.
   اعدام میرزارضا كرمانی

میرزارضا كرمانی كسی بود كه ناصرالدین شاه قاجار را 
ترور كرد. او را در سحرگاه روز چهارشنبه دوم ربیع االول 
سال1314 هجری قمری در برابر 5هزار نفر از مردم در 
میدان مشق به دار آویختند. گفته می شود جسد او 2روز 
بر دار ماند و درنهایت در گورستان حسن آباد دفن شد.

    اعدام شیخ فضل هللا نوری
شیخ فضل اهلل نوری یكی از مجتهدان نام آشنای ایرانی 
است كه بیشتر او را به دلیل فعالیتش در نهضت تنباكو 
می شناسیم. 2روایت مختلف درباره اعدام این روحانی 
برجسته وجود دارد، یكی اینكه او را در میدان توپخانه 
به دار آویختند و دیگر اینكه محــل اعدام او نیز مانند 

میرزارضا كرمانی، میدان مشق بود.
    جنگ مشروطه خواهان

یكی دیگــر از اتفاقات تاریخی مهم میدان مشــق، در 
گرفتن جنگ خونینی بین مشروطه خواهان و نیروهای 
محمدعلی میرزاست. گویا در زمان فتح تهران به دست 
نیروهای مردمی مشروطه خواه در سال1288 هجری 
شمسی، درگیری مشــروطه خواهان و نیروهای شاه 
قاجار به میدان مشق رســیده و آنجا به جنگی مرگبار 

تبدیل می شود.
    اولین ها در میدان مشق

میدان مشق محل بســیاری از اولین های تاریخ تهران 
اســت. به عنوان مثال نمایش های دوچرخه سواری و 
موتورســواری نخســتین بار در این مكان برگزار شد. 
همچنین نخســتین بار نمایش پرواز بالن و نیز فرود 
نخســتین هواپیما در دوران جنگ جهانی اول در این 

میدان تاریخی صورت گرفت.

تاریخ

همه جاذبه های میدان مشق
قدم به میدان مشق كه بگذارید، انگار از دروازه زمان عبور كرده اید! یكباره از سر و صدا و شلوغی خیابان های پایتخت جدا می شوید و 
خودتان را میان تهران زمان قاجار می بینید. معماری بی نظیر ساختمان های قدیمی به وجدتان می آورند و از آرامش قدم زدن در فضایی 
بدون ماشین و بدون سر و صدا، لبریز می شوید. در این گزارش كوتاه نگاهی به دنیای متفاوت آن سوی سردر باغ ملی انداخته ایم؛ 

دنیایی كه از قلب عصر قجر به امروز رسیده و سال ها تاریخ و قصه را در خودش جا داده است.

میدان مشق
 ساخته شده در زمان فتحعلی شاه

یكی از بهترین جاذبه های محوطه تاریخی میدان مشــق، خود این میدان است. میدانی 
بزرگ كه 28هكتار مســاحت دارد و در محدوده بین میــدان امام خمینی )ره( و خیابان 
سی تیر قرار گرفته است. اینطور كه تاریخ شناسان و پژوهشگران تاریخ می گویند، ساخت 
این میدان به دوره حكومت فتحعلی شــاه قاجار برمی گردد. ظاهرا ایــن میدان در ابتدا 
منطقه ای نظامی بوده كه برای آموزش و تمرین رزمی قشــون به وجــود آمده و هر چه 
گذشته، بر وسعتش اضافه شده. در زمان پهلوی اول، طرح برپایی نخستین باغ همگانی 
)پارك( شهر تهران برنامه ریزی شــد و قرعه به نام محدوده میدان مشق افتاد. به همین 
دلیل در فاصله سال های 1307 تا 1312در این میدان گلكاری، سبزه كاری و درخت كاری 
انجام شد و نام میدان مشــق به باغ ملی تغییر یافت. البته این باغ ملی چند سالی بیشتر 
باقی نماند و بعد از آن در محوطه آن ساختمان های مهمی ازجمله ساختمان وزارت امور 

خارجه، كاخ شهربانی و... ساخته شد.

باركد را اسكن كنید و 
ویدیوی این گزارش را 

ببینید

پیاده راه ملل متحد

 بزرگ ترین پیاده راه شهری
و در نهایت یكی دیگــر از زیباترین جاذبه های 
محوطه تاریخی میدان مشــق، پیاده راه میانی 
این میدان اســت كه به پیــاده راه ملل متحد 
معروف اســت. این پیاده راه عنوان عظیم ترین 
و پهناورترین پیاده راه شــهری ایــران را نیز به  
خود اختصاص داده تا خودش به تنهایی یكی از 
جاذبه های گردشگری تهران و محدوده میدان 
مشق به حساب بیاید. با قدم زدن در این پیاده راه 
سنگفرش شده كه ورود هر خودرویی به داخل 
آن ممنوع اســت، عالوه بر اینكــه می توانید از 
فضای سبز و گلكاری شده باغ، درختان چنار سر 
به فلك كشیده و فواره های كوچك آن بهره مند 
شوید، می توانید در یك نگاه كلی تمامی بناهای 
بی نظیر محوطه تاریخی میدان مشــق را رصد 
كنید؛ ازجمله ســردر باغ ملی، موزه و كتابخانه 
ملی ملك، موزه پســت و تلگــراف، موزه ایران 
باســتان، ســاختمان های وزارت امور خارجه، 
كاخ شهربانی، موزه عبرت، مجموعه قزاقخانه، 
ساختمان باشگاه افســران، ساختمان شركت 

نفت ایران و انگلیس و....

سردر باغ ملی

 قدیمی ترین نماد پایتخت
تا پیش از اینكه برج آزادی ساخته شده و به عنوان نماد شهر تهران شناخته شود، نماد پایتخت سردر باغ ملی بود؛ سردری كه 
از بناهای به جا مانده از دوره قاجار بود و در فاصله سال های 1301 تا 1304 توسط حسین علی بیك تهرانی نوسازی شد. این 
بنای زیبا و منحصربه فرد كه امروز نیز یكی از نمادهای پایتخت به حساب می آید، در ضلع شمالی خیابان امام خمینی)ره(، 
ضلع شرقی وزارت امور خارجه و ضلع غربی موزه پست و تلگراف قرار دارد. اگر گذرتان به محوطه تاریخی میدان مشق افتاد، 
حتما نگاه دقیقی به این سردر زیبا و منحصربه فرد بیندازید؛ سردری كه روی آن می توانید نقش دو شیر كه تاجی را در میان 
گرفته اند، پلنگ، شیر و خورشید، تیربار و گلوله های توپ و همچنین صحنه تسخیر تهران در كودتای 1299در نزدیكی 

دروازه و برج و باروهای تهران، نگاره تمام قد سربازان لژیون قزاق، مسلسل و نقوش فرشته پیروزی را ببینید.

توپ مرواری 

 باشگاه افسران وزارت جنگ
در زمان حكومت قاجاری ها و در عهد ناصــری، یك توپ نظامی بزرگ در 
میدان ارگ وجود داشت كه به توپ مرواری معروف بود. ظاهرا چند رشته 
مروارید به دهانه این توپ آویزان بود و به همین دلیل مردمان تهران قدیم به 
آن توپ مرواری می گفتند. اینطور كه روی توپ درج شده، این توپ جنگی 
را ریخته گری اصفهانی به نام استاد اسماعیل ریخته گر در سال1233 هجری 
قمری به دستور فتحعلی شاه قاجار ساخته است. اما تهرانی های قدیم درباره 
این توپ داستان های بسیاری روایت می كردند؛ ازجمله اینكه این توپ را 
شاه عباس از پرتغالی ها غنیمت گرفته یا به دستور كریم خان زند در شیراز 
ساخته شده یا حتی نادرشاه افشــار آن را از هندوستان به ایران آورده! این 
داستان پردازی ها باعث شده بود مردم به ویژه زنان و دختران در دوران قاجار 
به نیت حاجت روایی و بخت گشایی دور این توپ جمع شوند و به آن دخیل 
ببندند! توپ مرواری این روزها در محوطه ساختمان باشگاه افسران وزارت 

جنگ در شمال میدان مشق نگهداری می شود.

ساختمان قزاقخانه
 محل آموزش سربازان

در محدوده تاریخی میدان مشــق، تا دلتان بخواهد 
ســاختمان های قدیمی با معماری های زیبا خواهید 
دید. اما بدون شــك ســاختمان قزاقخانــه به عنوان 
قدیمی ترین ساختمان این محدوده از ارزش و اهمیت 

بسیاری برخوردار است. این ساختمان كه قدمت آن را 
به دوره ناصری نسبت داده اند، بیش از 150سال عمر 
كرده و روزگاری محل آموزش ســربازان و قوای قزاق 
بوده است. ظاهرا ناصرالدین شــاه در سفر دومش به 
فرنگ، ترتیبات، انضباط و قابلیت های واحدهای كازاك 
روس را پسندید و وقتی به ایران برگشت تصمیم گرفت 
واحدهای مشابهی بسازد. در نتیجه گروهی از افسران 

قزاق به ریاست سرهنگ دومونتویچ به ایران آمدند و 
بعد از شكل گیری قوای قزاق، ساختمان قزاقخانه برای 
آموزش به آنها ساخته شــد. قدیمی ترین ساختمان 
محدوده میدان مشق كه در انتهای این میدان قرار دارد 
و بخشی از دانشگاه هنر محسوب می شود، در تاریخ 28 
اسفند ماه سال1385 با شماره ثبت 18674 به عنوان 

یكی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.



مسعود شجاعی طباطبایی از كاریكاتور و تأثیر آن بر نگاه آدم ها 
به پدیده ها می گوید

كاریكاتور به زندگی ام 
رنگ طنز  می زند

7نگار خانه

با اینكه هنوز خواندن و نوشتن بلد نبود، پول توجیبی اش را به جای خریدن بستنی، 
صرف خرید مجله های كودكانه ای می كرد كه می توانست مدت ها با تصاویر متنوع 
آنها سرگرم شود. عالقه به كارتون و كاریكاتور باعث شد مسعود شجاعی طباطبایی، 
شور و اشتیاق كودكی را تا همین امروز در وجودش حفظ و آنقدر این عالقه را دنبال 
كند تا در كارنامه اش، مدیریت خانه كاریكاتور ایران ثبت شــود. چهره سال هنر 
انقالب در سال 1396، تجربه داوری در جشنواره های متعدد داخلی و خارجی دارد 

و می گوید كاریكاتور باعث شده او با نگاه متفاوتی به دنیا نگاه كند. گفت وگوی ما را با این هنرمند بخوانید.

كتاب گردی

  هر شب بیداری
تازگی ها رمانی منتشــر شده 
است به اسم »هر شب بیداری«. 
كتــاب را نــگار موقرمقــدم 
نگاشته اســت و در توصیــف 
موضوع آن چنین آمده اســت: 
»هرشــب بیــداری روایتــی 
دراماتیــك از زندگــی امروز 
است. داســتان درباره  دختری 
به  نام سپیده است كه در آستانه 
ورود به دانشــگاه با مســائل 
مختلفی گالویز است؛ از فروش 
خانه قدیمی شــان و اختالف 
پدر با عمویش بر ســر ارثیه تا 
رابطه  عاطفی كــه در زندگی 
شــخصی اش در جریان است. 
رخدادهای پی درپی در زندگی  
و انتخاب شغل پرستاری، او را 
به  سمت انتخاب های متفاوت 
سوق می دهد.« همچنین اشاره 
شــده كه این رمان به موضوع 
اهــدای عضو پرداخته اســت. 
كتاب 256صفحه است و حتی 
می توانید آن را از اپ هایی چون 
طاقچه دانلــود كنید. كتاب در 
واقع تقابل و تالش شــخصیت 
اصلی آن در برابر دیگران است؛ 
تا بتواند به نوعــی زندگی اش 
را از نو بســازد. در بخشــی از 
این كتــاب می خوانیم:»آخر 
آدم گاهــی از شــنیدن ریتم 
یكســان در زندگی اش خسته 
می شــود. دلش یــك آهنگ 
می خواهد. آهنگی كــه با آن 
بتواند برای مدتی با شــنیدن 
نوایش، زندگی اش را از حالت 
یكنواختــی دربیــاورد. بعد با 
خــودش رویاپــردازی كند و 
خالصه یك جوری این زندگی 
سراســر تكرار را تنهــا كمی 

متحول كند...«.

  مدرس مرجع
معمــوالً خیلی هــا كارشــان 
تدریــس اســت یــا اینكه در 
كنار كارشــان، دوســت دارند 
تـكنیـــك های تخـصصـــی 
حوزه شان را هم تدریس كنند و 
به عنوان یك مدرس جا بیفتند. 
در كل صنعت آموزش در دنیای 
امروز ما، جزو حوزه های پرنفوذ 
و البته درآمدســاز است. اما با 
این حال چرا بخش قابل توجهی 
از مدرســان ما، موفقیت مالی 
خوبــی را تجربــه نمی كنند؟ 
این كتاب شــكل گرفته است 
تا به این ســؤال پاسخ بدهد و 
از ســوی دیگر، روش هایی را 
به شــما بیاموزد كــه از طریق 
آنها در حــوزه خودتان، تبدیل 
بــه یــك مــدرس مرجــع و 
قابل اعتنا شــوید. كتاب را ژان 
بقوسیان، مدرس و پژوهشگر 
حــوزه بازاریابــی و مدیریت 
نگاشته اســت و در ســال های 
اخیــر بســیار مورد توجه قرار 
گرفته است. در واقع هر كسی 
می توانــد از این كتاب ســود 
ببــرد؛ چــه مــدرس دروس 
دبیرستان یا دانشگاهی باشد، 
چه مدرس یــك زبان خارجه، 
چه مدرس آشــپزی یا هر چیز 
دیگــری. در واقع شــما با این 
روش ها، می توانید برند خوبی 
از كارتان بسازید و بدین ترتیب، 
مراجعان بیشتری داشته باشید 
و به شهرت بیشــتری برسید. 
بقوسیان اشاره می كند كه یك 
مدرس مرجع، باید چه برنامه 
روزانه ای داشــته باشد و كتاب 
بنویسد و چطور روی برندینگ 

خودش كار كند.

در برابر زندگی

معلمان سطح باال

پنجشنبه
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نیلوفر  ذوالفقاری

    چرا از بین شاخه های مختلف هنر، به كاریكاتور 
گرایش پیدا كردید؟

گرایش من به كشیدن كاریكاتور، به روزهای تحصیل در دوران 
راهنمایی و دبیرســتان برمی گردد. از همان زمــان كاریكاتور 
اطرافیان را می كشیدم، گاهی تشویق می شــدم و گاهی هم با 
كشیدن چهره معلمان، از كالس اخراج می شدم. روزهای انقالب 
بود، گاهی بقیه شاگردان هم به نشــانه اعتراض به اخراج من، از 
كالس بیرون می آمدند و اعتراض می كردند. آنجا بود كه متوجه 
شدم كاریكاتور، هنری معترض است. عالقه ام به این هنر به مرور 

بیشتر و فعالیتم جدی تر شد.
    اولین كاریكاتورها را كجا دیده بودید؟

در كودكی عالقه به كارتون و كاریكاتور باعث می شد، پولی را كه 
برای خریدن بستنی به من می دادند، با عشق برای خریدن كیهان 
بچه ها خرج كنم. از همان زمان عالقه عجیبی به مجالت داشتم 
و حتی وقتی خواندن بلد نبودم، از تصاویر مجله ها لذت می بردم. 
در محله ما مغازه ای بود كه پیرمــردی در آن، مجالت خارجی 
می فروخت و عجیب اینكه این مجالت بسیار به روز و مطرح بودند 
و از كشورهای دور می رسیدند. به این ترتیب من از همان بچگی 
با كارها و نام های هنرمندان طراز اول دنیا آشنا شدم. كتاب های 

تن تن هم آن روزها محبوب بود اما من نمی توانستم آنها را بخرم، 
به همین دلیل همزمان در 2كتابخانه عضو شده بودم تا بتوانم از 
هر كدام 2مجله بگیرم كه خیلی زود خواندنشان تمام می شد و من 
بی صبرانه منتظر بودم تا دوباره بتوانم كتاب جدید به امانت بگیرم. 
هر پولی به دستم می رسید، مجله می خریدم، مجالتی كه بیشتر 
تصویری بودند. بعدها شاید تحت تأثیر همین مجالت، كاریكاتور 

را به شكل حرفه ای ادامه دادم.
    از بین مجالت كاریكاتور داخلی كدام را دنبال 

می كردید؟
قبل از انقالب ما چندان مجله كاریكاتور نداشــتیم. فقط مجله 
توفیق بود و دیگری نشریه كاریكاتور. توفیق نگاهی انتقادی، تند 
و تهاجمی داشت كه در نهایت به تعطیلی آن منجر شد. گل آقای 
دوست داشــتنی در همین مجله كار را شــروع كرده بود. تعداد 

كاریكاتوریست های ما آن زمان خیلی كم بود.
    در دانشگاه هم رشته هنر را انتخاب كردید؟

پایان دبیرســتان من، همزمان شــد با وقوع انقالب فرهنگی و 
تعطیلی دانشــگاه ها. اما من به دلیل عالقه به رشــته نقاشی و 
كاریكاتور، كار در ایــن حوزه را جدی تر پیگیــری كردم. چند 
سالی طول كشید تا بعدها وارد دانشگاه شوم و در رشته نقاشی 

و بعد گرافیك تحصیل را ادامه دهم. عنوان پایان نامه من، تاریخ 
كاریكاتور بود.

    اولین بازخوردی كه از فعالیت جدی در این هنر 
گرفتید، چه بود؟

وقتی وارد پایگاه مقداد سپاه شدم، با دوستانم مشورت كردیم 
چه فعالیت فرهنگی جذاب و خالقانه ای می توانیم با كاریكاتور 
انجام دهیم كه مخاطب هم به خوبی با آن ارتباط برقرار كند؟ 
بعد از تحقیقات، به این نتیجه رســیدیم كه بهترین جا برای 
دیده شــدن كاریكاتورها، خروجی فرودگاه مهرآباد است. آن 
روزها مهرآباد بین المللی بود و تنها یك مسیر خروجی به طرف 
میدان آزادی داشت، دیوارهای این مسیر را برای كشیدن آثار 
آماده كردیم. زمان جنگ تحمیلی بود و ما هم همین موضوع را 
برای كارهایمان انتخاب كردیم. این آثار خیلی زود موردتوجه 
قرار گرفت تا حدی كه حتی رسانه های خارجی مانند نیوزویك 
و تایمز هم واكنش نشان دادند. از همه بیشتر پرداختن مجله 

فرانسوی فیگارو به این كاریكاتورها ما را تحت تأثیر قرار داد.
    فعالیت حرفه ای شــما در این هنر چگونه 

شروع شد؟
آن زمان تعداد مجالت كم بود اما با تیراژی بســیار باال چاپ 
می شدند و مخاطبان زیادی داشــتند. عكاس مجله اطالعات 
هفتگی، از آثاری كه بر دیوار خروجی فرودگاه كشــیده بودیم 
عكس هایی گرفت كه در مجله منتشــر شــد. همین بهانه ای 
شد برای اینكه فتح اهلل جوادی، سردبیر نشریه از من برای كار 
دعوت كنند. در این مجله صفحه ای به نام دیدگاه داشتم كه در 
آن به موضوعات اجتماعی و سیاسی می پرداختم و كاریكاتور 
می كشیدم. به این ترتیب به آرشیوی غنی و به روز دست پیدا 

كردم و در جریان اتفاقات دنیای كاریكاتور قرار گرفتم.
    انتخاب كاریكاتور، چــه تأثیری بر زندگی 

شخص شما گذاشته است؟

مفهومی درباره كاریكاتــور وجود دارد و آن این اســت كه 
همه چیز هست و برعكس. این یعنی هم نیمه پرلیوان را ببینیم 
و هم نیمه خالی آن را و بتوانیم برای هر اتفاقی، برعكس آن را 
هم درنظر بگیریم. كاریكاتور نگاه مرا بیشتر به این سو كشاند. 
به مرور احساس كردم حتی اتفاقات مختلف زندگی من، بار 
طنزآمیز پیدا كرده اند. حتی حضــورم در مناطق جنگی، با 
اتفاقات طنزآمیز همراه بــود. خاطرات جالب و طنزی از این 
حضور دارم، من به عنوان رزمنــده و عكاس در جبهه حضور 
داشتم و كاریكاتورهای زیادی از صدام كشیده بودم. روزی 
یكی از رزمندگان از من خواســت یكی از كاریكاتورها را، با 
انگشت روی شیشه ماشین های منطقه كه با گل استتار شده 
بودند، بكشم. روز بعد، همه ماشین های اطراف صف كشیده 
بودند كه روی شیشه هایشان كاریكاتور بكشم. اسم آن كارها 
را، كاریكاتورهای بندانگشتی گذاشته بودم. سعی می كردیم 
فضا را تا حد امكان شاد كنیم، حتی وصیت نامه ام را به طنز 
نوشته بودم و هم سنگران با شنیدنش می خندیدند. كاریكاتور 
بیشتر آنها را هم كشیده بودم و حتی روی در و دیوار كانكس ها 

كاریكاتور می كشیدم.
    به نظر شما كاریكاتور می تواند حال مخاطبان 

را خوب كند و بر روحیه آنها تأثیر مثبت بگذارد؟
قطعا می تواند. یكی از ویژگی هایی كه در كاریكاتور هست و در 
هنرهای دیگر نیست، جنبه طنز آن است. متأسفانه ما به دلیل 
شرایط موجود، بیشتر با طنز تلخ مواجهیم، اما باید بدانیم كه 
طنز شــاد هم داریم. به نظرم باید گاهی هم كارهایی با فضای 
خنده و شادی انجام دهیم. از آنجا كه بیشتر كارهایم مضمون 
سیاســی دارند، گاهی اطرافیان از دیدن كارهایی كه با فضای 
شاد و موضوعات متفاوت كشیده ام، متعجب می شوند. اما به آنها 
می گویم كه ما به فضای خنده بیشتر از همیشه احتیاج داریم.

    به نظر شما مخاطبان چقدر با كاریكاتور ارتباط 

برقرار می كنند و منظور آنها را متوجه می شوند؟
زیر یكی از كاریكاتورهایی كه در شــبكه های اجتماعی به 
اشتراك گذاشــته بودم، یكی از مخاطبان نوشته بود خوب 
شــد توضیح دادی تا بفهمیم ماجرا چیست؟ اینجا بود كه 
فكر كردم چقدر بد است كه من باید به پیوست اثری حضور 
داشته باشم و درباره آن توضیح دهم. كاریكاتور باید صریح و 
قابل فهم باشد و خیلی سریع با مخاطب ارتباط برقرار كند. 
كاریكاتور فعلی ایران و دنیا، به طرف زرق و برق و تكنیك 

رفته و تا حدودی از مفهوم و موضوع دور شده است.
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هر نقاشی نقاش نیست!
در یكی از ماه های جنگ تحمیلی، مرا بــه پایگاه هوایی 
اعزام كردند. همه افرادی كه به این پایگاه می رفتند، باید 
توسط فرمانده گزینش می شدند. فرمانده از من پرسید: چه 
كاره ای؟ گفتم: نقاش. مرا پشت پنجره برد و گفت: به نظرت 
برای این نرده ها چه رنگی مناسب است؟ من هم با این تصور 
كه قرار است نظر حرفه ای و هنری دهم، چند رنگ پیشنهاد 
كردم. همان موقع نامه ای به تداركات نوشت و سفارش رنگ 
و قلم مو داد! رویم نشد بگویم كار من این نیست، از طرفی 
با خودم فكر می كردم در آن فضا هر كاری باید از روی ایثار 
و ازخودگذشتگی انجام شود. اما متأسفانه دوام نیاوردم، 
نرده ها تا بی نهایت ادامه داشتند و من در روز چهارم، زیر 
آفتاب گرمازده شدم و از حال رفتم. همین موقع بود كه به 
فرمانده خبر دادند من نقاشی می كنم اما نقاش ساختمان 
نیستم. فرمانده برای دیدنم به بیمارستان صحرایی آمد و 

ترتیبی داد بعد از آن به جای دیگری اعزام شوم.

از استیكر رستم تا كاریكاتور صادق هدایت
ایده اولیه جایزه سال استیكر، در مجموعه آی گپ مطرح شد. در همفكری ها به این نتیجه رسیدیم كه همه ما در فضاهای مجازی و 
پیام رسان ها، بسیار از استیكرها استفاده می كنیم، اما از این فرصت غافل بوده ایم و در حال استفاده از نمونه های خارجی هستیم. از 
اینجا به ایده خلق استیكرهای بومی رسیدیم. هنرمندان خوب كاریكاتوریست و تصویرگر داشتیم كه با ذوق و خالقیت به این كار 
پرداختند. دور اول جایزه سال استیكر با استقبال خیلی خوبی مواجه شد و بعضی از استیكرها مثل كاریكاتور صادق هدایت، توسط 
كاربران فضای مجازی به سرعت مورداستفاده قرار گرفتند. در استیكرها از شخصیت هایی مثل رستم و حسن كچل، ضرب المثل ها 

و اصطالحات عامیانه و بسیاری ایده های خالقانه استفاده شد. امسال استیكرهای متحرك به جشنواره اضافه شده است.

10فیلم درباره 10نقاش مشهور دنیا

بوم نقاشی روی پرده سینما
فیلم های زیادی براساس زندگی افراد مشهور ساخته شده اند؛ از ورزشــكاران و سیاستمداران گرفته تا 
هنرمندان رشته های مختلف. این هفته 10فیلم برایتان معرفی كرده ایم كه داستان زندگی 10نقاش مشهور 

دنیا را روایت می كنند.

اولین فیلمی كه قصــد داریم معرفی كنیم، 
یك فیلم ایرانی است كه به داستان زندگی 
كمال الملــك می پــردازد. علــی حاتمی، 
كارگردان محبوب سینمای ایران این فیلم 
را در سال 1363ســاخت؛ فیلمی كه بسیار 
مورد توجه قرار گرفــت و طرفداران زیادی 
پیدا كرد. فیلم عالوه بــر روایت  زندگی این 
نقاش برجسته، در بخش هایی اتفاقات دربار 
ناصرالدین شاه قاجار را هم به نمایش گذاشته 

است. موســیقی فیلم هم به یكی از ماندگارترین موسیقی ها در حافظه 
سینمادوستان تبدیل شد.

 كمال الملك
مودیلیانی به كارگردانی میك دیویس فیلم 
نسبتا ناشناخته ای محسوب می شود. اندی 
گارســیا در این فیلم نقش نقاش مشــهور 
ایتالیایی یعنــی آمادئو مودیلیانــی را ایفا 
كرده اســت. در این اثر میك دیویس روی 
بخش پایانــی زندگی مودیلیانــی تمركز 
كرده، جایی كه رقابتش با پابلو پیكاســو به 
اوج خود رسیده است. الســا زیلبرشتاین، 
امید جلیلــی، ایپولیت ژیــراردو، اودو كر و 
 اوا هرزیگووا در این فیلم كه در ســال 2004اكران شد، به ایفای نقش 

پرداخته اند.

 مودیلیانی

ایــن فیلــم نمایــش خارق العــاده دانیل 
دی لوئیــس در ســینما بــود كــه برایش 
موفق به دریافت جایزه اســكار نیز شــد. 
فیلم روایتــی غم انگیــز از زندگی هنرمند 
و نویســنده ایرلنــدی، كریســتی براون، 
اســت. براون از بدو تولد مشــكالت مغزی 
بسیاری داشت و در نتیجه تنها می توانست 
پای چپ خــود را تكان دهد. بــا این حال 
همان پــای چپ كافی بود تــا این هنرمند 
 شگفت انگیزترین آثار ممكن را به وجود آورد. فیلم در سال 1989به اكران 

درآمد.

 پای چپ من

در این فیلم زندگی نقاش معروف اسپانیایی 
فرانسیسكو گویا، تنها بهانه ای برای تماشای 
بخشــی از وحشــتناك ترین مقاطع تاریخ 
اروپــا در ســرزمین انقالب هــا و جنگ ها 
یعنی اسپانیاســت. این فیلم به كارگردانی 
میلوش فورمن، محصول مشــترك آمریكا 
و اســپانیا در سال 2006 اســت. فیلمنامه 
ایــن فیلــم راژان كلــود كاریر نوشــته  و 
بازیگرانــی همچون خاویر بــاردم و ناتالی 
 پورتمن در آن بازی كرده اند. بازیگری بازیگران این فیلم مورد تحسین 

قرار گرفته است.

 اشباح گویا

سرافین لوئی مشــهور به »ســرافین اهل 
سانلیس«، یك هنرمند خودآموخته میانسال 
فرانسوی بود كه در كارهایش از طبیعت الهام 
می گرفت. او تا پیش از 41ســالگی  از قلم مو 
استفاده نكرده بود. شهرت سرافین به استفاده 
او از موادی مثل خاك و خون حیوانات مرده 
)كه در پیاده روی های روزانه اش پیدا می كرد( 
در نقاشی هایش است. در این فیلم به كشف 
شدن این هنرمند توسط منتقد آلمانی ویلهلم 
اوده نیز پرداخته شده است. سرافین به فیلم محبوب منتقدان تبدیل شد و 

جوایز زیادی نیز دریافت كرد.

 سرافین
این فیلم روایت زندگی جكســون پوالك، 
نقــاش آمریكایــی اســت كه در ســبك 
هیجان نمای انتزاعی كار می كرد. اد هریس 
كارگردانی و بازی در نقش پوالك را برعهده 
داشت و برنده جایزه اســكار بهترین بازیگر 
مرد نیز شــد. پوالك به خاطر »نقاشی های 
قطره ای« در سبك خودش كه به گران ترین 
آثار در طول تاریخ تبدیل شــدند، شــهرت 
داشت، فیلم زندگی او را به عنوان یك هنرمند 
در تقال و سپس موفقیتش در عرصه بین الملل و غرق شدن او در مصرف 

الكل و مرگش براثر تصادف ماشین نشان می دهد.

 پوالك

این فیلم درباره زندگی یكی از مشهورترین 
نقاشان دنیاست كه زندگی همراه با رنجی 
را گذراند؛ ونســان ونگوگ، نقاش هلندی 
در قرن بیســتم. كارگــردان فیلم جولیان 
اشنابل است و فیلم در ســال 2018اكران 
شــده اســت. ویل دفو در این فیلم نقش 
ونگوگ را بازی كــرد و به دلیــل عملكرد 
خیره كننــده اش، نامــزد دریافــت جایزه 
بهترین بازیگر مرد اســكار نیز شد. سال ها 

 قبل از این فیلــم، كرك داگالس در فیلم شــور زندگی نقش ونگوگ را 
بازی كرده بود.

 بر دروازه ابدیت

تیــم برتــون در یكــی از متفاوت تریــن 
تجربه های فیلمسازی خود، داستان زندگی 
مرگریت كین، تالش هایش در زمینه هنر و 
همچنین مشــكالتی كه با همسر حریص و 
طمع ورز خود داشــت را به نمایش گذاشته 
اســت. بازی ایمی آدامز )مرگریت كین( و 
كریستوف والتس )والتر كین( در چشمان 
بزرگ بســیار مورد تحســین قرار گرفت. 
فیلــم در ســال 2014 اكران شــد و دنی 

 هوســتون، كریســتن ریتر و ترنس اســتامپ ازجمله دیگر بازیگران 
آن هستند.

 چشمان بزرگ

یكی از قدیمی ترین فیلم های این فهرست، 
درباره زندگی رمبرانت، نقاش هلندی دوره 
رنسانس است. چارلز التون، یكی از برترین 
بازیگــران تاریخ هالیوود بــا فیلم رامبرانت 
الكساندر كوردا، سبك منحصر به فرد خود 
را وارد داستان زندگی رمبرانت كرد. رمبرانت 
امروزه دیگر به دست فراموشی سپرده شده 
چرا كه چیزی نزدیك به یك قرن از اكران آن 
در سال 1936می گذرد. اما این فیلم موفق 

شده به شكلی هنرمندانه و شگفت انگیز دوران تاریك زندگی یك هنرمند 
و خالق را به تصویر بكشد.

 رمبرانت
عالقه منــدان به ســینما، ســلما هایك را 
به خاطر نقــش فریدا كالو به یــاد خواهند 
ســپرد. جولی تایمور با تبحر فوق العاده ای 
توانســته زندگی نامه این نقــاش مكزیكی 
سوررئالیســت را بــه تصویــر بكشــد. 
فریدا كالــو ازجمله مهم تریــن هنرمندان 
زن در ســده هاي اخیر اســت كه تابوهای 
بســیاری را نســبت به زنــان و مخصوصا 
هنرمنــدان زن شكســت. آلفــرد مولینا، 

 اشــلی جاد، دیه گو لونا و آنتونیــو باندراس ازجمله هنرپیشــگان این 
فیلم سینمایی هستند.

 فریدا

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گفت وگو 

را ببينيد



اضطراب نسازیم
این روزها حرف زدن درباره موضوعاتی كه قابل كنترل و قابل پیش بینی 
نیستند، ســطح اضطراب ما را باال می برد. فرض كنید مدام درباره 
زمان توزیع واكسن كرونا حرف بزنیم، درحالی كه این موضوع قابل 
پیش بینی نیست و ما كنترلی بر آن نداریم. این كار حتما اضطراب 
زیادی برایمان به همراه خواهد داشــت. در عوض می توانیم بر 
موضوعات قابل كنترل تمركز كنیم، مثل رعایت پروتكل های 
بهداشتی یا روش هایی كه باید برای پیشگیری از بیماری به  كار 
بگیریم. در این صورت آرامش بیشتری را از نظر روانی تجربه 
خواهیم كرد. واقعیت این است كه نباید خودمان را بی وقفه در 
معرض اخبار كرونایی قرار دهیم. درست است كه باید خبرها را 
دنبال كنیم تا بدانیم در دنیای اطرافمان چه می گذرد، اما رفتن از 
این شبكه خبری به دیگری و شنیدن و خواندن مستمر خبرها به 
شكل افراطی، تنش زاست. پیگیری اخبار را به یك برنامه خبری 
محدود و همه اطالعات را از همان برنامه دریافت كنیم. اگر قرار 
باشد خبرهای مختلف را بخوانیم، آنها را با هم مقایسه كنیم و دنبال 
تناقض ها باشیم، در وضعیت بی اعتمادی نســبت به رسانه ها قرار 

می گیریم. این اتفاق می تواند فشار روانی بر ما وارد كند.

در هفته هــای ابتدای همه گیری 
كرونا، همه ما با شــرایط از پیش 
تجربه نشده ای مواجه بودیم كه برایمان تازگی داشت و 
نمی دانستیم دقیقا باید چطور با آن روبه رو شویم.  قرنطینه، 
خانه نشینی اجباری، تعطیلی مدارس و دوركاری بسیاری 
از مشاغل باعث شد ناگهان در خانه اوضاع عوض شود. 
حاال اعضای خانواده ساعت های بیشتری از شبانه روز را 
كنار هم سپری می كنند و همین حضور بیشتر در خانه، 

در بسیاری از موارد به تشدید تنش ها و اختالف نظرها بین اهالی خانه دامن زده است. 
اگر تا به حال آزمون و خطا كردیم تا از این روزها بگذریم، حاال كه دوباره محدودیت های 
كرونایی تشدید شده، بهتر است به دنبال راه حل های كارآمد برای مدیریت دعواها و 

تنش های خانوادگی باشیم. دكتر سیما فردوسی، روانشناس نام آشنا از چرایی 
بروز اختالف ها در خانه و روش های كاهش و مدیریت آنها برایمان می گوید 

و معتقد است باید به سبك زندگی تازه ای عادت كنیم.

ضرورت در خانه ماندن

بچه ها و بهانه گیری در خانه

حرف های تنش زا ممنوع

فرصت با هم بودن

سرگرمی های دسته جمعی

فضای شخصی داشته باشیم

این روزها قبل از هرچیز باید بدانیم كه فلسفه در خانه ماندن ما چیست 
و چه ضرورتی دارد؟ همه جا حرف از توصیه ها و پروتكل های بهداشتی 
است اما تك تك اعضای خانواده باید درون خود به این شناخت برسند 
كه در خانه ماندن، برای حفظ ســالمت خود و دیگران است و او باید 
ضرورتا این كار را انجام دهد. پذیرش درونی، نخستین قدم برای این 
است كه هیچ كس با حالت عصبانیت در خانه نماند و تعامل بهتری با 
اعضای خانواده داشته باشد. تمركز بر جنبه مثبت این خانه نشینی، به 

ما كمك می كند راحت تر این ضرورت را بپذیریم و با آن كنار بیاییم.

در خانه ماندن مدام بچه هــا، می تواند باعث بی حوصلگی و 
بهانه گیری آنها شــود و فضای خانه را متشنج كند. چاره ای 
نیست جز اینكه به فكر ایجاد سرگرمی های متنوع در خانه 
باشیم و زمانی را به بازی با آنها اختصاص دهیم. باید و نباید و 
امر و نهی با بچه ها، به خصوص در شرایط فعلی هیچ فایده ای 
ندارد. اســتفاده از لحن آمرانه، آنهــا را كج خلق می كند و 
به بهانه گیری آنها دامن می زند. درســت است كه در خانه 
مانده ایم، اما این دلیل بر حذف همــه قواعد و قوانین خانه 
ما نیست. نباید بی نظمی را وارد ســاعت خواب و غذایمان 
كنیم. حاكم بودن نظم در خانه باعث می شود شرایط روانی 
اعضای خانواده هم متعادل تر باشد. ساعت خواب و بیداری، 
وعده های غذایی و ورزش و تفریح باید منظم و به موقع باشد. 
اگر همه كارها از ریل خارج شــود، كج خلقی ها كم كم بروز 

پیدا می كند.

این روزها وقت حرف زدن درباره موضوعات مربوط به گذشته، تكراری و الینحل نیست. اگر اتفاقی منفی 
سال ها قبل افتاده، زیر و رو كردن دوباره آن نتیجه ای جز درگیری ندارد. تكرار مدام یك موضوع هم از تفكری 
وسواس گونه حكایت می كند كه ناخوشایند است. حرف زدن درباره موضوعات الینحل هم می تواند زمینه 
بروز تنش و درگیری را ایجاد كند. به جای این حرف ها، می توانیم از خاطرات خوب بگوییم و برای آینده هم 
خاطره بسازیم. به مرور عكس ها و فیلم های اوقات خوش گذشته بنشینیم و مثبت گرایی را تقویت كنیم. اگر 
بین بقیه اعضای خانواده اختالفی وجود دارد، ما به عنوان نفر سوم باید در قدم اول از آنها بپرسیم كه آیا به 
كمك ما نیاز دارند یا نه؟ نباید خودخواسته وارد ارتباط آنها شویم تا قضاوت و حل مسئله را برعهده بگیریم. 
اگر خودشان از ما خواستند، می توانیم به كمكشان برویم. در این كار هم باید جانب انصاف را نگه داریم و 
حواسمان باشد كه با قضاوت نابه جا، به اختالفات دامن نزنیم. با آرامش و صبوری به حرف های هر 

دو طرف گوش دهیم و سعی كنیم فضای دوستانه ای بر گفت وگوها حاكم باشد.

درست است كه این شرایط آســان نیست، اما می توانیم از 
زاویه متفاوتی هم به این روزها نگاه كنیم. شرایط قرنطینه، 
فرصتی برای بیشتر با یكدیگر بودن هم هست. شاید بعدها 
كه كرونا از بین رفت، دیگر فرصتــی برای این میزان كنار 
هم بودن اعضای خانواده و شناختن همدیگر دست ندهد. 
جوان ها ممكن است زندگی مستقل تشكیل دهند، برای كار 
و تحصیل به شهرهای دیگر بروند یا خدای ناكرده بیماری و 
مرگ ومیر باعث جدایی اعضای خانواده از هم شود. چه بهتر 
كه به جای هر تنش و دعوایی، به این با هم بودن به چشم 

فرصتی تكرارنشدنی نگاه كنیم.
راهی نیست جز اینكه سرگرمی هایی برای وقت گذراندن با اعضای خانواده 
ایجاد كنیم. فیلم دیدن می تواند سرگرمی لذت بخشی باشد. شاید شعاری 
به نظر برسد اما واقعا می توانیم دسته جمعی كتابی را بخوانیم و درباره آن 
با هم صحبت كنیم. رفتارهای ما باید متناســب با ســبك زندگی جدید 
تغییر كند. می توانیم دور هم حافظ بخوانیم، چای و بیسكوییت عصرانه 
را دور هم بخوریم و با كارهایی ساده اما لذت بخش، ساعات با هم بودن را 
دلپذیر كنیم. در روزهای خانه نشینی، باید حواسمان به كمك در كارهای 
خانه باشــد، مبادا زنان را با كوله باری از كارهای خانگی تنها رها كنیم. 
اینكه انتظار داشته باشیم یك نفر دست تنها، كارهای خانه را انجام دهد 
و در یك چرخه تكراری هر روز برای بقیه اعضای خانواده صبحانه، ناهار 
و شام حاضر كند، منصفانه نیست. همه اعضای خانواده باید خودشان را 
در انجام كارهای خانه مسئول بدانند. همكاری در كارهای خانه، احساس 

صمیمیت و نزدیكی بیشتری هم به همراه خواهد داشت.

قرار نیســت كه در دوران خانه نشینی، همه اعضای خانواده 
تمام مدت در كنار هم باشند و یكدیگر را زیر ذره بین ببرند، در 
كارهای هم دخالت یا درباره دیگری قضاوت كنند. در همان 
چهاردیواری خانه هم باید زمان ها و فضاهای شخصی برای هر 
كدام از اعضا ایجاد كنیم. هر كدام از ما باید ساعتی را در فضایی 
جداگانه، به كارهای شخصی یا موردعالقه خودمان بپردازیم 

و الزم نیست فضای خصوصی یكدیگر را كامال اشغال كنیم.

 برای مدیریت تنش ها و درگیری های خانوادگی 
در روزهای خانه نشینی چه كنیم؟

صلح در قرنطینه

مكتب خانه 8 فیلم گردی

  آرته
با یك انیمیشن درام چطورید؟ 
پس می توانید به انیمه »آرته« 
كه محصول2020 ســینمای 
جهان هم اســت، فكــر كنید. 
موضوع انیمه هم كه البته یك 
موضوع نسبتا رایج و معمول و 
شــاید بتوان گفت نخ نماست؛ 
بحث آشــنایی یك عضو از یك 
خانواده ثروتمند با یك عضو از 
یك خانواده فقیر و رابطه میان 
این دو و درنهایت مدیریت این 
تقابل فرهنگــی و طبقاتی. در 
اینجا مــا با شــخصیتی به نام 
آرته روبــه رو هســتیم كه در 
خانواده ای اشرافی بزرگ شده 
و زندگی می كند و طبیعی است 
كه روحیات خاصی داشــته و 
كمــی راحت طلب اســت. او 
عالقه وافری به نقاشــی دارد، 
ولی متأسفانه نمی تواند در این 
مسیر به موفقیت زیادی برسد. 
دلیلش هم این اســت كه هنوز 
روحیات اشرافی و راحت طلبی 
در او وجود دارد، به همین دلیل 
تصمیم می گیرد كه خانواده اش 
را ترك و یك زندگی هنرمندانه 
را آغاز كند. در این مسیر است 
كه با لئو آشنا می شــود. اینجا 
هم تم آشــنای فیلم های درام 
را مشاهده می كنیم؛ لئو نقاشی 
زبردســت از خانــواده ای فقیر 
است. لئو سعی می كند به آرته 
هنر نقاشــی و ریزه كاری های 
آن را آموزش دهــد. او در واقع 
سعی می كند نقش یك استاد 
الهام بخش را بــرای آرته بازی 

كند.

  تی وی باكس ها
ایــن روزهــا اســتقبال از 
تی وی باكس هــا زیاد شــده 
است؛ همین دســتگاه هایی 
كه اپ های پخش ویدئو و فیلم 
ارائه می كنند تا با وصل كردن 
آنهــا بــه تلویزیــون، عمال 
نمایشگر خانگی تان را تبدیل 
به یك سینمای خانگی كنید. 
امروزه خیلی ها از این سایت ها 
و اپ ها اســتفاده می كنند تا 
فیلم های مورد عالقه شان را 
تماشــا كنند. یك جورهایی 
شــبیه تلویزیون های كابلی 
هســتند كه در ایــران البته 
وجود ندارد. بدین ترتیب شما 
با خرید یــك تی وی باكس، 
می توانید دسترسی به هزاران 
برنامه و فیلــم و انیمه هر اپی 
داشته باشــید. این قضیه از 
آن بابت حائز اهمیت اســت 
كه دیگر نیازی نیســت مدام 
در حال جابه جایی فیلم ها با 
فلش یا راه های دیگر باشــید 
و همچنیــن الزم نیســت با 
موبایل هایتــان به تماشــای 
آنها بنشینید. نماوا و فیلیمو 
هم اكنون چنیــن امكانی را 
ایجاد كرده اند كه البته برای 
خرید دستگاه و اشتراك باید 
هزینه كردی داشــته باشید، 
هرچنــد كــه در وهلــه اول 
معموال اشــتراك رایگان هم 
داده می شود. بدین ترتیب شما 
دسترســی به فهرست كامل 
برنامه های ایــن دو خواهید 
داشت كه عمال اوقات فراغت 
شما را پر خواهد كرد. خوبی 
این كار آنجاســت كه شــما 
امكان انتخــاب دارید و مثل 
تلویزیــون از ســر اجبار پای 
ســریال یا فیلم یــا برنامه ای 

نمی نشینید.

عاشقان نقاشی

در محضر سینمای خانگی

نیلوفر  ذوالفقاری

با بچه های لجباز 
در خانه چه كنیم؟

این روزها مهدكودك ها و مدارس تعطیل است و ماندن 
در خانه با بچه هایی كه دچار لجبازی هستند، می تواند 
حسابی والدین را به دردسر بیندازد. علت های لجبازی 
در كودكان گســترده اســت. حتی از نظر بیولوژیكی 
اختالل در عملكرد غدد و اعصاب ممكن است یكی از 
عوامل لجبازی در كودكان باشد. لجبازی كودك در هر 
زمینه ای معنای خاص دارد كه باید درك و شناسایی 
و سپس مشكل برطرف شــود. یكی از علت های اصلی 
لجبازی كودك این اســت كه او بدون آنكــه درباره 
لجبازی قضاوتی داشته باشد یا آن را خوب یا بد بداند 
تنها لجبازی را به عنوان وســیله ای برای محك زدن 
عكس العمل اطرافیان به كار می گیرد. اما در مواجهه با 

كودك لجباز چه كنیم؟
   هر كاری الزم اســت انجــام دهید تا آرام شــوید. 

عصبانیت شما فقط اوضاع را بدتر می كند.
   اگر فرزندتان مایل به انجام كاری نیست، از او علت را 
بپرسید. شاید موضوع لجبازی نیست و دلیل دیگری 

وجود دارد.
   هرگونه بحث و مشــاجره را به زمانی كه كودك در 
اطراف شما نیست موكول كنید. رفتار دوستانه والدین 

برای بچه ها آموزنده است.
   اجازه دهید كودكان در مــوارد كوچك حق انتخاب 
داشته باشــند، این به آنها كمك می كند تا بعدها در 
زندگی و در مســائل بزرگ تر راحت تر تصمیم گیری 

كنند.
   از كلماتی استفاده كنید كه نیاز به هیچ گونه مبارزه 
برای كارهایی مثــل خوابیدن و خــوردن غذا وجود 

نداشته باشد.
   روانشناســان معتقدند تهدید، بچه هــا را لجبازتر 
می كند. لجبازی در كودكان معموال از سن یك سالگی 
آغاز می شــود و حتی می تواند با رفتارهای نادرســت 

اطرافیان در كودك نهادینه شود.
   لجبازی كودك خصلتی طبیعی است كه باید پذیرفته 
شود. گاهی كودك به لجبازی به چشم یك بازی نگاه 
می كند و می خواهــد والدین را در این بازی شــریك 
كند. از یك متخصص خانواده تلفنی مشورت بگیرید. 
روش های مواجهه با كودكان لجباز بســیار ســاده و 
كاربردی هستند اما باید زمان اســتفاده از آنها را یاد 

بگیرید و تمرین كنید.

راهكار

تیپ شناسی شخصیت استیو جابز، مالك كمپانی قدرتمند اپل

آقای اقتدار و سخت كوش
در دنیای تكنولوژی نام های مطرح زیادی وجود دارند، اما تنها بعضی از آنها به جایگاه ویژه ای می رسند كه آرزوی هر مدیر، محقق و كارآفرینی است. استیو جابز، 
خالق یكی از قدرتمندترین برندهای دنیای تكنولوژی یعنی اپل، یكی از این افراد است. می گویند علت رشد اپل، استانداردهای كلیشه ای استیو جابز بوده اما 
زمانی كه به داستان زندگی این مدیر موفق نگاه می كنیم، با پدیده های عجیبی روبه رو می شویم. یك تاجر بی تجربه و ترك تحصیل كرده از دانشگاه  كه آنقدر 

بدرفتار بوده كه در سال 1985 از كمپانی خودش اخراج می شود، اما در تغییری باورنكردنی، تبدیل به رهبری رؤیایی برای با ارزش ترین كمپانی دنیا می شود.

پنجشنبه

شماره 101
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طرح: محمد رضا اكبری

معاشرت با افرادی كه اضطراب زیادی به دیگران 
وارد می كنند، مدام از نارضایتی ها حرف می زنند 
و انرژی منفی منتقل می كنند، حال روحی ما را به 
هم می ریزد. بعضی افراد مدام در حال تفسیرهای 
منفی هستند؛ یك روز از بی فایده بودن تعطیلی ها 
و محدودیت ها می گویند و روز دیگر از نرسیدن 
واكسن. همه ما این روزها به دید مثبت احتیاج 
داریم، باید خردجمعی را به كار بگیریم و از 
منفی گرایی دوری كنیم

لجباز نباشيم

لجبازی ویژگی اخالقی بعضی 
افراد اســت كه تأثیرات منفی 
هم بر روابط آنها می گذارد. در 
مواجهه با چنیــن افرادی، اگر 
ما هم شروع به لجبازی كنیم، 
تنش باال می گیرد. بهتر است با 
این افراد از راه های دیگری وارد 
گفت وگو شــویم و وارد بازی 
لجبازی كردن نشــویم. باید 
تمرین كنیم كه بــا مدیریت 
چنین رفتارهایــی، از تبدیل 
یك موضوع كوچــك به یك 
دعوای بزرگ پیشگیری كنیم.

 یك تست و 4حرف
شخصیت شناسی به روش mbti این امكان را فراهم كرده است تا هم مدل شخصیتی 

خود را بیابیم و هم مهارتی به دست آوریم كه بدون نیاز به توضیحات مخاطبمان، به آنچه 
در سر دارد پی ببریم. پروفسور یونگ، بنیانگذار مكتبی در روانشناسی است كه پایه های 
شخصیت شناسی mbti را بنا كرد. در آزمون این روش، چهارشاخصه بررسی می شود كه 

4جفت  ترجیحات شخصیتی شما را اندازه می گیرد: درون گرایی )I( در مقابل برون گرایی 
 )J( ؛ داوری كننده)F(در مقابل احساسی  )T(؛ فكری)I( در مقابل َشمی )S( ؛ حسی)E(
در مقابل ادراكی )P(. با تعیین هر كدام از این مشخصه ها، جواب تست برای هر فرد، یك 

كلمه چهارحرفی است كه تحلیل می شود.

 رك گویی؛ صفت بارز این گروه
نتیجه بررسی ها نشان می دهد تست شخصیت شناسی مالك قدرتمند اپل، به 

نتیجه ISTP می رسد؛ یعنی فردی درون گرا I، حسی و جزئی نگر S، منطقی T و 
منعطف P. این افراد بسیار عملگرا و در عین حال خونسرد هستند. كنترل خوبی 
روی توقعاتشان دارند و به ویژه در بحران از این ویژگی به خوبی استفاده می كنند. 
آنها معموال سازگاری قابل توجهی با محیط و اطرافیانشان دارند اما به رفتارهای 

غیرمنطقی واكنش شدید نشان می دهند. افراد با این تیپ شخصیتی صریح و 
صادقند و خیلی رك حرفشان را می زنند. هرچند ممكن است این حرف زدن رك 

با ارسال پیامك، نامه یا ایمیل باشد و نتوانند حرفشان را رودررو بگویند. آنها به 
واقعیات و جزئیات موجود عالقه مند هستند و در عین حال خیلی به برنامه ریزی 

دقیق اعتقادی ندارند.

 مرد روزهای بحرانی
نفوذ در آنها سخت است و خیلی سخت 
با كسی صمیمی می شوند. تصمیمات 
منطقی و به دور از احساسات معمول 

و برپایه حقایق موجود، قدرتمند ترین 
خصیصه ISTP ها ست. توجه به 

جزئیات از آنها افراد دقیقی می سازد.  
توانایی باالی آنها در مدیریت بحران 
به شكل چشمگیری خوب است. از 

پس موقعیت های سخت برمی آیند و 
می توانند خود را با شرایط جدید وفق 

دهند. مرور فراز و فرودهای شركت 
اپل از ابتدای راه اندازی و تصمیمات 
مهم استیو جابز در هر برهه حساس، 

نشان دهنده توانایی او در حل بحران و 
انتخاب راه حل تازه است.  افراد با این 

تیپ شخصیتی اسرارشان را حفظ 
می كنند و خیلی اهل حرف زدن درباره 

خودشان نیستند چرا كه معتقدند 
افشای اسرار، آنها را آسیب پذیر 

می كند.

استیو جابز معتقد بود شكست وجود ندارد چرا كه همیشه می توان راه حلی پیدا كرد، اما حتی توصیه های 
اطرافیان درباره خطرناك بودن بعضی تصمیمات، نمی توانست او را از شكست بترساند و قدرت ریسك پذیری 
او را تضعیف كند. این ریسك پذیری گاهی بهای سنگینی برایش داشته اما هرگز از آن دست برنداشت. افراد 
با تیپ شخصیتی او عالقه شدیدی به ریسك كردن دارند و معتقدند باید در زندگی هیجان داشته باشند. در 
مورد استیو جابز می گویند كه عالقه او به هیجان را می توان از نوع رانندگی اش فهمید. او عاشق تجربه كردن 

چیزهای جدید بود و از یكنواختی دوری می كرد. نشانه های این عالقه به تجربه های تازه زیاد است، از سفرهای 
زیارتی به هند در جوانی گرفته تا پیروی از اصلی ترین مربیان و كار در شركت های پیكسار، نكست و اپل.

 ریسك پذیری به بهای سنگین

 یادگیری تا روز آخر عمر
اشتیاق عجیب استیو جابز برای یادگیری معروف است و 
اطرافیانش می گویند هر زمان كه فرصتی دست می داد، 
دنبال یاد گرفتن تازه ها بود. همسرش حتی از او به عنوان 
یك ماشین یادگیری یاد می كند. او شكست های بسیاری 
را تجربه كرد و به شكلی خستگی ناپذیر، در نهایت 
آموخته های خود را در زمینه های مختلف به كار می گرفت. 
همسرش در گفت وگویی گفته: »استیو معموال ترجیح 
می داد درخصوص آینده صحبت كند تا اینكه بخواهد 
گذشته را مز مزه كند؛ در نتیجه مثال های اندكی وجود 
دارند كه بتوان او را در حال اشاره به پیروزی ها یا قدم های 
اشتباهش و درس هایی كه از هر شكست گرفته، یافت«. 
جابز تالش می كرد تا درس هایی را كه می آموزد، در راه 
استفاده از نقاط قوت و حذف نقاط ضعفش استفاده كند. 
تالش او تا پایان عمرش ادامه داشت.

 مدیران دیكتاتور و 
قدرت طلب

مدیرانی با تیپ شخصیتی استیو جابز، معموال 
افرادی دیكتاتور هستند و درصورتی  كه از 
زیردستان خود اطاعت و فرمان برداری نبینند، 
آشفته و عصبی می شوند. درنتیجه این تیپ 
شخصیتی را می توان افرادی سلطه جو دانست كه 
اطرافیان خود را كنترل می كنند. اعتماد به نفس 
آنها باالست، شخصیتی قاطع و قوی دارند ولی در 
عین حال حمایت آنها شامل حال اطرافیانشان 
نیز می شود. در نتیجه درصورتی كه زیردستانشان 
از آنها اطالعت كنند، حمایت قدرت طلب ها را 
خواهند داشت. خوشبختانه این افراد تنها 3درصد 
از جمعیت انسان ها را تشكیل می دهند، چرا كه 
در غیراین صورت حق بیشتر افراد كه شخصیتی 
حساس یا خجالتی دارند را زیر پا می گذاشتند. 
البته باید به یاد داشته باشیم كه موفقیت 
كسب وكارها و مؤسسه های بزرگ فراوانی در 
سایه وجود فرماندهان بوده و وجودشان ارزشمند 
بوده است.

شنیده ها از شرایط كار در كمپانی اپل جالب است. استیو جابز به مجبور كردن كارمندانش برای تولید محصوالت نو و جدید 
مشهور است. او عالوه  بر تیپ كمال گرا و اصالح طلب، شخصیتی چالشگر و قدرت طلب هم داشت. همین روحیه سرسختی و 
لجاجت او تا رسیدن به هدف بود كه باعث ایجاد عالقه به محصوالت اپل در كل دنیا شده است. یكی از ویژگی های فرماندهان 
این است كه اغلب زیاده از حد عقالنی هستند و از ذهن چاالك، اراده و انگیزه ای كه دارند برای رسیدن به هر آنچه به عنوان 
هدف خود تعیین كرده اند استفاده می كنند. این افراد قدرت و تسلط بر دیگران را دوست دارند و بسیار كنترل كننده هستند.

 سرسخت تا رسیدن به هدف



فیلم گردی9مطبخ خانه

  زندگی بدون اسلحه ها 2
و اما یك انیمه اكشن دیگر كه 
در همین ســال اخیر تولید و 
پخش شده اســت؛ انیمه ای به 
نام زندگی بدون اسلحه ها. البته 
این، قسمت دوم این انیمه است. 
بخش اول آن در ســال2019 
تولید و عرضه شــده بود. این 
انیمه در بخــش دوم خودش، 
ماجراهــای جــوزو اینویی را 
توصیف می كند؛ یك سایبورگ. 
سایبورگ ها موجوداتی هستند 
كه تلفیقی از انســان و ماشین 
محسوب می شــوند. به عبارت 
دیگــر، انســان هایی كــه در 
بخش هایی از بدن خود حالت 
ربات واره دارند یا از تكنولوژی ها 
سود می برند. ماجرا هم چنین 
است كه این سایبورگ، نقش 
یك كارآگاه را بازی می كند. اما 
بخش تكنولوژیك او چیست؟ 
ســاح هایی كه در بخش سر 
خود دارد و از او یك سایبورگ 
حیرت انگیــز ســاخته. او در 
ادامه مســیر خود، با پسری به 
نام تتســورو آشــنا می شود. 
این پســر یك نابغــه كوچك 
اســت و می توانــد به راحتی 
در بــدن ســایبورگ ها ورود و 
ریزه كاری هایشان را استخراج 
كند. این انیمــه درواقع در ژانر 
آثار علمی -تخیلی طبقه بندی 
شــده و از آن دست انیمه های 
خوش دست ژاپنی است كه هم 
می تواند شما را سرگرم كند و 
هم حســابی اطاعات به شما 
منتقل سازد. برای عاقه مندان 
بــه انیمه های ژاپنــی هم كه 

گزینه مناسبی می تواند باشد.

  مستند دستمال سرخ ها
یكی از خاص ترین داســتان ها 
و گروه هــای مربــوط بــه 
گــروه  را  دفاع مقــدس 
دستمال ســرخ ها باید دانست. 
اگر فیلــم »چ« حاتمی كیا را 
به یاد داشته باشــید، در آنجا 
شــخصیت علی اصغر وصالی با 
نقش آفرینــی بابك حمیدیان 
را هم به خاطــر خواهید آورد. 
دستمال ســرخ ها به واســطه 
دستمال قرمزی كه می بستند 
به این اسم معروف شده بودند 
كه حاال روایت هــای مختلفی 
دارد و می گوینــد بــه مفهوم 
ایستادگی تا آخرین قطره خون 
بود. حاال سازمان اوج مستندی 
را رونمایی كرده اســت به نام 
»دستمال سرخ ها«. این مستند 
قصد دارد به معرفی كامل این 
شــهید و نیز تشكیل این گروه 
چریكی بپــردازد. كارگردانی 
آن را حنظله تاج الدینی برعهده 
دارد. شــهادت او نیــز در روز 
عاشــورا اتفاق افتاد كه همین 
امر، داســتان ایــن چریك را 
خواندنی تر می كند. او درواقع 
از بنیانگذاران بخش اطاعات 
ســپاه بود و مدتی نیز فرمانده 
بخــش اطاعــات خارجــی 
شــد. اما وقتی كــه ماجرای 
جدایی طلب ها و حمله بعثی ها 
اتفاق افتاد، همه دفتر و دستك 
خودش را رها كــرد و به غرب 
كشور رفت تا در میدان حضور 
داشــته باشــد و در این زمان 
كوتاه، حماســه های زیادی را 
هم خلق كرد. در این مســتند 
برش هایی هم به جنایت هایی 
كــه گروهــك تروریســتی 
منافقیــن در ابتــدای انقاب 
انجام داده بودند، زده می شود.

داستان های یك سایبورگ

علی اصغر وصالی هستم

پنجشنبه
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 نجمه پریدری، مربی كارگاه شیرینی پزی
سه مدل كیك و شیرینی ساده را آموزش می دهد

یك عصرانه 
خوشمزه

رشته تحصیلی اش خبرنگاری بوده و چند 
سالی به عنوان خبرنگار و مدیرروابط عمومی 
كار كرده است. اما تولد دخترش ستاره مسیر زندگی اش را تغییر 
می دهد. نجمه پریدری از بی حوصلگی ها، بــه پختن غذاهای 
خوشــمزه و خاص برای خانواده اش پناه می آورد. اســتقبال 
همسرش موجب می شود تا او با جدیت كارش را دنبال و مدرك 
فنی و حرفه ای رشته شــیرینی پزی را اخذ كند. كم كم مقدمات 
برپایی كارگاه شــیرینی های خانگی و سفارشی در خانه شان 
فراهم می شــود و او خودش را برای آموزش آن به هنرجویان 
آماده می كند. با پیشرفت كارش كارگاه بهتری در خارج از خانه 
راه انداخته و عالوه بر قبول ســفارش كیك از كافی شــاپ ها و 
مشتریان، آموزش را هم دنبال می كند. نكته جالب درباره كار او 
این است كه در تمام این سال ها آرزو داشته حداقل به یك یا 2نفر 
از زنان سرپرست خانوار آموزش دهد و برایشان شغل ایجاد كند 
كه همین اتفاق هم افتــاده و او رونق كارگاهش را مدیون تحقق 
این آرزو می داند. پریدری سی وسه ســاله با اینكه از بالگرهایی 

اســت كه دنبال كننده های فراوانی 
دارد، اما رویه و منش مرســوم در 

دنیای مجازی را دنبال نمی كند و 
همیشه در پی آن است كه حس 
خوبی را به دیگران منتقل كند. 
او با صبر و حوصله همه سؤال های 
مخاطبانش را جــواب می دهد 
و از شــادی دیگران بی اندازه 
شاد می شــود. همچنین برپایی 
كالس های رایگان برای افرادی كه 

توان پرداخت شهریه كالس های 
خصوصــی اش را ندارند هم 

در دســتور كار خودش قرار 
داده و می گویــد: زكات 
هنر و مهارتی اســت كه 
نماند  ناگفته  آموخته ام. 

ســتاره دختر نه ساله 
او در آشــپزی و تهیه 
مشتری  سفارش های 
همراه و همكار كوچك 

اوست.

سحرغفوری 

كیك پنبه ای همه كاره

كیك پرتقالی بدون نیاز به فر شیرینی لطیفه

تشخیص زعفران اصل
زعفران، گران ترین ادویه در جهان است كه 
رنگ، طعم و بوی خارق العاده  ای دارد و در 
اغلب غذاهای ایرانی استفاده می شود. تقریبا 
همه ما یكبار هم كه شــده برای تشخیص 
زعفران اصــل از قابی دچار ســردرگمی 
شده ایم. این سردرگمی این روزها با آمدن 
انواع و اقسام زعفران و موادی مشابه آن در 
بسته بندی های متنوع و جذاب و تبلیغات 
وسیع، بیش از پیش شــده است. اما نگران 
نباشید، زیرا ما در اینجا به شما نكته هایی را 
آموزش می دهیم تا دیگر فریب زعفران های 
قابی را نخورید. به یاد داشــته باشــید كه 
استفاده از روش های ساده برای تشخیص 
زعفران اصل از تقلبی ازجمله بررسی رنگ و 
طعم، ظاهر و قیمت زعفران بسیار مهم است. 
برای تشــخیص زعفران اصل چند رشته از 
زعفران را بردارید و در آب سرد بگذارید. هم 
زعفران اصل و هم زعفران تقلبی به آب رنگ 
می دهند، با این تفاوت كه زعفران تقلبی به 
ســرعت به آب رنگ می دهد، ولی زعفران 
اصل به كندی، ردی طایــی از خود باقی 
می گذارد. زعفران اصــل به هیچ وجه رنگ 
درخشــان و براقی ندارد. پس اگر زعفرانی 
را دیدید كه برق می زند و بســیار درخشان 
اســت باید كمی به اصالتش شــك كنید. 
زعفران اصل، بویی میان عطر عسل و یونجه 
و رایحه ای قوی دارد. تلفیق بوی عســل و 
یونجــه را به عنوان رمزی برای تشــخیص 
زعفران اصل از تقلبی برای خود قرار دهید. 
زعفران تقلبی معموال طعم شیرینی دارد. 
پس اگر كمی زعفران را روی زبان گذاشتید و 
احساس كردید كه شیرین است، با محصولی 
تقلبی و جعلی طرف هستید. زعفران واقعی 
به هیچ وجه شیرین نیســت. اگر آن را مزه 
كنید شــاید كمی تلخی هم احساس شود. 

قانونی سرانگشتی در تشخیص زعفران اصل 
از تقلبی وجود دارد؛ كمی زعفران بردارید و 
آن را بو كنید. بوی زعفران باید حالت شیرین 
)شبیه عسل( داشته باشد اما طعمش هرگز. 
زعفران را در آب سرد بگذارید و بعد از چند 
دقیقه، آن را در میان انگشتان تان بگیرید و 
برای چند دقیقه انگشت ها را به هم بمالید. 
زعفران هــای قابی با این كار به ســرعت 
به پودر تبدیل می شــوند. كمی زعفران و 
جوش شــیرین را در یك فنجان آب با هم 
تركیب كنید. اگر تركیب نهایی، ماده ای زرد 
باشد، زعفران اصل است در غیر این صورت 
با محصولی تقلبی روبه رو هســتید. در آخر 
می توان با استفاده از بنزین، زعفران اصل را 
از زعفران تقلبی تشخیص داد. رنگ تارهای 
زعفران در بنزین محلول نیست، یعنی اگر 
چند تار را در بنزین انداختیم نباید بنزین را 

رنگین كند.

پخت كیك و شیرینی یكی از لذتبخش ترین سرگرمی هاست كه می توان 
در اوقات فراغت انجام داد. برای این منظور نیاز به یك دستور شیرینی پزی 
خوب و كمی ذوق و اشتیاق دارید. كیك پنبه ای یكی از خوشمزه ترین 
و جالب ترین كیك هایی است كه دستور پخت ساده ای هم دارد. ویژگی 
كیك پنبه ای كــه آن را از كیك های دیگر متمایــز می كند، بافت نرم و 

لطیف آن است كه خوردن آن حس خوبی به شما می دهد.

شاید شما هم وقتی اسم شیرینی  تر به میان می آید 
یاد شــیرینی خامه ای بیفتید و هوس خوردنش را 
كنید. شــیرینی لطیفه یكی از انواع شیرینی های 
خامه ای خوشمزه و بســیار پرطرفدار ایرانی است. 
شیرینی لطیفه از 2تكه نان تهیه می شود كه بین این 
دو تكه نان با خامه پر می شود. احتماال به دلیل لطافت 
نان های این شــیرینی نامش را لطیفه گذاشته اند. 
شما می توانید این شیرینی را با مواداولیه ساده و در 

دسترس تهیه كنید. 

بسیاری عاقه مند به پختن كیك در خانه هستند، 
اما نداشــتن فر، گاهی آنها را از تهیه كیك خانگی 
منصرف می كند. نگران نباشــید ما امروز دســتور 
پخت یك كیك خوشمزه بدون نیاز به فر را به شما 
 Cخواهیم گفت. از آنجا كه این روزها بحث ویتامین
و اهمیت آن برای مقابله با بیماری ها، به ویژه ویرس 
C كرونا مطرح است ما یك كیك سرشار از ویتامین 

به شــما آموزش خواهیم داد. بله درســت حدس 
زده اید كیكی با طعم و بوی پرتقال.

  تخم مرغ: 2عدد
  شكر دانه ریز: یك پیمانه سرخالی
  وانیل: یك چهارم قاشق چایخوری

  شیر و روغن: هركدام یك دوم پیمانه
  آرد: 2پیمانه

  بكینگ پودر: یك دوم قاشق چایخوری
  گالب: 2قاشق غذاخوری

  زعفران: یك قاشق غذاخوری غلیظ

مواد الزم

  آرد سه صفر: 100گرم
  شكر دانه ریز)یا الك شده(: 75گرم

  تخم مرغ: 3عدد
  بكینگ پودر: یك قاشق چایخوری

  وانیل: یك دوم قاشق چایخوری
  قیف و ماسوره گرد ساده

  خامه فرم گرفته: 250گرم

مواد الزم برای ۲۰ عدد

  تخم مرغ درشت: 2عدد
  شكر: یك دوم پیمانه

  وانیل: یك چهارم قاشق چایخوری
  پوست پرتقال: یك دوم قاشق چایخوری )رنده شده(

  روغن مایع: یك چهارم پیمانه
  آب پرتقال: یك دوم پیمانه

  آرد: یك پیمانه
  جوش شیرین: یك چهارم قاشق چایخوری

مواد الزم برای 1۰ عدد

ابتدا زرده  و سفیده تخم مرغ ها را از هم جدا كنید، ســفیده را با نیمی از شكر با همزن 
آن قدر هم بزنید تا از ظرف برنگردد. باقی شكر را به زرده اضافه كرده و با وانیل هم بزنید 
تا حجم زرده 2برابر و كرم رنگ شــود. حاال به شــكل تناوبی كمی از سفیده و كمی از 
مخلوط آرد و بكینگ پودر را به زرده اضافه كنید. سپس مایه را داخل قیفی كه ماسوره آن ساده است بریزید. 
حاال با قیف، درون سینی فر با فاصله از این مخلوط بریزید. حواســتان باشد كه این نان را به صورت گرد گرد 
كوچك به وسیله قیف بریزید، به این صورت كه قیف را طوری در دســت بگیرید كه از مایه فقط در قسمت 
مركز بریزید به هیچ وجه مایه داخل قیف را به حالت چرخشی نریزید. كاغذ روغنی چرب شده با روغن مایع، 
كف سینی فراموش نشود. روی لطیفه ها 2مرحله پودر شكر الك كنید و در فر گازی با دمای180 درجه و در 
فر برقی با دمای 160درجه به مدت 15دقیقه قراردهید، ســپس خامه فرم گرفته را روی یكی از نان ها بریزید 
و كمی پودر پسته یا ترافل های رنگی برای تزئین اضافه كنید. اگر دوســت داشتید مزه لطیفه های قنادی را 
بگیرد، كمی گاب  به خامه قنادی اضافه كنید. ناگفته نماند خامه فرم گرفته در اغلب قنادی ها و فروشگاه های 
فروش لوازم قنادی به صورت آماده به فروش می رسد و به سادگی می توانید خامه فرم گرفته برای تزئین كیك 

را خریداری كنید.

اول آرد و جوش شــیرین را 3بار الك می كنیم  و كنار می گذاریــم. اگر می خواهید 
بكینگ پودر بزنید حتما باید از 2برابر میزان جوش شــیرینی كه نیاز هست استفاده 
كنید. تخم مرغ، شكر و وانیل را در یك ظرف مخلوط می كنیم تا به رنگ كرم درآید و 
البته كمی هم حجمش بیشتر شود. سپس در این مرحله روغن را اضافه می كنیم، چند دقیقه هم می زنیم و 
بعد آب پرتقال را اضافه می كنیم. كمی مخلوط می كنیم و بعد آرد را به آن اضافه و خوب مخلوط می كنیم تا 
مواد كیك یكدست شود. این مرحله، پخت كیك است كه باید حتما از یك قابلمه نچسب كه از قبل با روغن 
چرب شده است استفاده كنیم. مواد آماده شده را داخل آن می ریزیم و روی گاز می گذاریم. یك نكته اینكه 
در این روش حتما مثل دم گذاشتن برنج در قابلمه را با دم كنی بپوشانید تا مواد داخل قابلمه مغز پخت شود. 
بعد از حدود 40دقیقه می توانیم كیك را از داخل قابله جدا كنیم. چند نكته كاربردی را برای تهیه كیك بدون 
فر باید یادآوری كرد. حتما روی گاز، شعله پخش كن بگذارید تا كیك شما به اصاح ته نگیرد و زیرش نسوزد، 
یااینكه از روش 2قابله ای استفاده كنید؛ به این صورت كه مواد كیك را در یك قاب بریزید بعد آن را داخل یك 
قابلمه بزرگ تر كه در كف آن یك قالب یا كاسه فلزی است قرار دهید تا كیك به آرامی پخته شود. نكته بعدی 

اینكه نیم ساعت اول اصا دِر قابلمه را باز نكنید چون پف كیك می خوابد. 

قبل از شروع، فر را روشن كنید تا گرم شود. در یك كاسه بزرگ 
یك عدد تخم مرغ، شكر و وانیل را با همزن هم بزنید بعد از چند 
دقیقه مخلوط تخم مرغ و شكر، كرم رنگ می شود. اكنون موقع 
افزودن نصف پیمانه روغن مایع است. شیر را كم كم به مواد افزوده و مرتب هم بزنید. 
این مایع باید كمی پف كند و كاما یكدست باشد. در یك ظرف مناسب مواد خشك 
كیك را با هم مخلوط كنید. به این ترتیب كه آرد و بكینگ پودر را مخلوط و سپس 
2بار الك كنید. الك كردن آرد به پف بیشتر كیك پنبه ای كمك می كند. مواد خشك 
و مخلوط آرد را قاشق قاشق به این مایه اضافه كنید و با یك قاشق چوبی هم بزنید. 
افزودن آرد باید تدریجی باشد، ولی نیازی به هم زدن سریع با همزن برقی نیست. در 
حدی كه آرد با مواد تركیب شود كافی است. ته قالب را با روغن مایع چرب و آردپاشی 
كنید. مایه كیك را در قالب ریخته و در فر با دمــای 180درجه قرار می دهیم. این 
كیك 40دقیقه تا پخت كامل زمان می برد. البته ناگفته نماند حین پخت در فر را باز 
نكنید، چون كیك پنبه ای كاما سفت می شود و پف كیك می خوابد. می توانید به 
دلخواه زعفران و گاب را حذف و به جای آن شیر اضافه كنید، اما توصیه می كنیم 
گاب را حذف نكنید تا كیك شما طعم و عطر خوبی داشته باشد. می توانید كمی 
خاقیت به خرج دهید و افزودنی های مورد عاقه خود را به مواداولیه كیك پنبه ای 
اضافه كنید. افزودن كشمش و گردو به مایه كیك پنبه ای می تواند كاما سلیقه ای 
باشد و طعم دلخواهی ایجاد كند. حتما این مواد مغذی را با یك قاشق آردی كه در 

دستور هست مخلوط كنید تا آرد دور آنها را بگیرد و ته نشین نشوند.

طرز تهیهطرز تهیه

طرز تهیه

فوت آشپزی

زعفران اصل، بویی 
میان عطر عسل و یونجه 

و رایحه ای قوی دارد. 
تلفیق بوی عسل و یونجه 

را به عنوان رمزی برای 
تشخیص زعفران اصل 
از تقلبی برای خود قرار 

دهید. زعفران تقلبی 
معموال طعم شیرینی دارد

نوشیدنی های فصل سرما
نوشیدنی ها فقط ویژه فصل گرما و برای رفع 
تشنگی و بی آبی بدن نیستند، بلكه در فصل 
سرما هم نوشیدنی ها آرامش خاصی به بدن 
می دهند. در ادامه 4نوع نوشیدنی كه برای 
فصل سرما مفید هســتند را به شما معرفی 

می كنیم.
  سان فروت

این نوشیدنی سرشار از ویتامینC است و از 
آن به عنوان معجون ویتامینC یاد می شود. 
برای تهیــه این معجون شــما به یك عدد 
پرتقال درشــت، یك عدد سیب،  یك عدد 
لیموترش و یك پیمانه آب انگور نیاز دارید. 
وقتی این مــواد را آماده كردیــد، پرتقال و 
لیموترش را پوست بكنید و هسته هایش را 
جدا كنید. گوشت 2میوه را در مخلوط كن 
ریخته و هم بزنید. سیب را هم پوست گرفته 
و تخم هایش را جدا كنید، سپس همراه آب 
انگور به مواد داخل مخلوط كن اضافه كنید.

  نوشیدنی سیب و نعناع 
 اگر از طرفداران آب سیب هستید و روزانه 
معموال یــك لیوان آب ســیب می خورید، 
این بار به این مخلــوط، ماده و طعم دهنده 
پرخاصیت دیگر هم اضافــه كنید. به جای 
خود سیب از آب ســیب آماده كارخانه ای 
هم می توانید استفاده كنید. برای تهیه آب 
سیب متفاوت یك ســاقه كرفس، یك عدد 
لیمو ترش، یك عدد ســیب درشــت، یك 
قاشق سوپخوری شــكر و 100میلی لیتر 
آب ســیب و 5برگ نعناع تازه آماده كنید. 
لیموترش را پوســت كنده و هسته های آن 
را جدا كنید. سیب را هم پوست كنده و بعد 
از خارج كــردن تخم هایش، چهارقاچ كرده 
و در مخلوط كن بریزید. كرفس و گوشــت 
میوه لیموترش و برگ های تازه نعناع را هم 
در محفظه مخلوط كن ریخته، آب سیب را 

هم بیفزایید و پس از مخلوط كردن در لیوان 
مورد نظر سرو كنید.

  نوشیدنی های پرتقال
پرتقال در این فصل به وفور در دســترس 
است، اما بهتر است برای استفاده از این میوه 
سرشــار از ویتامین، كمی به طعم و مزه آن 
تنوع بدهیم. پیشنهاد اول نوشیدنی هویج 
و پرتقال اســت. برای تهیه آن برای هرنفر 
یك عدد پرتقال و یك عدد هویج الزم است. 
آب هویج وآب پرتقال را جداگانه بگیرید و 
با هم مخلوط و سرو كنید. نوشیدنی دیگر 
پرتقال عسل اســت كه برای این نوشیدنی 
برای حداقل 6نفر، نیــاز به 10عدد پرتقال، 
4عدد زرده تخم مرغ و 6قاشــق مرباخوری 
عســل داریم. اول آب پرتقال ها را بگیرید. 
زرده های تخم مرغ را در یك ســاالدخوری 
ریخته، خوب هم بزنید. آب پرتقال و عسل را 

به تدریج اضافه وخوب مخلوط كنید.

نوشیدنی

نوشیدنی ها فقط ویژه فصل 
گرما نیستند، بلكه در فصل 

سرما هم نوشیدنی ها آرامش 
خاصی به بدن می دهند. 

پرتقال در این فصل به وفور 
در دسترس است. برای 

استفاده از این میوه سرشار 
از ویتامین، كمی به طعم و 

مزه آن تنوع بدهیم

اصفهان؛ تنوع مزه ها
اغلب گردشگران در كنار فرهنگ و طبیعت، 
شیفته فرهنگ غذایی گوشه  گوشه جهان 
هستند. شــاید باورش ســخت باشد، اما 
همین تحول در صنعت گردشــگری باعث 
درآمدزایی چند میلیارد دالری شده است. 
غذا به راحتی مرزها را درنوردیده و فرهنگ 
خود را صادر می كند. در كشور چهارفصل 
ایران هم تنوع غذایی شــهرهای مختلف 
موجب شــده تا صنعت گردشگری غذایی 
رونق پیدا كند. اگرچــه این روزها به خاطر 
شــیوع ویروس كرونــا و محدودیت های 
ناشی از آن، امكان ســفر فراهم نیست، اما 
آشنایی با تنوع غذایی شهرها هرچند كوتاه 
و مختصر، خالی از لطف نیست. برای مثال 
همین شهر اصفهان نصف جهان خودمان 
كه بسیاری قطب خوشــمزه و لذیذ غذایی 
این بوم و بر می دانند. تاریخ غذایی اســتان 
اصفهان همانند بسیاری از شهرهای ایران 
دنیایی از مزه و رازهای لذیذ است. ممكن 
است غالب ما، استان اصفهان را به بریانی و 
خورش ماست آن بشناسیم، اما باید بدانید 
كه هنر آشــپزی اصفهانی ها به این دو غذا 
ختم نمی شــود! اگر معتقدید كه اصفهان 
همیشه نصف جهان اســت، به این نتیجه 
كمال گرایانه می رســیم كه یقینا بریانی، 
غذای محبوب نیمی از جهان اســت! طبق 
یك مثل محلی، بریانی بــرای اصفهانی ها 
حكــم برگر را بــرای پایتخت نشــین ها و 
فست فودپســندها دارد. الزم به ذكر است 
كه این غذای خوشمزه و محبوب از گوشت، 
پیاز، زعفران، كشك، روغن، نعناع، دارچین، 
فلفل، نمك، زردچوبه و البته ادویه اصفهانی 
تشكیل شــده اســت. یكی دیگر از معدود 
غذاهای ســنتی این اســتان كه آوازه اش 
صرفا به شــهر اصفهان محدود می شــود، 

قیمه ریزه اســت كه برای توریســت ها و 
گردشــگران مزه و طعم جدیدی می سازد. 
تشــابه اصلی قیمه ریزه بــا قیمه معمول و 
پای ثابت سفره های ایرانی در مخلوط رب 
و پیاز داغ موجود در خورش آن است. برای 
چشــیدن طعم قیمه ریــزه نخودچی الزم 
اســت به محله های قدیمی تر و پایین شهر 
اصفهان برویــد، چراكه حتی بســیاری از 
اصفهانی های امروزی، از وجود چنین غذای 
نابی بی اطاعند، چه برسد به توریست هایی 
كه ممكن اســت یكبار در عمرشــان را به 
كشف زیبایی های این شهر بزرگ بگذرانند. 
از دیگر غذاهای خوشــمزه و ســنتی این 
استان می توان به كوفته سبزی، كاله جوش، 
اماج، آبگوشت و ســیب زمینی )گوشت و 
لوبیــا(، كاچی هفت دختــر )كاچی بی بی 
 حور(، كباب مشتی )كباب زردك( و اشكنه

 اشاره كرد.

توریسم غذایی

اصفهان را به بریانی و خورش 
ماست می شناسیم، اما 

باید بدانید كه هنر آشپزی 
اصفهانی ها به این دو غذا 

ختم نمی شود! اگر معتقدید 
كه اصفهان نصف جهان 

است، به این نتیجه می رسیم 
كه یقینا بریانی، غذای 

محبوب نیمی از جهان است



كتك خورها بدلكار شدند 

مردان همه فن حریف 

از یاد رفته ها

سال های دور از خانه عشق و جنون 

از قهوه خانه تا خانه هنرمندان تیتراژها بدلكار ندارند
اینكه خیابان منوچهری را هالیوود تهران می نامند اغراق آمیز نیست. از 
كوچه ارباب جمشید كه چند دهه پاتوق سیاهی لشكرها بود بگذریم به 
كوچه مهر و قهوه خانه هنرمندان می رســیم كه در سال های دور محل 
دورهمی بدلكارها بود. حاال كوچه مهر به راســته فروشــندگان لوازم 
آرایش بدل شده و هیچ نام و نشانی از آن باقی نمانده است. بعد از تاسیس 
انجمن هنرپیشگان و بدلكاران، همه بدلكارها از قهوه خانه قدیمی خیابان 
منوچهری به ساختمان خوش آب و رنگ خانه هنرمندان در خیابان بهار 
جنوبی كوچ كرده اند و روال انتخاب بدلكار بــرای حضور در پروژه های 
سینمایی همین قدر تغییر كرده است. تا ابتدای دهه70 حضور مستمر در 
قهوه خانه هنرمندان برای حضور بدلكاران در فیلم های سینمایی كفایت 
می كرد اما حاال رویه به كلی تغییر كرده و بدلكاران جویای كار باید فیلمی 
را ارائه بدهند كه سند حضورشان در پشت پرده 3فیلم سینمایی باشد 
یا اینكه نامشان در تیتراژ پایانی 10فیلم به چشم بخورد. اصغر عاشوری 
معروف به اصغر چیچو یكی دیگر از قدیمی ترین بدلكارانی اســت كه به 
واسطه ســابقه اش در ورزش های رزمی، انتخاب اول كارگردان ها برای 
ایفای نقش بدلكار در صحنه هــای پرزد و خورد بوده اســت. او حاال در 
آستانه 70سالگی به خانه سینما و انجمن هنرپیشگان و بدلكاران می آید 
تا قرعه به نامش بیفتد و در یكی از فیلم های ســینمایی جلوی دوربین 
برود؛»سال1350 كه ما وارد سینما شــدیم امكانات نبود و گاهی اوقات 
بدون رعایت نكات ایمنی از ساختمان های بلند پایین می پریدم یا با سر 
نیزه ما را از روی اسب به زمین می انداختند. یك موقعی ما را به ژاپن بردند 
و در یك پروژه ای با ژاپنی ها كار كردم كه 800هزار ین هم دستمزد دادند 

اما در سینمای ایران كسی قدر ما را ندانست.«

بدلكاری اساسا از ابتدای دهه40 در سینمای ایران رواج 
پیدا كرد و كارگردان ها به واسطه كثرت تولید فیلم های 
فارسی در جست وجوی افرادی بودند كه در صحنه های 
اكشن بتوانند به جای نقش اول بازی كنند. در آن سال ها 
بدلكاران، مرد اول صحنه های پر زد وخورد و تعقیب و گریز 
بودند و برخی دیگر در یك یا چند ســكانس حسابی از 
بازیگر نقش اول كتك می خوردند. شاید به همین دلیل 
تصور عمــوم از بدلكاری در آن ســال ها، كتك خوردن 
در فیلم های ســینمایی بود اما این حرفه آرام آرام جای 
خودش را در ســینما باز كرد و كارگردان ها به اهمیت 
حضور بدلكار در برخی ســكانس هایی كه بازیگر نقش 
اول از پس آنها برنمی آمد، پی بردند. مجید علیزاده، جزو 
نسل اول بدلكاران سینمای ایران است كه در بسیاری 

از پروژه های ســینمایی به عنوان بدلكار حضور داشته 
و نخســتین تجربه اش حضور در فیلم سینمایی طالق 
بوده است. او در این فیلم نقش كودكی بیك ایمانوردی 
را بازی كرده و می گوید با همین فیلم نمك گیر سینما 
شده است؛»وقتی كار تمام شد و فیلم را تماشا كردم دیگر 
نتوانستم از سینما جدا شوم. من خیلی زحمت كشیدم 
تا توانستم به عنوان بدلكار در فیلم های سینمایی بازی 
كنم. یك بار ســر صحنه فیلم جوانمــرد به عنوان بدل 
فردین از طبقه دوم پریدم روی میز چوبی داخل حیاط 
اما كارگردان گفت از كادر خارج شدی و باید تكرار كنیم. 
برای همان صحنه خیلی آسیب دیدم. وقتی كار تمام شد 
فردین 20تومان داخل پاكت گذاشت و به من داد. كل 

دستمزد من در آن فیلم 50تومان بود.«

بســیاری از بدلكاران قدیمی ســینما به معنای واقعی خاك این حرفه را خورده اند، تنها به این امید كه در یك فیلم 
سینمایی نقشی هر چند كوتاه را ایفا كنند و به جمع بازیگران سینمای ایران ملحق شوند. بسیاری از آنها رنج بازی 
در صحنه های هیجان انگیز مثل نبردهای تن به تن و تیراندازی، سواركاری در پروژه های تاریخی، انفجارهای مهیب 
و تعقیب و گریز با موتور و خودرو را به جان خریده اند و گاهی اوقات زیر مشت و لگدهای بازیگران اصلی دوام آورده اند 
تا مهارت شان را به كارگردان ها نشان بدهند و یك روز به دروازه های شهرت و ثروت برسند. مجید علیزاده، معروف 
به مجید فری متولد 1333است و تاكنون در 350فیلم و سریال به عنوان بازیگر و بدلكار ایفای نقش كرده و به قول 
خودش در سینما همه كار كرده؛ »من در ســینما كار فنی هم كرده ام. تكنیسین برق شدم و ماهی 35تومان حقوق 
می گرفتم. برای اینكه از سینما جدا نشــوم به همه كاری تن داده ام؛ از بازیگری تا دســتیار فیلمبرداری و كارهای 
خطرناكی كه كمتر كسی حاضر می شد انجام بدهد. من در فیلم فریاد زیر آب نقش سیاه را بازی می كردم و در یكی 
از صحنه های اكشن فیلم باید با موتور زمین می خوردم. سرعت موتور را باال بردم تا صحنه خوب از آب دربیاید. در آن 
صحنه دست و پایم به شدت آسیب دید اما از كارگردان پنهان كردم تا در پروژه باقی بمانم.  ای آقا! ما همه كار كردیم 
برای این سینما.« در سینمای ایران فقط یك نفر به عنوان بدلكار لوح تقدیر گرفته و آن یك نفر مجید علیزاده است. 
سینما بدلكارانی مثل او كم ندارد. آنها در سینما همه كار كرده اند اما سینما برایشان كاری نكرده و حتی یك لینك 
اینترنتی در موتورهای جست وجوگر از آنها یافت نمی شود. با این حال، هر چند روز یك بار در حیاط خانه هنرمندان 

گرد هم جمع می شوند و درباره عشق مشترك با هم صحبت می كنند؛ سینما.

حكایت بدلكاران قدیمی ســینما كه این روزها چشــم به در خانه ســینما دوخته اند تا 
كارگردان ها بیایند و آنها را برای نقش های كوتاه در صحنه های اكشن انتخاب كنند، واقعیت 
سینمایی است كه مثل تیغ دولبه عمل می كند. سینما عده ای از بازیگران خوش چهره را 
به سوپراستار تبدیل می كند و به اوج شهرت و ثروت می رساند و در عین حال این ظرفیت 
را دارد كه بدلكارها را چنددهه در حســرت نگه دارد. اصغر عاشــوری می گوید بسیاری 
از بازیگران مطرح ســینما از فردین گرفته تا پرویز پرستویی، بخشــی هر چند اندك از 
موفقیت هایشان را مدیون بدلكارانی بوده اند كه جانشان را كف دست شان گرفتند و به انجام 
كارهای خطرناك تن دادند اما گویی این دو قشر به دو سیاره متفاوت تعلق دارند؛»همه 
قدیمی ها و مو سپید كرده های بدلكاری خانه نشین شده اند و به شكل بی رحمانه ای از یادها 
رفته اند. از آن كارگردان ها و بازیگرانی كه خیلی جاها كار را برایشــان درآوردیم تماس 
نمی گیرند كه به قول معروف بگویند خرت به چند؟ امثال من بر حسب عالقه كار بدلكاری 
را انتخاب كردیم و االن هم هیچ انتظاری از كسی نداریم. بزرگ ترین مشوق من در این كار 
همسرم بود و از وقتی فوت كرد دیگر رمقی برای ادامه این راه برایم باقی نمانده. اما با همین 

سن و سال كارهایی انجام می دهم كه جوان ها از پس  آن برنمی آیند.«

اگر بگوییم بدلكاران قدیمی كمك كردند تا چراغ سینما 
روشن بماند و تماشاگر بیشــتری برای تماشای فیلم به 
سینما برود اغراق نكرده ایم. بســیاری از سكانس های 
ماندگار سینمای ایران با حضور بهروز وثوقی و محمدعلی 
فردین و سایر سوپراستارهای فیلم های فارسی مردم را 
به سمت گیشه ها كشاند و این صحنه ها بدون هنرنمایی 
بدلكاران قدیمی درخشان از آب در نمی آمد. سینما هنوز 
هم به تجربه و تخصص بدلكاران قدیمی تكیه می كند اما 
نكته غم انگیز ماجرا این است كه نام آنها از تیتراژ فیلم های 
ســینمایی و ســریال های تلویزیونی حذف می شود و 
رد پای آنهــا در هیچ فیلمی دیده نشده اســت. مهدی 
جوزی، بدلكاری كه تخصصش پریدن از ساختمان های 
بلندمرتبه است و نماد جسارت و شجاعت در سینماست، 

رنج كشیدن را بخشی جدایی ناپذیر از زندگی یك بدلكار 
می داند؛ »بدلكار در درجه اول باید از خودش محافظت 
كند تا آسیب نبیند. این كار خیلی سخت است، اگر سخت 
نبود بازیگر انجامش می داد. سینما نباید از خود گذشتگی 
و تخصص بدلكاران را از یاد ببرد. در فیلم »گذر از رنج ها« 
اگر ایربگ سر صحنه داشــتیم، بازیگر از طبقه پنجم به 
راحتی می پرید اما چون ایربگ نداشتیم، در یك سكانس 
به جای پژمان بازغی از طبقه پنجم روی شــش ردیف 
كارتون پریدم. یك بار در هند كه دومین كمپانی بزرگ 
فیلمسازی دنیا را دارد خیلی از ما استقبال كردند و بعد 
از دیدن كارهای ما گفتند اینجا بمانید اما ما نمی توانیم 
از سینمای ایران جدا شویم، هر چند نام بدلكار در تیتراژ 

فیلم ها دیده نمی شود.«

دیدار با بدلكاران قدیمی كه می گویند عیار 
ستاره های سینما را باال برده اند اما گمنام مانده اند

اصغر چیچو 
آرتیست می شود
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پای حرف های سینماگران قدیمی كه بنشینید حتما به شما خواهند 
گفت كه حضور در سینما مثل سكه دو رو دارد؛ یك روی سینما شهرت 
و ثروت است و روی دیگر آن عزلت و گمنامی. بدلكاران سینما، خواسته 
یا ناخواسته روی دوم سكه را دیده اند و در اوج گمنامی، خیلی ها را به 
اوج شهرت رسانده اند. بدلكاری در ایران با همه فراز و نشیب های تاریخ 
50ساله اش آنطور كه باید مورد توجه عموم و اهالی سینما قرار نگرفته و 
به همین دلیل آنها را باید مردان گمنام سینما دانست. آنها معتقدند بهای زحمت شان پرداخت 
نمی شود و كسی قدرشان را نمی داند. برای پی بردن به صحت و سقم چنین ادعایی باید پای 
حرف های بدلكاران قدیمی نشست. كسانی كه در روزگار نه چندان دور، مرد اول صحنه های 
اكشن بودند اما حاال در كنج عزلت به سرمی برند و خودشان را فراموش شدگان سینمای ایران 
می دانند. صبح یك روز سرد پاییزی برای گفت وگو با بدلكاران قدیمی به حیاط خانه هنرمندان 
كه این روزها جایی برای تجدید خاطرات اســت، رفتیم. قهرمانان واقعی فیلم های اكشن كه 
یك زمانی مرد اول همه صحنه های شگفت انگیز و دور از باور بودند حسابی مو سپید كرده اند 
و قامت شان خمیده شده اما هنوز هم حرف های بسیاری برای گفتن دارند. كسی كه در 60یا 
70سالگی برای خلق صحنه های اكشن عطش دارد عاشق سینماست. هر چند كه برخی از آنها 

می گویند آنقدر گرسنگی كشیده اند كه عاشقی از یادشان رفته است.

موزیك گردی

  دیدار
تازگی هــا آلبومــی در دنیای 
موسیقی منتشر شده كه البته، 
آلبوم دكلمه است. گوینده آن 
هم منوچهر اسماعیلی است؛ 
مردی كه با صــدا و دوبله های 
او در ســینمای ایران و جهان، 
خاطره هــای زیــادی داریم. 
صدای او را با نقش هایی چون 
حمــزه در محمد رســول اهلل، 
خان دایی در قیصر، داش آكل و 
مالك اشتر و... به یاد می آوریم. 
اســماعیلی صدایــی خاص و 
منحصر به فرد دارد؛ صدایی كه 
به شدت مناسب دكلمه  خوانی 
است. اساساً یكی از فعالیت های 
جنبی دوبلورها، همین دست 
گویندگی ها هم بوده و هست. 
حاال آلبوم دیــدار از این چهره 
و با موســیقی زنده یاد علیرضا 
حقوقــی راهــی بازار شــده 
اســت. كار را هم شركت نشر 
»آوای ســوته دالن« در بــازار 
توزیع كرده. این آلبوم شــامل 
12قطعه است كه با موسیقی 
حقوقــی همراهی می شــود. 
اشعار انتخاب شده نیز مربوط 
به شاعرانی چون موالنا، حافظ، 
اقبال الهــوری و... اســت. از 
منوچهــر اســماعیلی پیش 
از این نیــز دكلمه هایی از این 
دست وجود داشته و در فضای 
مجازی پخش شده اســت. اما 
این برای نخستین بار است كه 
این دوبلــور به صورت آلبومی، 
اثــری را به طور كامــل راهی 
بازار می كنــد. علیرضا حقوقی 
نیــز از موزیســین های جوان 
كشــورمان بود كــه 4آهنگ 
 بــی كالم ایــن آلبــوم كاری 

وی است.

  قطعه ققنوس
چنــد روز از چهلمیــن روز 
درگذشــت استاد شــجریان 
گذشــته اســت و بــه همین 
مناسبت، مراســم هایی برگزار 
شــده و آثــاری نیز توســط 
عالقه مندان و شــاگردان وی 
تولید شد. یكی از این قطعه های 
تولید شــده، قطعــه ای با نام 
ققنوس بود كه ساالر عقیلی با 
همكاری پویا ســرایی ساخته 
اســت. جدا از اینكه حاال چند 
روزی از چهلــم اســتاد هــم 
گذشــته، اما این اثر به واسطه 

كیفیتی كــه دارد، با عنوان 
یــك قطعه موزیــك خوب 
قابل معرفــی و ارائه اســت. 
سرایی در واقع آهنگساز این 

قطعه بوده و ترانه اش هم كاری 
از علیرضا كلیایی بوده اســت. 
همچنین علی جعفری پویان و 
امین عطایی هــم از نوازندگان 
اثر بوده اند. در شعری كه برای 
این قطعه ســروده شده است، 
می خوانیم: »مــرورت می كنم 
هر روز و شب در بی كسی هایم/ 
چو اشــك آویختم از گونه ات 
حال نهانم را/به باد سرد بی مهر 
و وفا مسپار اندوهم/كه در آتش 
كشانده دست غم هر استخوانم 
را/ به سوی دره های یاد تو با هر 
قدم بردم/ غزل هــای پریش و 
پرخزان خــوش بیانم را/ گلوی 
آینه پر گشته از تصویر فریادم/ 
كســی در آینه ســر می كشد 
بغض و فغانــم را/ببین ققنوس 
دردم را به زیــر خاك لبخندم/ 
به تاریخ ازل گم كرده ام شادی 

جانم را...«.

صدای خوش آن مرد

مرورت می كنم

قهرمانانی كه بازیگر شدند 
بدلكاران را باید در زمره گمنام ترین عوامل سینما 
بدانیم. بسیاری از آنها با گذشت چند دهه فعالیت 
در سینما به حق شان نرسیده اند اما برخی از آنها 
كه قریحه و استعداد بازیگری داشتند از بدلكاری 
به بازیگری رسیدند و كم و بیش به شهرت رسیدند. 
در دهه40 عده ای از كارگردان ها ابتكار تازه ای به خرج 
دادند و برای اینكه در صحنه های اكشن 
به برداشــت های بهتری برسند سراغ 
ورزشكاران و قهرمانان ورزش رفتند. 
صفر كشكولی، یكی از همین بازیگرانی 
است كه با سابقه قهرمانی در مسابقات 
پرورش اندام آسیا و با دعوت ساموئل 
خاچیكیان وارد سینما شد. او به عنوان 
بازیگری كه در صحنه های اكشن نیازی به 
بدلكار ندارد، بازیگری و بدلكاری را توامان 
انجام می داد و بــه همین دلیل مورد توجه 
كارگردان هایی قرار گرفت كه به استفاده 
از بدلكار در فیلم هایشان اعتقاد داشتند. 
صفر كشكولی به عنوان قهرمان پرورش اندام 
وارد عالم بازیگری شد اما از سینما خیری ندید. 
او كه در همه این ســال ها كارمند شركت نفت 
بوده و با مدیریت یك باشــگاه بدنسازی امرار 
معاش كرده حاال به جوان های عشــق سینما 
توصیه می كند همه تخم مرغ هایشان را در یك 
ســبد نگذارند؛ »در دهه40 خیلی از قهرمانان 
ورزشی مثل حسین مال قاسمی كه قهرمان كشتی 
جهان بود وارد سینما شــدند اما به جز فردین، 
سینما به هیچ كدامشــان روی خوشی نشان نداد. 
محمدعلی فردین، نایب قهرمان جهان بود و اندام و 
چهره زیبایی هم داشت و كارش گرفت. نصیحت 
من به جوان ها این است كه با تحصیالت به 
سینما بیایند و دنبال شغل دوم هم باشند. 
من از سال1343 تاكنون در سینما و تلویزیون 
به عنوان بازیگری كه كارهای بدلكاری اش را خودش 
انجام می دهد فعالیت كرده ام و هنوز دارم در خانه استیجاری 

زندگی می كنم.« 
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مهرداد رسولی

بسیاری معتقدند سینما هنوز قدر بدلكاران را نمی داند و صنعت فیلمسازی  آنچنان كه باید 
آنها را جدی نمی گیرد. درحالی كه بدلكاری چیزی ورای بازیگری است و بدلكار جماعت 
برای حضور در هر فیلم ســینمایی جانش و تكه ای از وجودش را به حراج می گذارد. آنها 
صحنه هایی را خلق می كنند كه بعد از ظهور پدیده ای مثل جلوه های ویژه هم طرفداران 
خودش را دارد و هنوز كارگردان هایی هستند كه تجربه فیلمسازی با بدلكار را با هیچ جلوه 
ویژه ای تاخت نمی زنند. با این حال حرفه بدلكاری ســایه تكنولوژی را باالی سر خودش 
احساس می كند و بســیاری از كارگردان ها برای به تصویر كشیدن صحنه های اكشن و 
برداشت های بی دردســر به شــگردهای كامپیوتری و جلوه های ویژه پناه می برند. خانه 
هنرمندان به رغم همه جالل و جبروتی كه دارد برای بدلكاران قدیمی روزهای ســوت و 
كوری را رقم زده و همان قهوه خانه غبارآلود خیابان منوچهری هنوز هم فصل مشــترك 
خاطرات بدلكاران قدیمی اســت. صحبت های آنها درباره روزگار سپری شده بدلكارها 
به یك جا ختم می شود و دست آخر به این نتیجه می رســند بهای عاشقی در سینما را 
می پردازند. مصطفی رستمی در 80سالگی هنوز به خانه سینما و انجمن هنرپیشگان و 
بدلكاران رفت وآمد می كند به این امید كه یك كارگردان بیاید و بعد از 12سال او را در قامت 
بدلكار مقابل دوربین قرار بدهد. او می گوید عاشق بدلكاری در سینماست و بارها مرز بین 
شجاعت و دیوانگی را رد كرده اما هرگز از راه بدلكاری معاش نكرده است؛ »ما سال ها در این 
سینما كاشته ایم و االن باید فصل برداشت مان باشد اما با پیشنهادهای 150هزار تومانی كه 
نمی شود كار كرد. در سینما پیر بدلكاری شدم و در این سن و سال نمی توانم شغلم را عوض 
كنم. من در شهر خودم زمین داشتم و در روزهای بیكاری فروختم تا در سینما بمانم اما 

حاال دیگر چیزی برای فروختن ندارم تا عمر باقی مانده را سر كنم.«

بسیاری از بدلكاران قدیمی در كنار فعالیت در سینما از جریان زندگی هم غافل 
نبوده اند و به قول خودشان دنیا و آخرت شان را پای ســینما نگذاشتند اما برای 
برخی دیگر انگار زندگی بدون بازی كردن به جای سوپراستارها معنای چندانی 
ندارد. آنها كه روزگاری حضور مستمر در قهوه خانه هنرمندان را رمز ماندگاری در 
پشت صحنه سینما می دانستند این روزها راهروهای تو در توی خانه هنرمندان را 
تنها حلقه اتصال شان به سینما می دانند و گاهی در پله های این ساختمان قدیمی 
و بزك شده اندك شانس هایشان برای قرار گرفتن جلوی دوربین كارگردان های 
معروف را جست وجو می كنند اما چه كسی است كه نداند اوضاع با چنددهه قبل 
دستخوش تغییرات اساسی شده. مصطفی رستمی می گوید وقتی در سینمای 
ایران بدلكاری می كرد بسیاری از سوپراستارهای معاصر هنوز به دنیا نیامده بودند. 
او می گوید بدلكارها چراغ سینما را روشن نگه داشتند اما خودشان از روشنایی آن 
بی نصیب مانده اند؛ »بدلكاری یعنی عشق به سینما. یعنی آنقدر كتك بخوری و 
آسیب ببینی تا كارگردان كات بدهد و بگوید تكراری در كار نیست. یعنی یك روز به 
جای ستاره های سینما صحنه های اكشن را بازی كرده باشی اما حاال با سیم كشی 
ساختمان زندگی ات را بچرخانی.« 10سال از روزی كه مصطفی رستمی به عنوان 
بدلكار در برخی سكانس های فیلم سینمایی »عشق شیشه ای« به عنوان بدل پرویز 
پرستویی بازی كرد گذشته و در این بازه زمانی طوالنی پیشنهاد دیگری نداشته 
است. 10سال بیكاری هم نتوانسته او را از سینما جدا كند و به تعبیر خودش شمایل 
عاشقی را دارد كه صدای آخرین ضجه های معشوقش را می شنود؛»در سینمایی كه 

فیلم های سخیف كمدی ساخته می شود جایی برای بدلكاری نیست.«

صحنه ای از بدلكاری در فیلمی قدیمی

صحنه ای از بدلكاری در فیلمی قدیمی

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گزارش را 

ببينيد



خاطره بازی با خداداد عزیزی در بیست و سومین سالگرد بازی 
به یادماندنی ایران و استرالیا

دایی بهترین پاس 
عمرش را به من داد 

11توپ خانه

وقتی ساندرو پل، داور مجارستانی بازی ایران و استرالیا، سوت پایان بازی را 
به صدا درآورد، قریب به اتفاق فوتبال دوستان ایرانی مبهوت مانده بودند و 
برایشان دور از باور بود كه بازیكنان ایرانی با ساق های خسته، تیم پرستاره 
استرالیا را با فوجی از بازیكنان سرشناس تسلیم كرده اند. خداداد عزیزی، یكی 
از ستاره های بی چون و چرای فوتبال ایران در آن سال ها، در بطن همه اتفاقات 
مهم این بازی قرار داشت. در مورد این بازی دراماتیك نقل قول های بسیاری 
مطرح شده، اما خداداد عزیزی با گذشت 23سال هنوز حرف های تازه ای برای گفتن دارد و بازی ایران 
و استرالیا را نه یك مسابقه معمولی فوتبال كه رویدادی فرهنگی و اجتماعی و عامل وفاق مردم در آن 
روز خاص می داند. به مناسبت هشتم آذر و سالگرد رویارویی ایران و استرالیا، با خداداد عزیزی، ستاره 

انگشت نمای این بازی نمادین گفت وگو كرده ایم.

موزیك گردی

  زیر سقف دودی
پوران درخشنده فیلمی ساخته 
به نــام »زیر ســقف دودی«، 
متعلق به 4-3 ســال پیش که 
مثل همه فیلم هایش موضوعی 
اجتماعی دارد. تیتراژ این فیلم 
را هم سینا سرلك خوانده است. 
آن هم با ترانه روزبــه بمانی و 
آهنگســازی علیرضا افكاری. 
حاال در ســایت ها و کانال های 
موسیقی قطعه ای از اجرای زنده 
این آهنگ توسط این خواننده 
خوش صدای موســیقی ایران 
نشــر یافته که گوش سپردن به 
آن، می تواند پیشــنهاد خوبی 
برای این روزها باشــد. صدای 
سینا ســرلك اساســاً بسیار 
گوش نــواز اســت، خاصه اگر 
ترانــه و موســیقی خوبی هم 
آن را همراهی کند؛ فردی که 
زمانی در رســانه ها می گفتند 
که اســتاد شــجریان او را در 
کنار همایون، امیدهای آینده 
آواز ســنتی ایران دانسته بود. 
حس اجرای زنده ســرلك در 
این قطعه ای که منتشر کرده، 
به خوبــی منتقل می شــود و 
حاضران در این کنســرت با او 
همراهی می کنند؛ هرچند که 
احتماالً این حضور مرتبط با ایام 
کرونا نیست و صرفاً انتشار آن به 
این ایام موکول شــده. در ترانه 
شــنیدنی این اثر از ترانه سرای 
مطــرح ایرانی، یعنــی روزبه  
بمانی، چنین می خوانیم: »تو 
نبودی وقتی رو ســقف شبم/ 
دســت هیچ کســی چراغــی 
نگرفت/ وقتی هیچ کسی به غیر 
از بی کسی/ بعد تو از من سراغی 

نگرفت...«.

  چشم ما روشن عشق
تازگی ها قطعه آهنگی از حامد 
همایون منتشــر شده است به 
نام »چشــم ما روشن عشق«. 
کســی که رکورددار برگزاری 
کنســرت ها در موسیقی ایران 
بود، به واسطه شــرایط پیش 
آمــده در کرونا، دیگــر قادر 
نیســت که مثل گذشــته به 
کنســرت هایش بپــردازد. اما 
حــاال تك آهنگ هایــی از او 
منتشر می شــود تا طرفداران 
این خواننــده نوظهــور پاپ 
ایرانــی، بتواننــد صدایش را 
دنبال کنند. قطعــه جدید او 
چشم ما روشن عشق نام دارد. 
خودش آن را آهنگسازی کرده 
و ترانه اش هــم کاری از حامد 
مسعود اســت. این تك آهنگ 
به صورت آنالین و دانلودی در 
 ســایت ها و اپ های موسیقی 
قابل دریافــت اســت. حامــد 
همایون در این قطعه از ترانه ای 
با زبان معیار استفاده کرده که 
کمی فرم کلی موســیقی اش 
را تغییر داده اســت و حالتی 
فاخرتــر به آن بخشــیده. این 
قطعه با این ترانه عرضه شــده 
است: »چشــم ما روشن عشق 
بی خبر آمــده ای/ بعد عمری 
دوری از ســفر آمده ای/ چشم 
ما روشــن عشــق چه عجب 
اینجایی/ دلمان پوسیده است از 
این همه تنهایی/من زمستانم را 
برف و پارو کردم/ خانه را پیش 
پات آب و جارو کردم/ چای دم 
کردم تا تو لبی  تر بكنی/ پیش 
من بنشینی خستگی در بكنی/ 
خانه ام ویران اســت خانه ات 
آباد عشق/ من تو را می خواهم 

هرچه بادا باد عشق...«.

تو نبودی

چشم ما روشن

پنجشنبه
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مهرداد رسولی

ورزش در خانه 
به وقت كرونا

درست است که ورزش در خانه کار ساده ای 
است، اما باید یك نكته را درنظر داشته باشید. 
فضای محیطی خانه تفاوت زیادی با باشگاه 
دارد، بنابرایــن خیلی مهم اســت که وقت 
ورزش کردن، ایمنی را درنظر بگیرید و فضا را 

برای ورزش کردنتان مناسب کنید.
   فضایی که قرار اســت در آن ورزش کنید، 
باید صاف و هموار باشد، محكم بوده و ُسر و 

لیز نباشد.
   در خانه حتمــا باید از زیرانداز ورزشــی 
استفاده کنید. این زیرانداز می تواند بسته به 
نوع ورزش شما متفاوت باشد؛ البته فرش هم 

به تنهایی کار شما را راه می اندازد.
   خانه شــما نباید هنگام ورزش خیلی گرم 
یا خیلی مرطوب باشد. هوای گرم و سنگین 
باعث می شود زود تر خسته شوید و از نفس 
بیفتیــد. در هوایی ورزش کنیــد که تهویه 

مناسب وجود دارد.

   ورزش در فضای تنگ نه تنها آسیب زاست 
بلكه خیلی زود شما را خسته می کند. فضایی 
که برای ورزش در خانه درنظر می گیرید باید 
حدود 3گام از طول و عــرض برای حرکت 

کردن شما جای خالی داشته باشد.
   ورزش در خانه هم نیازمند لباس مناسب 
است. نمی توانید با   همان لباسی که در خانه 
راحت هســتید ورزش کنید. لباس مناسب 
باید آزاد، سبك و نخی باشد و دامنه حرکتی 
شــما را محدود نكند. اگر الزم اســت، یك 
کفش ورزشی پارچه ای سبك هم به پا کنید 
تا پاهایتان با زمین ساییده نشود. دقت کنید 
در ورزش هایی که تماس پــا با فرش یا کف 
زمین زیاد اســت، به پا داشتن جوراب بدون 
کفش، باعث آسیب به پا و پوست آن می شود.
   وقتی را بــرای ورزش درنظر بگیرید که از 
هر نظر آماده اید. مثال گرسنه نیستید یا تازه 
غذا نخورده اید، تازه از خواب بیدار نشده اید، 
مایعات کافی نوشــیده اید و خیلی خســته 

نیستید.

راهنما

آشنایی با 5 ورزشی كه تاكنون اسمشان را نشنیده اید 

اسپوكس بازی كنید
در ورزش ایران همه اتفاقات به چند ورزش پرطرفدار مثل فوتبال، والیبال، بسكتبال و... خالصه می شود، اما در یك دهه اخیر ورزش های مهیج هم 
آرام آرام در ایران طرفداران خاص خودشان را پیدا كرده اند. ورزش های ناشناخته بعضا در كشورهای مختلف سابقه ای دیرینه دارند، اما عمرشان در 
ایران طوالنی نیست و به همین دلیل كمتر مورد اقبال عموم قرار گرفته اند. فلسفه بیشتر این رشته های ورزشی كه در ایران زیرنظر انجمن ها فعالیت 

می كنند، ایجاد روحیه نشاط و شادابی و به اوج رساندن آدرنالین خون ورزشكار و تماشاگر است.

رزم سلطان
 ورزش باكالس 

شاید تاکنون نام رشته ورزشــی »رزم سلطان« به گوشتان نخورده باشــد، اما این ورزش رزمی 
نزدیك به 15سال قدمت دارد و کالس های آموزشی آن از 4سال قبل برگزار شده است. رزم سلطان 
شباهت هایی با ووشو دارد و داخل رینگ برگزار می شود، اما قوانین و مقررات خاص خودش را دارد. 
مبارزات رزم سلطان از محدودیت فنون تا آزادی کامل در اجرای فنون به پنج کالس مختلف تقسیم 
می شود. کالس اول »دست تو بدن« است که در آن هیچ ضربه ای به صورت وارد نمی شود. کالس 
دوم با دستكش حرفه ای و نیمه حرفه ای انجام می شــود و به آن رینگی گفته می شود. در کالس 
سوم محدودیتی وجود ندارد و مبارزه آزاد است. کالس چهارم شامل آموزش سالح سرد و کالس 
پنجم اجرای مبارزه با یك ضربه است که به تمرینات طوالنی و مستمر نیاز دارد. در رزم سلطان، 
ورزشكار مبتدی می تواند تمرین را با یك شلوار سفید و پیراهن سبز شروع کند، اما در کالس های 
باالتر استفاده از دستكش، کاله ایمنی و سایر تجهیزات الزم است. رزم سلطان مثل سایر رشته های 

ورزشی مختص مردان نیست و بانوان هم می توانند در این رشته ورزشی فعالیت کنند.

اسپوكس
  یک ورزش کامال ایرانی 

رشته ورزشی اسپوکس برخالف نامی که برای آن انتخاب کرده اند 
یك رشته ورزشی کامال ایرانی است و شامل اجرای فنون رزمی با 
ابزارهای دفاعی ایران باستان است. این ورزش تلفیقی از چند ورزش 
رزمی است و روی دفاع شــخصی تمرکز و تأکید می کند. افزایش 
آمادگی جسمانی، تناسب اندام، انعطاف پذیری، چابكی، هماهنگی 
اعصاب و عضله، ضربات ترکیبی دســت و پــا، مهارت های دفاعی 
با ســالح و بدون سالح و مهارت مبارزه با دســت خالی را می توان 
ماهیت اصلی این ورزش دانست. جالب است بدانید که این ورزش 
در سال1390 توسط محمدرضا هاشم پور پاشاکی پایه گذاری شده 
و به عنوان یك ورزش جدید و کامال ایرانی در دنیا شناخته می شود. 
ابزارهای ورزش اسپوکس برگرفته از سالح های جنگی و غیرجنگی 
ایران باستان و ترکیب آن با ابزارهای جدید و مدرن است؛ ابزارهایی 
مثل آکیناکه )نوعی شمشیر دوران هخامنشی(، سوسر )شمشیر 
بلند دوران ساســانیان(، ژوبین )نیزه دوســو و تك سو( و َگون کن 
)ابزاری که با آن بوته َگون را از زمین درمی آورند و برای برافروختن 
آتش از آن استفاده می کنند(. دوره های آموزشی اسپوکس شامل 
5گام ابتدایی و 5گام پیشرفته است و برای ارتقا به مراحل باالتر باید 
در آزمون های مربوطه نمره قبولی بگیرید و از انجمن اســپوکس 

گواهینامه فنی دریافت کنید.

تكبال
 تمرین مهارت برای فوتبالیست ها

ورزش تكبال که ترکیبی از پینگ پنگ و فوتبال است می تواند به افزایش مهارت فوتبالیست ها کمك کند. این ورزش توسط 2فرد 
مجارستانی پایه گذاری شده و مبتنی بر تكنیك فردی است. این رشته ورزشی تاکنون در 90کشور جهان مورد استقبال قرار گرفته، 
اما در آلمان و آمریكا طرفداران بیشتری دارد. تكبال ابتدا روی میز پینگ پنگ انجام می شد، اما حاال میزهای مخصوصی دارد که 
کمی به سمت پایین خمیده است. قوانین بازی تكبال ساده است و این ورزش را می توان به صورت دونفره یا چندنفره انجام داد. هر 
بازیكن قبل از رفتن توپ به سمت دیگر میز، باید آن را حداقل یكبار و حداکثر 3بار لمس کند. یك بازیكن نباید پشت سر هم به توپ 
ضربه بزند. بازیكنان نباید توپ، میز و بازیكن حریف را با دست لمس کنند. برنامه های تكبال که برای گوشی های هوشمند موبایل 
طراحی شده به ورزشكاران کمك می کند تا تكنیك های مربوط به فوتبالیست های حرفه ای را بیاموزند. مثال لیونل مسی تكنیك 

خاصی برای خم کردن زانو و مچ پا دارد و تكبال کمك می کند تكنیك هایی از این دست را زودتر یاد بگیرید.

    اصال یادتان هست كه سالگرد بازی ایران و 
استرالیاست؟

مگر می شود یادم برود. باورش ســخت است که 23سال از 
این بازی گذشت.

    در طول این ســال ها، بارها درباره اتفاقات 
ریز و درشت این بازی صحبت شده، اما كسی 
نمی گوید اصال چرا نتوانســتیم از گروهی كه 
شامل عربستان و قطر و كویت بود صعود كنیم 
و كارمان به بازی پلی آف و بازی با اســترالیا 

كشید.
واقعیت ماجرا این است که در دور رفت مسابقات مقدماتی 
جام جهانی 1998 خیلی خوب نتیجه گرفتیــم، اما در دور 
برگشت کارمان گره خورد. ما در دور برگشت، چین را بردیم و 
با کویت مساوی کردیم و بقیه بازی ها را باختیم. استنباط من 
این است که حریفمان را دست کم گرفتیم و کار را تمام شده 
دانستیم. شاید تقدیرمان این بود که به بازی پلی آف با ژاپن 
برسیم و بعد از باخت میلی متری به ژاپنی ها، برسیم به بازی با 
استرالیا. باور کنید هنوز هم برایم قابل هضم نیست که فاصله 
6امتیازی با تیم دوم جدول را از دست دادیم و از گروهمان 

صعود نكردیم.
    نیمه اول بازی با استرالیا فشار وحشتناكی به 
خط دفاعی تیم ملی ایران وارد شد، اما انگار یك 
نفر از دروازه ما مراقبت می كرد. به عنوان بازیكن 

در داخل زمین چنین احساسی داشتید؟
بازی ایران و استرالیا از خیلی جهت ها بسیار عجیب و بی تكرار 

و دستمان را گرفت. هر کسی به طریقی دل در گروی صعود 
ایران به جام جهانی داشت. چه دانشجویان و دانش آموزانی 
که برای دیدن آن بازی از مدرســه فرار کردند. وقتی 2 بر 
صفر از استرالیا عقب بودیم عده ای شیشه تلویزیون شان را 
شكستند و عده ای دیگر قهر کردند و قید تماشای بقیه بازی 
را زدند. همه این اتفاقات، نشــانه همدلی و موج مثبتی بود 
که به سمت ما روانه می شــد و اتفاقات داخل زمین را رقم 

تاریخ فوتبال ایران است، اما در آن بازی چیز دیگری بود.
    فكر می كنید اگر جــز عابدزاده دروازه بان 
دیگــری در چارچوب دروازه ایــران بود به 

جام جهانی نمی رفتیم؟
بله، مــن اعتقــاد دارم اگر عابــدزاده نبود بــه جام جهانی 

نمی رفتیم.
    البته خیلی ها معتقدند سلســله اتفاقاتی 
باعث رقم خــوردن آن نتیجــه تاریخی و 
صعود به جام جهانی فرانسه شد و درخشش 
احمدرضا عابدزاده یكی از همان اتفاقات بود. 
فكر می كنید منبع انرژی عظیمی كه به همه 

بازیكنان تزریق شد كجا بود؟
من فكر می کنم این انــرژی از داخل ایران به ما رســید. 
اگر همین االن با فوتبال دوســتان آن موقــع که بین آنها 
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها هم بودند درباره بازی با استرالیا 
صحبت کنید بدون تردید به شــما می گویند وقتی بازی 
جریان داشت، سر سجاده بودند و برای موفقیت بچه های 

تیم ملی نمــاز می خواندند و دعــا می کردند. البته 
انرژی عظیمی کــه از داخل ایران به ما 

می رســید مختص یك قشر خاص 
نبود. شاید از معدود روزهایی بود 
که همه مردم ایــران، از بازاری و 
دکتر و مهنــدس و فقیر و غنی 
کنار هم قرار گرفتند. کم پیش 
می آید که شیرینی فروشــی ها 
به مردم شیرینی مجانی بدهند، 
اما بعد از بازی ایران و استرالیا 
چنین کاری کردند. من معتقدم 
دعای خیر و انرژی مثبت مردم 

از دل های صاف و صادق آمد 
است. من باور نمی کردم که بتوانیم استرالیا را ببریم و تصورم 
این بود که در برابر ژاپن کار را تمام کنیم، اما در دقایق آخر آن 
بازی کم آوردیم و باختیم. در بازی رفت، استرالیا یك گل به 
ما زد و از گل زده اش مراقبت می کرد و ما هم با فشار تماشاگر 
یك گل زدیم و بازی تمام شــد، اما خوش بین ترین هوادار 
فوتبال در ایران فكرش را نمی کــرد بتوانیم در ملبورن 2 بر 
2 مساوی کنیم. این تنها نتیجه ای بود که ما را به جام جهانی 
می برد، چراکه اصال کسی به باخت استرالیا در ملبورن فكر 

هم نمی کرد. آن روز خدا با ما بود و انگار استرالیا در برابر 
یك ملت قرار گرفته بود.

    بعدها وقتی تومیسال ایویچ سرمربی 
تیم ملی ایــران در جام جهانی 1998 

شده بود گفته بود ایران در نیمه اول 
باید 5گل می خورد؟

 به نظرم در همان 10دقیقه اول بازی باید 3 یا 4 گل
می خوردیم اما احمدرضا عابــدزاده آن روز 
خیلی درخشان بازی کرد. اگر من به عنوان 
مهاجم یــك موقعیت را از دســت بدهم 
کمتر کســی خرده می گیــرد، اما وقتی 
دروازه بان در یك بازی 2 یا 3گل بخورد 
زیر تیغ انتقادها قرار می گیرد. برای همین 
همیشــه می گویم کار دروازه بان ها در 
فوتبال خیلی سخت اســت. احمدرضا 
عابدزاده در فوتبال ایران روزهای خوب 
کم نداشــت و به نظرم بهترین دروازه بان 

می زد. احمدرضا عابدزاده بهترین بــازی عمرش را انجام 
داد، علی دایی بهترین پاس زندگی اش را به من داد، کریم 
باقری محروم بود و قبل از بازی بخشــیده شد تا گل اول را 
بزند، دفاع ما در نیمه اول ضعیف عمل کرد، اما در نیمه دوم 
و به خصوص بعد از گل تساوی عالی عمل کرد. حتی جواد 

خیابانی بهترین گزارش عمرش را انجام داد.
    گزارش جواد خیابانی هم به یاد ماندنی شد؛ 
مثال بعد از گل دوم كه شما به ثمر رساندید مدام 
تكرار می كرد »باز هــم روی زمین«. تاكتیك 
ایران در برابر اســترالیا این بود كه با وجود 
داشــتن مهاجمی مثل علی دایی باز هم روی 

زمین بازی كند؟
من فكر می کنم منظور جواد خیابانی مارك بوسنیچ، دروازه بان 
نگون بخت استرالیا بود که باز هم از روی زمین گل خورد، وگرنه 
ما در آن بازی چیزی به نام تاکتیك نداشتیم. فوتبال ما اساسا 
تاکتیكی نبوده و االن هم نیســت. اینكه برخی مربیان لیگ 
برتری ادا درمی آورند و می گویند ما یك فوتبال تاکتیكی بازی 
کردیم خنده دار است. فوتبال ایران از قدیم یك فوتبال کامال 
احساسی و مبتنی بر تكنیك فردی و تعصب و غیرت بازیكنان 
بوده. مقابل استرالیا هم اصال تاکتیك تیمی نداشتیم و هر دو 

گل روی نبوغ و تعصب بازیكنان به ثمر رسید.
    آن صحنه ای هم كه والدیر ویرا، سرمربی 
برزیلی تیم ملی سیگارش را روی زمین انداخت 
و بعد از گل دوم دوبــاره آن را از روی زمین 
برداشت در ذهن تماشاگران ایرانی ماند. در این 
سال ها نقل قول های فراوانی درباره نقش مربی 
برزیلی در صعود ایران به جام جهانی فرانسه 
مطرح شده. درست است كه می گویند ویرا در 

رقم خوردن این نتیجه نقشی نداشت؟
بدون تردید ویرا در رقم خوردن نتیجه این بازی نقش پررنگی 
داشت. قبل از بازی و بین 2نیمه اتفاق خاصی در رختكن 
تیم ملــی رخ نداد، امــا نقش ویــرا در آمادگی ذهنی 

بازیكنان تیم ملی را نمی توان کتمان کرد.
    بعد از 23ســال حرفــی مانده كه 
تاكنون در مورد ایــن بازی نزده 

باشید؟
تنها حرفی که مانده این است که 
هیچ مسابقه ای از جنس بازی 
ایران و استرالیا، دیگر در فوتبال 

ایران تكرار نخواهد شد.
    تیم ملی در آن سال ها 
به سختی به جام جهانی رفت. 
االن هم شرایطی پیش آمده كه تیم 
ملی راهش برای صعود به جام جهانی سخت 
شده اســت. فكر می كنید این تیم درنهایت 

می تواند به جام جهانی2022 صعود كند؟
ما آن موقع با تیمی مواجه شــدیم که تحت هر شــرایطی 
فوتبال بازی می کرد و برای صعود به جام جهانی به ضد فوتبال 
متوسل نشد. اســترالیا در لحظاتی که 2 بر صفر جلو بود باز 
حمله می کرد و همین فوتبال هجومی آنها باعث شد ناغافل 
2 گل بخورند و قافیه را به ما ببازند اما تردید نداشــته باشید 
که عراق و بحرین با یك دفاع اتوبوسی و برای وقت کشی به 

تهران می آیند.

به نظرم در همان 10دقیقه اول 
بازی باید 3 یا 4 گل می خوردیم اما 
احمدرضا عابدزاده آن روز خیلی 
درخشان بازی كرد. اگر من به عنوان 
مهاجم یك موقعیت را از دست بدهم 
 كمتر كسی خرده می گیرد

 اما وقتی دروازه بان در یك 
بازی 2 یا 3گل بخورد 
زیر تیغ انتقادها قرار 
می گیرد

جهت یابی
 ورزش و طبیعت گردی

جهت یابی یكی از معدود رشــته های ورزشی است که 
به طور کامل در طبیعت انجام می شود و در کشورهای 
اروپایی، به خصوص در منطقه اســكاندیناوی قدمت 
هفتادســاله دارد. جهت یابی از ورزش های با نشاطی 
است که هیچ گونه تنش روحی و جسمی در آن وجود 
ندارد و ورزشكار باید با استفاده از ابزارهایی مثل نقشه 
و قطب نما اهداف از پیش تعیین شده را در دل طبیعت 
پیدا کند، به همین دلیل جهت یابی را یك ورزش علمی 
و کاربردی می دانند، چراکه نقشــه خوانی و استفاده از 
قطب نما یك علم است. در این ورزش 3اصل سالمت 
کامل جسمانی، تبحر در نقشه خوانی و استفاده صحیح 
از ابزارها و تصمیم گیری در شرایط سخت مورد توجه 
قرار گرفته و بین گردشگران و به خصوص طبیعت گردها 
محبوبیت فراوانی دارد. جهت یابی از سال1390 در ایران 
صاحب انجمن شده و در تهران و برخی شهرهای بزرگ، 
باشــگاه هایی برای آموزش این رشته ورزشی تاسیس 
کرده اند. این ورزش ابتدا مختص نظامیان بود، اما امروزه 
به عنوان یك ورزش مفرح و پایه، مورد استقبال عموم 
قرار گرفته و آن را به صورت خانوادگی هم می توان در 

پارك ها و بوستان ها انجام داد.

برایتونیك
 مختص روشندالن 

کمتر رشته ورزشی را می توان سراغ داشت که همه رده های سنی را دربر بگیرد و برای همه افراد جامعه مفید واقع شود، اما 
یك مبتكر ایرانی چنین ورزشی را اختراع کرده است. یاسمن معیدی نویدی، بانوی ایرانی مقیم کشور سوئد، حدود 14سال 
قبل ورزش »برایتونیك« که مخفف »ورزش نیك برای من و تو« است را ابداع کرده، اما بنا به دالیل نامعلومی در داخل 
کشور مورد بی توجهی قرار گرفته است. برایتونیك ورزشی متنوع، آسان و ارزان و مختص روشندالن و معلوالن جسمی 
است. برای انجام این ورزش هیچ گونه تجهیزاتی نیاز ندارید. فقط کافی است 6نقطه را در فضا یا روی زمین تجسم کنید و با 
اجرای حرکات روی آنها، تمرینات ورزشی را انجام دهید. برایتونیك، تلفیق ورزش، بازی، خالقیت، تفكر، تفریح و فرهنگ 
و هنر است. این ورزش به طور ویژه حرکت افراد معلول و روشندل را به جهت های مختلف آسان می کند و کمك می کند تا 
این افراد کارهای روزمره خود را با سهولت، چابكی و تعادل بیشتری انجام دهند. برایتونیك در بسیاری از کشورهای جهان 

مورد استقبال قرار گرفته و خیلی ها معتقدند این ورزش برای روشندالن دریچه ای به سوی روشنایی است.
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تحولی در دنیای نشر كتاب
اگر امروز بخواهیم برای بچه هایمــان كتابی تهیه كنیم، كارمان خیلی 
راحت است. ده ها نشر كتاب یا به طور اختصاصی به انتشار كتاب كودك 
می پردازند یا بخش بزرگی از كارشــان را به كتاب كودك اختصاص 
داده اند اما واقعا در دهه 30 كتابی برای بچه ها وجود نداشت. بردستانی 
با بیان خاطره ای از تقدیر رهبر معظم انقالب از آذریزدی می گوید: »یك 
بار كه رهبر انقالب به یزد آمده بود، حضورا از آذریزدی تشكر كرد و گفت ما در 
آن ایام دهه های 30و 40، كتابی برای بچه هایمان نداشتیم. در آن برهه فقط 
كتاب های آقای آذریزدی بود كه آثار تربیتی مثبتی روی بچه ها می گذاشت«. 
مقام معظم رهبری در آن دیدار گفته بودند: »بخشی از تربیت فرزندانم را مدیون 
این مرد و كتاب های این مرد هســتم«. اینطور كه بردستانی می گوید، بعدها 
مرحوم آذریزدی هروقت یاد خاطره این دیدار می افتاد، با بغض توأم با شادی 

می گفت كه رهبر انقالب با این حرفش من را دوباره زنده كرد.

آذریزدی زندگی نامه خودنوشــتی دارد كه در آن از زندگی سخت و پر فراز 
و نشیبش گفته است. اما یكی از نقاط برجســته زندگی او، عالقه بی حد 
و حصرش به كتاب بود. از بردســتانی می پرسیم مرحوم آذریزدی برایش 
تعریف كرده كه چطور پدر ادبیات كودك و نوجوان ایران شده؟ كه پاسخ 
می دهد: »آذریزدی مدرسه نرفته بود. پدرش با مدرسه رفتنش مخالفت 

می كرد، برای همین در خانه خواندن و نوشتن را یاد گرفت. خودش تعریف 
می كرد در خانه شــان فقط 8- 7جلد كتاب مثل قرآن، مفاتیح، حلیه المتقین و... 
وجود داشت. او همه آنها را خوانده بود اما از داشتن كتاب های مورد عالقه اش مثل 
گلستان و بوســتان ســعدی، مثنوی موالنا و... محروم بود. برای همین از كودكی 
بغضی در گلو داشت كه این بغض در بزرگسالی نه تنها به خشم و كینه تبدیل نشد 
بلكه برعكس جایش را به مهربانی و لطف داد. می گفت حاال كه من این امكان را 
نداشتم، بگذار بچه های دیگر داشته باشند. من نتوانستم در كودكی كتاب های 

مورد عالقه ام را بخوانم، شما بخوانید«.

كودك شوخ طبع 88ساله!روزی كه كتاب را رد كردندشروع آشنایی از دریچه كتاب

ارتباط با بچه ها

چشم به راه جلد نهم!

سرگرمی های نویسنده

بغض كودكی را به مهربانی تبدیل كرد

بررسی زوایای مختلف زندگی مهدی آذریزدی در گفت وگو 
با رضا بردستانی، یكی از نزدیك ترین افراد به استاد

در كتاب ها زندگی 
می كرد

مهمان خانه 12

فرقی نمی كند هر كدام از ما متولد چه دهه ای باشــیم؛ از دهه های 20 و 30تا 
همین امروز، همه ما مهدی آذریزدی را می شناسیم و با مجموعه كتاب های 
»قصه های خوب برای بچه های خوب«ش خاطره داریم. اگر چه او هیچ وقت 
ازدواج نكرد و فرزندی نداشت اما یكی از افرادي كه رابطه نزدیك تری با مهدی 
آذر یزدی داشت، رضا بردستانی است؛ مسئول سابق دبیرخانه بنیاد آذریزدی 
كه در سال های آخر عمر این نویسنده بزرگ، همراهش بود و خاطرات بسیاری 

از این پدربزرگ مهربان قصه گو دارد. 

خانه گردی

  قالیچه
ســریال »دودكــش« یــا 
»پادری« را كه یادتان هست؟ 
همان جایــی كه قالیشــویی 
معروف مشــتاق وجود داشت 
كه هومن برق نورد می خواست 
آن را احیا كند ولی همیشــه 
بد می آورد! این ســریال زمان 
خودش به شــدت مورد توجه 
مردم قرار گرفــت. خب، حاال 
اگر به شما بگویند كه بیایید و 
در یك قالیشویی، همین نقش 
را بازی كنید، چه می گویید؟ 
البته منظورمان نقش هومن 
برق نورد نیست، بلكه شما مدیر 
این قالیشویی بشــوید. بازی 
»قالیچه« بدین منوال اســت 
كه مدیر قالیشویی مورد نظر، 
مدتی به ســفر رفته اســت و 
در نتیجه مدیریــت آنجا را به 
شما كه گیمر باشید، سپرده. 
شما چه كار باید بكنید؟ باید 
یك جورهایی باعرضه بودن تان 
را نشان بدهید. بازی40 مرحله 
دارد و شــما باید سرعت عمل 
زیادی داشته باشید تا بتوانید 
بیشترین امتیاز را در هر مرحله 
و در كل مراحــل به دســت 
بیاورید. از ســوی دیگر داخل 
خود بــازی هم شــما 8جام 
قهرمانی دارید كه باید بتوانید 
آنها را به دست بیاورید. البته كه 
به دست آوردن آنها به همین 
راحتی نیست و باید كلی مهارت 
ریز و درشت داشته باشید. بازی 
گرافیك خوبی دارد و حسابی 
می تواند شــما را سرگرم كند؛ 
آن هم به عنــوان یك بازی در 
ژانر عجیــب و قریب مدیریت 

قالیشویی.

  شهرهاي گمشده
این بردگیم با نام شــهرهاي 
گمشــده )lost cities( یك 
بازي چهارنفره و اكتشــافي 
است. در این بازي بردگیمي، 
شما شــهرهاي گمشده مثل 
هیمالیا، جنگل باراني برزیل، 
كویر، آتشفشان هاي باستاني 
و قلمرو نپتون و شــبیه آن را 
باید كشف و به انبار خودتان 
منتقل كنید تا امتیازهایي كه 
درنهایت به دســت مي آورید، 
بیشتر از بقیه باشــد. در این 
بازي شما 110كارت اكتشاف 
دارید كه هركــدام به ارزش 
صفــر تــا 10 و از هــر كدام 
2عدد در 5رنــگ در اختیار 
دارید. بسته بردگیمي شما با 
25تایل رویداد، 4ست مهره، 
64توكن امتیــاز، 27توكن 
ســاختگي و دفترچه قوانین 
كامل مي شود تا بتوانید بازي 
كاملــي را تجربــه كنید. در 
این بازي شــما با شمارش و 
مدیریت كارت هاي در اختیار 
و اســتراتژي و البته شانس، 
مي توانیــد امتیازهاي خوبي 
بیاورید. مسیرهاي مختلفي 
وجود دارد كه هركدام در انتها 
به یك شهر گمشده مي رسد. 
بازیكن یك كارت از شــماره 
صفر تــا 10 از رنــگ مربوط 
به آن شــهر را بازي مي كند 
تا بتواند كاشــفان خودش را 
حركت بدهــد. قلق بازي هم 
چنین اســت كه باید ابتدا با 
كارت هایي با امتیازهاي كمتر 
شروع كنید، چراكه قانون این 
اســت كه در مراحل بعدي، 
كارتي كه بازي مي كنید باید 

بزرگ تر از قبلي باشد.

شبیه قالیشویی مشتاق

كاشفان بزرگ

خیابان آذریزدی 
در یزد

به یاد مرحوم 
مهدی آذریزدی، 
پدربزرگ قصه گوی 
همه فرزندان 
ایران، خیابانی 
در شهر یزد به 
نامش نامگذاری 
شده است. در 
خیابان آذریزدی 
كه در نزدیكی 
محل زندگی و 
محل خاكسپاری 
این نویسنده 
خاطره ساز 
بچه های ایرانی 
قرار دارد، تندیسی 
از او هم نصب 
شده تا هم مردمان 
یزد و هم مسافران، 
با این افتخار شهر 
یزد بیشتر آشنا 
شوند

پنجشنبه

شماره 101
6 آذر 1399 

پرنیان سلطانی

»شاخص ترین اثر مهدی آذریزدی یا شناسنامه و برند او، مجموعه كتاب های قصه های خوب برای بچه های خوب است.«؛ 
بردستانی صحبت هایش درباره نویسنده قصه گوی بچه ها را اینطور شروع می كند و با اشاره به چگونگی آشنایی اش با آذریزدی 
ادامه می دهد: »طبیعتا آشنایی من هم با مهدی آذریزدی، از دریچه كتاب و از همان سنین كودكی است. اما سعادتی كه من 

داشتم، همشهری بودنم با ایشان است كه باعث شد وقتی در سال های پایانی عمرش از تهران به یزد برگشت، 
بیشتر و بیشتر با او آشنا شده و این افتخار را داشته باشم كه مسئول دبیرخانه بنیاد آذریزدی شوم«. 

از آنجا كه آذریزدی هیچ گاه ازدواج نكرد، سال های آخر عمرش را به تنهایی روزگار می گذراند. از 
سال های 83 و 84، پای بردستانی بیشتر از قبل به خانه این قصه گوی شیرین بیان باز شد. برایش 
روزنامه می خرید و به خانه اش می برد و هر وقت پیرمرد سر حوصله بود، پای صحبت ها و خاطراتش 

می نشست كه در ادامه بخش هایی از آنها را برایمان تعریف می كند.

روزی كه آذریزدی جلد اول كتاب قصه های خوب برای بچه های خوب را تمام كرد 
و آن را به یكی از انتشاراتی ها نشــان داد، كتابش را رد كردند و گفتند خوب نیست! 
مرحوم آذریزدی در بخشی از زندگی نامه اش درباره این كتاب می نویسد: »جلد اول 
قصه های خوب برای بچه های خوب را شب ها در حالی می نوشتم كه توی یك اتاق 2در 
3زیرشیروانی زندگی می كردم، با یك المپای نمره دیواركوب. خیلی هم می ترسیدم 
كه مبادا كتاب خوبی نشود و مرا مسخره كنند. اتفاقا آن را اول بار به كتابخانه ابن سینا 
سر چهارراه مخبرالدوله دادم و آن را بعد از مدتی پس دادند و رد كردند. گریه كنان آن 
را پیش آقای جعفری، مدیر انتشارات امیركبیر در ناصرخسرو بردم. ایشان حاضر شد 
آن را چاپ كند. وقتی یك سال بعد كتاب درآمد، دیگران كه اهل مطبوعات و كار كتاب 
بودند، گفته بودند خوب است و آقای جعفری پیوسته جلد دوم آن را مطالبه می كرد«. 

چه كسی باورش می شود یكی از بارزترین وجوه شخصیتی مردی 
كه در زندگی سختی های فراوانی تحمل كرد و یك عمر تنها بود، 
شوخ طبعی و طنزپردازی باشد؟ وقتی از بردستانی می خواهیم 
برایمان بیشــتر از روحیات خالق قصه های كودكی مان بگوید، 
شــوخ طبعی، ســادگی، مهربانی، صفا و صمیمیتــش را مثال 
می زند و می گوید: »مهدی آذریزدی یك كودك 88ســاله بود! 
كودك درونش به معنای واقعی كلمه فعال و سرزنده بود. یك آدم 

صاف و ساده و صمیمی بود كه بچه ها را خیلی دوست داشت«.

جدا از كتاب هایی كه مهــدی آذریزدی برای بچه ها نوشــت و 
نشــان از عشــق و عالقه اش به بچه ها دارد، بردستانی می گوید: 
»به معنای واقعی كلمه عاشق بچه ها بود. وقتی در جمع كودكان 
قرار می گرفت، مخصوصا وقتی كتابش را هم دست آنها می دید، 
می توانستیم شور، شــوق، اشك، بغض، شــادی، شعف، لذت، 

رضایت، پرواز و... را در وجود او در یك قاب ببینیم!«

قصه های خوب برای بچه های خوب یك مجموعه 8جلدی است. اما 
بردستانی می گوید گویا مرحوم آذریزدی جلد نهم آن را هم نوشته 
بود ولی هیچ وقت فرصت نشر آن به وجود نیامد. ضمن اینكه به گفته 
بردستانی، این نویســنده محبوب بچه های ایرانی، فرهنگ لغت 

واژگان یزدی هم دارد كه امیدوار است آن هم روزی منتشر شود.

مرحوم آذریزدی عاشق مطالعه بود؛ تا جایی 
كه دور تــا دورش را كتاب گرفته بود و همه 
ســرگرمی هایش در كتاب خواندن خالصه 
می شد. با اینكه شبانه روز كتاب می خواند، 
اما می گفت می ترسم عمرم به پایان برسد و 
حسرت كتاب های نخوانده را با خود به همراه 
داشته باشم! بردســتانی می گوید: »كتاب 
می خواند، كتاب می نوشت و اساسا در كتاب 
زندگی می كرد. هیچ جایــی از زندگی او را 
نمی توانید پیدا كنید كه در آن كتاب وجود 
نداشته باشــد«. و بعد ادامه می دهد: »یكی 
از شــوخی های همیشــگی اش این بود كه 
می گفت همیشه دعا می كنم خدا بچه ها را 
زیاد كند. البته بچه هایی كه كتاب بخوانند، نه 
بچه هایی كه فوتبال بازی كنند! چون وقتی 
بچه ها كتابخوان باشــند، قاعدتا كتاب های 
من را می خرند، من هم با پولــی كه از این 
راه در می آورم، می روم بــرای خودم كتاب 
می خرم«. اما یكی دیگر از عالقه مندی های 
آقای نویســنده، نامه نگاری بود. بخشی از 
این نامه ها كه آذریــزدی به افرادی ازجمله 
ایرج افشار، محمدرضا سرشار، امیركاووس 
باالزاده و... نوشــته، توســط همین آقای 
بردستانی و دوســتانش در دبیرخانه بنیاد 
آذریزدی كتاب شده؛ نامش را هم گذاشته اند 

»پسر شهرزاد«!

مهدی آذر یزدی كه نامش برای همه ما با مجموعه »قصه های خوب برای بچه های خوب« گره خورده، زندگی پرفراز و نشیب و بسیار سختی داشته؛ زندگی ای كه با تولد در خانواده ای تهیدست و سخت گیر مروری بر زندگی مرد قصه گو
آغاز شد، با كار در مجموعه های فرهنگی و ادبی مانند انتشاراتی ها و روزنامه ها ادامه پیدا كرد و درنهایت در تنهایی و ازدواج نكردن و تشكیل نشدن یك خانواده، به پایان رسید. خودش عادت داشته 
داستان های این زندگی را بنویسد و هر چند سال یك بار آن را به روز كند. در ادامه مهم ترین اتفاقات زندگی پیر قصه گو را با هم مرور می كنیم؛ اتفاقاتی كه خودش هم درباره آنها نظراتی داشته است.

1300

27 اسفند ماه سال 
1300در محله 

خرمشاه یزد به دنیا 
آمد. زندگی نامه آذر 
یزدی اینطور شروع 

می شود: »من روز دوم 
خمسه مسترقه سال 
1300شمسی به دنیا 
آمده ام. 3روز بعدش 

سال 1301شروع شد«.

1308

از 8 سالگی همراه 
پدرش در باغ و زمین 
رعیتی كار می كرد. 
پدرش نمی گذاشت 
به مدرسه برود؛ چون 

به نظرش مدرسه 
دولتی حرام بود! 

خودش می گوید: »من 
مختصری خواندن و 
نوشتن را توی خانه 
از پدرم یاد گرفتم 
و قرآن خواندن را از 

مادربزرگم«.

1314

با اصرار پدرش به 
مدرسه طلبگی خان 
رفت و درس طلبگی 
خواند. اینطور كه 

آذر یزدی می گوید، 
صبح های تاریك به 
مدرسه می رفت و تا 

طلوع آفتاب پیش یك 
روحانی، عربی خواندن 

را شروع كرد.

1321

در 20سالگی برای 
كار، سر از دومین 
كتابفروشی شهر 

یزد درآورد و خیلی 
زود راهی تهران شد. 
خودش درباره این 

اتفاق و آشنایی اش با 
نویسندگان و شاعران و 
اهالی ادب می نویسد: 
»دیگر گمان می كردم 

به بهشت رسیده ام. تولد 
دوباره و كتاب خواندن 

من شروع شد«. 

1327

آذر یزدی در این سال 
در یك عكاسی كار 
می كرد كه متوجه 

پسر بچه 8 -7ساله ای 
می شود كه ناامید 
از گرفتن كار روی 

پله های عكاسی گریه 
می كرد. او با پیشنهاد 
همكارش، او را پسر 

خود می نامد و از آن به 
بعد فرزندخوانده ای 
به نام محمد صبوری 

داشت.

1335

از وقتی به تهران آمد، 
در چاپخانه علمی، 
كتابفروشی های 
خاور، ابن سینا، 

امیركبیر و...  به شغل 
غلط گیری نمونه های 
حروفچینی شده یا 

تصحیح كتاب مشغول 
بود تا اینكه از سال 
1335با نوشتن 

»قصه های خوب برای 
بچه های خوب« رسما كار 

نویسندگی را آغاز كرد.

1345

با جلد سوم قصه های 
خوب برای بچه های 
خوب در این سال از 
یونسكو لوح تقدیر 

دریافت كرد و جلدهای 
چهارم و پنجم این 

كتاب از سوی شورای 
كتاب كودك در 
سال های 1345و 

1346به عنوان كتاب 
ویژه سال شناخته شد.

1373

بعد از حدود 50سال 
زندگی در پایتخت، 

دوباره به یزد برگشت 
و در خانه پدری اش 
به سكونت پرداخت. 
اگرچه مدتی بعد از 

تصمیمش پشیمان شد، 
اما دیگر توان جابه جایی 

نداشت و به همین 
دلیل تصمیم گرفت در 

زادگاهش بماند.

1379

در این سال به دلیل 
نگارش قصه های 

قرآنی برای كودكان 
و نوجوانان، به عنوان 

»خادم القرآن« مفتخر 
شد؛ عنوانی كه تا آخرین 
روزهای زندگی اش در 
این دنیا مایه مباهاتش 

بود و همواره به آن 
افتخار می كرد.

1388

به كرج آمد و مهمان 
منزل فرزندخوانده اش 
شد تا نوشتن را از سر 
گرفته و دو كارش را 
كامل كند. اما پس از 

تصادفی كه برایش اتفاق 
افتاد، راهی بیمارستان 
آتیه تهران شد و در 
هجدهم تیرماه سال 
1388با یك دنیا قصه 
كه در دلش بود، از دنیا 

رفت.

1392

اما زندگی راوی قصه های 
خوب برای بچه های 
خوب با درگذشتش 
متوقف نشد. در سال 
1392شورای عالی 
انقالب فرهنگی بنا 
بر پیشنهاد شورای 

فرهنگ عمومی، 18تیر 
را به عنوان روز ادبیات 
كودك و نوجوان در 

كشور اعالم كرد تا نام و 
یاد پدر ادبیات كودك 
و نوجوان ایران همیشه 

زنده بماند.

  مصطفی رحماندوست

مدرسه نرفت اما برای مدرسه رفته ها 
كتاب نوشت

تیرماه ســال 1388، زمانــی كه مهدی 
آذر یزدی به رحمت خــدا رفت، مصطفی 
رحماندوست، شــاعر »صد دانه یاقوت« 
در مراسم تشــییع پیكر بابای قصه گوی 
چندین نســل از بچه های این ســرزمین 
گفت: »آذریزدی كســی بود كه مدرسه 

نرفت اما برای مدرسه رفته ها كتاب نوشت. به قول خودش سوادی نیاموخت، 
اما سه نسل پشت سر هم كتاب هایش را خواندند«. این شاعر نام آشنا درباره 
كار بزرگ مهدی آذریزدی نظر جالبی دارد؛ »كمترین كمك آذریزدی به 
بچه ها این بود كه در دوره ای كه همه فكــر می كردند متون كهن غیرقابل 

دستیابی است، آنها را عمومی كرد و در اختیار بچه ها قرار داد«.

  محمدعلی اسالمی ندوشن

چند نسل با قصه های آذریزدی 
زندگی كردند

محمدعلی اسالمی ندوشــن، نویسنده، 
منتقد و مترجم ایرانی نیز درباره اثرگذاری 
آذریزدی در جامعه می گوید: »3-2 نسل 
جدید ما با قصه هایی كه مهدی آذریزدی 
از البه الی كتاب های قدیمی بیرون آورد، 
زندگی كردند«. این پژوهشگر نام آشنا ادامه 

می دهد: »بازنویسی مهدی آذریزدی از قصه هایی كه از متون كهن استخراج 
می كرد، برای نسل های جدید ما بسیار آموزنده و اثربخش بوده است. كاری 
كه آذریزدی در این سال ها انجام داد، كاری بسیار مفید بود كه كمتر كسی 
به این موضوع پرداخت و او جزو نخستین كسانی بود كه به بازنویسی متون 

كهن برای كودكان توجه نشان داد«.

نقل قول
  نگاهی به كارنامه پر و پیمان آذریزدی

پیشگام در بازنویسی آثار كهن به زبان كودكانه
بی شك مهدی آذریزدی، بنیانگذار ادبیات كودك و نوجوان در ایران است و به حق روز درگذشت 
او را روز ملی ادبیات كودك و نوجوان نامگذاری كرده اند. این نویسنده نام آشنا و خاطره انگیز برای 
همه بچه های ایرانی از دهه های 20و 30تا امروز كه عنوان »پدر ادبیات كودك و نوجوان ایران« را بر 
دوش دارد، آثار ارزشمندی در این حوزه از خود به یادگار گذاشته كه قطعا مهم ترین آنها مجموعه 
»قصه های خوب برای بچه های خوب« است. این مجموعه 8جلدی كه درواقع بازنویسی آثار كهن 
و آموزنده ایرانی به زبان كودكانه اســت، شــامل دفترهای »قصه های كلیله و دمنه«، »قصه های 
مرزبان نامه«، »قصه های سندبادنامه و قابوس نامه«، »قصه های مثنوی مولوی«، »قصه های قرآن«، 
»قصه های شیخ عطار«، »قصه های گلستان و ملستان« و »قصه های چهارده معصوم« می شود كه 
تاكنون به زبان های اسپانیایی، ارمنی، چینی و روسی ترجمه شده است. جدا از مجموعه قصه های 
خوب برای بچه های خوب، آذریزدی كه او را پرتیراژترین نویسنده تاریخ ادبیات كودك و نوجوان 
ایران می دانند، مجموعه ده جلدی »قصه های تازه از كتاب های كهن« را هم از خود به یادگار گذاشته 
كه شامل دفترهای »خیر و شر«، »حق و ناحق«، »ده حكایت«، »بچه آدم«، »پنج افسانه«، »مرد و 
نامرد«، »قصه ها و متل ها«، »هشت بهشت«، »بافنده داننده« و »اصل موضوع« است. از دیگر آثار 
پدربزرگ مهربان و قصه گوی ایرانی ها می توان به »گربه ناقال«، »شعر قند و عسل«، »مثنوی بچه 
خوب«، »قصه های ســاده برای نوآموزان«، »گربه تنبل«، »قصه های پیامبران« و حتی »تصحیح 
مثنوی مولوی«، »خودآموز مقدماتی شــطرنج«، »خودآموز عكاسی برای همه«، »تذكره شعرای 

معاصر ایران«، »دستور طباخی و تدبیر منزل« و... اشاره كرد.

آثار



معمای آتن و خشایاریونانی یا ایرانی؟

از باستان تا فیلم سیصد

فرماندهی بزرگ

زنی كه رأی شاه را برگرداند

حتماً باید آرتمیس باشد

برخی ها می گویند كه نام آرتمیس از اســاطیر یونان باســتان گرفته 
شده است. در این تاریخ اســاطیری، آرتمیس را الهه شكار و طبیعت 
و پاكدامنی و... می دانســتند. اما گروهی دیگر را عقیده بر آن است كه 
این نام، از ریشه های ایرانی چون آرتا، آرت یا آرته گرفته شده است. او 
را نخستین زن دریاساالر جهان دانســته اند كه ایرانی بوده است. البته 
برخی هم در ایرانی بودن او شبهه وارد می كنند و او را یونانی می دانند. او 
را همچنین ملكه منطقه هالیكارناس در كاریا دانسته اند. شاید به خاطر 
همین اصالت اوست كه ایرانی بودنش را زیر سؤال برده اند. سرزمین كاریا 
جایی در كرانه دریای اژه واقع شده و زمان هخامنشیان، یكی از شهرب ها 
یا ســاتراپی های ده گانه این امپراتوری بوده. در نتیجه سربازان آن هم 
جزو سربازان بزرگ ترین امپراتوری جهان بوده اند. اما نكته اینجاست كه 
ارتش هخامنشی، ارتشی متشكل از قومیت ها و نژادهای مختلف بوده كه 
صرفاً وفادار به پادشاه بوده اند. همین نقطه ضعف هم بود كه اسكندر از 
آن در جنگ علیه داریوش سوم به خوبی استفاده كرده و به محض اینكه 
در جنگ گوگمل، مركز ارتش ایران را خالی دید با سواره نظام خود به 
سمت محل استقرار پادشاه حركت كرد؛ چرا كه می دانست با كشتن یا 
فراری دادن داریوش سوم، ارتش او كه بر مبنای وفاداری به شاه تشكیل 
شده، از بین خواهد رفت. شاید به همین دلیل باشد كه برخی، اصرار بر 

یونانی بودن این دریاساالر دارند.

آتن سرانجام به دست خشایارشاه فتح شد. گزارش هایی هم از رفتارهای 
ایرانی ها و شهرسوزی و... نقل شــده كه در این مورد هم جای اما و اگر 
وجود دارد؛ چرا كه غالباً توســط مورخان یونانی و غربی مطرح شده. 
می گویند كه در این نبرد، نیروی زمینی ایران شــامل 800هزار پیاده 
و 80هزار ســواره بوده؛ در كنار 1200ناو جنگی و 300كشتی ترابری 
نیروی دریایی؛ به نوعی عظیم ترین ارتشی كه تا آن زمان دنیا به خودش 
دیده بود. البته درباره این عدد و رقم ها هم روایت هایی تا 3-2 میلیون 

نفر هم وجود دارد كه حاال ما حد وسط را درنظر گرفتیم.

در یكی از جنگ های خشایارشاه علیه یونانیان، البته ایرانیان كاری از 
پیش نبردند. برخی گفته اند كه یونانیان به همین دلیل سروقت اهالی 
كاریا، همان جایی كه آرتمیس از آنجا برخاســته و شاه ایرانی را كمك 
رســانده بود، رفتند. مردان كاریایی را كشتند و زنان شان را به بردگی 
بردند. گفته می شود آنها حتی زمانی كه خشایارشاه هم درگیر بابل و 
مصر بوده، به قلمرو ایرانیان حمله آورده و شهرســوزی و قتل و غارت 
كرده بودند و یكی از دالیل حمله ایرانیــان، همین امر بوده. یونانی ها 
خیلی هم دنبال آرتمیس گشتند حتی توانستند محاصره اش كنند، ولی 
فرار كرده و خودش را به ساحل رساند. در فیلم های ساخته شده توسط 
هالیوود و... هم البته به این زن اشاراتی شده است؛ مثل اینكه یتیم بوده 

و به همین دلیل از یونان به ایران رفته است.

جدال باستان  گرایان و منتقدان
درباره شخصیت و وجود داشتن یا نداشتن آرتمیس، 
بین عالقه مندان به ایران باســتان و البته منتقدان به 
این رویكرد هم گاهی بحث هایی صورت گرفته است. 
منتقدان باستان گرایی در ایران، معتقدند كه شخصیتی 
به نام آرتمیس در منابع ایرانی وجود نداشته و هر چه از 
این زن می دانیم، مربوط به منابع یونانی اســت. درباره 
رویكرد اخالقی او هم البته امــا و اگرهایی وارد می كنند؛ 
مثل اینكه عاشق مردی شد و چون این مرد به او بی توجه 
بود، چشمان معشوقه اش را در آورد. می گویند كه آخرش 
هم خودكشــی كرده و كاًل آدم جالبی نبوده و حتی وقتی 
جنگ با یونانیان در جایی گره خورده و به نفع غیرایرانی ها 
بود، به هخامنشیان هم خیانت كرده و برای نجات خودش 
یك كشــتی ایرانی را همراه با خدمه اش غرق كرد. البته 
مدافعان نیز می گویند كه این موارد از تاریخ نویسان یونانی 
كه در كل از ایران متنفر بوده انــد، به جا مانده كه طبیعی 
است خوب  ایرانی ها را نمی گفتند و مدام درصدد تحقیر 
آنها بوده اند. در نهایت اینكه باید اشاره كرد این یك اشكال 
بزرگ است كه ما از تاریخ باستان خودمان اطالعات كمی 
داریم و به واسطه روایت توسط غیرایرانی ها، احتمال تغییر 
واقعیت هم وجود داشته. كوتاه سخن اینكه، نه با قطعیت 
می توان این بحث های مطرح شده را دانستنی های كامل و 

درست دانست، نه می شود آنها را رد كرد.

گفته می شــود كه آرتمیس در نبردی به نام ســاالمیس در 
480ســال پیش از میالد )یعنی 2500سال پیش(، فرمانده 
نیروی دریایی ایــران بوده. ظاهــراً كه به زمان پادشــاهی 

خشایارشاه مربوط اســت. او در آن هنگامه، فرمانروای منطقه 
هالیكارناس هم بوده كه ظاهــراً در جزیره كرت به دنیا آمده بود. 

فرمانده خوبی هم بوده، طوری كه گفته می شــود حتی هرودت، 
مورخ معروف یونانی هم ســبك فرماندهی او را ســتوده اســت. این 
مورخ درباره اش گفته كه هیچ كــدام از فرماندهان ایرانی به اندازه او، 
به خشایارشاه كمك و مشــاوره به درد بخور نداده اند. تا اینكه فرمان 
جنگ علیه یونان صادر می شود كه قرار بوده جنگی دریایی باشد. او 
هم كه در منطقه ای از حاشیه دریای اژه، تركیه كنونی، زندگی می كرد 
با5   كشــتی جنگی به نیروی دریایی ایران پیوست تا كمك حال شاه 

هخامنشی باشد.

گفته شده كه خشایارشاه همه فرمانروایان مناطق ده گانه تحت امرش 
را فرا خواند تا مثاًل شور و مشــورتی كند. قرارش بر این بود كه علیه 
یونانی ها جنگ دریایی به راه بیندازد. همه چون از شاه یك جورهایی 
می ترســیدند، جنگ دریایی را تأیید كردنــد، اال همین آرتمیس. او 
گفت كه مشكلی با جنگ ندارد و بارها شــجاعتش را ثابت كرده ولی 
چرا باید وارد جنگی بشویم كه در آن یونانی ها از ما بهتر جنگ دریایی 
می كنند؟ گفت بهتر نیست یك راه خشــكی پیدا كنیم؟ خشایارشاه 
 هم برخالف انتظار دیگران، نه تنها با او برخوردی نكرد، كه نظرش را 

تأیید كرد.

در جایی از جنگ علیه یونانیان، كار گره خورده بود. یونانیان هم دنبال آرتمیس بودند تا او را بگیرند و بكشــند. ایرانی ها هم از 
دور نظاره گر این نبرد بودند. به نظر می رسید كه این دریاساالر گیر افتاده و راه فراری نخواهد داشت و مرگش حتمی است. او هم 
حیله ای به خرج داده و یكی از كشتی های ایرانی را غرق كرد تا طرف یونانی فكر كند كه با یك نیروی خودی طرف است. حیله 
او گرفت و یونانی ها پی كارشان رفتند تا دنبال آرتمیس، در مسیرهای دیگر بگردند. خشایارشاه از این قضیه خیلی تعجب كرده 
بود. اطرافیان به او گفتند مشاهده می كنید آرتمیس چقدر خوب می جنگد؟ پرسید از كجا معلوم كه او باشد؟ گفتند این شیوه 

جنگی یك زن می تواند باشد.

درباره نخستین دریاساالر زن ایرانی كه زمان خشایارشاه، از فرماندهان ارشد او بود

آرتمیس؛ افسانه یا واقعیت؟

13رصد خانه

وقتی كه پای افتخارات ملی و تاریخی به میان می آید، یكی از سریع ترین گزینه هایی كه معموالً ایرانی ها رو می كنند، 
آرتمیس است؛ نخستین دریاساالر زن تاریخ. بعد هم كلی پیرامون آن مانور می دهند كه بله، نخستین بانوی دریاساالر 
متعلق به این مرز و بوم بوده است. اما درباره آرتمیس چه می دانیم و چقدر دانسته های ما قطعی است؟ متأسفانه در 
حوزه تاریخ، ما مشكالت زیادی در مورد روزگار پیش از اسالم داریم. این امر چند دلیل دارد؛ یكی از دالیل بزرگ آن، 
شفاهی محوربودن فرهنگ ایرانی بوده؛ برخالف فرهنگ یونانی و اروپایی و حتی شرق دور. به همین دلیل اطالعات 
كمی به نسل های بعدی منتقل می شد. دلیل بعدی هم این بود كه هر امپراتوری كه از راه می رسید، نسبت به پادشاهان 
پیش از خودش نفرت و كینه داشته و اجازه نمی داد تاریخ آنها كامل منتقل شود. بحث بعدی هم كه حمله اسكندر و اعراب به ایران و مخالفت 

با مظاهر ایران باستان بوده است. به همین دالیل دانسته های ما از ایران باستان اندك است. اما در این میان، تكلیف آرتمیس چه می شود؟

خانه گردی

  ترافیك ریدر
یكــی از بازی هــای خیلــی 
خوش دست و دوست داشتنی 
موتور و ماشین، می تواند همین 
»ترافیك ریدر« باشــد. اساساً 
این ژانر از بازی ها عالقه مندان 
زیادی دارد و بــه همین دلیل 
هم بازی هــای زیــادی با این 
موضوعات ایجاد می شود. در این 
بازی اندرویدی، شما با مجموعه  
زیادی از موتورسیكلت ها روبه رو 
بوده و به صورت اول شــخص 
بازی می كنید. بدین ترتیب كه 
خودتان پشــت فرمان نشسته 
و در حــال رانندگی هســتید. 
همه  چیــز هــم در بزرگراهی 
اتفاق می افتد كه حاال می تواند 
حالت هــای مختلف به خودش 
بگیرد. در هر كدام از این حالت ها 
نیز واكنش های شــما متفاوت 
خواهد بود. گاهی الزم است كه 
سرعت تان را كم كنید و گاهی 
نیز باید با سرعت بیشتری بروید 
و حتی گاهی باید الیی كشیده 
و مانور هم بدهید. در مجموع، 
نوع موتورسیكلتی كه انتخاب 
می كنیــد در كنار ســرعت و 
وضعیت شلوغی بزرگراه، تكلیف 
شما را روشــن می كند كه باید 
چه كار كنید. این بازی از حیث 
گرافیك و مدل  ســازی جاده ها 
و نیز محیط پیرامون بازی، جزو 
شاخص ترین ها بوده و می توانید 
حسابی از آن لذت ببرید. غالب 
كاربران از گرافیــك و محیط 
پیرامون آن رضایت كامل داشته 
و این بازی را پیشنهاد می كنند. 
فقط گاهی شنیده می شود كه 
انتخاب بیشتر موتورسیكلت ها 
و حالت هــا، نیاز بــه پرداخت 
پول هم دارد كه شامل اپ های 

خارجی دانلود بازی است.

  رئال فوتبال
رقابت های ورزشــی به واسطه 
هیجانی كه در ذات خودشــان 
دارند، یكی از بهترین گزینه ها 
برای مدل سازی در بازی های 
رایانه ای هســتند. بــه همین 
دلیل اســت كه بازی ســازان 
معموالً ســعی می كنند كه از 
ایــن رقابت های ورزشــی در 
بازی های خودشــان استفاده 
زیادی ببرند. فوتبال هم كه در 
این میانه، گل سرسبد گیم های 
رایانــه ای، موبایلی و... اســت. 
بازی »رئال فوتبــال« هم در 
همین فضا شكل گرفته است. 
در این بــازی شــما به عنوان 
بازیكن اصلــی، تیم و بازیكنان 
و شرایطی را در اختیار دارید كه 
باید نتیجه شان، منجر به ارتقای 
تیم و برنده شدن در رقابت ها و 
در نتیجه تبدیل شدن به یكی از 
بهترین تیم های جهان شود. به 
همین منظور شما می توانید نوع 
و چیدمان بازیكنان تان را عوض 
كنید. از سوی دیگر می توانید 
نوع مدیریــت، تمرین ها و... را 
هم تعیین كنیــد و در نهایت 
در رقابت ها پیروز شــوید. شما 
همچنین باید پرچم، استادیوم 
خصوصی، برنامــه تمرینی و... 
تیم را درنظر داشــته باشید تا 
در ادامه مسیر، موفقیت هایی 
كه به دســت می آورید، از شما 
یك تیم محبوب و بزرگ بسازد. 
البته همه  چیز به این سادگی ها 
هم كه فكر می كنید، نیســت؛ 
گاهی خوب تمریــن نكرده یا 
وضع روانی تیم خوب نیست و 

نتیجه نمی گیرید.

تنها در بزرگراه

تیم داری كنید

پنجشنبه

شماره 101
6 آذر 1399 

یادبود حماسه چالدران
آرامگاه سیدصدرالدین، در یكی از روستاهای چالدران واقع شــده است؛ جایی كه به بنای 
یادبود چالدران هم معروف اســت. این یادبود در جاده روســتایی گل اشاقی به سعدل واقع 
شده. این یادبود به یاد رشــادت های ایرانیان در جنگ سرنوشت ساز چالدران بنا شده است. 
این جنگ در شهریور سال 893شمســی اتفاق افتاد و با وجود اینكه ایرانیان در آن شكست 
خوردند، اما خیلی جانانه جنگ كردند و شكست آنها صرفاً به دلیل كمبود توپ ،تفنگ و ادوات 
 نظامی بوده. در این جنگ سیدصدرالدین صفوی و 27هزار سربازش جان باختند. نام كامل او 
م میر سیدشریف الدین علی صدر قاضی عسگر شیرازی بود؛ یكی از فرماندهان بسیار خوشنام 
صفوی؛ سلسله ای كه به همت شاه اسماعیل تازه در ایران پا گرفته بود تا به آشفتگی های آن سر 
و سامان ببخشد. در این محل مجسمه ای هم وجود دارد كه می گویند متعلق به شاه اسماعیل 
اول است. در نهایت اینكه این بنای یادبود در میان كوهستان های چالدران، یكی از نمادهای 

وطن پرستی ایرانیان محسوب می شود.

یك عكس

قاهره اندازه یك محله شیراز هم نبود
شــیراز، هنوز هم برای ما ایرانی ها و البته 
گردشگران خارجی شــیراز است و باشكوه 
و زیبــا و چشــم نواز؛ همراه با نشــانه ها و 
نمادهایــی از تاریخ كهن ایــران و جهان. 
شهر شعر و درختان ســر به فلك كشیده 
و گلســتان های زیبا و... . این شهر از همان 
دوره گذشته با زیبایی هایش  نظر خارجی ها 
را به خودش جلب كرده بود. ژان باتیســت 
تاورنیه، سیاح معروف فرانسوی كه روزگار 
صفویه هم بارها به ایــران آمده بود، درباره 
این شهر هم نوشته است. شیراز با توصیف 
این سیاح معروف را به قلم ساده خودمانی 
امروزی، مطالعه می كنیم. »شــیراز در كل 
در یك منطقه جلگه ای واقع شــده است. 
اطراف این منطقه جلگه ای را كوهستان های 
خشــك گرفته اند؛ كوه هایی تمام سنگی. 
درخت و پوشــش گیاهــی هــم در این 
كوهستان ها به چشم نمی خورد. زمین های 
شیراز قطعاً خوب و حاصلخیز است. مدرسه 
امامقلی خــان هم با چند مســجد آجری 
چشم نوازی می كند. مسجد شاهچراغ هم 
كه چشم و چراغ این شهر است و به خوبی از 

آن مراقبت می شود.
شیراز چند دستگاه شیشه گری هم دارد كه 
بطری هایی برای گالب و عطر می سازند تا 
شهروندان اســتفاده كنند. اینها همچنین 
ظرف های مخصوص ترشــی هم می سازند 
كه بــه همه جــای دنیا صادر می شــود؛ از 
هند گرفته تا ســوماترا و... . در این شــهر، 
چشم ام به انواع مربا ،ترشــی و... افتاد؛ كه 
جزو خوردنی های خوب این شهر است. انواع 
مربای لیمو ،گالبی، سیب ، آلو ، بادام سبز، 
گیالس و... خوب می پزند. هندی ها كه در 
سرزمین های خود چنین میوه هایی ندارند، 

بخش زیادی از این مرباها و ترشــی ها را به 
آنجا می برند تا تجارت خوبی داشته باشند. 
چون هندی ها مواد حیوانی مصرف ندارند، 
این دســت میوه ها و فراورده های گیاهی و 

طبیعی خیلی برایشان خوشایند است.
در جنــوب غربی شــیراز، تپــه ای از كوه 
بزرگ ایــن حوالی هم جدا شــده كه روی 
آن می توان آثار 3معبد بــزرگ را دیده كه 
روزگاری مربوط به خدایان آنها می شــده. 
یكی از  این درگاه هــا و معبدها هم كه قباًل 
وجود داشته، خراب شــده«. اوژن فالندن، 
دیگر جهانگــرد فرانســوی هــم حوالی 
1220شمســی، از این شــهر و مردمانش 
چنین گفته:»این شهر كه مركز استان فارس 
است، همیشه از پیشــرفته ترین شهرهای 
ایران محسوب می شــده. سالح سازی آن 
هم شهره است. مردمش از دیگر اهالی ایران 
دوست داشتنی تر به نظر می رسند و راحت با 
آنها ارتباط می گیرید. آنها فارسی را از دیگر 
ایرانی ها بهتر حرف می زنند. البته در زمانه 
قجرها، دیگر این شهر شكوه گذشته را ندارد؛ 
چرا كه حافظ و سعدی، دو تن از بزرگ ترین 
شاعران ایرانی اهل اینجا هستند. شیرازی ها 
هنوز از عظمت گذشــته این شهر صحبت 
می كنند. آنها می گویند زمانی كه شیراز ما 
شــیراز بود، قاهره حتی به اندازه یك محله 
این شهر هم به حساب نمی آمد. اهالی این 
شهر10 هزار نفر را شــامل می شوند كه در 
12محل زندگی می كنند. این شهر 6دروازه 
بزرگ دارد و در میانه شهر هم ارگ بزرگی 
واقع شده كه یادگار كریم خان زند است. بازار 
شهر كه كریم خان ساخته، هنوز هم چشم و 
چراغ آن است. شاهچراغ هم كه مشهورترین 

بنای شهر محسوب می شود«.

یك سفر نامه

شكست بزرگ بعد از پیروزی بزرگ
در سپتامبر 1944میالدی بود كه یك ارتشبد 
انگلیسی، آیزنهاور را راضی كرد تا عملیاتی در 
جنگ جهانی دوم صورت بگیرد. این عملیات 
چه بود؟ اینكه 5پل حیاتی در منطقه هلند 
را یكبــاره فتح و بتوانند ضربــه ای كاری به 
نازی ها وارد كننــد. او در واقع چنین درنظر 
گرفته بــود كه با چنین نقشــه ای، با كمك 
نیروهای پیاده و چتربازان و... به ســرعت از 
راین گذشته و بتواند حتی به جنگ جهانی 
دوم پایان بدهد. البته نقشــه خوبی بود، اما 
آیزنهاور معتقد بود كــه این ژنرال نمی تواند 
چنین كار بزرگــی را انجام بدهــد. ولی در 
رودربایستی چرچیل، قبول كرد كه چنین 
فرصت را به منت گمری بدهد. نقشه چنین 
بود كه چتربازان روی ایــن پنج پل حیاتی 
فرود آمده و همزمــان، تانك ها و پیاده نظام 
هم شروع به پیشروی كنند. نام عملیات را هم 
گذاشتند ماركت گاردن. انگلیسی ها و دیگر 
دوستان شان تصور می كردند بعد از شكست 
آلمان هــا در نرماندی، یك شكســت دیگر 
می تواند كارها آنها و جنگ را برای همیشــه 
یكســره كند. در حین این عملیات، یكی از 
نیروهای جاسوســی متفقین متوجه فاصله 
معنادار پل چهارم و پنجم شد. به اطالعات او 
توجهی نشد. ضمن اینكه نقشه های جاسوسی 
به دســت آمده از منطقه هلند و پیرامون آن 
نیز كامل نبود. در نهایت اینكه این عملیات 
نیــز، از یكی از اصول حیاتــی عملیات های 
نظامی تخطی كرده بود؛ اصل ســادگی. این 
نقشــه به قدری پیچیده بود كه حتی خود 
فرماندهان هم از كلیت قضیه، تصویر كاملی 
نداشتند. تصورش را كنید كه هزاران چترباز 
باید روی منطقه هلند و حوالی این پل ها فرود 
می آمدند، همزمان تانك هــا و پیاده نظام به 

منطقه می رسیدند، سپس بمباران ها شروع 
می شد و... . نقشه انصافاً خیلی پیچیده بود. 
چنین بود كه یكی از شكســت های بزرگ 
متفقین با تلفات زیاد اتفــاق افتاد؛ به دلیل 
تخطی از اصل سادگی در عملیات های نظامی 
و اطالعات غلط جاسوسی از منطقه. چتربازان 
در مناطقی دورتر از مناطــق درنظر گرفته 
شده و پل ها فرود آمدند. تنها سالحی هم كه 
داشتند سالح های سبك بود. در نتیجه باید 
كلی پیاده روی می كردند تا به پل ها برسند. 
از ســوی دیگر حواس متفقین به نیروهای 
آلمانی مســتقر در این حوالی نبود. بخشی 
از بهترین نیروهای زرهــی و رزمی آلمانی 
در آنجا مستقر شده بودند. آلمانی ها خیلی 
زود متوجه حضور و نقشــه متفقین شدند و 
سریع به آنها حمله كردند. خبری از تانك ها 
نبود. پشــتیبانی هم به واســطه نقشه های 
گنگی كه تهیه شــده بود، اتفاق نیفتاد. در 
واقع متفقین با هــزاران چترباز به تله افتاده 
بودند و همچنین نیروهای هوابرد متفقین 
هم به واســطه آتش نازی ها، نمی توانستند 
پشتیبانی خوبی داشته باشند. بدین ترتیب بود 
كه شكست نرمانی، ولی این بار برای متفقین 
اتفاق افتاد. درحالی كه آلمانی ها به سال پایانی 
جنگ و حیات خودشان نزدیك می شدند، 
ولی متفقین به واســطه یك رودربایســتی 
سیاسی و البته اشكال در اجرای نظامی یك 
عملیات و پیچیدگی بیــش از حد آن، ده ها 
هزار نیروی خود را از دست داده و به مواضع 
اولیه خود بازگشــتند. این عملیات امروزه 
در دانشــكده های نظامی جهــان به عنوان 
نمونه ای از عدم سادگی در عملیات و عواقب 
پیچیدگی های بیش از حد در طراحی نقشه 

جنگی تدریس می شود.

یك اتفاق

عیسی محمدی

باركد را اسكن كنيد و 
پادكست اين گزارش 

را ببينيد

 در فیلم 300 )2( به شخصیت آرتمیس نیز پرداخته شده؛ 
فیلمي كه به شدت مورد اعتراض ایرانیان قرار گرفت



سرمایه گذاری در بانك ها و مؤسسات مالی، مزیت هایی دارد 
كه ممكن است برای سالخوردگان عزیزی كه دیگر قدرت و 
حوصله ریســك كردن را ندارند، جالب و خوشایند باشد. 

چند تایی از این مزیت  ها را مرور می كنیم.

  ارزان است
كمترین هزینه شما برای ســرمایه گذاری رفتن به نزدیك ترین بانك و 
انتخاب نوع سپرده  است. این شیوه به نسبت دیگر سرمایه گذاری ها مثل 

بورس یا خرید و فروش ملك و... هزینه بسیار كمتری دارد.

  كم هزینه تر است
وقتی شیوه ای غیراز سپرده گذاری برای سرمایه خود انتخاب می كنید، 
نیازمند دانســتن اطالعات اولیه و در برخی موارد نیاز به خرید لوازم و 
امكانات یا چیزهایی از این قبیل هستید. اما در موقع سپرده گذاری، بانك 
به عنوان وكیل شــما همه این كارها را انجام می دهد و در مقابل از شما 

هنگام پرداخت بهره فقط كارمزد كسر می كند.

  خطر كمتری دارد
زمانی كه شما پول خود را در جیب تان می گذارید و به دنبال راهی برای 
سرمایه گذاری می روید، خطر بیشتری را می پذیرید چون هر اتفاقی كه 
برای سرمایه شما رخ دهد یا در جای اشتباهی سرمایه گذاری شود، شما 
خودتان مسئول هستید و راهی برای بازگشت و احیای پول شما تقریباً 

وجود ندارد یا بسیار هزینه بر است!

  همیشه اصل پول هست
اصل سرمایه یا رأس المال! نكته مهم اینجاست كه شما در هر راهی قدم 

بگذارید چه سود و چه ضرر كنید، باید همیشه این را در گوشه ای از 
فكر خود داشته باشید كه ممكن است نه تنها سود نكنید، بلكه ضرر هم 
كنید و سرمایه تان هم از بین برود. اما اگر سپرده گذاری كنید حتی اگر 

سودی به شما تعلق نگیرد، حداقل اصل پول شما همیشه وجود دارد.

  قابل نقد شدن است
سرمایه گذاری پول شــما را درگیر می كند و برای نقد شدن آن نیاز به 
زمان دارید. هر نوع سرمایه گذاری را كه در ذهن تان مجسم كنید، به طور 
حتم نمی توانید به ســرعت و در عرض چند ساعت پول و سرمایه تان را 
نقد كنید. درحالی كه اگر سپرده داشته باشید فقط كافی است كه پیش 
از درخواست بستن حساب سپرده خود بانك را مطلع كنید؛ آن وقت در 

عرض چند دقیقه پول شما نقد در اختیارتان است.

  سود آن مطمئن است
هدف از سرمایه گذاری در سنین باالتر از میانسالی كسب سودی متوسط 
و كم خطر است. ســپرده بانكی همیشه ســودی را كه به شما متعهد 
شــده پرداخت می كند حتی اگر در مواردی بانك ورشكسته شود )كه 
احتمالش خیلی كم اســت( بانك مركزی حامی و پرداخت كننده سود 

تعهد شده شما یا اصل پول خواهد بود.

اگر بخواهیم از همه جوانب یك موضوع حتی به طور تقریبی آگاه 
شویم، الزم است كه بد و خوب یا به عبارت بهتر عیب و هنرش 
را با هم و به درستی ببینیم. این درست همان چیزی است كه 
ما به دنبال آن هستیم. سپرده گذاری به همان اندازه كه مزیت 
دارد، معایب هم دارد. در واقع ســپرده گذاری در بانك، نوعی 
از سرمایه گذاری  است و در برخی موارد تفاوت های اساسی با 

سرمایه گذاری دارد.

  بیشتر پس انداز است
درست اســت كه بانك به عنوان وكیل از پول شــما نگهداری می كند و از 
پول شما برای ســرمایه گذاری اســتفاده می كند، اما به یاد داشته باشید 
سرمایه گذاری یعنی استفاده از پول و برداشــت از نتیجه آن. یعنی شما از 
پول تان استفاده مستقیم نمی كنید، در عین اینكه ممكن است به اصل پول 

شما ارزشی اضافه شود.

  سود كمی دارد
در شرایط كنونی اقتصاد كه درواقع اوضاعش بر لبه تیغ است، تورم هر روز افزایش 
پیدا می كند. ضمن اینكه داشتن تورم دو رقمی همیشه یك تهدید برای پول و 
سرمایه اندك است. چرا كه تورم تقریباً هر سال یا شاید هم هر ماه باال می رود اما 

شما پول خود را برای مدتی معین با سودی معین در اختیار بانك قرار داده اید.

  رشد نمی كند
سپرده زمانی برای شما سود بیشتری خواهد داشت كه مدت زمان بیشتری 
در دست بانك باقی بماند. درست است كه بانك به عنوان وكیل از پول شما 
نگهداری و از پول شــما برای سرمایه گذاری اســتفاده می كند، اما به یاد 
داشته باشید كه شما هرگز بیش از مقدار تعهد شده سود نمی برید و بانك 
درصورت ضرر یا سود همان مقدار را به شما پرداخت می كند. بنابراین شما 
هیچ وقت به طور مســتقیم در هیچ پروژه ای سهیم نمی شوید و فقط با این 

شیوه پول تان را نگه داشته اید.

  تنوعی وجود ندارد
یكی از مزایا یا به عبارت بهتر تمایل به ســرمایه گذاری ایجاد جذابیت و ارائه 
خدمات مختلف برای جذب سرمایه هاست. یعنی هر قدر جذابیت بیشتر باشد 
سرمایه گذار هم راغب تر به سرمایه گذاری می شود. در سیستم بانكی با توجه 
به شرایط موجود، تنوع چندانی در ارائه خدمات بانكی وجود ندارد و در بیشتر 
مواقع بانك ها یا مؤسسات مالی ســعی می كنند با تغییر سود جذابیت برای 
دارندگان سرمایه به وجود بیاورند و غیراز این راه دیگری را در پیش نمی گیرند.

چهار خانه 14 خانه گردی

  خاتم كاری
به ناچار، بایــد در منزل بمانید 
و ایــام قرنطینــه اجتماعی را 
طی كنید. به همین مناســبت، 
بد نیســت كه هنری هــم یاد 
بگیریــد و داخل خانــه، به آن 
وفادار بمانید و تمرینش كنید. 
یكی از حوزه هایی كــه به این 
مناســبت می توانید حسابی به 
آن توجه كنید، صنایع دســتی 
است. چه اشــكالی دارد یكی از 
هنرهای مربوط به صنایع دستی 
را خوب یاد بگیریــد و در خانه 
هم تمرین كــرده و حتی از آن 
پول هم دربیاورید؟ پیشــنهاد 
ما بــه ایــن منظــور، می تواند 
خاتم كاری باشد. بله، البته كمی 
سخت اســت، ولی می توانید با 
كمی اســتمرار و تعهــد، حتما 
آن را یاد بگیرید. كمی هم نیاز 
به جا و فضــا دارد كه می توانید 
در خانه و پاركینــگ و... فكری 
برایــش بكنید. ضمــن اینكه 
آموزش هــای مربوط بــه آن را 
می توانید به صورت ویدئویی، در 
اینترنت پیدا كنید. خاتم كاری 
كاًل به ایجــاد چندضلعی های 
منظم و رنگی بر سطح كارهای 
چوبــی گفتــه می شــود؛ كه 
به صورت هندسی یا موزاییك وار 
یا هندســی شــكل می گیرد. 
خاتم كاری سابقه ای قابل احترام 
در صنایع دســتی ایرانی داشته 
و البتــه نیاز به صبــر و حوصله 
زیادی هــم دارد اما بــا كمی 
صبوری، می توانید به آن مسلط 
شده و در خانه یا پاركینگ یا هر 
فضای خالی ای انجامش بدهید.

سالم به صنایع دستی
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بدی هاخوبی ها قابل توجه سالمندانی كه می خواهند 
در بانك ها سرمایه گذاری كنند

سرمایه گذاری  
بـه وقـت 

سالمندی

سپرده در واقع پولی است كه از طرف دارنده پول یا مال به فرد دیگری 
)این فرد می تواند یك شخص حقیقی یا یك فرد حقوقی مانند بانك 
باشد( امانت داده می شود. تعریف آن در اصطالحات بانكی و فقهی 
هم عبارت است از:»سپرده وجه نقدی است كه نزد بانك ها ودیعه 
می گذارند و بانك ها نیز متعهد می شوند كه هنگام درخواست مشتری 
یا براساس شروط معینی معادل آن را برگردانند.« حال از این تعاریف 
كه بگذریم، بیشتر افراد به منظور ســود بردن پول خود را به دست 
بانك ها می سپارند. البته در كشورهای كمتر توسعه یافته ازجمله ایران 
به دلیل وجود تورم، یكی از مهم ترین دالیل سپرده گذاری در بانك ها 
حفظ ارزش پول برای دارنده آن است. سپرده گذاری پول در بانك 
یكی از آسان ترین و مهم ترین راه های سرمایه گذاری است. گزارش 
زیر، بررسی عیب ها و مزیت های چنین سرمایه گذاری ای است. وقتی 
كه دو طرف مثبت و منفی آن را بدانید، می توانید تصمیم بگیرید كه 
در كدام سو بایســتید و چگونه عمل كنید. هم سرمایه در اختیار 
شماست و هم تصمیم گیری برای آن، اما به هر حال به این موضوع 
فكر كنید كه كدام راه برای شما 
آسان تر و در عین حال بهتر 

و كم ریسك تر است.

محاسبه نرخ سود
سود ســپرده های بانكی طبق ضوابط و مقررات موجود به صورت روزشمار و با نرخ سود علی الحساب طبق فرمول 
»مدت × نرخ × سرمایه = سود«، محاسبه و پرداخت می شود. در این فرمول چنانچه پرداخت سود ساالنه باشد، نرخ 
ساالنه و درصورتی كه پرداخت سود ماهانه باشد، نرخ سود ماهانه از تقسیم نرخ ساالنه بر 12تعیین می شود. مثاًل 
شما فرض كنید یك نفر، 10میلیون تومان پول دارد و آن را به مدت 5 سال، در بانك سپرده گذاری می كند از قرار نرخ 

سود 21درصد. این فرد، ساالنه 2میلیون و صد هزار تومان سود دریافت خواهد كرد؛ از قرار ماهی 175هزار تومان. 

وقتی جوان بودید هزار و یك كار می كردید كه پیر نشوید و آثار پیری در چهره شما نمایان نشود. اما در خود دوران سالمندی هم می توان كارهایی كارهايی كه اگر كمتر انجام بدهید، آثار پیری در شما كمتر می شود
انجام داد كه روند پیری كمی كندتر شود و چهره شما همچنان شاداب باقی بماند. این چند توصیه را جدی بگیرید.

حذف شكر

شــكر دلیل اصلی پیر 
شدن است كه طول عمر 
را كاهش می دهد. شكر 
در بین مواد خوراكی از 

آن دسته مواد ممنوعی است كه باعث مرگ سلولی 
می شود و متابولیسم بدن را كاهش می دهد. مصرف 
بیش از اندازه آن در كبد می توانــد به چربی تبدیل 
شده و باعث افزایش وزن و چاقی شود. این ماده حتی 

می تواند باعث پوسیدگی دندان شود.

تدخین ممنوع

سیگار كشیدن ساده ترین 
راه برای پیر شدن است. 
ســاده ترین راهــی كه 
می توانید با استفاده از آن 

طول عمرتان را كاهش دهید. با سیگار كشیدن نه تنها ریه 
خود را از بین می برید و در تنفس تان مشكل پیدا خواهید 
كرد بلكه خیلی سریع پوســت تان را كدر و پیر خواهید 
كرد. با سیگار كشیدن چروك های اطراف لب كمترین 

چیزی است كه به خود هدیه می كنید.

ابروها باال

باال نبردن ابرو ها و تكان 
ندادن شان عادتی است 
كه از كودكی همراه مان 
می شود اما هر عادتی را 

می توان آهسته آهسته و در بازه ای از زمان ترك كرد. 
این ترك عادت به شــما كمك می كند كه با چین و 
چروك ها بیگانه شوید و نیازی به بوتاكس پیدا نكنید. 
البته راه هایی مثل فلج كردن عضالت پیشانی هم وجود 

دارد كه توصیه می شود سراغش نروید.

كرم پودر ممنوع 

اســتفاده از كرم پودر و 
پنكیك در طــول روز 
رطوبت و االستیسیتی را 
از پوست شما می گیرد. 

در فرهنگ ایرانــی آرایش كردن امری رایج اســت 
درحالی كه با این كار بیشتر افراد به دلیل استفاده از كرم 
پودر و پنكیك پوست شان را پیر می كنند. این مسئله 
ربطی به برند خوب و بد ندارد و استفاده از یك برند خوب 

به معنی آسیب نرسیدن به پوست نیست.

نخوردن گوشت 

تحقیقات نشــان داده 
كسانی كه روزانه 1۶۰ 
گرم یا بیشــتر گوشت 
فراوری شده می خوردند 

در مدت 1۳ ســال 44 درصد بیشتر در معرض خطر 
مرگ بودند. این افراد بیشتر به علت بیماری های قلبی 
و سرطان فوت می كردند. افرادی كه زیاد گوشت قرمز 
و فراوری شده مثل سوســیس، كالباس و... مصرف 

می كنند بیشتر در معرض سرطان روده هستند.

تلویزیون نبینید 

همه ما از دیدن تلویزیون 
لذت می بریم. باید توجه 
داشته باشید كه پیگیری 
كردن بازی های فوتبال 

یا هر ورزش دیگری مقدار قابل توجهی از زمان شــما را 
می گیرد و میزان استرس قابل توجهی به شما وارد می كند. 
این زمان در یك هفته حدود ۵ ساعت تخمین زده شده 
كه می توانید با تجدید نظر این زمان را برای خود اختصاص 

دهید. عمرتان را پای تلویزیون تلف نكنید.
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فاطمه اردستاني بعد از فسخ قرارداد با وچان مجبور شد 
به سپاهان برود. او طبق قراردادش حق ندارد درباره اين 

موضوع حرف بزند

بازي به شرط سكوت

  فكر مي كني چرا تيم هاي بزرگ براي تيمداري در ليگ بانوان  ترغيب 
نمي شوند؟

به نظر من هيچ دليل منطقي براي اين كارشان وجود ندارد. اين مسئله را با فدراسيون هم 
مطرح كرده ايم. آنها مي گويند ما به باشگاه ها اعالم كرده ايم كه اگر در ليگ زنان تيم داشته 
باشند، از پرداخت 2درصد حق فدراسيون از مبلغ قرارداد بازيكنان مرد معاف مي شوند، 
ولي باز هم حاضر نمي شوند در فوتبال زنان تيمداري كنند. براي اين كارشان چه دليل 

منطقي مي شود آورد؟ هيچي.
   به هر حال فوتبال زنان برايشان جذاب نيست. خيلي از باشگاه هاي 

بزرگ اروپايي هم قدمت زيادي در فوتبال زنان ندارند.
اين از كم لطفي باشگاه هاست. چرا نبايد تيمداري كنند؟ ليگ با حضور باشگاه ها جذاب 
مي شود. نمي شود كه نيايند و بگويند چون ليگ جذابيتي ندارد، ما حاضر نيستيم تيم 
بدهيم. مگر ليگ مردان از اول جذاب بود؟ يا تيمي كــه از ليگ  يك مردان به ليگ برتر 

مي آيد، فصل اول خوب بازي مي كند؟ اين خواسته زيادي نيست كه ما بخواهيم باشگاه ها 
تيم هاي زنان و مردان را با هم داشته باشند.

  گفتي كيفيت رقابت در ليگ از سال هاي قبل بهتر شده است. شرايط 
ديگر هم بهتر شده؟ قبال بازيكنان گاليه داشتند كه كمترين امكانات را دارند؛ با 
اتوبوس و ميني بوس از اين شهر به آن شــهر مي روند يا اينكه در روز فقط 2وعده 

غذا مي  خورند.
كماكان وضعيت همين اســت. خيلي از تيم ها هنوز با اتوبــوس و ميني بوس رفت وآمد 
مي كنند و هنوز هم امكاناتي كه به زنان داده مي شود با امكاناتي كه باشگاه ها در اختيار 
مردان مي گذارند، برابري نمي كند. باز هم وضعيت سپاهان و ذوب آهن از همه بهتر است 
و زنان شاغل در اين باشگاه ها امكانات خوبي دارند. بعضي از باشگاه ها واقعا وضعيتشان بد 
است؛ مثال در شيراز زنان زمين تمريني ندارند يا در بوشهر سر نخواستن تيم زنان دعواست.

 در اين شرايط، بازيكنان انگيزه اي براي بازي دارند؟

نه. بازيكنان مدام استرس اين را دارند كه اين فصل چه وضعيتي دارند و تيمشان در ليگ 
مي ماند يا منحل مي شود. بيشتر از اينكه به بازي خودشان فكر كنند و تمركزشان روي 

كارشان باشد، نگران وضعيت تيمشان هستند.
  امســال گفتند مبلغ قراردادها باالتر رفته است. چنددرصد افزايش 

قيمت بود؟
بهتر است درباره مبلغ قراردادها حرفي نزنيم. اگر ســال هاي قبل با دستمزد يك سال 
مي توانستي پژو206 يا ال نود بخري، امسال آن را هم نمي تواني بخري. مبلغ قرارداد امسال 

به اندازه پول توجيبي است و جواب خرج خودمان را هم نمي دهد.
   اما مي گويند بعضي  از بازيكنــان 300ميليون تومان هم 

گرفته اند.
تا جايي كه من مي دانم تاپ ترين باشگاه ها بين 80تا 100ميليون تومان به 
بازيكنان داده اند. تعداد اين باشگاه ها هم خيلي زياد نيست. چند تيم صدر 
جدول اين پول را مي دهند. باشگاه هايي هستند كه بين 10تا 20ميليون 

تومان دستمزد مي دهند. 10ميليون تومان براي يك سال!
   مبلغ قرارداد چند درصــد از بازيكنان بين 10تا 

20ميليون تومان است؟
حداقل يك سوم بازيكنان در اين حد پول مي گيرند.

  فكر مي كني چرا وضعيت دستمزدها بهتر 
نمي شود؟

چون نظارتي نيســت. اگر هم كسي اعتراض كند، بحث را 
به حاشيه مي برند. از پارســال هم رسانه ها كمتر از فوتبال 
زنان كار مي كنند. تا فصل پيش خبرنگاران و عكاسان مرد 

مي توانســتند به ورزشــگاه بيايند و از اتفاقاتي كه براي ما 
مي افتد، گزارش تهيه كنند، اما ديگــر ورود مردان را ممنوع 

كردند.

   وضعيت خودت چطور است؟ فصل پيش با سميه خرمي، خانم گل شدي. 
امسال هم كسي رقيبت هست؟

رقيب كه هميشه هست و هر سال هم زيادتر مي شود. بازيكن براي اينكه در اوج بماند، بايد 
تالش كند. من هم براي بهتر شدن خيلي تالش كردم. شخصيت قانعي ندارم و هميشه 
مي خواهم بهتر شوم. براي اين بهتر شدن نياز بود كه تالش بيشتري داشته باشم و اين 

كار را انجام دادم.
   در روزهاي كرونايي اين زياد تالش كردن، سخت نبود؟

خيلي سخت بود، اما ما زنان به ســختي ها عادت داريم. ما را كه نمي شود با كرونا 
ترساند. ما 16ساعت در كف اتوبوس خوابيديم، حاال از كرونا بترسيم؟!

   كف اتوبوس چرا؟
وقتي امكانات نيست، مجبوري با اتوبوس سفر كني.

  تو كه گفتي شرايط سپاهان خوب است!
در اين حد كه نه. ما هم مثل بقيه با اتوبوس سفر مي كنيم. ما شانس آورديم 
اصفهان مركز است و خيلي با شهرهاي ديگر فاصله ندارد. دورترين شهر 
به ما اروميه است، اما بعضي از تيم ها خيلي سختي مي كشند تا به 
بازي برسند؛ مثال سيرجاني ها براي اينكه به اروميه بروند بايد 

28-27ساعت در راه باشند.
   جاني براي بازي كردن مي ماند؟

وقتي مي رسيم، اســتراحت مي كنيم، ولي به هر حال عالقه 
است و تحمل مي كنيم.

  خانواده ها هم قبول مي كنند كه دخترانشان 
با اين ســختي ها بازي كنند و براي يك سال 10ميليون 

تومان بگيرند؟
خانواده ها كه عالقه ما را ندارند و واقعا اين شــرايط را به سختي 

مي پذيرند.

سيزدهمين دوره ليگ برتر فوتبال زنان از فردا آغاز مي شود. اين دوره با دوره هاي اول چه تفاوتي كرده است؟ اين سؤال را از هاجر دباغي پرسيده ايم؛ 
بازيكني كه فصل پيش يكي از 2»خانم گل« ليگ بود. حرف هاي او تأييد مي كند كه فوتبال زنان در همه اين ســال ها درجا زده است. شايد امسال 
صحبت از دستمزدهاي 300ميليوني باشد، اما مهم اين است كه درصد قابل توجهي از بازيكنان با رقمي بين 10تا 20ميليون تومان قرارداد مي بندند، 
براي رفت وآمد به شهرها مجبور مي شوند كف اتوبوس بخوابند و غم انگيزتر از همه اينكه هر فصل براي حفظ تيم هايشان در ليگ بايد بجنگند. دباغي 

كه 2سال پيش با سپاهان قرارداد امضا كرد، مي گويد شرايط تيمش خوب است، اما تعريفي كه از خوب دارد، متفاوت از همه تعريف هاست.

ازكرونابترسيم؟ما16ساعتكفاتوبوسميخوابيم!
هاجردباغي،خانمگلفصلپيشميگويدفوتبالزناندرجاميزندوبازيكنانهرسالباكمترينامكاناتدرليگبازيميكنند

فاطمه اردســتاني فصل پيش براي وچان بازي كرد و قرار 
بود اين فصل هم در اين تيم كردســتاني باشد، اما يكباره 
قراردادش را فسخ كرد. او تنها بازيكني نبود كه قراردادش 
با وچان فسخ شــد، اما گفته مي شــود تنها بازيكني است 
كه مجبور شده براي اين فســخ غرامت بدهد و نزديك به 
15درصد قراردادي را كــه با اين تيم بســته بود به عنوان 
جريمه پرداخت كند. اردســتاني حاضر نيست در اين باره 
حرف بزند: »يكي از بندهاي قراردادم با سپاهان اين است كه 
درباره وچان حرفي نزنم.« گفته مي شود رفتن اردستاني به 
سپاهان هم از سر اجبار بوده است؛ نه اينكه خود او مشكلي با 
اين باشگاه داشته باشد، بلكه شرط وچان براي فسخ قرارداد 
اين بوده كه او اجازه دارد فقط با سپاهان قرارداد ببندد. اين 
موضوع هم جزو مواردي اســت كه به باشگاه وچان مربوط 
مي شود و اردستاني نبايد درباره اش حرف بزند. با اين حال، 
او كتمان نمي كند كه دوست داشته در ورامين بازي كند؛ 
در شهر محل زندگي اش. بعد از جدايي اردستاني از وچان 
صحبت از اين بود كــه او حتي اگر مجبور شــود به جاي 
فوتبال، فوتســال بازي كند، ترجيح مي دهد در ورامين و 
كنار خانواده اش باشــد: »مي خواستم اين كار را بكنم، ولي 
ورامين امسال تيمي ندارد. هر بازيكني دوست دارد براي تيم 
شهرش بازي كند. ورامين تيم فوتبال ندارد و مي خواستم 
فوتســال بازي كنم، ولي تيم فوتسال ستارگان ورامين هم 
امسال منحل شــد.« براي هافبك تيم ملي كه در ورامين 
بزرگ شده و شرايط مالي باشگاه ها در اين شهر را مي داند، 
انحالل يك تيم يا نبود باشگاه هايي كه در اين شهر در ورزش 
زنان ســرمايه گذاري كنند، موضوع عجيبي نيست، اما او 
متعجب است كه چرا در پايتخت هيچ باشگاهي از فوتبال 
زنان حمايت نمي كند: »تهران، شــهري با اين عظمت كه 
پايتخت ايران است، هيچ تيمي در ليگ فوتبال زنان ندارد و 

نمي شود از ورامين توقع داشت كه تيم بدهد. 
تهران اين همه باشگاه بزرگ دارد؛ پرسپوليس، استقالل، 
پيكان و سايپا. چرا هيچ كدام حاضر نمي شوند در ليگ زنان 
تيمداري كنند؟« اردســتاني خودش به اين سؤال جواب 
مي دهد: »در ايران تمركز همه روي فوتبال مردان است. اگر 
فوتبال زنان هم در رسانه ها ديده شود، باشگاه ها هم ترغيب 
مي شــوند براي آنها هزينه كنند. باشــگاه وقتي اسپانسر 
مي شود، مي خواهد ديده شــود. حداقل اين است كه اسم 
باشگاه روي پيراهن بازيكن ثبت مي شود و از تلويزيون همه 
مي بينند، اما اسپانسري كه از زنان حمايت مي كند، جايي 
ديده نمي شــود.« فصل  پيش بعضي از باشگاه ها بازي هاي 
حساس تيمشان را از صفحه اينستاگرام باشگاه زنده پخش 
كردند، اما بيشترين بيننده بازي ها تماشاگراني بودند كه به 

ورزشگاه مي رفتند.
 امسال ليگ زنان اين فرصت ديده شدن را هم از دست داده 
است. اردستاني مي گويد: »در بعضي از بازي هاي حساس 
100نفر به ورزشگاه مي آمدند، با وجود كرونا آنها هم ديگر 
نيســتند كه ما را ببينند. البته هميشــه تماشاگران ليگ 
فوتسال از ليگ فوتبال بيشــترند. به هر حال فوتسال زنان 
سابقه بيشتري دارد، قهرمان آسيا شده و بايد هم بيشتر از 
فوتبال ديده شود.« اين فصل بيشــتر تيم ها بازيكنانشان 
را معرفي كرده انــد و لباس هاي جديدشــان را به نمايش 
گذاشته اند، اما ســپاهان عالقه اي ندارد كه اتفاقات باشگاه 
رسانه اي شــود. به گفته اردستاني، 
باشــگاه حتي به بازيكنان گفته 
كه هيچ اتفاقــي را در صفحه 
اينستاگرامشــان به اشتراك 

نگذارند.

فصل جديد ليگ برتر فوتبال زنان از امروز آغاز مي شود. كاش مي شد از هيجاني كه بازيكنان 
دارند، نوشت. از كري هايي كه براي هم مي خوانند؛ كري براي قهرماني، براي خانم گل شدن، 
دروازه بان يك بودن و... كاش مي شد از بحث هايي كه ســر پيراهن هاي جديدشان به راه 
انداخته اند نوشت. كاش مي شد از هواداراني نوشــت كه براي تماشاي بازي ها روزشماري 
مي كنند، از نقشه هايي كه براي رفتن به ورزشگاه دارند و از غرهايي كه سر سرد بودن سكوها 
و دور بودن ورزشگاه مي زنند، از بحثشان كه كجا و چطور بليت بخرند، يا در خانه كدام شان 
دسته جمعي بازي هاي حساس را از تلويزيون تماشا كنند و... اما از اين خبرها نيست. خبرها 

و حرف ها همان هميشگي ها هستند. مشكل از كرونا نيســت، كرونا هم نبود چيزي تغيير 
نمي كرد. ليگ نه تماشاگري دارد كه سكوها را پر كنند و نه صحنه اي از بازي ها در تلويزيون 
پخش مي شود كه كسي بخواهد براي تماشايش برنامه ريزي كند. صحبت بين بازيكنان هم 
همان صحبت هاي هميشگي است؛ گاليه از امكانات باشگاه ها، استرس هايي كه براي ماندن 
در ليگ داشته اند، دستمزدهايي كه كفاف خرج روزانه شان را هم نمي دهد، ... اينجا وضعيت 
مثل هميشه است و قرار نيست تغييري كند. حتي كرونا هم روي مدل برگزاري ليگ تأثيري 

نگذاشته است.

گروه بندي مسابقات
گروه يك: شهرداري بم، 

سپاهان، هيأت فوتبال البرز، 
ذوب آهن و همياري اروميه 

گروه2: وچان كردستان، 
شهرداري سيرجان، ملوان، 
پااليش گاز ايالم و سارگل 

بوشهر

مدعيان زياد شده اند؟ 
در 12دوره گذشته 
ليگ برتر شهرداري بم با 
7قهرماني پرافتخارترين 
تيم است اما به نظر 
مي رسد امسال اين تيم 
كار راحتي براي قهرماني 
نداشته باشد. وچان 
كردستان، ملوان انزلي، 
سپاهان و ذوب آهن 
تيم هايي هستند كه 
گفته مي شود خودشان 
را در حد قهرماني 
مي دانند. فقط قهرماني 
نيست كه مدعيان زيادي 
دارد. سال گذشته 
سميه خرمي و هاجر 
دباغي خانم گل شدند. 
الهام فرهمند و مريم 
وحيد بهترين پاسورها. 
زهرا خواجوي هم 
بهترين دروازه بان بود. 
آنها امسال در تالشند 
تا بهترين هاي پست 
خودشان باشند. سال 
گذشته بم بهترين خط 
دفاع را هم داشت.

برنامه هفته اول
 جمعه 7 آذر

  ذوب آهن اصفهان - 
نماينده البرز، ورزشگاه 

فوالدشهر اصفهان

 همياري آذربايجان غربي 
- شهرداري بم، ورزشگاه 

شهيد باكري اروميه

 سارگل بوشهر - ملوان 
انزلي، ورزشگاه شهيد 

بهشتي بوشهر

 پااليش گاز ايالم - وچان 
كردستان، ورزشگاه عدالت 

ايالم
خبري 

از قرنطينه نيست
بازي هــا طبق روال ســال هاي گذشــته رفت و 

برگشت برگزار مي شود. اما امسال تيم ها در دو گروه 
مســابقه مي دهند و بعد به پلي آف مي رونــد. كرونا هزينه 

بيشتري را به باشگاه ها تحميل كرده، باشگاه هايي كه فقط هزينه 
مي كنند و جايي براي ديده شــدن ندارند. گالره ناظمي، مسئول 

برگزاري ليگ زنان مي گويد تيم ها موظف هستند 24ساعت قبل از 
شروع بازي، جواب منفي تستشان را به فدراسيون بدهند. تيمي 
كه قرار است با اتوبوس از شــهر خودش به شهر ديگري برود و 
برنامه اي هم براي قرنطينه ندارد، مي تواند از شر كرونا در امان 

باشد؟ ناظمي مي گويد: »اگر اينطوري فكر كنيم، ما هم نبايد 
سر كار برويم. ســعي همه اين است كه پروتكل هاي 

بهداشتي رعايت شود. كسي نمي خواهد مريض 
شود و همه مراقبت مي كنند.«

حاشيه هاي 
يك قرارداد 
300ميليوني

امسال فدراسيون براي فوتبال بانوان ســقف قرارداد تعيين 
نكرد و صحبت از اين بــود كه مبلغ قراردادهــاي بازيكنان افزايش 

قابل توجهي داشته است. حتي سر مبلغ يكي از بازيكنان جنجال به پا شد. 
يكي از نشريات محلي در كردســتان نوشــته بود كه زهرا قنبري با قرارداد 

300ميليوني به وچــان آمده و حتي باشــگاه خانه اي را با قيمــت 100ميليون 
تومان براي او رهن كرده است. البته نه باشگاه و نه خود قنبري واكنشي به اين 
اخبار نداشتند. نه تنها آنها بلكه هيچ يك از باشگاه ها و بازيكنان درباره قيمت ها 
شفاف ســازي نكردند اما واكنش ها به قرارداد 300ميليوني جالب بود. يكي از 
چهره هاي فوتسال گفته بود كه دادن اين پول به فوتباليست ها عادالنه نيست، 
چرا كه فوتســال قهرمان آسياســت ولي بازيكنانش با مبالــغ كمتر در ليگ 

بازي مي كنند. اما چهره هاي فوتبال بســتن اين قرارداد را به نفع فوتبال 
مي دانند. آنها در جواب به فوتســالي ها گفته بودند اين پول فقط به 

يكي دو بازيكن داده شــده اســت و بازيكناني در ليگ فوتبال 
هستند كه حتي زير 10ميليون تومان دستمزد مي گيرند، 

پولي كه بــا آن حتي نمي شــود يك جفت كفش 
استوك خريد.

ليگ  يك 
نداريم، انصراف هم 

آزاد است
امسال فدراسيون فوتبال با هدف حمايت از زنان فوتباليست به 

باشگاه ها اعالم كرد كه اگر به خاطر كرونا شرايط حضور در ليگ را ندارند، 
مي توانند امسال از حضور در ليگ انصراف دهند. البته به اين باشگاه ها اعالم 

شد نگران از دســت دادن امتياز ليگ برتري شان نباشند و فصل بعد كه مشكل 
كرونا حل شود، مي  توانند دوباره به ليگ برگردند. بالفاصله 2باشگاه آويسا خوزستان 

و آذرخش زاگرس شيراز از اين فرصت استفاده كردند و گفتند امسال در ليگ شركت 
نمي كنند. تصميم اين 2 باشــگاه با اعتراض زنان خوزســتاني و شــيرازي روبه رو شد. 
به هرحال هم مربيان و هم بازيكنان اين 2تيم يك ســال بيكار شده  اند. بوشهري ها هم 
اين فصل در خطر حذف شدن بودند. سينا، اسپانسر فصل پيش بوشهري ها بود اما گفته 
شد كه امسال امتياز باشگاه به كنگان داده مي شود. كنگان در فاصله 200كيلومتري 
بوشهر است و اين موضوع دردســرهاي بازيكنان را براي حضور در تمرينات بيشتر 
مي كرد. با اعتراضات و پيگيري بازيكنان، باالخره هيأت فوتبال بوشــهر تيم را با 

نام ســارگل در ليگ حفظ كرد. ضمن اينكه هر سال ليگ يك قبل از ليگ برتر 
برگزار مي شد و 2تيم اول مي توانستند سهميه ليگ برتر را بگيرند اما 

اين فصل به خاطر كرونا ليگ يك برگزار نشد و هيچ تيمي هم از ليگ 
برتر سقوط نكرد. سپيدار قائمشهر كه از مدعيان صعود به 

ليگ برتر بود، جدي ترين معترض به اين تصميم 
فدراسيون فوتبال بود.

اف.سي.
 هاليوود در كردستان

بعــد از نقل و انتقاالتي كه انجام شــد، ابتــدا به نظر 
مي رســيد وچان مدعي اصلــي قهرماني اين فصل باشــد. 

نماينده كردستان در فصل نقل و انتقاالت بهترين ها را جذب كرد. 
زهرا قنبري، مهاجم سرشناس و خانم گل چند دوره ليگ از شهرداري 

بم جدا شــد و به وچان رفــت. اين مهم تريــن انتقال فصل بــود. وچان 
قرارداد زهرا خواجوي، گلر شماره يك ليگ و ركورددار كلين شيت را هم 

تمديد كرد. خريدهاي ديگر و بازيكناني كه با باشگاه قراردادشان را تمديد 
كردند، اين پيام را براي ديگر مدعيان داشت كه وچان براي قهرماني بسته 
شده است. اما يكباره 5بازيكن قراردادشان را فسخ كردند و از كردستان 
رفتند! خواجوي، فاطمه اردستاني، منا حمودي، سرشين كمانگير و مرضيه 

نيكخواه بازيكنان سرشناسي بودند كه وچان را ترك كردند و باشگاه هم 
هيچ توضيحي نداد كه چرا اين اتفاقات افتاده است. بازيكنان هم 

به شرط سكوت، موفق شده بودند قراردادشان را فسخ كنند. 
به اين ترتيب تيمي كه براي قهرماني بسته شده بود و 

مي توانســت بعد از چند فصل جام را از چنگ 
شــهرداري بم خارج كند، تضعيف 

شد .

ورود 
آقايان ممنوع

در 2فصل اخير عكاســان و خبرنگاران مرد اجــازه ورود به 
ورزشگاه ها را داشتند. هرچند در بعضي از شهرها سختگيري هايي 

مي شد اما در بيشتر شــهرها، منعي براي ورود آنها وجود نداشت. بعضي از 
تيم ها از مشاور فني مرد كمك مي گرفتند و در بازي هاي حساس هم مديران عامل 

باشگاه ها تماشاگر بازي بودند. اما از چند بازي آخر فصل پيش، يكباره همه مردان را از 
ورزشگاه ها بيرون كردند. گفته مي شود حراست وزارت ورزش در هر بازي نماينده اي دارد و 

اجازه ورود هيچ مردي را به ورزشگاه نمي دهد. عالوه بر اين، امسال هم خبري از پخش مسابقات 
فوتبال زنان نيست، نه در تلويزيون و نه در هيچ جاي ديگري. بعد از پخش اينترنتي بازي هاي ليگ 

بسكتبال، اين ســؤال براي هواداران فوتبال پيش آمد كه قرار است ليگ فوتبال زنان هم ديده 
شود؟ اما گالره ناظمي مي گويد فعال خبري نيست: »پخش اينترنتي هم نياز به گرفتن مجوزهاي خاص 
دارد. فعال كه اين مجوزها گرفته نشده است.«  فصل پيش بعضي از بازي هاي ليگ فوتبال از راديو 
گزارش شد. پخش نشدن بازي ها از تلويزيون يكي از مســائل اصلي بازيكنان است. آنها مي گويند 
سختي بازي با لباس هاي پوشيده را به جان مي خرند تا ديده شوند اما اين فرصت برايشان فراهم 
نمي شــود. بازيكناني كه تجربه بازي در كشــورهاي همسايه و مســلمان را دارند، بيشتر از بقيه 
شاكي اند و گاليه دارند كه چرا تلويزيون بازي هايشان را پخش نمي كند. آنهايي كه در ليگ عراق 
بازي كردند مي گويند عراق از سال1394 كه ليگ را شــروع كرد، پخش تلويزيوني داشت. 

ليگ فوتبال زنان عربستان از سال گذشته آغاز شد و يكي از شبكه هاي تلويزيوني بازي 
زنان را پخش مي كند. در كويت هم كه فوتسال قوي تر از فوتبال است، بازي هاي مهم 

پخش مي شود. در افغانستان هم ليگ فوتبال از سال پيش برگزار مي شود و 
بازيكنان اين كشور هم سهمي از برنامه هاي تلويزيوني دارند. تنها در 

ايران است كه فوتبال زنان نه در تلويزيون و نه در شبكه هاي 
اينترنتي ديده نمي شود.

بهترين مربي چند؟
دســتمزد مربيــان زن تفاوتــي بــا 

دســتمزد بازيكنــان نــدارد. آنهــا هم مثل 
بازيكنان شفاف نمي گويند كه دستمزدشان چقدر 

است. اما گفته مي شود گران ترين مربي را بم دارد. 
مرضيه جعفري كه از فصل اول مربي شهرداري بم بود، 
در همه اين دوره ها مربيگري اين تيم را به عهده داشته 
اســت. با 7قهرماني كه او براي بم به  دســت آورده، 
طبيعي است كه او بيشــتر از همه پول بگيرد. اما 

چقدر؟ رقم خيلي باال نيســت، حرف از 120 تا 
130ميليون تومان اســت. بقيه مربيان 

هم 100ميليون تومان و يا كمتر 
از آن مي گيرند.

سايت ها فعالند؟
بيشتر باشگاه هايي كه در فوتبال 

زنان فعال هســتند، ســايت ندارند. 
سپاهان، ذوب آهن و ملوان كه باشگاه هاي 

قديمي هستند و در ليگ مردان تيم دارند، 
تنها باشگاه هايي در فوتبال زنان هستند كه 
سايت دارند. سايت باشگاه ها اخبار زنان را 

هم پوشش مي دهد. شــهرداري بم هم 
اعالم كرده است كه به زودي سايت 

باشــگاه را راه انــدازي 
مي كند. 

سپاهاني ها نمي خواهند 
ديده شوند؟

اين فصل بيشتر تيم ها سعي كرده اند بازيكنانشان 
را معرفي كننــد. حتي تيم هايي مثــل همياري اروميه 

كــه فصل هــاي پيــش در انتهاي جــدول بودنــد و تنها 
تالششان اين بود كه به رده هاي پايين تر سقوط نكنند، 
با هوادارانشان در ارتباط بوده اند، به آنها خبر داده اند 

كه قرارداد كدام بازيكن را تمديد كرده اند، خريد 
جديد داشته اند، كدام بازيكن جدا شده و... 

اما در اين چنــد هفته هيــچ خبري از 
سپاهان نبوده است. 

باشگا ه ها 
»خبر« را جدي 

مي گيرند
اين فصل 3 باشــگاه بحث رســانه ای را جدی تر از قبل 

گرفته اند . باشــگاه هاي وچان و شــهرداري بم كه از 
مدعيان قهرماني هستند، مدير روابط عمومي معرفي 

كرده اند و قرار است اخبار تيم از طريق اين مديران 
اطالع رساني شود. شــايد اقدام اين 2 باشگاه به پاي 
وضعيت مالي بهتري كه نســبت به بقيه دارند، نوشته 
شــود اما اتفاق خوب در باشــگاه پااليش گاز ايالم افتاده 
است. آنها با اينكه شرايط مالي شان در حد رقابت با تيم هاي 

سطح باال نيست، اما مدير روابط عمومي معرفي كرده اند. 
ايالمي هــا در اين مــدت حتي كليپــي از تمرينات 

منتشــر و بازيكنان اين فصــل را معرفي 
كرده اند.

ملوان؛
جلوتر از همه 

ملوان امسال ديرتر از بقيه براي حضور در ليگ اعالم 
آمادگي كرد اما در عوض انزلي چي ها يك نوآوري جالب داشتند. 

آنها در معرفي لباس اين فصل باشــگاه، تيزري آماده كرده بودند كه 
در اين تيزر 2نفر از بازيكنان زن هم در كنار مردان حضور داشتند. اين 

كاري بود كه آنها به تقليد از باشــگاه هاي اروپايي انجــام دادند. ملواني ها در 
انتشــار اخبار تيم زنان فعال تر از ديگر باشگاه هايي هســتند كه سايت دارند. 

گزارش تصويري از تمرينات، اخبــار لحظه به لحظه از اتفاقات فصل نقل و انتقاالت 
و... اخباري است كه به طور مرتب براي هواداران ملوان و عالقه مندان تيم بانوان اين 
باشگاه مخابره مي شود. عكس هاي زيبايي كه از تمرينات اين تيم در كنار درياي خزر 
به دست رسانه ها مي رسد ازجمله جذاب ترين تصاويري است كه عالقه مندان فوتبال 
را با فوتبال بانوان در ايران مرتبط مي كند. قوي ســفيد انزلي امســال هم يكي از 
جذاب ترين تيم هاي ليگ بانوان است. محدثه تجا، سرپرست ملواني ها اعتقاد دارد 

حضور پژمان نوري به عنوان يك فرد فوتبالي بيشترين نقش را در ديده شدن 
بانوان اين باشگاه داشته است. تجا در اين خصوص بيشتر توضيح مي دهد: 

»چه امسال و چه سال گذشته اوضاع براي ملوان متفاوت بوده است. 
به جرأت مي توانم بگويم باشگاه هر كاري براي ديده شدن تيم 

آقايان داشته، براي ما هم انجام داده و دليل اصلي اين 
ماجرا هم كسي نيســت جز پژمان نوري كه 

خودش فوتبالي است. «
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ین لیگ دنیا آغاز نامرئی تر
لیگ فوتبال بانوان ایران از فردا فصل جدید خود را با دو تفاوت نسبت به فصول قبل آغاز می کند؛ تعداد تیم ها کمتر شده و حجم مشکالت بیشتر!
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همانطور كه پيش بيني مي شد، گويا كارلوس كي روش با 
تيم ملي كلمبيا به پايان خط رسيده است. سرمربي پيشين 
تيم ملي فوتبال كشورمان بعد از 2 شكست وحشتناك برابر 
اروگوئه و اكوادور، طبيعتا ديگر نمي توانست در كلمبيا باقي 
بماند. تنها مسايل باقي مانده به چگونگي قطع همكاري او 
مربوط مي شد؛ مخصوصا كه فدراسيون فوتبال آن كشور 
با مشكل مالي مواجه است و خب كارلوس هم پول خيلي 
دوست دارد! با اين همه گويا تشــريفات كار هم در حال 
انجام است و كي روش از بازيكنان و همكارانش خداحافظي 
كرده اســت. ما كه مي گوييم او زياد هم نبايد عجله كند. 
اصال شايد آنجا هم تقصير وزارت ورزش بوده، يا شايد چون 
تيم باشگاهي شان از بليت فرست كالس هواپيما استفاده 
 كرده تيم ملي نتيجــه نگرفته اســت. زود تصميم نگير 

كارلوس!

تقصير وزير ورزش نبود؟

كال باشگاه عجيب و غريبي شــده اين پيكان. آن از عبداهلل 
ويسي كه پيش از شروع فصل جديد از هدايت تيم استعفا 
داد و اين هم از مهدي تارتار كه بعــد از فقط 2 بازي حرف 
از كناره گيري زد و البته با آن مخالفت شــد. پيكان بعد از 
استعفاي ويسي تا 2 روز پيش از شروع ليگ بيستم سرمربي 
نداشت و نهايتا تارتار انتخاب شد. اين تيم امير روستايي را 
هم با نظر تارتار خريد، اما ناگهــان آقا مهدي پيش از بازي 
با ذوب آهن اعالم كرد »تيم با تفكرات من بســته نشــده و 
نمي توانم كمك كنم. « ســؤال اينجاست كه آيا 24ساعت 
قبل از ليگ، جناب تارتار تصور مي كرد پيكان با تفكرات او 
بسته شده؟ يعني واقعا ممكن است اين اتفاق »پشت پرده« 

نداشته باشد؟

همين االن فهميدم...

پورتو ديشب در ليگ قهرمانان اروپا به مصاف مارسي رفت. 
در نشست خبري پيش از اين بازي اما خبرنگاران در مورد 
عالقه و پيگيري شديد مردم ايران براي فيكس شدن مهدي 
طارمي سؤال كردند. آقاي كونسيسائو، سرمربي پورتو هم 
مواضع قبلي اش را تكرار كرد و گفت: »فعال ترجيح مي  دهم 
با يك مهاجم بازي كنيم.« او قبال هم گفته بود با نظر مردم 
بازيكن انتخاب نمي كند. در هر صورت طارمي دارد با تالش و 
كوشش راه خودش را پيدا مي كند. او نخستين گل ليگي اش 
را زده و در جام حذفي هم موفق به گلزني شده است. با اين 
حال هجوم هاي مجازي هواداران او از ايران ممكن اســت 
برايش دردسرساز شود و مربي تيم را سر لج بيندازد. كاش 

اجازه بدهيد اين بچه خودش كار را جلو ببرد.

به طارمي لطف نمي كنيد

2 نفر ركورددار انجام مصاحبه هاي تكراري در تاريخ فوتبال 
ايران هســتند. يكي محمد دادكان است كه تا به او بگوييد 
سالم، شروع مي كند محمد علي آبادي را به رگبار مي بندد و 
ديگري امير قلعه نويي. به عنوان مثال جمله »مرا دادگاهي 
كردند، اما از كي روش قهرمان ساختند« را از قول بزرگوار 
ســرچ كنيد تا 60 هزار لينك با تاريخ هاي مختلف جلوي 
چشم تان ظاهر شــود. اميرخان قبال نيم نگاهي به مطالب 
انتقادي مي انداخت و گاهي به تذكــرات عمل مي كرد، اما 
گويا االن مدت هاســت كه اين رويه را هم تــرك كرده و با 
خيال راحت تكرار مكــررات مي كند. البته در اين مصاحبه 
آخر قلعه نويي يك جمله را از قلم انداخته بود كه آن را اضافه 
مي كنيم: »ما زندگي مي كنيم كه قيمت پيدا كنيم، نه اينكه 

به هر قيمتي زندگي كنيم.«

اين صداي ضبط شده نيست

نكته بازي

بهروز رسايلي| اولين پيروزي پرسپوليس در ليگ 
بيستم با همان نتيجه محبوب يحيي گل محمدي 
به دســت آمد؛ يك بر صفر. سرخپوشان كه در 
بازي افتتاحيه فصل جديد با نتيجه مساوي بدون 
گل برابر سايپا متوقف شده بودند، در هفته دوم با 
تك گل سيامك نعمتي از روي نقطه پنالتي از سد 
نفت آبادان گذشتند و به نيمه بااليي جدول راه 
پيدا كردند. اين نتيجه اي آشنا براي سرخپوشان 
در طول ماه هاي گذشته بوده است. در فوتبال 
به پيروزي حداقلــي مخصوصا با نتيجه يك بر 
صفر عبارت »برد ناپلئوني« اطالق مي شود و از 
اين نظر يحيي تبديل به يك بناپارت تمام عيار 

شده است!

  آمار گل محمدي در پرسپوليس
يحيي گل محمدي تا امروز مجموعا 26بازي هدايت 
پرســپوليس را برعهده داشته اســت. 14مسابقه 
ليگي در فصل گذشــته، 2 ديدار ليگــي از فصل 
جديد، يك مسابقه حذفي برابر استقالل و 9بازي 
در ليگ قهرمانان آســيا مجموعا 26حضور يحيي 
روي نيمكت قرمزها را تشــكيل مي داده است. او 
از اين تعداد مســابقه، در 16بازي پيروز شده، 7بار 
تن به تســاوي داده و 3 بار هم طعم تلخ شكست را 

چشيده است. شاگردان گل محمدي 38بار دروازه 
رقبا را گشــوده اند و 18گل هم دريافت كرده اند. 
در مورد اين آمار البته 2 نكته وجود دارد؛ نخست 
اينكه پيروزي و شكســت در ضربات پنالتي لحاظ 
نمي شود و فيفا نتيجه چنين مسابقاتي را تساوي 
درنظر مي گيرد. نكته ديگر اينكه گل هاي پيروزي 
انضباطي 3 بر صفر برابر ســپاهان، طبيعتا در آمار 
گل زده قرمزها لحاظ نمي شود. به اين ترتيب تيم 
گل محمدي به طور ميانگين در هر بازي 1.46گل 
به ثمر رسانده كه آمار هجومي جالبي نيست. آنها 
همچنيــن در هر بازي به طور متوســط 0.69گل 
دريافت كرده اند كه نشــان دهنده يك آمار دفاعي 

قابل قبول است.
  8 پيروزي يك بر صفر

پرتكرارترين نتيجه در مســابقات پرسپوليس يك 
بر صفر بوده اســت. سرخپوشــان زيرنظر يحيي 
گل محمدي 8 بار رقبا را با يك گل شكست داده اند 
و نيز 2 شكســت از مجموع 3 باخــت اين تيم هم 
با همين نتيجه بوده اســت؛ يكي برابر ذوب آهن و 
ديگري در ديدار برگشت با الدوحيل قطر. بنابراين 
آمار نشان مي دهد نيمي از پيروزي هاي تيم يحيي 
با حداقــل گل به دســت آمده اســت؛ ازجمله در 

همين مسابقه آخر برابر نفت آبادان. تكرار و تعدد 
پيروزي هاي يك بر صفر 2 مسئله را به خوبي روشن 
مي كند؛ يكي استحكام ساختار دفاعي و ديگر ضعف 
در عملكرد هجومي. صد البته پرسپوليس حداقل 
در 2 بازي سپري شده از فصل جديد در فاز هجومي 
كم زهر نبوده و انصافا موقعيت هاي خوبي ساخته 
است، اما فقدان مهاجم نوك كاركشته باعث شده 

آنها سود چنداني از اين حركات هجومي نبرند.
  ادامه پيدا مي كند؟

مسلما اصل پيروزي بسيار مهم تر از نتيجه اي است 
كه برد با آن به دســت مي آيد. بنابراين يك بر صفر 
همان قدر امتيازآور است كه 10 بر صفر؛ با اين همه 
تيم باتجربه پرســپوليس براي نگه داشتن همين 
روند، بايد انــرژي زيادي بگذارد. با رفتن شــجاع 
خليــل زاده آنها بهترين مدافع فصل قبل شــان را 
از دست دادند و البته ســايپا و نفت هم تيم هايي 
نبودند كه ساختار دفاعي پرسپوليس در مقابل شان 
خيلي محك بخورد. در فاز حملــه هم زودتر بايد 
گلزني هاي عبدي و اميري يا درخشش غيرمنتظره 
ساير بازيكنان شروع شود، وگرنه دور نيست زماني 
كه پيروزي هاي يك بر صفر جاي خودشــان را به 

تساوي هاي صفر- صفر بدهند.
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بازگشتمهمانبيرحم  
 پرسپوليس براي گالت قهرماني به امتياز بازي هاي بيرون از خانه نياز دارد

امروز دومين بازي خارج از خانه پرســپوليس 
در فصل جديد برگزار خواهد شد. بر اين اساس 
سرخپوشان در مسجد سليمان به مصاف تيم 
نفت اين شــهر خواهند رفت. فصل گذشــته 
قهرمانــي پرســپوليس در ليــگ نوزدهم در 
همين شهر و همين مســابقه قطعي شد. آنها 
تا پيش از آن بازي موفق به پيروزي بر نماينده 
مسجدســليمان نشــده بودند، اما اين طلسم 
شكست و حاال پرســپوليس اميدوار است كه 
نخســتين پيروزي خارج از خانه فصل جديد 
را هم برابر اين تيم تجربه كند. ميهماني قبلي 
قرمزها در همين تهران، برابر ســايپا بود كه به 

توقف بدون گل انجاميد.
  آمار حيرت انگيز فصل گذشته

پيــروزي در مســابقات بيــرون از خانه براي 
پرسپوليس اهميت كليدي دارد. اين يك مسير 
»آسان ساز« براي كسب عنوان قهرماني است. 
پرســپوليس فصل گذشــته قاطعانه قهرمان 
ليگ برتر شــد و مهم ترين دليل اين قطعيت و 
سهولت، كسب امتيازات حداكثري در مسابقات 
بيرون از خانه بود. آمار ســرخ ها در اين مورد 
حيرت انگيز اســت؛ 35امتياز از 15ميهماني! 
پرســپوليس پارسال در 11مســابقه بيرون از 
خانه اش پيروز شد، 2 بار مســاوي كرد و 2 بار 
شكست خورد. بخش زيادي از اختالف امتياز 
پرسپوليس با تيم هاي تعقيب كننده اش دقيقا 
در همين مســابقات رقم خــورد. دومين تيم 
برتر بيرون از خانه در فصل گذشــته، استقالل 
بــود. آبي پوشــان از 15ميهمانــي خود فقط 

24امتياز به دست آوردند. استقالل در جدول 
كلي با 14امتياز فاصله نســبت به پرسپوليس 
نايب قهرمان شد و آمار نشان مي دهد 11امتياز 
از اين اختــالف در بازي هاي بيــرون از خانه 
رقم خورده اســت. جالب مي شــود اگر بدانيد 
پرسپوليس بهترين ميزبان فصل گذشته نبود و 
در جدول مسابقات خانگي با كسب 32امتياز از 
15بازي بعد از تراكتور و فوالد در رده سوم قرار 
گرفت! بنابراين روشن است كه بازي هاي بيرون 
از خانه تا چه اندازه براي مدافع عنوان قهرماني 

اهميت دارد.
 فرار از بدترين شروع فصل

پرســپوليس امروز بــراي برتــري برابر نفت 
مسجدســليمان يك انگيزه ديگر هــم دارد؛ 
فرار از بدترين شروع فصل در 5 سال اخير. در 
حقيقت سرخپوشان بخش زيادي از 4 قهرماني 
پياپي شان را مديون امتيازات پرشماري بودند 
كه هفته هاي ابتدايي مســابقات مي گرفتند. 
پرسپوليس در ليگ شــانزدهم از 3 بازي اول 
7 امتياز كسب كرد، در ليگ هفدهم اين عدد 
را به 9امتياز كامل رساند، در ليگ هجدهم بار 
ديگر از 3 بازي نخســت صاحب 7 امتياز شد و 
باالخره پارسال در ليگ نوزدهم از 3 بازي اول6 
امتياز كسب كرد. قرمزها براي اينكه امسال آمار 
بدتري نســبت به فصول قهرماني ثبت نكنند، 
بايد نفت مسجد سليمان را ببرند. آنها فعال از2 
بازي اول 4 امتياز به دست آورده اند. اگرچه همه 
اينها مباحث آماري است و قهرمان را تنها بعد از 

پايان بازي آخر مي توان شناخت.

نبرد مدعيان خاموش در تبريز
امروز در ليگ برتر فوتبال ايران عالوه بر جدال نفت مسجدسليمان و پرسپوليس كه گِل بازي ها خواهد 
بود، 3بازي ديگر هم در اصفهان، تبريز و مشهد برگزار مي شود تا به اين ترتيب هفته سوم رقابت ها هم 
به پايان برسد. نخستين بازي امروز از ساعت15:45در مشهد آغاز مي شود و طي اين بازي شهرخودرو 
از نفت آبادان ميزباني مي كند. احتماال آباداني ها امروز هم مثل هفته گذشته با دفاع چنداليه و به قصد 
گل نخوردن مقابل حريف خود قرار مي گيرند و مي توان پيش بيني كرد كه شاگردان مهدي رحمتي براي 
باز كردن دروازه برزيلي ها روز سختي خواهند داشت. در اصفهان و از ساعت16:20ذوب آهن ميزبان 
پيكان است و رحمان رضايي احتماال بيش از آنكه به بازي بازيكنان دقت كند حواسش به داور مسابقه 
و سوت هاي او خواهد بود. از ساعت16:30هم در تبريز 2تيم تراكتور و سپاهان به مصاف هم مي روند 
كه از مدعيان هميشگي در ليگ برتر محسوب مي شوند اما در اين فصل هنوز نتوانسته اند چهره يك 
مدعي را به نمايش بگذارند. محرم نويدكيا هنوز نتوانسته سپاهان را از بختك هفته هاي پاياني فصل 
گذشته رها كند و منصوريان هم در تبريز دقيقا مشغول همان كاري است كه در استقالل و ذوب آهن 

انجام مي داد. يعني سروصداي فراوان و امتيازات ناچيز.

كلملاماظنهجاوخ
ملعتنيزواوتسا

سانشاملاجريا
دجكشريهاووير
وتروشمربوپلق
دنتلياهلاسيا

مامينيدهجوكب
كاراروجكيمعنت

ودنازراتهواج
كاعمانردميده
تفسدنريميدقم
لاكبتاكانيبا
ماگلهنيبسجرن
لييوياگماكنيا
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افقي:
 1- افسار- افزايش ابعاد جسم 

بر اثر گرما- چكش سنگين
2- دســت از... وجــود چــو 
مردان ره بشوي- حق قضاوت 
كنسولي كه به اتباع خارجي 

مي دهند
3- محــل اقامــت زائران- 

خجستگي- رنگ موي فوري
4- ناســيونال- نمابــر- زن 

گندمگون
5- دلتنگي- اسباب نواختن 

ويولون- باطل كننده
6- جوهر قليــا- بتي در عصر 

جاهلي- هدايت كننده
7- صد و ششــمين ســوره 
قــرآن- زن برادر شــوهر- 

خوراك پرندگان
8- لنگه بــار- ويتنام قديم- 

فهميده- چوب خوشبو
و  تفريــح  ســوگند-   -9

هواخوري- پايه
10- ناخوشــايند بــودن- 

دربان- اما
11- شهري در هلند- قطعه 
موسيقي براي ســه نوازنده- 

وسط
12- فاقــد عقيــده ثابت- 
نخستين قســمت دستگاه 

گوارش- ناپاك
13- مذكــر- ضربــه اي در 

و  عواطــف  بدمينتــون- 
هيجانات

ايالــت  در  شــهري   -14
كاليفرنياي آمريكا- برگزيده

15- كاال- نخســتين پادشاه 
دوره حماسي شاهنامه- ماده 

اصلي
  

عمودي:
1- نام چاهــي در مكه- ميوه 

سرشار از ويتامين ث- بافتن
2- خوش رفتاري- واحدي در 

نيروي هوايي ارتش
3- اقامتگاه تابستاني- ضماد- 

گرداگرد دهان
4- حيله- زندانيان- هدف ها

5- زيرين- همــراه عروس- 
ولخرج

6- نمايش با ساز و آواز- طرف 
مشورت- پرستاري

7- اجــداد- چاره انديــش- 
ساعت قديمي

8- صنــم- زين ســاز- از 
سبزي هاي خوراكي- حايل 

ميان دو چيز
9- صفير- صاف و روشــن- 

ايالتي در شرق آمريكا
10- لباس ها- گوشــه اي در 

دستگاه شور- بهتر
و خــرگاه-  11- خيمــه 

سركرده- راه و روش عبادت

12- نام دختر امام حسين)ع(- 
كشــور آفريقايي كه به دريا راه 

ندارد- بلندترين نقطه
13- عصب- هر بخش از مسابقه 
بوكس- هر نوبت نمايش فيلم 

در سينما
14- نويســنده نوبــل برنــده 
آلماني و صاحب اثر كوه جادو- 

باقيمانده دانه هاي روغني
15- كــردار- دودمان- كلفت 

و ضخيم

اعداد1تا9راطوريدرخانههايسفيدقراردهيدكههررقمدرسطرها،ستونهاومربعهايكوچك3در3يكبارجدول اعداد | 3804
ديدهشود.پاسخهادرادامهآمدهاست.
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ساده
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ناپلئونواردميشود
 نصف پيروزي هاي يحيي روي نيمكت پرسپوليس  با نتيجه يك بر صفر به دست آمده

نهبههمانهميشگي
جايزه امسال فيفا به مسي و رونالدو نمي رسد

امسال مجله فرانس فوتبال اعالم كرده كه توپ طال نمي دهد. دليل آن همه گيري كرونا 
اعالم شده كه باعث شد ليگ فرانسه هم نيمه كاره رها شود. شايد اگر فرانس فوتبال كمي 
صبر مي كرد اين تصميم گرفته نمي شد و توپ طال اســتثنائا به بازيكني غير از مسي و 
رونالدو مي رسيد؛ مشخصا لواندوفسكي. توپ طالي سال قبل در ميان انتقادات بسيار به 
مسي رسيد. امسال 2 ابرستاره فوتبال هيچ شانسي براي كسب آن نداشتند. با اين حال 
فيفا مراسم گاال و اهداي جايزه به بهترين بازيكنان سال2020 را لغو نكرده است. ديروز 
فيفا نامزدهاي هر بخش را هم معرفي كرد. تا 2 سال پيش براي مدتي جايزه فيفا و توپ 
طالي فرانس فوتبال در هم ادغام شده بود اما نشريه فرانسوي دوباره خرج خود را جدا 
كرد. در حال حاضر 11بازيكن براي كسب جايزه بهترين بازيكن سال فوتبال جهان از سوي 
فيفا به اين شرح معرفي شده اند: تياگو آلكانتارا )اسپانيا(، كريستيانو رونالدو )پرتغال(، 
كوين دي بروين )بلژيك(، روبرت لواندوفسكي )لهستان(، ساديو مانه )سنگال(، كيليان ام 
باپه )فرانسه(، ليونل مسي )آرژانتين(، نيمار )برزيل(، سرخيو راموس )اسپانيا(، محمد 
صالح )مصر( و ويرجيل فان دايك )هلند(. ناگفته پيداست كه لواندوفسكي به خاطر سال 
فوق العاده اي كه داشت و با بايرن مونيخ همه  چيز ازجمله ليگ قهرمانان اروپا را برد  شانس 

اول كسب اين جايزه است. نام مسي و رونالدو بر حسب عادت در ليست گنجانده شده و 
حضور محمد صالح در ليست هم كه نشان داده مرد بازي هاي بزرگ نيست به نظر مي رسد 
جنبه تبليغاتي دارد اما او، مانه و فان دايك نماينده هاي تيمي هستند كه پس از 30سال 
در ليگ انگليس قهرمان شده اســت. صالح يك بار در بهترين سال فوتبالش وقتي به 
جايزه نرسيد يك جايزه تشويقي گرفت آن هم به خاطر زدن يك گل خيلي عادي و بغل پا 
در يك ديدار ساده و كم اهميت. جايزه پوشكاش او مثل دكتراي افتخاري بود. در بخش 
جايزه بهترين مربي سال هانسي فليك كه بايرن را قهرمان سه گانه كرد، يورگن كلوپ 
كه ليورپول را بعد از 3 دهه به جام ليگ برتر رساند، زين الدين زيدان كه براي دومين بار 
با رئال مادريد قهرمان الليگا شد، لوپتگي كه سويا را به جامي كه در تخصص اين باشگاه 
است يعني ليگ اروپا رساند و مارچلو بيلسا كه ليدز را از دسته پايين تر به ليگ برتر آورد 
و اين تيم را به پديده امسال ليگ تبديل كرد، حضور دارند. جايزه بهترين دروازه بان هم 
جدا اهدا مي شود و نامزدهاي آن عبارتند از مانوئل نوير )بايرن مونيخ / آلمان(، تيبو كورتوا 
)رئال مادريد / بلژيك(، آليسون بكر )ليورپول / برزيل(، يان اوبالك )اتلتيكو مادريد / 
اسلوني(، مارك آندره تراشتگن )بارســلونا / آلمان( و كيلور ناواس )پاري سن ژرمن / 
كاستاريكا(. در بخش زنان هم 11بازيكن به اين شرح نامزد شده اند: لوسي برونز )انگليس(، 
دلفين كاسكارينو )فرانسه(، كارولين گراهام هانسن )نروژ(، پرنيل هاردر )دانمارك(، 
جنيفر هرموسو )اسپانيا(، سم كر )استراليا(، سو يون جي )كره جنوبي(، ساكي كوماگاي 

)ژاپن(، جنيفر ماروژان )آلمان(، ويويان ميدما )هلند( و وندي رنارد )فرانسه(.
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  غوغاي صف ها در ساري
متأسفانه عرضه كاالها به نرخ دولتي باعث ايجاد صف در گوشه و كنار 
شهر شده اســت. تنها در يك مورد بيش از هزار نفر در مركز شهر در 
صف خريد مرغ ايستاده بودند. اينگونه قرار است با كرونا مبارزه كنيم 

و جلوي شيوع آن را بگيريم؟
سوري از ساري

  تعطيلي برخي كسبه ظاهري است
برخي كسبه درحالي كه كركره هاي مغازه ها يشان پايين است مشغول 
كســب و كارند و حتي مشــتري را به داخل مي برند. به شخصه در 
خيابان وليعصر شاهد بودم كه فردي كفش به دست از فروشگاهي كه 

كركره اش پايين بود خارج شد. 
محمدي از تهران 

  صيادان بوشهري همچنان كارت سوخت ندارند
نداشتن كارت سوخت محل كار و زندگی لنج داران و صيادان را تبديل 
به بمب ساعتي در اسكله هاي بوشهر كرده است كه هر آن ممكن است 
باعث حادثه اي ناگوار شوند. اين افراد سهميه بنزين خود را همچنان 
به صورت هزار ليتر يكجا تحويل مي گيرند و چاره اي ندارند جز اينكه آن 
را در اسكله يا خانه ذخيره كنند كه هر آن مي تواند بر اثر بي احتياطي 
حادثه اي مرگبار و حتي فاجعه اي بزرگ رقم زند. لطفا مشكل كارت 

سوخت صيادان بوشهري حل شود. 
حسينيان از بوشهر 

  روغن نباتي را به زور با 10كيك به ما فروختند
همســرم بعد از مراجعه به چندين جا براي خريــد روغن مايع با دو 
قوطي روغن مايع يك ليتري پخت وپز و 20كيك به خانه آمد. كيكي 
كه به دليل ابتال به قند من و همسرم هيچ كاربردي ندارد و هر عدد آن 
2500تومان قيمت خورده است. چرا با مردم اين كار را مي كنند. خدا 

را خوش مي آيد يك بازنشسته 25هزار تومان دور بريزد؟
صفرپور از تهران 

  هيچ كس به حفظ سرانه فضاي سبز قم توجه ندارد
حفظ سرانه هاي فضاي سبز بايد در مديريت شهري مورد توجه قرار 
گيرد، درحالي كه در قم ســاالنه صدها هزار تملك براي احداث يك 
خيابان انجام مي شود اما هيچ عملكردي براي تحقق ساير كاربري هاي 
طرح تفضيلي ازجمله فضاي سبز در استان صورت نگرفته است. همين 
وضع باعث شــده قم كه زماني باغات زيبايي داشت و به رغم كويري 
بودن فضاي سبز كم نداشت به معناي واقعي كوير شود. تكليف اكسيژن 

اين كالنشهرميليوني چيست؟
نظري از قم

  چرا تعزيرات توان برخورد با گرانفروشي ندارد
اينكه در رسانه ملي مسئوالن تعزيرات اســتان تهران مي گويند كه 
توان برخورد با گرانفروشي نداريم يعني كليت كار از دست مسئوالن 
خارج شده است. مسئول تعزيرات تهران صبح سه شنبه در صدا و سيما 
گفت كه چه تضميني است ما برويم و جريمه و برخورد هم بكنيم و 
آن گرانفروش دوباره جنس گران ندهد. واقعا چنين مسئوالني نبايد 

استعفا بدهند؟
دارايي از تهران

  نظارتي بر گراني بيجار نيست
بيجار يك شهر كوچك است كه توان مالي مردم آن شناخته شده است 
با اين حال گراني روزافزون كاالهاي اساسي كه ناشي از خأل نظارتي و 
فعاليت آزادانه دالالن است باعث شده عمالً بازار به حال خود رها شود و 
زندگي امثال ما كارگران به كلي مختل شده و به خاك سياه نشسته ايم. 
زماني از بيجار كردستان 

  زندگي 300خانوار ماهدشتي كنار گاوداري ادامه دارد
مشقت هاي زندگي بيش از 300خانوار يك مجتمع مسكوني در كنار 
يك گاوداري در ماهدشت در گزارشي منتشر شد. مسئوالن به موضع 
ورود كردند و دستورات فوري دادند و قرارهاي خوبي مقرر شد اما با 
شيوع كرونا اغلب دستورات به حال خود رها شده و زندگي 300خانوار 

كنار گاوداري آلوده كننده همچنان ادامه دارد.
مصيب زاده از ماهدشت كرج

ايستگاهی برای فرار از بحران
سايپا يكي ديگر از برنده هاي روز اول هفته سوم  ادامه از 

بود. نارنجي پوشــان با گل دقيقه 65 محســن صفحه اول
مسلمان از سد نساجي گذشتند و 5  امتيازي شدند. اما در مهم ترين 
بازي ديروز گل گهر كه تمام امتيازات 2 هفته ابتدايي را جمع كرده بود، 

در خانه با نتيجه يك-يك مقابل فوالد متوقف شد. 
منشــا در دقيقه  8 از روي نقطه پنالتــي براي گل گهــر گل زد اما 
قاســمي نژاد با گل دقيقه 41 بازي را به تساوي كشاند. فوالد همانند 
دو بازي گذشته در وقت هاي اضافه اين بازي هم صاحب ضربه پنالتي 
شد اما ساسان انصاري توپ را به تير دروازه كوبيد تا دوئل قلعه نويي و 
نكونام برنده اي نداشته باشد. در آخرين بازي ديشب هم آلومينيوم و 

مس رفسنجان به تساوي بدون گل رضايت دادند.

الزام ضوابط ايمني در اماكن عمومي شهر
در نهايت، تعالي HSE در شهر را بايد در سايه  ادامه از 

ترويج و آموزش آن، نه به عنوان يك ســرفصل صفحه 3
آموزشــي بلكه به عنوان »يك فرهنگ« به كمال رساند؛ تاجايي كه 
فرهنگHSE  همچون خون در رگ هاي شهر جاري و »جداي از اصل 
و حكم و قانون« به عنوان يك »حق شــهروندي« مورد مطالبه قرار 
گيرد. لذا همانطور كه براي نخستين بار در ايران، وزارت نفت، روزي 
سنگ بناي استقرار سيستم هاي HSE  را بنا نهاد، امروز بخش اعظم 
رسالت نهادينه كردن فرهنگHSE  با حميت متوليان امر آموزش، 
ترويج و تبليغ در كشــور و نقش پررنگ وزارت علــوم، تحقيقات و 
فناوري، دانشگاه هاي سراسر كشور و همچنين صدا وسيماي جمهوري 
اسالمي ايران محقق خواهد شد؛ ازاين رو اميد است تا با وحدت رويه، 
هماهنگي و مشاركت مؤثر دستگاه ها و نهادهاي متولي براي تحقق 
فرهنگ و ضوابط HSE، بيش از پيش شاهد تقارن رشد و توسعه در 

شهرمان باشيم.

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

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

با مردم

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

يادداشت

خريد و فروش امن در 
محدوديت هاي كرونايي 

محــــدوديت هاي 
اعمال شــده درباره 
فعــاليـت بعضــي 
از صنــوف و زمــان 
فعاليــت آنها، باعث 

شده اســت برخي از صاحبان مشاغل فروش 
محصوالت خود را از حالت فيزيكي به حالت 
مجازي تغيير بدهند. در نقاطي از تهران كه به 
قول معروف بورس فروش كاالهايي همچون 
پوشاك، ظروف و لوازم آرايشي به شمار مي آيد، 
تقريبا تمام صاحبان صنوف نسبت به نصب بنر 
روي كركره مغازه خود اقدام و عنوان كرده اند 
فروش كاال و لوازم خود را در اين ايام به صورت 

اينترنتي عرضه خواهند كرد.
انجام اين كار )فروش اينترنتي( مزاياي زيادي 
ازجمله كاهش تــردد روزانه، كاهش مواجهه 
حضوري و كاهش هزينــه رفت وآمد را در پي 
دارد اما فروش اينترنتي محصوالت، احتمال 
مخاطراتــي را نيــز بــراي عرضه كنندگان و 

خريداران كاال دارد.
نخســتين مشــكل در عرضه اينترنتي كاال 
براي خريــداران كه ممكن اســت منجر به 
كشمكش هاي بعدي و حتي مراجعه به مراجع 
قضايي و انتظامي شود، تفاوت كاالي نمايش 
داده با محصول ارائه شده در بستر فروشگاه هاي 
اينترنتي است. مسئله اي كه ممكن است باعث 
تضييع حقوق خريدار شــود و الزم است كه 
فروشنده هنگام فروش اينترنتي كاال، نكاتي 

را رعايت كند.
در مرحله بعد، خريداران ايــن كاالها بايد در 
رابطه با نحوه پرداخت هزينــه كاالي عرضه 
شــده، دقت و اهتمام الزم را داشــته باشند، 
راهكارهاي زيادي براي نحوه پرداخت درنظر 
گرفته شده و استفاده از درگاه هاي اينترنتي 
پرداخت وجه، يكــي از اين راهكارها اســت 
البته اين درگاه ها با وجود ســرعت عمل باال، 

مخاطراتي را نيز به همراه دارند.
مهم ترين موضوع درباره درگاه هاي پرداخت 
وجه اينترنتي بحث »فيشــينگ« است. در 
فيشينگ، خريدار به صفحه اي مراجعه مي كند 
كه كامال مشــابه درگاه هاي بانك است اما در 
آدرس بار تعريف شده در صفحه مذكور مربوط 
به درگاه بانك نيست و جعلي است. خريداران 
پس از ورود به اين درگاه هــاي جعلي و وارد 
كردن اطالعات حساب بانكي خود، به سرعت 
مورد كالهبرداري قرار می گيرند و حســاب 
بانكي آنها توسط كالهبرداران خالي مي شود. 
حال آنكه خريداران با افزايش ســطح سواد 
رسانه اي و اينترنتي خود به راحتي مي توانند 
درگاه هاي جعلي و فيشــينگ را از درگاه هاي 
اصلي بانك ها شناسايي كنند. يكي از اين راه ها 
دقت كردن به عبارت HTTPS در قســمت 
آدرس ســايت، هنگام وارد كــردن اطالعات 
بانكي است. عبارت http يك پيشوند است كه 
همه كاربران با آن آشنا هستند اما https يك 
نوع پروتكل امن و ارتبــاط امن ميان مرورگر 
شــما و ســايت ايجاد مي كند. اگر سايتي را 
كه مي خواهيد از آن خريــد كنيد از پروتكل 
امن https استفاده نمي كند بهتر است از آن 

خريد نكنيد.
از طرفي ديگر بعضا شاهديم كه نوجوان كم سن 
و سال نيز نسبت به خريد كاالي اينترنتي اقدام 
مي كنند كه ممكن است به دليل سواد پايين 
رســانه اي برخي از نوجوانان، مخاطرات ذكر 

شده به وجود بيايد.
به طور مثال ممكن است نوجواني 10ساله در 
يك صفحه فروشگاه اينترنتي و مجازي اقدام 
به خريد لوازم التحرير كنــد اما حين خريد با 
صفحات فيشينگ و تخليه حساب بانكي روبه رو 
شود. حاال كه با توجه به شرايط پيش آمده در 
پايتخت و ديگر شهرها، سبك خريد و معامالت 
مردم تغيير كرده، الزم اســت كه خريداران و 
فروشندگان با رعايت اين نكات ضروري و باال 
بردن سواد و دانش خود در زمينه استفاده از 
فضاي وب براي خريد و فروش، از به وجود آمدن 

پرونده هاي پليسي و قضايي جلوگيري كنند.

 محمدجواد اينانلو
مسئول اطالع رساني پليس پيشگيري تهران

كسي از كارت اهداي عضو پريسا خبر نداشت

 مرگ دومين كودك در 
درگيري آتشين طلبكار و بدهكار

بازداشت شوهر در ماجراي ناپديدشدن زن جوان
3دليل قضايي كافي بود تا بازپرس 

جنايي تهران مردي را در پرونده داخلي
ناپديد شدن اسرارآميز همسرش 

بازداشت كند.
به گزارش همشــهري، 19مرداد ماه امسال زوج 
جواني براي چيدن شاتوت و گيالس به باغشان 
حوالي كن و ســولقان رفتند اما وقتي هوا رو به 
تاريكي رفت، زن جوان به نــام محبوبه به طرز 
اســرار آميزي ناپديد شــد. فرداي آن روز يعني 
بيستم مرداد ماه همسر وي راهي اداره پليس شد 
تا گزارش ناپديد شدن او را اعالم كند. وي گفت: 
من و همسرم ساكن روستايي در اطراف امامزاده 

داوود هستيم. 
در آنجا مزرعه و باغ داريــم و آخرين بار به همراه 
همسرم راهي باغ شــديم تا گيالس و شاه توت 
بچينيم. تا شب آنجا بوديم كه همسرم محبوبه 
گفت مي خواهد اطراف باغ دوري بزند و پياده روي 
كند. معموال نيم ســاعت يا يك ســاعتي اطراف 
باغ پيــاده روي مي كرد امــا آن روز رفت و ديگر 
بازنگشت. حتي وسايلش نيز در باغ بود و من كه 
نگران شده بودم، اطراف را به دنبالش گشتم اما 
اثري از همسرم نبود. حتي موضوع را به محلي ها 
اطالع دادم كه 10موتور ســوار شروع كردند به 
جست و جو در كوهستان هاي اطراف اما هيچ ردي 

از همسرم به دست نيامد.
گروهي از مأموران پليس، جســت وجوي خود 
را براي يافتن زن ناپديد شــده آغاز كردند. آنها 
در نخستين اقدام به اســتعالم از بيمارستان ها، 
بهزيستي و پزشــكي قانوني پرداختند، اما هيچ 

ردي از وي به دست نيامد.

بازداشت شوهر
آبان ماه امسال درحالي كه تحقيقات براي يافتن 
ردي از زن ناپديد شــده به بن بست رسيده بود، 
خانواده وي راهي دادسراي جنايي تهران شدند 
و از دامادشــان شــكايت كردند. آنها گفتند كه 
شوهر دخترشــان راز ناپديد شــدن محبوبه را 
مي داند و احتماال باليي سرش آورده است چرا كه 
آنها به شــدت با يكديگر اختالف داشتند. با اين 
شــكايت قاضي احســان زماني، بازپرس شعبه 
ششم دادسراي جنايي تهران با توجه به مدارك 
و شــواهد موجود دستور بازداشــت شوهر زن 
گمشده و تحقيق از وي را صادر كرد. او بازداشت 
شد و ديروز وقتي پيش روي بازپرس جنايي تهران 
قرار گرفت، منكر هرگونه اطالعاتي درخصوص 
سرنوشت همسرش شد. وي گفت: همسرم متولد 

سال65 است و ما 18سال قبل با يكديگر ازدواج 
كرديم. زندگي خوبي داشــتيم و حتي صاحب 
پسري شديم اما خدا 2سال قبل او را از ما گرفت. 
وي ادامه داد: پسرم 14ساله بود و 130كيلو وزن 
داشــت. به دليل اضافه وزن و چربي باال، 2سال 
قبل زماني كه 14ساله شده بود، در خواب فوت 
شد. مرگ او آسيب شديد روحي به ما وارد كرد. 
همسرم تا مدت ها بيمار بود. او را نزد پزشك بردم 

و تحت درمان قرار گرفت.
وي ادامــه داد: چند روز قبل از ناپديد شــدنش 
متوجه شدم داروهايش را مصرف نمي كند و بر 
سر اين موضوع با هم دچار اختالف شديم و دعوا 
كرديم تا اينكه روز حادثه تصميم گرفتيم به باغ 
برويم و ميوه بچينيم. او آن روز پريشان بود و حال 
خوبي نداشت. حتي در بين راه از من جدا شد و 

گفت بايد به خانه برگردد تا وسيله اي را بردارد. 
به همين دليل رفت و گفت تا ساعتي ديگر خود 
را به باغ مي رساند. ساعتي بعد خودش را به باغ 
رساند تا اينكه شــب مدعي شد قصد پياده روي 
دارد اما رفت و ديگر برنگشت. اگرچه اطراف باغ 
را به دنبالش گشتم، اما احتمال دادم كه بي خبر 
به خانه بازگشته است. به همين دليل شب را در 
باغ ماندم. صبح وقتي به خانه برگشــتم و ديدم 
اثري از او نيست، گزارش گم شدن او را به پليس 

اطالع دادم.
پس از تحقيق از متهم، بازپــرس جنايي تهران 
با مطرح كردن 3دليــل، وي را به عنوان مظنون 
بازداشت كرد. نخست اينكه چرا مرد جوان همان 
شب ناپديد شدن همســرش، ماجرا را به پليس 

اطالع نداده بود.
دوم اينكه عالوه بر شكايت خانواده زن گمشده 
و اظهارات آنها درخصوص اختــالف محبوبه با 
شوهرش، همسايه ها، دوســتان و آشنايان اين 
زوج نيز در تحقيقات گفتند كه آنها پس از مرگ 
فرزندشان به شــدت دچار اختالف شده بودند و 

مدام با يكديگر درگيري داشتند.
سوم اينكه شوهر محبوبه آخرين كسي بود كه با 
همسرش ديده شده بود و پس از آن به رغم ادعاي 
وي مبني بر اينكه همسرش براي پياده روي  رفته 
بود، اما كســي اين زن را نديده بود. اين 3دليل 
كنار هم قرار داده شــد و قاضي جنايي دستور 
بازداشت شــوهر محبوبه را صادر كرد و او براي 
انجام تحقيقات بيشــتر در اختيار مأموران اداره 
آگاهي تهران قرار گرفت تا اسرار ناپديد شدن زن 

جوان آشكار شود.

حكم تازه در پرونده آرمان و غزاله
آرمان كه به جرم قتل دختر موردعالقه اش 2ماه پيش در 

دادگاه كيفري استان تهران به قصاص محكوم شده بود، پيگيري
حاال و با حكم دادگاه بعثت، به اتهام اختفاي جسد به 3 ماه 

و يك روز حبس محكوم شده است.
به گزارش همشهري، پرونده جنجالي آرمان و غزاله از بهمن سال92 
به جريان افتاد. غزاله 19ساله روز 12بهمن ماه سال92 به طرز عجيبي 
ناپديد شد و پس از چند روز معلوم شــد آرمان، كه قصد ازدواج با او را 
داشت در مفقود شدن او دست داشــته است. او كه هنگام دستگيري 
كمتر از 18ســال داشــت، در بازجويي ها به قتل غزاله اعتراف كرد و 
مدعي شد كه روز حادثه، وقتي غزاله به خانه شان آمده و به او گفته كه 
نمي توانند باهم ازدواج كنند و قصد دارد براي ادامه تحصيل به خارج از 
كشور برود، چنان عصباني شده كه با ضربات ميله آهني وي را به قتل 
رسانده است. پس از جنايت نيز جسد وي را داخل چمداني گذاشته و 

در يك سطل زباله رها كرده است.
آرمان اما در ادامه و حتي در جريان 2باري كه در دادگاه كيفري استان 
تهران پاي ميز محاكمه قرار گرفــت، اعترافاتش را پس گرفت و گفت 
كه غزاله در جريــان يك حادثه جان باخته اســت. او گفت: من اتهام 

قتل عمدي را قبول ندارم. من و غزاله مشكلي باهم نداشتيم. آخرين 
مرتبه اي كــه او به خانه مان آمد، بعد از خداحافظي متوجه شــدم در 
راه پله افتاده است. او را داخل خانه آوردم. وضعيت خوبي نداشت و نفس 
نمي كشيد. ترسيده بودم و نمي دانستم چه كار كنم. آن زمان سنم كم 
بود. حتي به فكرم نرسيد كه با اورژانس تماس بگيرم. به همين دليل 
بدون اينكه متوجه كارهايم باشم، او را داخل چمدان گذاشتم و در سطل 
زباله اي انداختم. آن زمان فقط مي خواستم او را از خانه مان دور كنم 

اما بعد پشيمان شدم.
هرچند آرمان اتهام قتل عمدي را قبول نداشــت اما در جريان هردو 
محاكمه كه آخرين آن 2ماه پيش بود به قصاص محكوم شد و اين در 
حالي بود كه بخشي از پرونده كه مربوط به اختفاي جسد غزاله بود، در 

شعبه1154 دادگاه بعثت در حال رسيدگي بود.
پسر جوان با مطرح كردن 3روايت مدعي شده بود كه غزاله زنده است. 
چراكه بعد از رها كردن آن در سطل زباله بايد پيدا مي شد اما جسد غزاله 
با گذشت 7سال از ماجرا هنوز پيدا نشده است. يكي از داليلي كه آرمان 
مطرح كرد تمديد دفترچه بيمه غزاله پس از حادثه بود. دومين دليل 
مرخصي گرفتن از دانشگاه بعد از حادثه و سوم، بسته شدن فيس بوك 

وي بعد از گذشت 6 ماه از زمان حادثه بود. او مي گفت زماني كه غزاله از 
راه پله ها افتاده و او را در چمدان گذاشته و رهايش كرده احتماال او زنده 
بوده است. وقتي آرمان چنين ادعايي را مطرح كرد تحقيقات در اين 
خصوص از خانواده غزاله آغاز شد. آنها اظهار كردند كه وقتي شنيدند 
دخترشان ناپديد شــده و خبري از او نيســت راهي دانشگاه شده و 
مرخصي گرفتند. از سوي ديگر دفترچه بيمه اش را هم خودشان تمديد 
كرده اند نه غزاله. در ادامه از پليس فتا استعالم گرفته شده و دريافتند 
كه چنانچه كاربر تا مدتي در فيس بوك فعاليتي نداشته باشد به صورت 
خودكار صفحه كاربر حذف خواهد شد. با رفع ابهامات در پرونده، قاضي 
شعبه1154 دادگاه بعثت، آرمان را به اتهام اختفاي جسد به 3 ماه و يك 

روز حبس محكوم كرد.

با مرگ كودك يكساله مرد بدهكار كه خانه اش در درگيري با مرد طلبكار به آتش كشيده شده بود، 
تعداد قربانيان اين حادثه به 2نفر رسيد. اين در حالي است كه با فرار مرد طلبكار، تحقيقات پليس 
براي دستگيري او همچنان ادامه دارد. به گزارش همشهري، يكشــنبه گذشته ساكنان روستاي 
بيدزرد شيراز با آتش نشــاني تماس گرفتند و خبر از آتش سوزي در يكي از خانه هاي روستا دادند. 
پس از اطفاي حريق مشخص شد كه 5عضو يك خانواده كه در اين خانه ساكن بودند دچار سوختگي 
شده اند. يكي از آنها كه پسربچه اي 9ســاله بود در همان لحظه حادثه جانش را از دست داده بود و 
بقيه كه شامل پدر و مادر و فرزند يكساله خانواده بودند، به بيمارستان منتقل شدند. آتش سوزي در 
خانه مردي قصاب رخ داده بود كه طبق گفته شاهدان و اهالي روستا، از مدتي قبل دچار مشكالت 
مالي فراوان شده بود. روز حادثه، يكي از طلبكاران اين مرد كه به او گوسفند فروخته بود براي گرفتن 
طلبش به مقابل خانه او رفته بود. اما بين آنها درگيري رخ داده و در اين ميان مرد قصاب براي ترساندن 
طلبكار اقدام به پاشيدن بنزين و آتش زدن خود و خانواده اش كرده بود كه به دليل روشن بودن بخاري، 
خانه دچار آتش سوزي و انفجار شده بود. همين آتش سوزي و انفجار باعث شد كه پسر 9ساله مرد 
قصاب در دم جانش را از دست بدهد و بقيه اعضاي خانواده اش نيز دچار سوختگي شوند. براساس اين 
گزارش، درحالي كه تالش پزشكان براي نجات مصدومان اين حادثه ادامه داشت، كودك يكساله مرد 
قصاب نيز بر اثر شدت سوختگي جانش را از دست داد تا قربانيان اين حادثه دردناك به 2نفر برسند. 

»در بيمارســتان گفتنــد دخترتان قبال 
كارت اهــداي عضو گرفته، مــا هم وقتي 
فهميديم پريســا خودش راضي به اهداي 
اعضاي بدنــش بوده، رضايتنامــه را امضا 
كرديم«؛ اين، حرف هاي مادر پريسا، دختر 
جواني اســت كه چند روز قبــل به دليل 
مســموميت دارويي دچار مــرگ مغزي 
شــد و وقتي خانواده اش در بيمارســتان 
متوجه شــدند او قبال براي اهداي اعضاي 
بدنش داوطلب شــده، با اين كار موافقت 
كردند تا به دست كم 4بيمار زندگي دوباره 

بخشيده شود.
به گــزارش همشــهري، پريســا، دختر 
25ســاله اي بود كه همراه پدرش در يكي 
از فروشگاه هاي زنجيره اي كار مي كرد. با 
اوج گيري بيماري كرونا يكي از مكان هايي 
كه در معــرض خطر قرار داشــت همين 
فروشــگاه بود. با اينكه مسئوالن فروشگاه 

به طور دوره اي ســالمت كاركنان خود را 
كنترل مي كردند، اما باز هم پريسا نگران 
بود كه مبادا به كرونا مبتال شــود. با اينكه 
پدر و مادرش به او دلگرمــي مي دادند اما 
او اضطراب شديدي داشت و كرونا برايش 
به يك كابوس وحشتناك تبديل شده بود. 
در اين شرايط بود كه پدر و مادرش تصميم 
گرفتند براي سالمتي تنها دخترشان كاري 
بكنند. مادر دختر جوان شــنيده بود كه 
دكتري نسخه هاي شفابخش مي نويسد و 
مي تواند با چند دارو مشكل استرس پريسا 
را برطرف كند. يك شــب وقتي كار دختر 
جوان در فروشگاه تمام شد، پدر و مادرش او 
را به مطب پزشك بردند. دكتر بعد از معاينه 
اوليه گفت او از نظر جسمي مشكلي ندارد 
و فقط كمي دچار اســترس شده است و با 
مصرف چند قلم دارو حالش خوب مي شود. 
دختر جوان و والدينش همان شب داروها 

را از داروخانه تهيه كردند و پريســا قرصي 
را كه آقاي دكتر تجويز كرده بود، مصرف 
كرد، اما يك ســاعت بعد حالش بد شد. او 
نفسش بند آمده بود. پدرش گمان مي كرد 
اين حالت از عوارض داروســت، اما هرچه 
مي گذشت وضعيت دختر جوان وخيم تر 
مي شد تا اينكه مادرش با اورژانس تماس 
گرفت و كمك خواســت. پدر پريسا او را 
در آغوش گرفته بود و مــادرش بي قراري 
مي كرد، اما تا رسيدن امدادگران اورژانس 
از دست شــان كاري ســاخته نبود. كمي 
بعد كه آنها رســيدند مي خواستند نبض 
دختر را كنترل كنند، اما او نبض نداشت. 
در اين شرايط او به بيمارستان منتقل شد 
و پزشكان توانســتند او را احيا كنند و به 
زندگي برگردانند اما هوشياري اش ضعيف 
بود. با وجود اين تالش هــاي زيادي براي 
بازگشت و نجات او انجام شد، اما هيچ كدام 

فايده اي نداشــت و در اين شرايط اهداي 
عضو بهترين انتخاب بود.

حاال چند روز از ايــن حادثه تلخ مي گذرد 
و صداي مادر پريســا هنوز گرفته است. او 
درباره آنچه براي دختــرش اتفاق افتاده 
به همشــهري مي گويد: »دخترم از كرونا 
خيلي مي ترسيد. به خاطر همين او را پيش 
دكتر برديم تا شايد اضطرابش كمتر شود. 
داروهايي را هم كه دكتر تجويز كرده بود 
از داروخانه گرفتيم، اما چند ســاعت بعد 
دخترم حالش بد شــد و روي دست مان 

آخرين نفس هايش را كشيد و جان داد.«
مادر داغدار پريسا مي گويد: »در بيمارستان 
سراغ مان آمدند و گفتند هيچ راهي براي 
نجات دخترتان وجود نــدارد. آنها گفتند 

او مدت ها قبل، خودش كارت اهداي عضو دختر جوان از ترس كرونا با تجويز يك پزشك دارو مصرف كرد، اما دچار مرگ مغزي شد
گرفته و براي اهداي اعضاي بدنش داوطلب 
شده است. ما از اين موضوع بي خبر بوديم. 
25سال تمام به قد و باالي دخترمان نگاه 
كرده بوديم و برايش هزار آرزو داشــتيم، 
اما وقتي فهميديــم او ديگر بــه زندگي 
برنمي گــردد، تصميم گرفتيــم با اهداي 
اعضاي بدن جگرگوشه مان موافقت كنيم. با 
اين كار هم خواسته پريسا برآورده می شود 
و هم به چند بيمار نيازمند كمك كرده ايم.«

اين زن در ادامه مي گويد: »وقتي علت اصلي 
فوت دخترم را پيگيري كرديم فهميديم 
او دچار مســموميت دارويي شده و قصور 
پزشكي اتفاق افتاده است. به همين دليل از 
پزشك شكايت كرده ايم و منتظر رسيدگي 
هســتيم.« از سوي ديگر ســاناز دهقاني، 
رئيس واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي 
بيمارستان سينا در اين باره به همشهري 
مي گويد: »پس از اعــالم رضايت اولياي 
دم اين بيمار، او بــا آمبوالنس مخصوص 
به بيمارستان سينا منتقل و با تالش كادر 
پزشــكي قلب، كبد و كليه هــاي بيمار به 

4بيمار نيازمند اهدا شد.« 
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قبل از هر چیز درباره ضــرورت نقد فیلم 
مستند توضیح بدهید.

من اعتقــاد دارم كه نقد براي همه  فيلم ها ضروري اســت. 
از نظر من همه  فيلم ها بعد تخيلــي و غير تخيلي دارند؛ هم 
فيلم هاي تخيلي و هم مســتندها. فكر نمي كنم چيزي به 
اسم مستند محض وجود داشته باشه، چون براي مثال، حتي 
نخستين و معروف ترين مستند يعني »نانوك شمالي« هم 
يك فيلم تخيلي به شمار مي آيد. زني كه در »نانوك شمالي« 
نقش همســر نانوك را بازي كرد در واقع دوست كارگردان 
فيلم يعني رابرت فالهرتي بود. او همســر نانوك نبود، بلكه 
هنر پيشــه اي بود كه نقــش بازي مي كــرد و فكر مي كنم 
هميشه حتي اگر فيلم تخيلي باشد هم مستند است چون 
مستندي هست كه هنر پيشه ها، مكان ها و زماني را كه از آنها 
فيلمبرداري شده نشان مي دهد. پس فكر مي كنم بايد متوجه 
باشيم كه چيزي به اسم مستند محض وجود ندارد و چيزي 
به اســم فيلم تخيلي محض وجود ندارد. همه فيلم ها هم 
تخيلي هستند و هم غير تخيلي. منظورم واضح است؟ خب 
نكته ديگر اينكه نمي دانم نقد ضروري است يا نه، اما مفيد 
و خوب است؛ چون به نظر من كاري كه نقد بايد انجام بدهد 
اين اســت كه گفت وگوي عمومي درباره  فيلم ها را تسهيل 
كند. نبايد حرف اول را بزند و نبايد حرف آخر را بگويد. بايد 
در گفت وگويي كه در جريان هست نقشي داشته باشد و اگر 
نقد، مفيد باشد امكان گفت وگو را افزايش مي دهد. من اعتقاد 
ندارم كه منتقدها، كارشناس هستند يا اينكه بايد حرف آخر 

را بزنند. اصاًل به اين مسئله اعتقاد ندارم.
خصوصیات یك نقد خوب چیست؟

خب، به نظرم خيلي متغير هســت. به نظرم عناصرش يك 
جورهايي توسط عناصر فيلمي تعيين مي شود كه مورد نقد و 
بررسي قرار مي گيرد. من خيلي خوشم نمي آيد كه منتقدها 
از خودشــان قواعد دربياورند يا به قواعد معتقد باشند. فكر 
مي كنم فيلم ها براي خودشــان قواعد ابداع مي كنند و اگر 
نقد خوب و مفيد باشد يك جورهايي آن قواعد را مي پذيرد و 
درباره آنها بحث مي كند. اما فكر نمي كنم بايد براي نقد فيلم 
قواعدي وجود داشته باشد. فكر مي كنم در مجموع دوست 

ندارم براي اين كار، قانوني تعيين كنم.
هر چيزي كه فيلم به من پيشنهاد بدهد. منظورم اين است 
كه من قاعده اي ندارم. گاهي اوقات سوژه از همه  چيز مهم تر 
است، گاهي اوقات ســبك از همه  چيز مهم تر است، گاهي 
اوقات هــر دو تا، اما فكــر مي كنم به نظر مــن همه  نقدها، 
برداشت شخصي هســتند. فراموش نكنيد چيزي به اسم 
نقد بي طرفانه وجود ندارد، من يك قانون دارم و آن هم اينكه 

منتقد بايد درباره نظر شخصي خودش صادق باشد طوري 
كه نظر شــخصي اش را پنهان نكند، بلكه بايد ماهيت نظر 
شخصي اش را تبيين كند و اين تنها قانوني است كه من براي 
خودم دارم، چون فكر مي كنم ديگران بايد بدانند كه نظرات 

ما از كجا نشأت و چطور شكل مي گيرند.
آیا احساسات فیلمســاز بر نظر منتقد هم 

تأثیر گذار است؟
خب، قطعاً همينطور اســت. خود فيلمســازان عضوي از 
اجتماعي هســتند كه درباره فيلم ها گفت وگو مي كنند و 
گاهي اوقات فقط فيلمسازها ناراحت نمي شوند، گاهي اوقات 
تماشاچي ها و بيننده هاي فيلم ها هم ناراحت مي شوند. يعني 
اگر آنها هم حرفي براي گفتن دارند خب بايد ارتباط برقرار 
كنند و در بحث مشاركت داشته باشند. منظورم اين است 
كه به نظر من غير ممكن خواهد بود كه آدم قصد فيلمساز را 
بفهمد و حتي خود فيلمسازها هم هميشه قصد خودشان را 
كامال نمي دانند؛ پس به نظر من اين يك مشكل است چون 
فكر نمي كنم هميشه بتوانيم درباره قصد ديگران صحبت 
كنيم، چون نمي دانيم كه فيلمساز قصدش چيست، اما در 
عين حال به نظر من اغلب مواقع نقد درستي نيست، چون 
نقد بايد به تأثيرات فيلم بپردازد. ممكن است قصد فيلمساز 
جالب و مرتبط باشــد اما نبايد حرف آخر را بزند، چون نقد 
به پذيرفته شدن فيلم مربوط اســت نه اينكه فيلم درباره  
چيست. اين مهم است كه تماشاگران و ما منتقدها در فيلم 

چه پيدا مي كنيم.
مستندهاي مورد عالقه شما كدام ها هستند؟

مي خواهم يك چيزي بگويم چون برايم خيلي مهم است 
و البته فيلم جديدي هم به شمار مي رود. فيلمي كه خودم 
به عنوان سوژه در اشكال مختلف در آن مشاركت داشتم و 
ساخته يك فيلمساز ايراني ســاكن شيكاگو است. خانمي 
كه با او يك كتاب هم نوشته ام. اسمش مونا سعيد  وفاست. 
من در خانه اي بزرگ شــدم كه معمار معــروف آمريكايي 
فرانك لويد رايــت در فالرنس آالبامــا طراحي اش كرده 
بود. االن مالك اين خانه شــهرداري فالرنس آالباما هست 
و به موزه تبديل شــده اســت. اين خانه اما براي خانواده 
من طراحي شــده بود و خانواده ام تنها خانواده اي اســت 
كه آنجا زندگي كرد. خانــواده  من از زمانــي كه آن خانه 
ساخته شــد يعني تقريباً ســال1940 تا زماني كه مادرم 
از آنجــا نقل مــكان كرد يعنــي اواخر دهــه 1990 آنجا 
زندگي كرد. مونا يك مســتند خيلي شــخصي ساخت، 
يك مســتند بلند و عنوانش اين بود »هــر چهار ديواري، 
 خونه نميشــه. چه طراحش رايت باشه چه هركس ديگه«

 )A house is not ahome: Wright or wrong(. مونا 
دشــواري ها و پيچيدگي هاي زندگي در يك اثر هنري را 
مطرح مي كند و اينكه گاهي اوقات اين مســئله چطوري 
نحوه زندگي شما در آن خانه را كنترل مي كند و اين كنترل 
الزاماً هميشه خوب نيست. گاهي اوقات اين مسئله مي تواند 
اعضاي خانواده را از هم دور كند و اينها مسائلي هستند كه 
اين مستندساز به آنها مي پردازد. او درباره  خانواده  خودش 
و درباره  خانه هاي تهران هــم صحبت مي كند؛ او در تهران 
بزرگ شده و رابطه  مادرش با آن خانه ها را هم مطرح مي كند. 
پس به نظر من آن فيلم خيلي مهم هست و فكر مي كنم نشان 
مي دهد منظور من از تخيلي و غير تخيلي چيســت، چون 
فيلم اش تا حد زيادي مثل مستندهاي رايج شروع مي شود، 
اما بعدش شبيه فيلم هاي تخيلي مي شــود، چون خيلي 
احساسات شخصي مونا درباره   آن خانه را نشان مي دهد كه 
ربط زيادي به تجربه  خودش با مادرش دارد و مادر من را هم 

به همان شكل تعبير مي كند.
ببينيد كارگردان، مادر من را نمي شــناخته؛ پس مادر من 
يك كاراكتر تخيلي مي شــود كه البته صرف نظر از مقاصد 
كسي هســت كه فيلم را ساخته اســت. همه  مستندهاي 
مورد  عالقه من مستندهايي هستند كه بعد تخيلي دارند. 
براي مثال مي توانم يكي را كه خيلي دوست دارم اسم ببرم. 
آخرين فيلِم جوريس ايوينز كه با مارسلين لوريدان ساخت، 
به اسم »افســانه باد« )A tale of the wind(. اين يكي از 
مستندهايي است كه خيلي دوست دارم. خيلي از فيلم هاي 
چشم انداز ســاخته  جيمز بنينگ را خيلي دوست دارم و 
همينطور فيلم هاي ژان موريس و دنيل كوئير را دوست دارم 
كه مستند محسوب مي شوند. مستند ايراني مورد  عالقه من 
»خانه، سياه است«)The house is black(ساخته فروغ 
فرخزاد است. اين فيلم در واقع فيلم ايراني مورد عالقه  من 
است. اما بعضي از مستندهاي ابراهيم گلستان و بعضي از 
مستندهاي عباس كيا رستمي كه بعد تخيلي دارند را هم 
دوســت دارم. اينها چند تا از فيلم هايي هستند كه برايم 
اهميت دارند. مطمئنم مي توانم چند تا ديگه اســم ببرم و 
همانطور كه گفتم خيلي از مستندهاي آلن رنه را هم دوست 
دارم؛ فيلم هاي كوتاهي كه در دهه 50 ســاخت. يكي اش 
درباره يك كارخانه پالســتيك بود، يكي درباره  كتابخانه 
ملي در فرانســه بود، يكي درباره هولوكاست، برخورد مه و 
فيلم هاي ديگر. من يك مســتند بي نظير با كريس ماركر 
ساختم كه درباره يك مجسمه ســاز آفريقايي بود به اسم 
»مجسمه ها هم مي ميرند« )Statues also die(. آن هم 

يكي ديگر از مستندهاي مورد  عالقه ام است.

گفت وگوي با جاناتان  رزنبام منتقد مشهور در آستانه برگزاري جشنواره سينما حقيقت 

عاشق مستند »خانه، سياه است« هستم
مستند محض نداريم

 خبر ها

در يك نظرســنجي، 
ســريال خانــه امن 
پربيننده ترين سريال 

تلويزيون معرفي شد.
به گزارش همشهري، 
نظرســنجي مركــز 
نشــان  تحقيقــات 

مي دهد تا اول آذر ۷۷٫۲درصد مردم بيننده برنامه هاي سيما بوده اند 
و در ميان سريال هاي جديدي كه روي آنتن رفته، مجموعه خانه امن 
شبكه يك توانسته با كسب ۳6٫4درصد مخاطب، عنوان پربيننده ترين 

سريال اين روزها را از آن خود كند.
در اين نظرسنجي كه در سراسر كشور انجام شده، خانه امن 50قسمتي 
كه از 10آبان روي آنتن رفته، در اين مدت توانسته رضايت 89درصد از 
بينندگان را در حد »زياد« كسب كند. ۲8قسمت از اين سريال هنوز 

پخش نشده است.
سريال 0۲1 شبكه سه هم كه از پنجم آبان مهمان خانه هاي بينندگان 
شد و بعد از ۲5قسمت به پايان رسيد، با ۲6درصد بيننده و فصل سوم 
ازسرنوشت از شــبكه دو كه از 10آبان روي آنتن رفته، با ۲5٫1درصد 

بيننده در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند.
0۲1 يكشنبه همين هفته به پايان رسيد، اما فصل سوم ازسرنوشت يك 

هفته ديگر به پايان مي رسد و سريالي ۲5قسمتي است.
بعد از سريال 0۲1، سريال شرم از شبكه سه سيما روي آنتن رفت و بعد 
از ازسرنوشت هم مجموعه »بيگانه اي با من است« از شبكه دو مهمان 

خانه هاي مردم خواهد بود.
61٫5درصد از مخاطبان 0۲1 و 8۷٫4درصد از مخاطبان فصل سوم 

ازسرنوشت در حد »زياد« از اين سريال ها ابراز رضايت كرده اند.
جالب اينكه ۳ســريال در شــبكه آي فيلم هم بيشــترين مخاطبان 
ســريال هاي تكراري را از آن خود كرده انــد. پايتخت۲، كيميا و پس 
از باران به ترتيب با ۲۳، 19 و 1۳درصد بيشترين مخاطب را در ميان 
سريال هاي تكراري داشته اند. براســاس اين نظرسنجي، ۲۷درصد از 
هموطنان غيرتهراني، از شبكه هاي استاني بيننده سريال هاي تكراري 
بوده اند و 1۳٫۳درصد مردم هم از طريق اينترنت تكرار ســريال هاي 

سيما را ديده اند.

رئيس هيــأت مديره خانه ســينما در 
پاســخ بــه انجمــن تهيه  كننــدگان 
بــه حمايــت مالــي از پروژه هايي كه 
به خاطر كرونا تعطيل مي  شــوند اشاره 
كرد. محمدعلي نجفي از پيگيري اين 
نهاد صنفي براي جــذب حمايت هاي 

اقتصادي از ديگر نهادها به منظور جبران خســارت هاي ناشي از 
تعطيلي پروژه هاي سينمايي خبر داد. رئيس انجمن تهيه كنندگان 
چندي پيش از مديريت خانه سينما انتقاد كرده بود كه با دعوت 
به تعطيلي توليد پروژه ســينمايي به ســاختار اقتصادي سينما 

لطمه مي زند.
نجفي در گفت وگو با مهر، با اشــاره به توقف توليدات ســينمايي 
در كشــور گفت: با توجه به توقف توليدات ســينمايي در كشور، 
بي شك بسياري از ســينماگران در بخش هاي مختلف سينمايي 
دچار مشكالت مالي شده اند كه بايد به اين مسئله رسيدگي كرد.

وي ادامه داد: در همين راســتا با همراهي منوچهر شاهســواري 
مديرعامل خانه ســينما، از نهادهاي مختلف دولتي درخواست 
مســاعدت براي رفع اين مشكالت داشــته ايم كه از برخي از اين 

نهادها قول هايي گرفته ايم.
نجفي در پايان گفت: هنوز در اين زمينه به نتيجه قطعي نرسيده ايم 
و اميدوارم هرچه زودتر شرايط بهتري را براي اعضاي خانه سينما 
از نظر اقتصادي فراهم كنيم. خانه ســينما با همراهي ستاد ملي 
مقابله با كرونا، اطالعيه اي را در روز اول آذرماه منتشر كرد و طي 
آن از سينماگران خواست به دليل اوج گيري شيوع ويروس كرونا 
فعاليت هاي سينمايي تعطيل شــود تا شرايط مناسبي براي آغاز 

فعاليت و ازسرگيري توليدات سينمايي فراهم شود.

مجموعه شعر محسن چاوشي كه شامل 
۳1غزل از اوست، منتشــر مي شود. به 
گزارش همشهري، اين خواننده پس از 
انتشار 10 آلبوم موسيقي رسمي، اين بار 
نخستين كتاب شعرش را منتشر خواهد 
كرد. او پيش تــر كالم قطعاتي ازجمله 

»كجايي«، »شرح الف« و»او« را خود سروده و خوانده بود. چاوشي 
تجربه همكاري با شاعران و ترانه سرايان معاصر بسياري را داشته و در 
اين بين استفاده از شعرهاي موالنا، سعدي، وحشي بافقي، باباطاهر، 
خيام و... نيز به  مرور وارد آثار و آلبوم هاي اين خواننده خرمشــهري 
شده است. به منظور تســهيل در خريد اين كتاب براي عالقه مندان 
و باتوجه به شــرايط اجتماعي موجود به دليل شيوع كرونا، فروش و 

عرضه كتاب فقط به صورت اينترنتي خواهد بود.

موفقیت املي در گرمي
براي سومين بار در تاريخ اهداي جوايز گرمي، موسيقي 
نمايشــي كه در لندن روي صحنه رفت در فهرســت 
بهترين موسيقي متن نمايش جاي گرفت. به گزارش 
ورايتي، »املي« با نامزدي در بخش بهترين آلبوم تئاتر 
موزيكال توانست براي نخستين بار پس از سال1984 
يك نمايش از لندن را به اين فهرست بكشاند. پيش از 
اين تنها »گربه ها« در سال1984 موفق به كسب جايزه 
بهترين آلبوم نمايش موزيكال سال شده بود و بعد هم 
در سال1999 »شيكاگو« كه در لندن ضبط شده بود، 

نامزدي اين بخش را كسب كرده بود.
امسال اِملي در ميان فهرست نامزدهاي بهترين آلبوم 
در كنار »اتوپيــاي آمريكايي در بــرادوي«، »مغازه 
كوچولو ترس«، »پرنس مصر«، »قدرت نرم« و »قرص 

كوچك دندانه دار« جاي گرفت تا براي سومين بار در 
تاريخ آلبومي كه در لندن اجرا و ضبط شــده به اين 
فهرست راه يابد. باتوجه به شيوع كرونا، نمايش هايي 
مانند »كاروليــن، يا تغييــر«، »مرد موســيقي« و 
»كمپاني« با تعويق روبه رو شــدند و همين امر شمار 
نمايش هاي سال را كاهش داد. املي نمايشي است كه 

در »وست اند« لندن از نوامبر ۲019 تا ۲0فوريه۲0۲0 
روي صحنه رفت. اين نمايــش برمبناي فيلمي برنده 
اسكار شكل گرفت و ادري بريســون در نقش اصلي 
روي صحنه رفت و كائــوالن مك كارتي نيز در نقش 

مقابل بازي كرد.
اين نمايش در جوايز اوليويه۲0۲0 موفق به كســب 
۳نامزدي در بخش بهترين نمايش موزيكال، بهترين 
موسيقي اوريجينال و بهترين بازيگر زن موزيكال شد.

نمايــش املي اقتباســي از فيلمي به هميــن نام در 
ژانــر كمــدي رمانتيك محصــول ســال۲001 به 
نويســندگي گيوم لورن و كارگردانــي ژان پير ژونه 
است. املي با اقبال بسيار خوب منتقدان و تماشاگران 
در سراســر جهــان همراه بــود و به عنــوان يكي از 
موفق ترين فيلم هــاي تاريخ ســينماي اروپا و يكي 
از تحسين شــده ترين فيلم هاي غيرانگليســي زبان 

شناخته مي شود.

»اس پي باال سوبرحمانیام«
او كه در ۲5ســپتامبر۲0۲0 )4مهر 1۳99( 
به دليل ابتال به كرونا درگذشت، موسيقيدان، 
خواننده، مجري تلويزيون، آهنگساز، كارگردان، 

بازيگر و دوبلور مشهور هندي بود.

»تامي دي ویتو«
موســيقيدان و خواننده آمريكايي بود كه در 
۲1سپتامبر ۲0۲0)شهريور 1۳99( به دليل 
ابتال به كرونا درگذشــت. او را بيشتر به عنوان 
مؤســس، خواننده و گيتاريست گروه راك اند 

رول »چهار فصل« مي شناختند.

»خراردو ورا« 
در ۲0سپتامبر۲0۲0 )۳0شــهريور 1۳99( 
به دليل ابتال به كرونا درگذشــت. او يك طراح 
لباس و صحنــه، كارگردان اپرا و فيلمســاز و 

كارگردان تئاتر اهل اسپانيا بود.

»داریوژ گناتووسکي« 
بازيگــر لهســتاني بــود كــه در ۲0اكتبــر 
۲0۲0)۲9مهر 1۳99( به دليل ابتال به كوويد 
- 19درگذشــت. او در فيلم هاي »عفريت هاي 
جنگ« )1998( و »با آتش و شمشير« )1999(، 

۲فيلم مطرح لهستاني ايفاي نقش كرده بود.

»جاني لیز«
بازيگر تلويزيون و سينماي بريتانيا بود كه در 
۲5اكتبر ۲0۲0)4آبان 1۳99( پس از ابتال به 
كرونا درگذشت. بســياري او را به دليل ايفاي 
نقش »هري كليتون« در ســريال تلويزيوني 

»خيابان تاجگذاري« مي شناسند.

»بابي بال«
در ۲8اكتبر ۲0۲0)۷آبــان 1۳99( به دليل 
ابتال به كرونا درگذشت. او يك كمدين، بازيگر 
و خواننده بريتانيايي بود. او كمديني مشهور و 
يكي از زوج هاي كمدي »كانون و بال« بود. اين 
دو كمدين نمايش محبــوب »كانون و بال« را 
طي سال هاي 19۷9تا 1988اجرا مي كردند. 

»فرناندو سوالناس«
فيلمساز و سياستمدار و سياست پيشه مشهور 
آرژانتيني بــود. او در 6نوامبر ۲0۲0)16آبان 
1۳99( به دليل ابتال به كرونا درگذشت. جنگ ، 
فقر، رويدادهاي تلخ زمان اســتعمار و تبعات 
دوران ديكتاتوري موضوعات اغلب فيلم هاي 
ســوالناس بود. ســوالناس را نماد سينماي 
آرژانتين مي داننــد. از مهم ترين فيلم هاي او 
مي توان به »ســاعت كوره هــا« و »خاطرات 

قتل عام« اشاره كرد.

»اسون ولتر«
بازيگر، نويســنده و فعال سياسي سوئدي بود 

كه در 10نوامبر ۲0۲0)۲0آبان 1۳99( پس 
از ابتال به ويروس كرونا درگذشت. او در طول 
حيات حرفه اي خود، ۲بار برنده جايزه بهترين 
بازيگر ســوئد شــده بود. او را در سوئد بيشتر 
به خاطر بازي در نقش گوســتن، فرزند مادام 
فلود كه اقتباسي تلويزيوني بود از كتاب »مردم 
هنســو« اثر اگوســت ايتريندبرگ و در سال 

1966ساخته شده بود، مي شناختند.

»نلي كاپالن«
نويسنده و كارگردان فرانســوي - آرژانتيني 
بود كه بيشتر آثارش بر محور موضوعاتي نظير 
هنر، سينما و فيلمسازان بود. او در 1۲نوامبر 
۲0۲0)۲۲آبان 1۳99( بر اثــر ابتال به كرونا 
درگذشت. عالقه او به سينما سبب شد او به طور 
جدي به فيلمسازي روي آورد. فيلم هاي يك 
دختر خيلي كنجكاو )1969(، نئا: يك امانوئل 
جوان)19۷6(، لذت عشــق )1991( و شارل 
و لوســي)19۷9( از مهم ترين آثار سينمايي 

كاپالن هستند.

»لین كلوگ«
يك بازيگــر و خواننده آمريكايــي بود كه در 
1۲نوامبر ۲0۲0)۲۲آبان 1۳99( پس از ابتال به 
كرونا درگذشت. او بيشتر به خاطر بازي در نقش 
شيال در تئاتر موزيكال »هير« )مو( در برادوي 
شناخته شده است. او در فيلم »چارو« با الويس 

پرسلي نيز همبازي بوده است.

»فیلیپ ووس«
يك بازيگــر تئاتر، راديو، ســينما و تلويزيون 
بريتانيا بود. او در 1۳نوامبــر ۲0۲0)۲۳آبان 
1۳99( به دليل ابتال به كوويد - 19درگذشت. 
او در سريال هاي »دكتر هو« و در قسمت هايي 
از آن با نام هاي »ماركو پولو« و »دامينيترز« و 
فرانكنشتين و غولي از جهنم، بازي كرده بود. او 
همچنين در سريال راديويي »ارباب حلقه ها« 
كه در سال 1981ساخته شده بود، ايفای نقش 

كرده بود.

»سومیترا چاترجي«
بازيگر، كارگردان، ســناريو نويس، نويسنده 
و شــاعر هنــدي بــود. او را بيشــتر به دليل 
مشاركت هايش در فيلمســازي با ساتياجيت 
راي مي شناسند. اين دو كارگردان در همكاري 
با هــم در مجموع 14فيلم ســاختند. يكي از 

مشهور ترين اين فيلم ها سه گانه »آپو« بود.

»میشل روبین« 
بازيگر سينما و تئاتر فرانســوي و عضو تئاتر 
كمدي فرانســه از ســال 1996بود. او از سال 
1966تــا ۲018در 1۲0فيلــم بــازي كرد. 
اين بازيگر كهنه كار فرانســوي در 18نوامبر 

۲0۲0)۲8آبان 1۳99( درگذشت.

براي عشاق سینما نام جاناتان رزنبام همواره 
با نقدهاي جذاب و نگاه ویژه اش به ســینما 
تداعي مي شــود. این منتقد سرشــناس 
سینماي جهان، امسال قرار است در جشنواره سینما حقیقت كالس آموزشي 
برگزار كند و به همین بهانه، گفت وگو با او درباره نقد و سینماي مستند شبیه 
اســت به تبیین جدیدترین تئوري ها درباره شیوه نقد فیلم و سرشار است از 
نکات جدید در دنیاي پرهیاهوي ســینمایي كه مي خواهد آرام و باصالبت به 

راهش ادامه دهد. جاناتان رزنبام قرار است یکي از نشست هاي تخصصي در 
بخش كارگاه ها و مستركالس هاي جشــنواره سینما حقیقت پیش رو را براي 
عالقه مندان به سینماي مستند برگزار كند. آنهایي كه در جشنواره امسال كه 
به صورت آنالین برگزار مي شود ثبت نام كنند درصورت تقاضا براي استفاده از 
بخش كارگاه ها مي توانند در كالس این غول نقد شــركت كنند. این گفت وگو 
كه به صورت اختصاصي در اختیار همشــهري قرار گرفته توسط گروه خبري 

چهاردهمین جشنواره بین المللي سینماحقیقت انجام شده است.

ویروس كووید - 19از ابتداي شــیوع، 
در نخســتین روزهاي ســال جاري 
میالدي تا كنون باعث مرگ بسیاري از 
شخصیت هاي مشــهور در عرصه هاي سیاسي، اقتصادي و اجتماعي شده و در 
عرصه فرهنگ نیز در این میان تعداد زیادي از هنرمندان و نویســندگان، چه 
در داخل ایران و چه در خارج از ایران جان خود را به دلیل ابتال به كرونا از دست 
داده اند. البته درگذشتگان به دلیل ابتال به این ویروس مرگبار تنها بازیگران و 
كارگردانان سینما را شامل نمي شود، بلکه تعداد زیادي از نویسندگان و فعاالن 
عرصه موسیقي را نیز در برمي گیرد. در این مطلب به طور اجمالي به درگذشتگان 

عرصه هنر و ادب در 2ماه اول فصل پاییز مي پردازیم.

فيلمسازان، نويسندگان و خوانندگاني كه با موج جديد 
اپيدمي جان باختند

پاییز مرگبار
فرهاد یلدا
روزنامه نگار

خانه امن؛ بهترین سریال تلویزیون در پاییز

حمایت مالي از پروژه هاي تعطیل شده 

  

غزل هاي چاوشي در راه نشر

 

آذر سخت سینما
هنرمنــدان  قـطـــعه 

بهشت زهرا در پنجمين یاد
روز آذرمــاه ميزبــان 
۲هنرمند سينما شد. اگر »كرونا« نبود 
شايد هر دو هنرمند االن زنده بودند اما 
سال سياه كرونايي خاطره تلخي ديگر 
براي هنر اين سرزمين رقم زد. چنگيز 
جليلونــد كه صدايــش در ذهن و ياد 
خيلي از تماشاگران فيلم هاي سينمايي 
ايراني و خارجــي مانــده و كامبوزيا 
پرتوي كه چند نســل بــا فيلم هايش 
دورانــي پــر از آرامش را پشت ســر 
گذاشــته اند، حاال مهمان بهشت زهرا 

هستند.

آرش نهاوندي
روزنامه نگار

ختصاصي
ا
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كيوسك نگاه

توييتــر در طول 4ســال حضور 
دونالد ترامــپ در كاخ ســفيد گزارش

مهم ترين وســيله ارتباطي او با 
مردم و طرفدارانش بوده و رئيس جمهور آمريكا از 
اين شــبكه اجتماعي براي اعالم هر واكنشي از 
انتقــاد، توهين، اعالم جنــگ و تقدير تا صدور 
فرمان، سياستگذاري و حتي عزل و نصب مقامات 
استفاده كرده است. توييت هاي ترامپ به ويژه بعد 
از انتخابات امسال رنگ و بوي جديدي گرفت و 
روزي نبــوده كــه او ادعايي دربــاره تقلب در 
رأي گيري مطرح نكنــد؛ ادعاهايي كه به دليل 
جايگاه سياسي او با واكنش نرمي از سوي توييتر 
همراه بوده و تنها به خوردن برچســب هشدار 
محدود شده اســت. اما با نزديك شدن به پايان 
دوره رياست جمهوري ترامپ، ارتباط او با شبكه 
اجتماعي محبوبــش وارد مســير پيچيده اي 

مي شود.
طبق سياســت هاي توييتر اگر كاربران، قوانين 
اين شــركت مانند ممنوعيــت آزار و توهين را 
نقض كنند، يا بايد توييــت خود را حذف كنند 
يا حسابشان موقتا مسدود مي شود. اما سياست 
توييتر مبني بر مصون بــودن »رهبران جهان، 
نامزدها و مقامات« باعث شــده كه تاكنون اين 
شبكه واكنش شــديدي به توييت هاي ترامپ 
نداشته باشد. با اين حال جك دورسي، مديرعامل 
توييتر اخيرا اعالم كرد كه اين سياست در مورد 
»مقامات پيشين« صدق نمي كند و اگر صاحب 
يك حســاب كاربري ديگر مقام رسمي نداشته 
باشــد، از اين امتيــاز برخــوردار نخواهد بود. 
بنابراين حاال ترامپ كمتر از 2 ماه فرصت دارد تا 
از مصونيتي كه به دليل رئيس جمهور بودن دارد، 
اســتفاده كند. از روزي كه كاخ ســفيد را ترك 
مي كند، اگر توييتي برخالف قوانين منتشر كند، 
يا پستش حذف مي شــود يا حتي ممكن است 

حساب كاربري اش معلق شود.
اما ايــن همــه امتيازي نيســت كــه ترامپ 
از دســت مي دهــد؛ توييتــر اعالم كــرد كه 
 دسترسي حساب رسمي رئيس جمهور آمريكا 
)POTUS@( را روز معارفــه رئيس جمهــور 
منتخب يعنــي 20ژانويه )اول بهمــن( به جو 
بايدن واگذار مي كند. البته اين حســاب جدا از 
حساب شــخصي ترامپ است كه 88.9ميليون 
دنبال كننده دارد. او معموال از حســاب رسمي 
رياست جمهوري كه 32.8ميليون دنبال كننده 

دارد، براي بازنشر پيام هايش استفاده مي كند.

آغاز رويارويی توييتر با ترامپ
اوج فعاليت هاي رئيس جمهور آمريكا در توييتر، 
طي يك سال گذشــته بوده اســت. به نوشته 
مجله آتالنتيــك، ترامپ طي 10 ماه گذشــته 

حدود 5300توييت پست كرده است. نخستين 
واكنش توييتر به توييت هاي بحث برانگيز ترامپ 
بهار امســال بود كه زير توييتــي كه اطالعات 
بي پايه  و اساســي درباره كرونا مطرح كرده بود، 
برچسب هشدار زد. در طول تابســتان و پاييز 
نيز توييت هاي ترامپ درباره رأي گيري پستي 
و تقلب در انتخابات، برچسب قابل تأييد نبودن 
خورد و لينك اطالعات معتبر زير آن به نمايش 
گذاشته شد. از 14آبان يعني روز بعد از انتخابات، 
يك ســوم توييت هاي رئيس جمهــور آمريكا 

برچسب هشدار دريافت كرده است.
كارشناسان معتقدند توييتر اين روزها در شرايط 
ســختي قرار دارد و نمي داند چه سياســتي را 
در قبال رئيس جمهور آمريــكا در پيش بگيرد. 
بستن حساب ترامپ بعد از رفتن او از كاخ سفيد 
مي تواند به عنوان يك اقدام سياسي تند از سوي 
راستگراها تعبير شــود و ممكن است ترامپ و 
دنبال كننده هايــش را بــه پلتفرم هاي ديگري 
سوق دهد كه نظارت سختگيرانه اي بر مطالب 
منتشرشده وجود ندارد. اگر هم به او اجازه دهد 
مثل قبل به فعاليت خــود ادامه دهد، برخالف 
سياست هاست و براي وجهه اين شركت خوب 
نيست. نگاهي به موارد مشابه نشان مي دهد كه 
توييتر براي اينكه متهم به سانسوركردن نشود، 
تاكنون در مورد بســتن حســاب افراد مشهور 
كامال محتاطانه رفتار كرده است. براي مثال در 
مورد الكس جونز، يكي از چهره هاي رســانه اي 
گروه هاي راست افراطي در آمريكا، ابتدا مدتي 
در برابر محدودكردن حساب او مقاومت كرد، اما 
در نهايت صفحه جونز را مسدود كرد. بر همين 
اســاس، برخي معتقدند كه توييتر شــمارش 

معكوس را براي بستن حساب ترامپ شروع كرده 
و قطعا اين كار را انجام مي دهد.

خط قرمز توييتر
به نظر مي رسد ترويج خشــونت، مي تواند خط 
قرمز توييتر باشد. برايان اوت، استاد ارتباطات 
دانشــگاه دولتي ميزوري مي گويــد: »ترامپ 
تاكنون بارها تمايل خود به مشروع جلوه دادن 
خشونت را نشان داده و حتما اين كار را در آينده 
هم انجام خواهد داد.« به اعتقــاد او ترامپ در 
آخر مجبور مي شــود توييتر را ترك كند. حتي 
طرفداران آزادي بيان نيز معتقدند دسترســي 
ترامپ به توييتر در صورت ترويج خشونت بايد 
محدود شــود. به اعتقاد آنها، وقتي صحبت از 
آزادي بيان مي شود، استثناهايي وجود دارد كه 
خشونت طلبي ازجمله آنهاست و توييتر حتما 
اين مورد را در نظر مي گيرد. توييتر تاكنون بارها 
قوانين خود را به روز كرده، اما مشــخص نيست 
اگر ترامپ فــورا اعالم كند كه بــراي انتخابات 
رياست جمهوري2024 نامزد مي شود، ممكن 
است دوباره در فهرســت مصونيت اين شركت 
قرار بگيرد يا خير. از سوي ديگر برخي معتقدند 
تصميمي كه توييتر مي گيــرد چندان اهميتي 
ندارد. زيرا ترامپ در حال حاضر چنان شخصيت 
پرنفوذي اســت كه به راحتي قابل حذف شدن 
نيســت. تاكنون هيچ كدام از شــخصيت هايي 
كه توييتر حسابشــان را محدود كرده به اندازه 
ترامپ شناخته شده نبوده اند. بنابراين مشخص 
نيست كه محدودكردن حســاب او چه عواقبي 
مي تواند داشته باشد. اگر رئيس جمهور آمريكا 
در توييتر بماند، قــدرت و نفوذ او بعد از رفتن از 
كاخ سفيد كمرنگ نمي شــود. ترامپ در طول 
4سال رياست جمهوري 60ميليون دنبال كننده 
به دســت آورده و فقط از روز انتخابات تاكنون 
1.5ميليون دنبال كننده جديد داشته است. او 
قطعا بعد از خداحافظي با رياست جمهوري نيز 
از اين انبوه مخاطب نهايت استفاده را براي پيش 

بردن اهدافش مي كند.

كوچ به فيسبوك؟
يكي از احتماالتي كه در صورت خروج ترامپ از 
توييتر مطرح مي شود، فعال شدن او در فيسبوك 
است. به نوشته نيويورك  تايمز، فيسبوك برعكس 
توييتر گفته كه اين شــبكه اجتماعي سياست 
خود را در قبال ترامپ بعد از رفتن از كاخ سفيد 
تغيير نمي دهد. در طــول هفته هاي اخير و بعد 
از انتخابات رياســت جمهوري، فيسبوك تعداد 
كمي از پســت هاي ترامپ را برچســب گذاري 
كرده و اصوال در اين زمينه ديدگاه محتاطانه تري 
داشته است. فيسبوك اصوال پست هاي مقامات را 
صحت سنجي نمي كند، اما سخنگوي اين شركت 
گفته كه ممكن است اين كار را در مورد ترامپ 

بعد از پايان رياست جمهوري انجام دهد. 

   11سال حضور ترامپ در توييتر
ترامپ حســاب توييتر خود را 11سال پيش يعني 
4مي 2009 برابر با 14ارديبهشــت1388 باز كرد و 
از آن زمان تاكنون حدود 59هزار توييت منتشر 
كرده است. اما فعاليت سياســي او در اين شبكه 
از سال2011 آغاز شــد. 15تير1390، باراك اوباما 
براي نخستين بار در جهان، در مصاحبه زنده يك 
رئيس جمهور در توييتر شركت كرد و در گفت و گو 
با جك دورسي به پرسش هاي توييتري مردم پاسخ 
داد. در آن روزها اوبامــا و اطرافيانش تازه متوجه 
تغيير ذائقه رسانه اي مردم شده و تالش خود را براي 
جدي گرفتن شبكه هاي اجتماعي آغاز كرده بودند. 
2هفته پيش از اين مصاحبه نيز رئيس جمهور پيشين 
آمريكا نخستين توييت خود را از حساب كاخ سفيد 
منتشر كرده بود. اين مصاحبه توييتري كه پوشش 
رسانه اي گسترده اي گرفت براي ترامپ يك پيام 
ويژه داشت: »اگر توييت كني، مردم تو را مي بينند.« 
كارشناسان معتقدند كه ترامپ در واقع نخستين بار 
در آن روز فعاليت سياسي خود را در توييتر آغاز 
كرد. بيشتر پســت هاي ترامپ تا پيش از آن روز 
درباره برنامه تلويزيوني و تجارت شــخصي اش 
بود، اما از آن به بعد با انتقاد به سياست هاي اوباما، 

چاشني سياسي پيدا كرد.

 توسعه اقتصادي چين از مسير
شنزن- شانگهاي

محوريــت 2شــهر 
شنزن و شانگهاي در 
توسعه چين و نقش 
آنها در آينده اقتصادي اين كشــور غيرقابل انكار است. 14اكتبر 
)23مهر( شــي جين پينگ، رئيس جمهور چين از جنوب شــهر 
شنزن بازديد و به مناسبت 40سالگي ايجاد منطقه ويژه اقتصادي 
و توسعه اين منطقه، ســخنراني كرد. يك ماه بعد، شي، به منطقه 
»پودنگ« در شــانگهاي رفت؛ جايي كه 30ســال قبل به عنوان 
نخســتين »منطقه جديد« چين با همان هدف توسعه اقتصادي 

راه اندازي شده بود.
وقتي چين براي نخستين بار منطقه ويژه اقتصادي شنزن را ايجاد 
كرد، انتخاب اين منطقه براي برخي صاحب نظران سؤال برانگيز 
بود. براي مثال، جيمز كاي-سينگ كونگ، به عنوان يك دانشجوي 
تحصيالت تكميلي دانشگاه كمبريج در دهه1980 كه اكنون در 
دانشگاه هنگ كنگ مشغول فعاليت است، اين سؤال را مطرح كرد 
كه چرا دولت يك روستاي ناشــناخته مانند شنزن را به جاي يك 
مركز اقتصادي مانند شــانگهاي يا تيانجين بــراي ايجاد منطقه 
ويژه طرح »اصالحات« دنگ شــيائوپينگ - سياســتمداري كه 
برنامه هايش نقش زيــادي در تحول اقتصادي چيــن ايفا كرد - 
انتخاب كرده است. كونگ در تحقيقي كه براي گرفتن جواب سؤال 
خود انجام داد، نتيجه گرفت كه اين تصميم بايد يك انگيزه سياسي 
داشته باشــد؛ دولت چين بايد براي رقابت با همسايه خود يعني 
هنگ كنگ كه يك مركز تجاري جهاني شــده بود، آماده مي شد. 
اما درست است كه حق حاكميت بر هنگ كنگ رسما سال1997 
دوباره به چين برگردانده شد، اما تأثير اين منطقه بر توسعه شنزن 

بيشتر ريشه در مجاورت 2 منطقه داشت تا در سلطه چين.

اگر از نماي باال به منطقه فوتيان شــنزن و قلمروي فعلي جديد 
هنگ كنگ نگاهي بيندازيم، مي بينيم هنگ كنگ كه در واقع در 
جنوب رودخانه شــنزن قرار دارد، تقريبا متروكه است، اما شنزن 
با بنادر پرتردد و افق چشــم نواز به طور قابل مالحظه اي شكوفا و 
پرجمعيت است. در حقيقت توسعه شنزن در طول مرز هنگ كنگ 
نشــانگر تأثير به اصطالح انباشــتگي شهري اســت؛ قرار گرفتن 
به صورت متراكم در مرز يك منطقه توسعه يافته تر، فرصت توسعه 
را براي منطقه كمتر توسعه يافته فراهم كرده است. اين پديده اي 
است كه در مرز بين مكزيك و تگزاس نيز ديده مي شود؛ جايي كه 
شهرهاي شــلوغ مكزيك در كنار مناطق پررونق آمريكايي قرار 
گرفته اند و مردم ساكن در اين شــهرهاي پرجمعيت براي كار به 

كارخانه هاي آمريكايي پناه مي برند.
همانطور كه دنگ شــيائوپينگ پيش بيني كــرد، هنگ كنگ با 
سيستم هاي مالي توســعه يافته و اقتصاد پويا، تأثير مشابهي در 
شــنزن داشــته و آن را به مقصد جذابي براي فعاليت اقتصادي 
تبديل كرده اســت. نتيجه، يك كالنشــهر شكوفاست كه رشد 
اقتصادي ساالنه آن به زودي به 456ميليارد دالر خواهد رسيد. بر 
اين اساس، شهر شنزن موتور اصلي توسعه منطقه »خليج بزرگ« 
است كه 9شهر اطراف رودخانه مرواريد در استان گوآنگ دونگ و 
هنگ كنگ و ماكائو را دربرمي گيرد. 13درصد درآمد ناخالص چين 

وابسته به اين منطقه است.
از سوي ديگر، موقعيت جغرافيايي شــانگهاي در ساحل شرقي 
چين، نزديك دهانه رودخانه يانگ تسه نيز تأثير غيرقابل انكاري 
در توسعه آن داشته است. اين شهر كه از نعمت همسايه اي مانند 
هنگ كنگ محروم بوده، در 4سال گذشته كه كمربند اقتصادي 
رودخانه يانگ تسه ايجاد شده، قلب تپنده اين منطقه كه 9استان 
و 2ابرشهر را دربرمي گيرد، بوده است. در 30سال گذشته، توسعه 
منطقه پودنگ شانگهاي، موقعيت اين شــهر را در بين شهرهاي 
ديگر ارتقا بخشيده است. 46درصد توليد چين وابسته به كمربند 
اقتصادي رودخانه يانگ تســه اســت و اين منطقه دركنار خليج 

بزرگ، 60درصد توليد چين را تشكيل مي دهند.
شانگهاي و شنزن 2منطقه حياتي براي آينده اقتصاد چين هستند؛ 
اما هيچ كدام بر ديگري برتري ندارد و هر يك نقش منحصربه فرد 
خود را دارد. شانگهاي به عنوان عضو توســعه يافته تر و كامل تر با 
ساختار اقتصادي پويا، در ساخت تجهيزات، سرآمد است. اين شهر 
هم اكنون به قطب تحقيق و توسعه و مركز تجاري، پولي و خدمات 

مدرن تبديل شده است.
شنزن در مســير تبديل شــدن به »ســيليكون ولي« يا مركز 
انفورماتيك چين است. در طول 20ســال گذشته اين شهر نو 
و پويا كه شــركت هاي بزرگ شناخته شــده اي مانند هواوي و 
تنسنت را در خود جا داده، در برخي زمينه هاي توسعه فناوري، 
شانگهاي را هم پشت سر گذاشته است. هرچند هنوز شانگهاي 
در فناوري حرف نخست را مي زند، اما شنزن در حال تبديل شدن 
به مركز آزمايشــگاهي فعاليت هاي فناورانه است و زمينه طرح 
ايده هاي نوآورانه را براي فعاالن اين عرصه فراهم مي كند؛ نقشي 
كه شانگهاي به دليل اينكه همچنان بايد فضايي قابل پيش بيني 
براي تجارت و سرمايه گذاري جهاني باشد، نمي تواند آن را ايفا 

كند.
هدايت يــك اقتصاد به بزرگي و تنوع چين در مســير توســعه، 
هميشه با چالش همراه است، اما اين كشور با تشخيص درست و 
سرمايه گذاري در نقاط قوت شهرها و مناطق پيش رو، يك مكانيسم 
اثربخش براي تعريف و اصالح مســير تحول اقتصادي خود اتخاذ 
كرده است. با توجه به موفقيت هاي چشمگير شنزن و شانگهاي، 
به نظرمي رســد كه چين اين رويكرد را تا دهه هــا ادامه دهد و از 

مزاياي آن بهره ببرد.
ProjectSyndicate :منبع

 ژانگ جون
مدير مركز مطالعات اقتصادي چين

فايننشــال تايمز در گزارشي به تشريح بسته 
كمك مالي دولت  بــه ارزش  بيش از 4ميليارد 
و300ميليون پوند پرداخته كه قرار است براي 
حمايت از كسب وكارها و مردم در شرايط بحران 
كرونا هزينه شود. ريشي سوناك، وزير دارايي 
انگليس ميزان خسارت كرونا به اقتصاد اين كشور 

را بيش از 40ميليارد پوند برآورد كرده است.

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

ركوردشكني شاخص داو جونز

ترامپ تسليم شد: آغاز مرحله انتقالي

بسته حمايت اقتصادي 4ميليارد 
دالري انگليس

شاخص صنعتي داو جونز، يكي از مهم ترين 
شــاخص هاي بورس جهان، ديروز با انتشار 
اخبار مثبت در آمريكا براي نخستين بار از مرز 
30هزار واحد گذشت. به نوشته وال استريت 
ژورنال، اين رشد در اثر اعالم اخبار مثبت در 
زمينه توليد واكسن كرونا و همچنين موافقت 
دونالد ترامپ با آغاز روند انتقال قدرت به جو 

بايدن اتفاق افتاده است.

به نوشته روزنامه العربي الجديد، آغاز همكاري 
دولت آمريكا با بايدن براي انتقال تدريجي 
اطالعات و دسترسي هاي حكومتي به معناي 
پذيرش شكست در انتخابات از سوي ترامپ 
اســت. به اين ترتيب تيم سياست خارجي، 
اقتصادي، بهداشــتي و البته امنيتي بايدن 
به زودي فعاليت هاي خود را آغاز خواهد كرد. 
العربي الجديد بازگشت به توافق آب و هوايي 
پاريس و برجام را مهم ترين چالش هاي پيش 

روي دولت بايدن به شمار آورده است.

دونالد ترامپ، با نشان دادن 
چراغ سبز به شــروع فرايند 
انتقال قدرت در آمريكا، عمال 
پيروزي جو بايدن را پذيرفته و از حاال بايد منتظر تحويل دادن كاخ سفيد 
به رئيس جمهور منتخب دمكرات باشيم. اتفاق ديگري كه بايد منتظرش 
باشيم، سيلي از عفوهاي رئيس جمهوري است كه به نظر مي رسد نه تنها 
بسيار گسترده خواهد بود،  كه احتماال شخص رئيس جمهور را هم شامل 
خواهد شد. به گزارش ســي ان ان، صدور فرمان عفو، سنتي است كه در 
انتهاي دوره روساي جمهوري به شــدت رايج است و اين دوره هم قطعا 
ترامپ به صورت گسترده اي از اين امكان دفتر رياست جمهوري آمريكا 
استفاده خواهد كرد. زمزمه ها درباره افرادي كه از عفو رياست جمهوري 
بهره خواهند برد در واشنگتن شروع شده و رسانه هاي آمريكايي گزارش 
داده اند كه ترامپ درنظر دارد مايكل فلين، مشاور امنيت ملي پيشين 
خود را عفو كند. اما چيزي كه به صورت ويژه جشن عفو ترامپ را برجسته 
كرده، امكان عفو خودش،  توسط خودش اســت. او بارها از دستياران و 
مشاورانش درباره اينكه آيا مي تواند خودش و اعضاي خانواده اش را عفو 

كند سؤال پرسيده است.

چرا عفو؟
اينكه اصال ترامپ چرا بايد خود را عفو كند مسئله اي نظري و آكادميك 

است چون هم اكنون هيچ گونه تحقيقات كيفري  عليه او در جريان نيست. 
بيل بار، دادستان كل هم بارها صراحتا گفته كه به سنت دادستاني كل 
آمريكا پايبند خواهد بود و جلوي اتهام زني رسمي به يك رئيس جمهور 
مستقر را خواهد گرفت. مشــكالت احتمالي البته بعد از دوران حضور 
ترامپ در كاخ سفيد به سراغ ترامپ خواهند رفت. مايكل كوهن، وكيل 
شخصي سابق رئيس جمهور آمريكا به خاطر نقض قوانين مالي انتخاباتي 
براي پرداخت حق الســكوت به زني كه گفته بود با ترامپ رابطه داشته 
به زندان رفته است. صداي ضبط شــده اي هم در دست است كه نشان 
مي دهد ترامپ در حال بحث درباره پرداخت اين پول است. بنابراين يك 
گزينه مي تواند اين باشــد كه ترامپ خود را در پرونده شكستن قوانين 
انتخاباتي عفو كند. اين پرداخت پول بخشي از يك تحقيق گسترده تر 
درباره سوابق مالياتي ترامپ در حوزه قضايي منهتن در نيويورك است. 
اين تحقيقات، واقعا براي ترامپ مي تواند ترسناك باشد چون عفو هاي 
رياست جمهوري در جرايمي كه در اين اياالت روي داده اند موضوعيت و 
مشروعيت ندارند. اين يعني اگر ترامپ در يك دادگاه در نيويورك محكوم 
شود، حتي حكم عفوي كه براي خودش صادر كرد هم نخواهد توانست 
او را نجات دهد. ترامپ اگر بخواهد خيلــي محتاط عمل كند و نگاهي 
پيش دستانه داشته باشد، بايد به فكر پرونده احتمالي فرار مالياتي اش هم 
باشد كه به نظر مي رسد در آينده برايش دردسرساز خواهد شد. گزارشي 
كه نيويورك تايمز اخيرا درباره فرار مالياتي ترامپ منتشر كرده قطعا از 

ياد دادستان ها نخواهد رفت. نيويورك تايمز در اين گزارش تكان دهنده 
فاش كرده بود كه ترامپ در سالي كه وارد كاخ سفيد شده بود و همينطور 

سال بعد آن تنها 750دالر ماليات داده است.

تفسير ترامپ
اينكه آيا يك رئيس جمهور مي تواند خود را عفو كند يا نه مسئله حقوقي 
پيچيده اي اســت اما از نظر ترامپ، كه بدون تكلف هر چيزي را به نفع 
خود تفسير مي كند، اين مسئله شدني اســت. او در سال2018، زماني 

كه نتيجه تحقيقات پرونده دخالت روسيه در انتخابات اعالم شد،  مدعي 
شد كه قدرت عفو خودش را دارد و البته به خطرات سياسي اين كار هم 
اشاره كرد؛ »همانطور كه اســاتيد حقوق بارها گفته اند، من حق مسلم 
عفو خودم را دارم، اما چرا بايد چنين كاري كنم وقتي كه كار اشتباهي 

انجام نداده ام؟«
اما اگر رئيس جمهور خودش را عفو كند،  اين پيش فرض مطرح مي شود 
كه او قطعا كار نادرستي انجام داده است. اليوت ويليامز، تحليلگر حقوقي 
سي ان ان دراين باره گفته است: »عفو به اين معناست كه يك جرم قابل 
پيگيري قضايي روي داده اســت. بنابراين او )درصورت عفو خودش( 
نه تنها خودش را گناهكار نشان خواهد داد، كه اين پيش فرض را تأييد 
خواهد كرد كه قانون را نقض كرده است.« مسئله عفو يك رئيس جمهور 
توسط خودش چندان مطرح نيست چون هيچ رئيس جمهور ديگري به 
فكر استفاده از آن نبوده است. قانون اساسي آمريكا مشخصا آن را منع 
نمي كند، هرچند به اين مورد اشــاره مي كند كه روساي جمهوري در 
مواردي كه استيضاح مي شوند نمي توانند خود را عفو كنند. اما اين اشاره 
به اين معنا نيست كه ترامپ مي تواند خودش را عفو كند. در سال1974، 
چند روز پيش از استعفاي ريچارد نيكسون، تنها رئيس جمهور مستعفي 
تاريخ آمريكا، دفتر مشاوره حقوقي وزارت دادگستري در تفسيري حقوقي 
اينطور نتيجه گيري كرد كه رئيس جمهور مســتقر نمي تواند خودش 
را عفو كند. چيزي كه اين دفتر اعالم كــرد البته قانون نبود بلكه نظر و 
استدالل بود. ترامپ، درصورتي كه واقعا نگران باشد مي تواند گزينه هاي 
ديگر را امتحان كند؛ يكي اينكه در روزهاي آخر، مثل نيكسون استعفا 
دهد، قدرت را به معاونش بدهد و معاونش او را عفو كند. يا اينكه براساس 
متمم 25 قانون اساسي قدرت را موقتا به مايك پنس بدهد و او به عنوان 
رئيس جمهور موقت، ترامپ را عفو كنــد. البته خود اين توافق مي تواند 

اتهام هاي ارتشا را براي رئيس جمهور موقت به همراه داشته باشد.

قوي ترين زن سعودي عليه بن سلمان
روز گذشته خانواده لجين الهذلول، يكي از مشهورترين فعاالن 
حقوق زنان ســعودي كه طي 2سال گذشــته در زندان بوده، از 
برگزاري ناگهاني دادگاه وي خبر دادند. اين در حالي است كه لجين 
از 3 ماه گذشــته در اعتراض به بالتكليفي و بازداشت غيرقانوني 
خود دست به اعتصاب غذا زده بود. به گفته لينا الهذلول، خواهر 
اين فعال حقوق زنان، پس از انتشار خبر اعتصاب غذا تمام راه هاي 
ارتباطي ميان لجين و خانواده اش توســط دستگاه هاي امنيتي 
عربستان قطع شده اســت. حاال به نظر مي رسد سياست دولت 
سعودي در اين پرونده جنجالي تغيير كرده؛ تغييري كه بدون شك 
با پيروزي بايدن در انتخابات رياست جمهوري آمريكا مرتبط است. 
اما لجين الهذلول كيست و چرا پرونده او براي دولت عربستان و 

جامعه جهاني اهميت دارد؟
لجين 31ساله، متولد منطقه قصيم، به عنوان يكي از بسته ترين 
مناطق عربستان از لحاظ شرايط اجتماعي و فرهنگي است. با 
اين حال اما خانواده لجين به روايت خودش، محيطي باز و آزاد را 
براي رشد فرزندان شان فراهم كردند. او در مصاحبه با گاردين 
مي گويد: ساختار زندگي در عربستان، هويت را از زنان سعودي 
سلب كرده است؛ اما من خوش شــانس بودم كه در خانواده اي 
روشــنفكر به دنيا آمدم و بر همين اساس نسبت به ديگر زنان 
سرزمينم احساس مسئوليت مي كنم. عالوه بر اين لجين بخش 
مهمي از كودكي خود را در فرانسه گذرانده؛ امري كه بدون شك 
در شــكل گيري تفكرات و نگرش متفاوت او نسبت به فرهنگ 
حاكم بر زنان عربستان نقش داشته است. پدر او يكي از افسران 
بازنشسته نيروي دريايي عربستان اســت و در تمام مبارزات 
لجين براي حقوق زنان، مخصوصا در زمينه حق رانندگي از وي 

حمايت كرده است.
فعاليت هاي رسانه اي لجين از سال2012 و همزمان با تحصيالت 
دانشگاهي او در كانادا آغاز مي شود. او براي اولين بار با استفاده 
از برنامه »كيك« در تلفن هاي همراه، ويدئوهاي كوتاه 30ثانيه اي 
را درباره حق زنان براي رانندگي منتشر كرد. جالب آنكه لجين 
برخالف ساير فعاالن حقوق زنان، در تمام اين ويدئوها بدون ترس 
از افشاي هويتش ظاهر شده و از نام واقعي خود استفاده مي كرد. 
استقبال گسترده از اين فعاليت هاي محدود اما جديد رسانه اي 
تا جايي بود كه برخي ويدئوهاي لجين تا 5ميليون بازديدكننده 
داشت. از سوي ديگر اما اين فعاليت ها با انتقاداتي هم روبه رو شد. 
در بخش ديگري از مصاحبه لجين با گاردين آمده: برخي از فعاالن 
و روزنامه نگاران، صحبت هاي من درباره وضعيت زنان عربستان، 
درحالي كه خارج از اين كشور حضور داشتم را غيرسازنده و حتي 

»شوي رسانه اي« توصيف مي كردند.
مجموعه اين انتقادات و همچنين تمايــل لجين براي پيگيري 
جدي تر حقوق زنان باعث شد او كمتر از يك سال بعد به كشورش 
بازگردد. يكي از مشهورترين و البته جنجالي ترين نقاط زندگي 
لجين الهذلول، لحظه ورودش به فرودگاه رياض بود، چرا كه پدرش 
به استقبال او رفته و اجازه داد در مسير فرودگاه تا خانه رانندگي 
كند. انتشــار تصاوير رانندگي لجين در خاك عربستان همچون 
بمب خبري، تمام شبكه هاي اجتماعي را تحت تأثير قرار داد؛ اما 
وزارت كشور سعودي فرداي آن روز با احضار پدر لجين از او براي 

عدم تكرار چنين رفتاري تعهد گرفت. 
لجين الهذلول پس از اين حادثه عربســتان را ترك كرده و براي 
زندگي به كشــور امارات رفت، با اين حال اما به نوشــته شبكه 
بي بي سي، »از رونق افتادن كمپين اجتماعي حقوق زنان و تمايل 
شخصي لجين براي مبارزه« باعث شد تا او بار ديگر، سوار بر خودرو 
شخصي اش عازم عربستان سعودي شود. نيروهاي امنيتي نيز در 
همان گذرگاه مرزي او را بازداشت كرده و پس از گذشت 4روز، با 
اخذ تعهدنامه اين فعال حقوق زنان را به شكل مشروط آزاد كردند. 
به اين ترتيب مبارزات حقوقي و رسانه اي لجين در زمينه حقوق 
زنان تا پيش از به قدرت رسيدن محمد بن سلمان با پيشروي ها 
و عقب نشيني ها مكرر ادامه داشت. اما اين وضعيت از سال2018 

تغيير كرد.
درحالي كه افكار عمومي انتظار داشــتند با آغاز سياست هاي 
وليعهد جديد در زمينه اصالحات اجتماعي، فضا براي فعاليت هاي 
لجين الهذلول بازتر شود اما او در سال2018 به همراه ده ها تن از 
ساير فعاالن حقوق بشري ســعودي بازداشت شده و تا كنون در 
زندان به سر مي برد. براســاس گزارش هاي متعدد در رسانه هاي 
معتبري همچون نيويورك تايمز و الجزيره، لجين طي اين 2 سال 
در معرض شكنجه هاي شديد و آزارهاي جنسي قرار داشته است. 
اگرچه رسانه هاي نزديك به دولت عربستان علت دستگيري وي 
را »خيانت و جاسوسي« عنوان كرده اند اما تا كنون اتهام رسمي از 
سوي دستگاه قضايي ســعودي عليه لجين الهذلول اعالم نشده 

است.
نام لجين الهذلول در كنار جمال خاشقجي، طي 2سال گذشته به 
اصلي ترين اهرم فشار ســازمان هاي حقوق بشري و حتي برخي 
دولت هاي خارجي عليه رهبران جديد عربستان و شخص محمد 
بن سلمان تبديل شده است. اگرچه اين فشارها هيچ گاه با حمايت 
دونالد ترامپ همراه نبود اما حاال با پيروزي جو بايدن، نامزد حزب 
دمكرات در انتخابات به نظر مي رسد شرايط تغيير كرده و نام اين 
دختر جوان به بخشي از معادالت سياسي ميان عربستان و آمريكا 

تبديل خواهد شد.

دوران مصونيت سياسي ترامپ در توييتر با پايان دوره رياست جمهوري او به پايان مي رسد 
اما تكليف حساب كاربري او در توييتر هنوز مشخص نيست

پايان روزهاي خوش ترامپ در توييتر

ترامپ خودش را عفو مي كند؟
رئيس جمهور آمريكا، در آخرين روزهاي حضورش در كاخ سفيد احتماال تالش خواهد كرد با صدور فرمان 

عفو براي خود، مسير هر گونه پيگرد قضايي را ببندد

سمانه معظمي
روزنامه نگار
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اندرمشكالتمحدوديتترددكرونايي

با شروع منع رفت وآمد در شهرها 
و همچنيــن ممنوعيــت تردد 
پالك هاي غيربومــي، برخي از 
شهروندان كه مشكالت خاص يا  
بيماري در يكي از شهرســتان ها 
داشــته اند، به دليل نبــود جاي 
اقامــت و امكانــات رفاهــي با 
مشكالتي مواجه شده اند. اسداهلل 
افالكي، روزنامه نگار كه از قضا با 
يكي از موانع در شهر يزد مواجه 

شده است در صفحه اينستاگرامش نوشته: »چهارم آذر99 در بيمارستان سيدالشهداي 
يزد، سيزده روز است كه گرفتار بيمارستانم و پيگير امور درمان يكي از بستگانم كه به 
كرونا مبتال شده؛ جالب است مسئوالن محترم از يك سو، تمام هتل ها و اقامتگاه ها را از 
شب شنبه گذشته ملزم به اخراج مسافران كرده و از سوي ديگر، جريمه های سنگين 
براي خودروهاي غيربومي درنظر گرفته اند. بايد درگير اين مشــكل باشــي تا ببيني 

مسافران ماتم زده چگونه آواره خيابان شده اند.«

هرخبريدراينترنتواقعينيست

يك كانال طنز در تلگرام عامدانه اطالعات فيك و خنده دار و جالبي منتشر مي كند. مثال 
اين عكس را كه صحنه اي از فيلم »ميان سياره اي« اثر كريستوفر نوالن است با مونتاژ 
منتشر كرده و نوشته: »تيم نجات استانبول با لباس هاي ضدآب در تالش براي نجات 
افرادي كه در سيل روز سه شنبه در يك ايســتگاه اتوبوس به دام افتاده اند.« متأسفانه 
خيلي از هموطنان ما هنوز گمان مي كنند هرچه در فضاي مجازي منتشر مي شود حتما 
معتبر و مستند است و كمترين تالشي براي راستي آزمايي اطالعات دريافتي نمي كنند.
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براي نوآوري، خالقيت الزم اســت و 
بدون خالقيت نوآوري ايجاد نمي شود. 
منظور از نوآوري ايجاد هر چيزي است 

كه هم جديد باشد و هم مفيد. اين 
نوآوري مي تواند در توليد يك 

محصول يا خدمت باشد يا در 
تعريف فرايندي جديد براي 
ســازماندهي يك بخش از 
يك ســازمان و يا كل روند 

فعاليت سازمان. بسياري از ما 
وقتي صحبت از نوآوري مي شــود ياد اينشتين يا ماري 
كوري مي افتيم، اما اشتباه نكنيد نوآوري مربوط به نبوغ 
شخصي نيست، بلكه يك كار جمعي است، نوآوري ايجاد 
بينش در ديگران براي اجراي آن است. به توليد يك فيلم 
فكر كنيد، بســياري آدم هاي خــالق در روند توليد يك 
فيلم نقش دارند، اما تا وقتي فيلم تمام نشــود هيچ كدام 
از اين خالقيت ها ديده نخواهد شد، ممكن است نورپرداز 
خيلي خوبي در پروژه كار كرده باشــد يا انيماتور بسيار 
خالقي بخش هاي كامپيوتري كار را آماده كرده باشد، اما 
همه اين ها در كنار هم و تنها در انتهاي كار معنا خواهند 
داشــت. بســياري از اوقات كارگردان مجبور مي شــود 
بســياري از طراحي هاي خالقانه را از پروژه حذف كند، 
چون با كليت كار جور درنمي آيد. جيمز كامرون درباره 
توليد فيلم نابودگر يك گفت، مجبور شديم كيفيت تصوير 
صحنه هاي كامپيوتري را پايين بياوريم، چون دوربين هاي 
آن زمان توان تصويربرداري با اين كيفيت را نداشــت و 
تكه هاي فيلم به هم نمي خورد. در اينجا يك تناقض وجود 
دارد، شما بايد افراد را تشويق كنيد كه خالق باشند و هر 
چه بيشــتر ايده هاي نوآورانه توليد كنند و در ادامه بايد 
خيلي از اين ايده ها را به نفع اينكــه كل پروژه »مفيد« 
باشــد حذف كنيد. پس مفيد بودن جزو غيرقابل انكار 

نوآوري است.
اگر كاري كه انجام مي دهيد، جديد، متفاوت و مفيد باشد، 
خالقانه است. اين مهم نيست كه چه كاري و در چه زمان 
و حالتي، اگر در زمان پيــاده روي، رانندگي يا حين يك 
جلســه كاري يك كار جديدي انجام داديد كه متفاوت 

و مفيد است شما در حال انجام يك كار خالقانه هستيد.
يك نوآوري بــه ندرت به صورت بي عيــب و نقص ايجاد 
مي شود، همواره بايد آزمون و خطا كرد، كساني كه بيشتر 
خطا مي كنند، بيشتر هم ايده پردازي مي كنند و مجبورند 
ايده هاي ناب بيشــتري را دور بريزند، اين تفاوت اصلي 

موفقيت و عدم  موفقيت يك كسب وكار نوآورانه است.
خودكارهاي ســاچمه اي براســاس نيــروي جاذبه كار 
مي كنند، زماني ناســا پروژه اي را شروع كرد براي توليد 
خودكاري كه فضانوردان بتوانند در فضا كه نيروي جاذبه  
وجود ندارد از آن استفاده كنند، اين پروژه با صرف زمان 
و هزينه بسيار منجر به توليد يك خودكار بسيار پيچيده 
و خالقانه شد، در مقابل فضانوردان روسي همين مشكل 
را بدون صرف هيچ گونه هزينه و زمان حل كردند، آنها به 
فضانوردان توصيه كردند در فضا به جاي خودكار از مداد 

استفاده كنند.
يك شركت توليد صابون، شكاياتي دريافت كرد در مورد 
بســته هاي صابوني كه خالي بودند، يعني چون فرايند 
بســته بندي به صورت كامال اتوماتيك انجام مي شــد، 
گاهي اوقات مشــكلي پيش مي آمد و بسته ها بدون قرار 
گرفتن صابون در آنها بسته مي شــدند و تا زمان توزيع 
در فروشگاه كســي متوجه اين مشكل نمي شد، شركت 
براي حل اين مشــكل پس از بررســي و تحقيق فراوان 
به تكنولوژي پيچيده اي دســت يافت كه در آن بسته ها 
قبل از قرار گرفتن در كارتن هاي حمل ونقل توسط اشعه 
ايكس بررسي مي شد تا از وجود صابون در آنها مطمئن 
شوند، اما يك كارگاه توليدي خيلي كوچك همين مشكل 
را به گونه اي ديگر حل كرد، آنها يك پنكه در مسير عبور 
صابون ها قراردادند، تا باد پنكه بسته هاي خالي را از فرايند 

بسته بندي نهايي حذف كند.
در هر 2 مثال فوق، مشكل به شــكلي خالقانه حل شده 
است، اما اگر شما بخواهيد به اين خالقيت ها امتياز بدهيد 
به كدام امتياز بيشتري خواهيد داد، كدام نوع خالقيت در 
راستاي اهداف تجاري يك كسب وكار هستند، قطعا روش 
دوم  و دليل آن بسيار واضح اســت، يكي از اساسي ترين 
كاركردهاي خالقيــت در كســب وكار، كاهش هزينه و 

افزايش بهره وري است.

رضايعقوبيقلعهنونگاه

لندن: يك شركت  قطار مسافرتي در بريتانيا طرح بليت 
رايگان به افرادي را كه در فرار از خشونت خانگي هستند 
تا پايان  ماه مارس )4ماه ديگر( تمديــد كرد. به گزارش 
يورونيوز، مردان، زنان و كودكاني كه در مســير رفتن به 
پناهگاه هاي اجتماعي هســتند، مي تواننــد از اين بليت 
رايگان بهره مند شــوند. پس از پايان نخســتين تعطيلي 
سراسري، شمار افرادي كه خواهان اســتفاده از پناهگاه 

اجتماعي بوده اند افزايش يافته است.

كمبريج:براي نخستين بار از سال1632 ميالدي )نزديك 
به 4قرن( يك سياهپوســت به عنوان نماينــده و رئيس 
انجمن دانشجويان دانشگاه هاروارد انتخاب شد. به گزارش 
گاردين، نواه هريس 20ساله كه دوره دانشجويي خود را 
در دانشــگاه هاروارد، واقع در ايالت ماساچوست آمريكا 
مي گذراند ضمن ابراز خوشــحالي، ايــن تغيير را يكي از 
نشــانه هاي تغيير نگاه جامعه آمريكا به رنگين پوست ها 

مي داند.

رم:زالتان ابراهيموويچ، بازيكن آث ميالن طي انتشار يك 
توييت جنجالي، نوشت: »چه كسي به شركت اي اي اسپرت 
اجازه داده اســت تا از نام و چهره من استفاده كند؟ تنها 
مي دانم كه هيچ گاه اجازه اي براي استفاده از نام و چهره ام 
را به اين شــركت نــداده ام.« وكال پيش بيني مي كنند 
درصورت اثبات اينكه شركت يادشــده مجوز الزم براي 
اين كار را نداشــته بايــد چندين ميليــون دالر غرامت 

پرداخت كنند.

بروكلين:پس از اينكه كنيســه اي در آمريكا ميزبان يك 
مراسم عروسي بســيار پرجمعيت با حضور چند هزار نفر 
بود اكنون بايد جريمه اي 15هــزار دالري را بپردازد. به 
گزارش اســپوتنيك، با وجود مخفي كاري هاي يهوديان 
حسيدي در شهر بروكلين درخصوص برپايي اين مراسم 
عروسي، مقامات اين شهر ازجمله شهردار در جريان قرار 
گرفتند و پرونده جريمه 15هزار دالري اين كنيسه را به 

جريان انداختند.

جريمه15هزاردالرييككنيسهشكايتزالتانازبازيسازانفيفانخستيننمايندهسياهپوستهارواردبليترايگانبرايفرارازخشونتخانگي

نوآوريوخالقيت

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:بالعقول تنال ذروه العلوم؛
به وسيله عقل هاست كه آدمي به قلّه علوم دست يابد.
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ديدمبهخوابدوشكهماهيبرآمدي
كزعكِسروياوشبهجرانسرآمدي

تعبيررفتيارسفركردهميرسد
ايكاجهرچهزودترازدردرآمدي

)اي كاج،  اي كاش(
عكس، وارونه و مخالف و ضد است، حاال مي خواهد تصويري واژگونه در آينه يا آب 

و جام باشد يا بازگشت صدا و تابيدن نور.
حافظ خود مي گويد كه سرخي رِخ مرا، حمل بر خوشي و طرب نكن »خوِن دل، 
عكس برون مي دهد از رخسارم« يا آرزومندانه مي پرسد »گر فتد عكس تو بر نقِش 

نگينم چه شود؟« او كه در پياله عكس رخ يار ديده، بر آن است كه:
حباب وار براندازم از نشاط كاله 

اگر ز روي تو عكسي به جام ما افتد
خاقاني هم بارها با عكس نور خورشيد و تيغ شمشــير و تابش رنِگ مي، نقش ها 

مي زند: »از عكس مي، مجلس چنان، چون باغ زرين در خزان«
نظامي سروده است:

دهد ديو، عكِس  فرشته ز دور
وليك آن ز ظلمت بَُود، اين ز نور

موالنا نور آسمان را هم از عكس يار مي داند:
از عكِس وي است اي  جان گر چرخ ضياء دارد

از همين رو مي گويد:
مقاِم امن، آن را دان كه هستي تو درو لرزان

چو عكسي و دروغيني، همه برعكس مي بيني
چشم سعدي، از عكس رخ يار، بتخانه اي است. او درخواست مي كند:

بهار ديده من نيست جز كه عكس ُرَخش
تلطفي بكن و عكِس آن بهار بيار!

و امير خسرو دهلوي  گويد:
خوشست اين خواب هاي خوش به تعبير 

اگر برعكس ننمايند تأثير

»عكِسبهاربيار!«

فضاي مجازي

كتاب »سپيده دم انديشــه« يكي از جلدهاي 
مجموعه »داســتان فكر ايراني« اســت. اين 
مجموعه 9جلد دارد كه اين كتاب نخســتين 

آنهاست. »سپيده دم انديشه« درباره 
تاريخ ايران از آغاز تمــدن ايراني تا 
پايان شاهنشاهي هخامنشي است. 
كتاب به زبان ســاده براي كودكان 
و نوجوانــان به قلــم محمدهادي 
محمدي و شــكوه حاجي نصراهلل 
است. سپيده دم انديشه به زندگي 
انســان ايراني از ســپيده دم تمدن 

ايراني تا ســقوط شاهنشــاهي هخامنشــي 

مي پردازد. نخستين انسان ها چگونه 
»انديشيدن« را آغاز كردند و انديشه 
آنها چگونه در طول قرن ها و هزاره ها 
شــكل گرفت؟ سرگذشــت انسان 
در روي زمين، انســان ابتدايي در 
ايران، آيين هاي مشترك در آسياي 
باختري آريايي و آيين زرتشــت از 
بحث هايي است كه در اين كتاب به 
آنها پرداخته شده است. اين مجموعه سفري 

به گذشته ســرزمين پر رمز و راز ايران است. 
در اين سلسله كتاب ها كه داستان فكر ايراني 
را از دوران باستان تا عهد قاجار دربرمي گيرد، 
كوشيده شــده گزارشــي خواندني از فراز و 
نشيب هاي انديشه در ايران ارائه شود. اين آثار 
عالوه بر نوجوانان، براي عموم عالقه مندان به 
بحث هاي تاريخي و فكري، خواندني است. نشر 
افق اين كتاب را به بهاي 23هزار و400تومان 

منتشر كرده است.

ويترين

سپيدهدمانديشه

در ســال هايي كه چنــدان دور نيســتند كه 
بتوانند به ســادگي به فراموشي سپرده شوند، 
يكي از خاطره هاي مطلوب شهري، چگونگي 
نگريســتن ما ايرانيان كهن، چه اهل كاشان و 
چه اهل شــيراز و چه   زاده هر شهري ديگر به 
رابطه هايي بودند كه خانه مســكوني با شبكه 
راهيابي يا مجموعه كوچه ها و بازارها و ميدان ها 
و خيابان هاي كم شمار شــهر داشت. هر خانه 
مســكوني روي به كوچه خود داشت و كوچه 

نيز در هويت مدني اش بــه اعتبار خانه هايش 
متشخص مي شد. در اين ســال ها كه  گذار از 
دهه1330 را به دهه قبل شــاخص مي كردند 
برخي از خانه ها كه به كوچه ها يا گذرهاي اصلي 
متعلق بودند و نيز خانه هايي كه به خيابان هاي 
نوساز دسترسي مســتقيم داشتند براي خود 
»باال خانه« مي ساختند كه معموال به مديران 
اداري مأمور خدمت در مركز استان هاي كشور 
اجاره داده مي شدند. در آن سال ها »باال خانه« 

يادداشت

راهازخانهبهكوچهوازخانهبهخياباندربستركرونا

محمدمنصورفالمكي
چهره ماندگار معماري و استاد دانشگاه

ساختن و در باال خانه زيستن گونه اي تشخص 
به شمار مي آمد كه ســخن از برتري اجتماعي 
داشــت. در اين زمينه بجاست به ياد آوريم كه 
عابــران كوچه ها و گذرهــا و خيابان ها فضاي 
خاص ترددهاي خود را به قيد مهر و مهرورزي 
مي زيســتند. كوچه ها براي خانه ها و خانه ها 
براي كوچه شهرنشــينان آن زمان كه هريك 
»بچه« محل بخشي از شهرهاي قديمي ناميده 
مي شــده اند در روزهايي كه ناخــوش و بيمار 
بودند در كوچه خود ظاهر نمي شدند و دوست 
نمي داشتند كه در حال بيماري به كوچه و بازار 
بيايند. كوچه ها و گذرهــا ناقالن بيماري هاي 
واگير را برخالف زندگي امروز ما پذيرا نمي شدند 
و بن بست ها و كوچه هاي داراي سكو و كنج هاي 
محدودي كه طعم زندگي جمعي داشــتند، 

پيوسته به دور از بيمار محلي زندگي مي شدند. 
ولي در دهه چهارم و دهه هاي بعدي آن، شهرها 
و به ويژه پايتخت وضعي دگر يافتند. كوچه ها 
و گذر ها آرام آرام زير پوشــش آمد و شدهايي 
قرار گرفتند كه »آپارتمان ســازي« آن را رواج 
مي داد. اين رويداد شهري كه معيار هاي جهاني 
مي طلبيد، آورنده و زاييده شبكه ارتباطي بود كه 
پياده روي در كوچه و گذر، زيستن را به شكلي 
دگر درآورد. عابران در كنار يكديگر، بي قيد و 
بند به شناخت يا هر فاصله اي كه محيط شهر 
تازه ساز تعيين مي كرد در كنار هم و روبه روي 
يكديگر و به فواصلي كه خود تعيين نمي كردند 
و اكنون هم نمي كنند، نظام آمد و شدي تهران و 
اصفهان و شيراز و اهواز و تبريز را به وجود آوردند 

كه ديگر تراخم و كرونا را به اتفاق مي زيند.

رويدادهاي فرهنگي و هنري
توليدنخستينعطربارايحهكتاب

يك كتابفروشي در آمريكا نخســتين عطر با رايحه صفحات 
كتاب را به بازار عرضه كرد. به گزارش ســي ان ان، فروشگاه 
پاول، كتابفروشي مشهور شــهر پورتلند آمريكا، در ابتكاري 
جديد از اين رايحه محبوب يك عطر توليد كرده اســت. اين 
عطر كه پاولز باي پاولز )Powell's by Powell's( نام دارد، 
حاوي تركيبي از نُت هاي بنفشه، چوب و كتاب هاي قديمي 
است و با شبيه سازي بوي كاغذ قديمي، تصويري از هزارتوي 
كتاب ها، كتابخانه هاي مخفي و طومارهاي قديمي را در ذهن 

مجسم مي كند.

برپاييوبينار»آيندهسينمايايران«
وبينار »آينده ســينماي ايران« از ســوي مركز ايران و فرانســه 
برگزار مي شود. به گزارش همشهري، اين وبينار، چهارشنبه دوم 
دسامبر مصادف با 12آذر ماه99 ساعت18 به وقت محلي فرانسه 
و ســاعت20:30 به وقت ايران برگزار خواهد شــد. در اين وبينار 
حسين نمازي كارگردان رقيه توكلي فيلمساز، آلن برونه سينماگر 
و كارولين رونارد مدرس سينماي دانشگاه اكس مارسي فرانسه 
و مدير دپارتمان هنر اين دانشــگاه حضور دارنــد. عالقه مندان 
 براي حضور در وبينار تا نهــم آذرماه فرصت دارند از طريق ايميل

 contact@france-iran.org ثبت نام كنند.

برگزاريآنالينهفتهفيلمايتاليا
مؤسسه هنروتجربه 
ســينماي ايرانيان 
يتاليا  و ســفارت ا
در ايــران، هفتــه 
فيلــم ايتاليــا را با 
عنوان »دريچه اي 
به  ســوي سينماي 
ايتاليــا« يازدهم تا 
پانزدهــم آذرمــاه 
 برگــزار مي كنند. 

به گزارش همشهري، در اين رويداد پلتفرم هاشور اكران 
آنالين فيلم ها را برعهده دارد. هفتــه فيلم ايتاليا اول 
اسفند سال98 كار خود را آغاز كرد و قرار بود نمايش ها 
و نشست هاي آن تا هفتم اسفند ادامه داشته باشد اما 
برنامه هاي اين رويداد سينمايي، پس از 3روز برپايي، 
به دليل شيوع ويروس كرونا متوقف و به زمان ديگري 

موكول شد.

دنده مرده، اصطالحا حركت با دنده نامناسب با سرعت خودرو و دور موتور پايين است؛ 
مثال در يك مسيري كه سرعت شما 30كيلومتر است اگر با دنده 4 يا 5 حركت كنيد با 
دنده مرده مي رانيد. برخي راننده ها عادت دارند وقتي سرعت خود را كاهش مي دهند 
همچنان با همان دنده باال مي رانند. برخي حتي فكر مي كنند اينگونه رانندگي باعث 
كاهش استهالك خودرو، كاهش فشار به موتور و يا صرفه جويي در سوخت مي شود، 

درحالي كه برعكس، اين مسئله به گيربكس و موتور خودرو صدمه وارد مي كند.

حميدضياييپروردست فرمان
روزنامه نگار

بادندهمردهحركتنكنيد

نيوشاشيرزادي


	01(09-06)
	02(09-06)
	03(09-06)
	04(09-06)
	05(09-06)
	06(09-06)
	07(09-06)
	08(09-06)
	09(09-06)
	10(09-06)
	11(09-06)
	12(09-06)
	13(09-06)
	14(09-06)
	15(09-06)
	16(09-06)
	17(09-06)
	18(09-06)
	19(09-06)
	20(09-06)

