
دولت بايدن قصد بازگشــت به برجام را دارد، اما از سوي 
ديگر، تداوم برجــام - و به تبع تداوم لغــو تحريم ها - را 
به انجام »مذاكــرات تكميلــي« )Follow-on negotiations( براي توافق بر ســر 
سياست هاي منطقه اي ايران و برنامه موشــكي منوط خواهد كرد. قدرت هاي اروپايي 
و اتحاديه اروپا نيز با اين رويكرد همسو هستند. آنها نيز در آخرين بيانيه ها و اظهارات 
رســمي خود - ضمن حمايت از احياي برجام و اســتقبال از موضع بايدن - مجددا به 

ضرورت »مذاكرات تكميلي« اشاره  كرده اند.
طبيعتا، از آنجا كــه ايران - بحق- مايل به مذاكره بر ســر مولفه هاي راهبردي، برنامه 

موشــكي و صنعت دفاعي بازدارنده خود با غرب نيست- شروط دولت هاي غربي براي 
مذاكرات تكميلي مستعد ايجاد يك بن بست جدي در فرايند لغو تحريم ها و عادي سازي 
روابط اقتصادي و تجاري ايران با جهان خواهد بود. رســيدن به اين بن بست نيز به نفع 
هيچ يك از طرفين نيست، چرا كه به فروپاشي رژيم عدم اشاعه، افول وضعيت اقتصادي 
ايران و درنهايت ناامني و افزايش تنش در منطقه، با تبعات غيرقابل پيش بيني، منتهي 

خواهد شد.
اما اين بن بست قابل اجتناب است و مي شود در چارچوب يك طرح جديد - كه در آن هم 
منافع ايران تامين و هم بهانه غرب ستانده شود- به وضعيت مطلوبي دست پيدا كرد. 

طرح پيشنهادي هم بر مبناي اصول ذيل و بدين شرح تعريف مي شود:
همانطور كه ذكر شــد، آمريكا و دولت هاي اروپايي خود را نگران سياست هاي منطقه 
و صنايع دفاعي ايران مي خوانند و از ســوي ديگر ايران حاضر به مذاكره بر ســر اين 
موضوعات با آمريــكا و دولت هاي غربــي - در چارچوب آنچه »مذاكــرات تكميلي« 
مي خوانند - نخواهد بود. در واقع، ايران براي دولت هاي فرامنطقه اي اهليت، صالحيت و 
اعتباري جهت مداخله در امور امنيتي منطقه قائل نيست و از اين رو در چنين مذاكراتي 
هرگز مشاركت نخواهد كرد. اما از طرف ديگر، ايران حاضر است دغدغه و نگراني هاي 
همســايگان عربي حاشــيه خليج فارس را - كه قاعدتا نزديك بــه همان دغدغه هاي 

غربي هاست - در چارچوب »طرح صلح هرمز« و در فرايند يك سلسله مذاكرات مستقيم 
با آنها برطرف سازد. پس »طرح صلح هرمز« مي تواند چارچوب مناسبي براي رسيدگي 
به اين موضوعات - و همچنين طرح دغدغه ها و مالحظات ايران - با همسايگان و بستن 

دهان غربي ها باشد! 
در اصل، »طرح صلح هرمز« چارچوبي است كه دولت ايران در سال۲۰۱۹ در سازمان 
ملل به تفصيل تشريح كرد و طي آن دولت هاي عربي منطقه )از جمله عربستان سعودي 
و امارات متحده( را به »مذاكره مســتقيم« براي دستيابي به يك نظم جديد امنيتي و 
بومي دعوت كرده اســت. در واقع، »طرح صلح هرمز« اين هدف را دنبال مي كند تا با 
ايجاد يك پيمان عدم تعرض، يك نظام امنيت جمعي در منطقه و همچنين ايجاد يك 
رژيم جامع همكاري در حوزه مسابقه تسليحاتي، آزادي كشتيراني، تروريسم و امنيت 
انرژي، دغدغه هاي طرفين را بررسي و منافع ايران و همسايگان را همزمان تامين كند.

به بيان ديگر، »طرح صلح هرمز« مي تواند همان »مذاكرات تكميلي« تلقي شود.
حال، اگر بپذيريم »طــرح صلح هرمــز« جايگزين »مذاكرات 
تكميلي« است، در اينجا نقش دولت  آمريكا و دولت هاي اروپايي 

»بهره برداري از مساعي جميله« خود براي ترغيب دولت هاي عربي به مذاكره مستقيم 
با ايران در اين چارچوب خواهد بود.
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  بررسي سناريوهاي بازگشت ايران به بازارجهاني نفت
  رئيس جمهوري: دنيا اين پيام را دريافت كند كه شرايط 
توليد و فروش نفت ايران با ۲سال قبل متفاوت خواهد بود

يادداشت
رضا نصري؛  حقوقدان بين المللي، كارشناس سياست خارجي

چگونه موانع لغو تحريم ها را 
برطرف كنيم

اين روزها بار ديگر در ميان كاربران انتقادها از كيفيت اينترنت، باال گرفته اســت؛ هرچند به صورت اســمي شايد پوشش دهي و 
حتي ســرعت اينترنت به نظر بد نباشــد، اما آنچه تجربه كاربري ناميده مي شود همراه با نارضايتي اســت. اين مسئله را مي شود 
به خوبي از ميان نظرات در شــبكه هاي اجتماعي ديد. پس از شــيوع كرونا، مصرف اينترنت كاربران ايراني به صورت جدي دچار 
جهش شد. مقام هاي وزارت ارتباطات مي گويند پس از مدتي كاهش سرعت و كيفيت توانســتند با تالش هايشان اين مشكل را 
برطرف كنند. گزارش ها نشــان مي دهد كه برطرف شدن نسبي اين مشكالت تنها وابســته به روش هاي فني بوده و عمال اضافه 
كردن پهناي باند اينترنت كشــور به خاطر مســائل مختلف ازجمله تحريم، عملياتي نشــده اســت. در روزهاي اخير، اما به نظر 
 مي رسد مسائل مختلف ازجمله اعمال محدوديت هاي شــديدتر براي مقابله با كرونا بار ديگر اختالل را به شبكه ارتباطي كشور

 بازگردانده است. صفحه۱۹ را بخوانيد.

ادامه در 
صفحه17

@hamshahrinews

hamshahrinewspaper1

t e l e g r a m

i n s t a g r a m

علی شفيعی، ستاره تيم ملی 
واليبال از دوران قرنطينه، پايان 
تعطيلی ليگ واليبال  و ازدواج 
بی ســروصدايش می گويد

به   بامربي جديد 
آينده اميدواريم

بازپس گيري 
 امالك شهرداري

بدون  هياهو
شــهردار تهران از آخرين 
 وضعيت امــاک نجومی
 نــگاه غيــر درآمــدی 
بــه شــهر  و تعامــل با 
مجلــس و دولــت گفت

پيــروز حناچــي شــهردار تهران، 
در گفت وگــو بــا خبرگزاري هاي 
ايلنا و تســنيم، توضيحاتي  درباره 
بازپس گيــري امالك واگذارشــده 
شــهرداري به غير داد و در بخشي 
ديگر، شهرفروشي را مذموم دانست.  
خبرنگارايلنا در ابتدا از سرنوشــت 
ملك خيابان شــهيد عراقي به نام 
سازمان امالك و مستغالت كه در 
اختيــار محمدباقر قاليبــاف بوده 
و امالك ديگــري كــه در اختيار 
مرتضي طاليــي و معصومــه آباد 
نماينــدگان دوره چهارم شــوراي 
 شهر قرار داشــتند، ســؤال كرد.

صفحه3 را بخوانيد.

صفحه2

 پيام تسليت رهبر انقاب اسامی
 در پی درگذشت آيت اهلل يزدی

 بازگشت به بازار نفت
 با سوخت برجام

اينترنت روي خط اختالل

 ارتفاعات شهر
دلخوشي   روزهاي كرونايي

 اين روزها اختالالت گسترده اي در دسترسي به اينترنت گزارش شده
شرايط كرونايي و ارتباط  از راه دور، به اين مشكالت ابعاد مهمتري داده است

22هزار كرونايي در بهشت زهرا
مديرعامل سازمان بهشت زهرا: اين آرامستان تنها 3سال ديگر ظرفيت دارد
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گزارش

نامههايدولتبهقوهقضاييهنميرسد
قوه قضاييه در پاسخ به اطالعيه اخير معاونت حقوقي رياست جمهوري 
مبني بر ارسال نامه هايي براي مختومه كردن پرونده هاي شكايات 

دولت عليه رسانه ها اعالم كرد اين نامه ها واصل نشده است.
انصراف دولت از شكايات عليه رسانه ها و اعالم موافقت رئيس جمهور 
براي گذشت، طي 2روز گذشته موضوع بيانيه ها و اطالعيه ها ميان 
دولت و دســتگاه قضايي بود. كمتر از يك ماه قبل مناقشه مشابهي 
بين دولت و مجلس شكل گرفته بود؛ جايي كه ادعا شده بود دولت 
از 11نماينده مجلس شكايت كرده است اما معاون پارلماني و معاون 
حقوقي رئيس جمهور تعداد اين شكايات را فقط 2مورد عنوان كرده 

بودند.
در آخرين مورد، مركز رسانه قوه قضاييه به اطالعيه اخير روابط عمومي 
معاونت حقوقي رياست جمهوري مبني بر ارســال نامه هاي اعالم 
»گذشت رئيس جمهور از خبرنگاران به دادسراي تهران«، پاسخ داد و 
نوشت؛ »200مورد شكايت دولت از افراد حقيقي و حقوقي در دولت 
فعلي وجود دارد كه طبق استعالم صورت گرفته، نامه هايي مبني بر 
اعالم گذشت از شكايات مطروحه عليه خبرنگاران به قوه قضاييه، 
دادسراي تهران و دادسراي فرهنگ و رسانه كه متولي رسيدگي به اين 
موضوع است تا صبح امروز واصل نشده است.« اين اطالعيه مي افزايد: 
»شــايد معاونت حقوقي دولت چنين قصد و نيت خيري داشته اما 
نامه ها ي آن به منظور مختومه شدن پرونده ها به دستگاه قضايي به 
دادسراي تهران ارسال نشده است... بهتر است معاونت محترم حقوقي 
رياست جمهوري به جاي جوابيه عجوالنه، به دنبال سرنوشت نامه هاي 

اعالم گذشت رئيس جمهور از خبرنگاران باشند و...«
روز سه شنبه، معاونت حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به سخنگوي 
قوه قضاييه اطالعيه اي صادر كرد و اظهارات غالمحسين اسماعيلي را 
رد كرد. اسماعيلي در نشست خبري در پاسخ به سؤالي درباره خبرها 
مبني بر اينكه رئيس جمهور با پيشــنهاد خانم جنيدي از برخي از 
شكايات طرح شده عليه رسانه ها گذشت كردند، گفت: »ما هم اين 
خبر را در رسانه ها شنيده ايم... چنين نامه اي مبني بر اعالم گذشت 
از شكايات مطروحه عليه خبرنگاران به قوه قضاييه، دادسراي تهران 
و دادسراي فرهنگ و رسانه كه متولي رسيدگي به اين موضوع است، 
واصل نشده است.«  معاونت حقوقي رياست جمهوري نيز ساعاتي پس 
از اين اظهارات، طي اطالعيه اي به سخنگوي قوه قضاييه پاسخ داد: 
»معاونت حقوقي رئيس جمهور پس از صدور دستور رئيس جمهور 
مبني بر اعالم گذشــت، در تاريخ هاي 1399/8/26 و پس از آن )از 
جمله در تاريخ1399/9/10 در دادسراي فرهنگ و رسانه( با تنظيم و 
تقديم لوايحي، گذشت رئيس جمهور نسبت به شكايات مطرح شده را 
به شعب تحقيق يا رسيدگي كننده اعالم نموده است. همچنين عالوه 
بر ارائه اليحه مذكور معاونت حقوقي رئيس جمهور با تنظيم نامه اي 
جداگانه خطاب به مديران مسئول رسانه هاي مورد شكايت، عالوه بر 
دعوت ايشان به ترويج فرهنگ نقادي سازنده مراتب اعالم گذشت 
رئيس جمهور محترم به اتهامات منتسب به ايشان را كه در هر يك 
از آنها اركان قانوني الزم براي احراز جرائم، مشهود بوده است اعالم 
كرده و خبر آن را نيز در تاريخ 1399/9/10 در سامانه معاونت حقوقي 

رئيس جمهور منتشر كرده است.«
شكايات دولت از خبرنگاران و رسانه ها و اعالم گذشت از آنها در حالي 
خبرساز شده است كه طي هفته هاي گذشته موضوع شكايت دولت 
از نمايندگان مجلس نيز حاشــيه هايي را به دنبال داشت؛ از سوي 
نمايندگان مجلس ادعا شده بود كه دولت از 11نماينده شكايت كرده 
است؛ ادعايي كه واكنش لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس جمهور، 
حســينعلي اميري، معاون پارلماني رئيس جمهــور و علي ربيعي 
سخنگوي دولت را به دنبال داشت. جنيدي درباره تعداد شكايت ها 
از نمايندگان مجلس گفته بود: »اصال چنين عددي نمي شناسم و 
اگر خود دادستان اقدام كرده باشــد بنده اطالعي ندارم. تعداد بايد 
كمتر از اين باشد. نهايتا شكايت ها به 2 يا 3عدد مي رسد.«  موضوع 
شكايت دولت از نمايندگان مجلس پس از اظهارات توهين آميز برخي 
نمايندگان ازجمله مجتبي ذوالنوري و علي اصغر عنابستاني مطرح 
شــده كه اولي رئيس جمهور را تهديد به اعدام كرده بود و ديگري، 

رئيس جمهور را »وقيح« خوانده بود.
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   خاكسپاري در حرم حضرت معصومهس
براساسگزارشخبرگزاريرسا،مراسمتشييعوخاكسپاریرئيسفقيدجامعهمدرسينحوزه
علميهقمعصرچهارشنبهباحضورمراجعتقليد،علماوشخصيتهایبرجستهحوزویوعموم
مردمبرگزارشد.آياتشبزندهدار،حسينیبوشهری،مقتدايی،اعرافی،عبدالهی،كعبی،اراكی،
غروی،بهشتی،طبسی،فقيهیومسئوالنوشخصيتهایحوزویواستانیدراينمراسمحضور
داشتند.همچنيننمايندگانیازسویدفترمقاممعظمرهبری،بيوتمراجعتقليد،جامعهمدرسين
حوزهعلميهقم،شوراینگهبانومجلسخبرگانرهبریدراينمراسمحاضربودند.آيتاهللجعفر
سبحانیبرپيكرآيتاهلليزدیاقامهنمازكرد.پيكرويدرحرمحضرتمعصومهبهخاکسپردهشد.

حضرت آيت اهلل خامنه اي در پيامي درگذشت عالم مجاهد 
و پارسا آيت اهلل حاج شيخ محمد يزدي را تسليت گفتند.

متن پيام رهبر انقالب اسالمي به اين شرح است:
بسماهللالرحمنالرحيم

درگذشــت عالم مجاهد و پارســا آيت اهلل آقاي حاج شيخ 
محمد يزدي رضوان اهلل عليه را بــه حوزه علميه معظم قم و 
مراجع عظام و علماي عالي مقام و جامعه محترم مدرسين 
و به شاگردان و دوســتان و ارادتمندان آن مرحوم و به طور 
ويژه به خاندان گرامي و  فرزندان مكرم ايشــان تســليت 
عرض مي كنم. سوابق انقالبي و مبارزات دوران طاغوت در 
كنار حضور پيوسته و هميشگي در همه دوران هاي انقالب 

و اشتغال به مســئوليت هاي بزرگ در اداره كشور همچون 
رياســت قوه قضاييه و عضويت در شوراي نگهبان و مجلس 
خبرگان و مجلس شوراي اسالمي، و در كنار فعاليت علمي 
و فقهي، شخصيتي جامع و اثرگذار از اين عالم جليل پديد 
آورده بود. ايمان راسخ به مباني انقالب و استقامت در اين راه و 
غيرت ديني و انقالبي، نشانه هاي بارز ديگري از اين شخصيت 
مكرم بود. اميد اســت اين وزن سنگين ذخيره معنوي مايه 
علو درجات ايشان باشد. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و 

رضوان الهي را براي آن مرحوم مسئلت مي كنم.
سيدعليخامنهاي
1۹آذر1۳۹۹

پيامتسليترهبرانقالباسالميدرپيدرگذشتآيتاهلليزدي

 »دعواهاي جناحي را كنار بگذاريم موفق تر خواهيم 
بود«، »بايد ملــت و ايران براي ما اصل باشــد، نه دولت

انتخابات1۴00«، »صداي ما در سياست خارجي 
بايد واحد باشد«، »نمايندگان، سونامي طرح ها راه انداختند«، 
تك جمالتي بود كه رئيس جمهور ديروز در واكنش به طرح اخير 
هســته اي مجلس، معطل ماندن لوايح دولت در پارلمان و آغاز 
بررسي اليحه بودجه، خطاب به بهارستاني ها ايراد كرد و خطاب 
به نماينــدگان گفت: ما قبل از اينكه دولتي باشــيم مجلســي 
هستيم. اگر من 7سال در دولت هستم 20سال در مجلس بودم 

و بيش از خيلي هاي ديگر مجلسي هستيم .
رئيس جمهور ديروز در جلسه هاي دولت گاه مستقيم و با استناد 
به رأي 2۴ميليوني اش و قانون اساسي از اختياراتش  سخن گفت 
و گاه از مجلس در بستن دست دولت انتقاد كرد، اما نهايت اين 

گاليه ها به پيام همدلي و همراهي او به بهارستان بدل شد.
او از بودجه1۴00 به عنوان نخستين كار مشترك مجلس يازدهم 
و دولت دوازدهم ياد كــرد و گفت؛ متأســفانه در اين چند ماه 
امكانش فراهم نشده كه كار مشتركي انجام بدهيم. من از مجلس 
محترم خواهش مي كنم كه اين بودجــه1۴00 را به عنوان نماد 
همكاري دولت و نمايندگان با هم پيش ببريم تا به موقع بررسي، 
تصويب و ابالغ شود تا در پايان اين دولت و آغاز دولت سيزدهم 
مطمئن كار صورت گيرد. اين براي دومين بار است كه روحاني 
خواستار تعامل دو قوه مي شــود، او پيش تر نيز در روز افتتاحيه 
مجلس يازدهم در نطقش گفت براي حل مشــكالت به سمت 
مجلس دست تعامل دراز مي كند. رئيس جمهوري با بيان اينكه 
چشم انداز اميدبخشي براي سال1۴00 داريم، گفت: دنيا اين پيام 
را به خوبي دريافت كند كه ايران شرايط توليد و فروش نفتش با 
2سال قبل كامال متفاوت خواهد بود. البته ممكن است كاسبان 
تحريم از اين عالمت خوشحال نشوند اما اين چراغ اميدي براي 

ملت است.

دعواهايسياسيوجناحيراكناربگذاريم
روحاني در بخش ديگري از ســخنانش كنايه اي به مصوبه اخير 
مجلس درباره اقدام راهبردي لغو تحريم ها زد، او با بيان اينكه بايد 
صداي ما در سياست خارجي يك صداي واحد باشد، تأكيد كرد: 

هر چه رفتار ما پخته تر، سنجيده تر و با دورانديشي بيشتر باشد 
و منافع ملي ما اصل باشــد و دعواهاي سياسي و جناحي را كنار 
بگذاريم موفق تر خواهيم بود. بايد ملت و ايران براي ما اصل باشد، 
نه انتخابات1۴00. روز انتخابات فراخواهد رسيد و بايد بگذاريم 
ملت شاداب و فعال خودشان به پاي صندوق هاي رأي بيايند و 

هر كسي را مي خواهند انتخاب كنند.
رئيس جمهور افزود: ما براي پيشرفت ديپلماسي نياز داريم كه 
از كشور صداي واحدي شنيده شود؛ البته نمي گويم سليقه ها را 
يكي كنيم و مجلس تابع دولت باشد يا دولت تابع مجلس باشد. 
آنها هم نظر خود را دارند ما هم نظرات خود را داريم. ولي شنيده 

شدن صداي واحدي از كشور بسيار مهم است.

اروپاييهانوحهنخوانند
روحاني در بخش ديگــري از صحبت هاي خود با تأكيد بر اينكه 
ايران بر مبناي آنچه در ســال98 اعالم كرد بــا صراحت به دنيا 
گفته كه كاهــش تعهدات در برابــر كاهش تعهــدات خواهد 
بود، خاطرنشــان كرد: آن چيزي كه در نطنز نصب شــده و يا 
ســانتريفيوژهاي IR2M موضوع جديدي نيست كه اروپايي ها 
براي آن نوحه مي خوانند اينكه سينه زني ندارد؛ چرا كه ما قبال به 
شما گفته ايم اين كار را انجام خواهيم داد. كار ما در نطنز دقيقا بر 

مبناي اعالم رسمي شخص من و دولت بوده است.
3كشور اروپايي اخيرا در بيانيه اي نسبت به نصب سانتريفيوژهاي 

پيشرفته در نطنز ابراز نگراني كرده بودند.
رئيس جمهور با اشاره به اينكه البته هميشه گفته شده كه كاري 
كه ما مي كنيم قابل بازگشت خواهد بود، عنوان كرد: ممكن است 
10هزار ســانتريفيوژ را راه بيندازيم ولي هر زمان بخواهيم آنها 
را خاموش كنيم. هر زمان كه 1+۵ يا 1+ ۴ به تمام تعهداتشــان 
عمل كردند ما هم به تمام تعهدات خود بازمي گرديم. برگشت به 

تعهدات زمان نياز ندارد بلكه به اراده نياز دارد.
وي ادامه داد: بازگشــت به تعهدات اصال زمــان نمي برد و تنها 
يك اراده است؛ همانطوري كه پاي برجام شكسته شد و آن آدم 
كم سواد تاجر مسلك يك كاغذ را خط خطي كرد، نفر بعدي يك 
كاغذ خوب بگذارد و قشنگ امضا كند تا سرجاي اول بر گرديم و 

اصال زمان نمي برد.

توصيه هاي رئيس جمهور به بهارستاني ها:

  مردم فكر نكنند واكسن 
 به دست آنها نمي رسد، به هر قيمتي باشد 

از اين مشكالت عبور مي كنيم

  دعواهاي سياسي را كنار بگذاريم
 ملت و ايران براي ما 

اصل باشد

 صداي ما در سياست خارجي
 بايد واحد باشد

  بــا درگذشــت آيــت اهلل 
شــيخ محمد يزدي پرونده حوزه

بيــش از نيم قــرن تاريخ 
فعاليت هاي حوزوي، انقالبي و سياسي او 
بســته شــد؛ روحاني صاحب منصبي در 
انقالب اسالمي كه زندگينامه او دوراني از 
دوره پهلوي اول تا واپســين ماه هاي قرن 
معاصر را شامل مي شد. قديمي ترين سوابق 
سياســي او به عنوان يكي از بنيانگذاران 
جامعه مدرسين حوزه علميه قم در دهه۴0 
ثبت شــده اســت و تا ديروز جزو معدود 
شــاگردان در قيد حيــات درس آيت اهلل 
بروجردي محسوب مي شــد. بازداشت و 
تبعيد سوابق مبارزات انقالبي اش بودند و 
بعد از پيروزي انقالب هم جزو كساني بود 
كه از امام خمينــي)ره( به عنوان يكي از 
فقهاي شوراي نگهبان حكم داشت. او طي 
دهه هاي بعد تقريبا تمام مسئوليت هاي 
كليدي انقالب به غير از رياست جمهوري را 
تجربه كرد. نمايندگي مجلس در دهه60، 
عضويت در شــوراي نگهبان، عضويت در 
شوراي بازنگري قانون اساسي، رياست قوه 
قضاييه با حكم آيــت اهلل خامنه اي، رهبر 
معظم انقالب و نمايندگي مجلس خبرگان 
رهبري مســئوليت هاي كليدي وي در 
انقالب بــود. شرح نوشــت ها و خاطرات 
بسياري از كارگزاران نظام فصل مشترك 
چشمگيري با نام شــيخ محمد يزدي در 
طول بيش از ۴دهه انقالب دارند و رد نام او 
را در بســياري از فراز و فرودهــا و نقاط 

حساس و پربحث تاريخ انقالب داشتند.

آخرينانتخابات
آيت اهلل يزدي تا آخرين روزهاي حياتش 
از فعاليت هاي سياســي دســت نكشيد. 
نامزدي آيت اهلل محمديزدي در انتخابات 
ميــان دوره اي خبرگان رهبــري آخرين 
حضور او در يك انتخابات بود؛ انتخاباتي 
كه همزمان با انتخابات مجلس شــوراي 
اســالمي در اســفند ســال98 بود. او با 
2۴9هزارو130رأي مردم قم توانســته 
بود در نيمه راه خبــرگان پنجم به جمع 
آنان بپيوندد؛ اگرچه از همان اســفند98 
به خاطر شرايط كرونا، اجالس هاي 6ماهه 
خبرگان تعطيل شــد و اگر هــم اينگونه 
نمي شــد، آيت اهلل يزدي به خاطر شرايط 
جسمي خود توان حضور در جلسات اين 
مجلس را نداشت. پيروزي فهرست آيت اهلل 
هاشمي رفسنجاني در انتخابات خبرگان 
سال9۴ مانع راهيابي چهره هايي همچون 
شــيخ محمد يزدي و آيت اهلل محمدتقي 
مصباح يزدي از حــوزه انتخابيه تهران به 
مجلس خبرگان رهبري شده بود.  آيت اهلل 
خامنه اي، رهبر معظم انقالب در ديداري 
پس از آن انتخابات با تجليل و قدرداني از 
اعضاي سابق خبرگان گفتند: »نبود آقايان 
يزدي و مصباح بــراي مجلس خبرگان 

خسارت است.« 
يك ســال قبــل از انتخابات ســال9۴، 
آيت اهلل محمد يزدي براي رياست مجلس 
خبرگان در صحن اين مجلس با آيت اهلل 
هاشمي رفســنجاني رقابت كرده و براي 

نخســتين بار در كشــمكش هاي اين دو 
روحاني صاحب منصب، پيروز شــده بود. 
بعد از درگذشت آيت اهلل مشكيني، يك بار 
آيت اهلل يزدي با آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
براي رياســت مجلس خبــرگان رقابت 
كرده بودنــد كــه پيــروز آن انتخابات 
هاشمي رفسنجاني بود. با اين حال فضاي 
سياسي مجلس خبرگان دوره چهارم، بعد 
از سال88 به سمتي رفت كه ابتدا آيت اهلل 
مهدوي كني و سپس محمد يزدي رياست 

را از هاشمي رفسنجاني گرفتند.

ازمحاكمهخدادادتاكرباسچي
خط اصلي و حلقه مركزي كارنامه حيات 
سياســي آيت اهلل محمد يزدي را بايد در 
دوره رياست وي بر قوه قضاييه در دهه70 
جست وجو كرد. شايد مهم ترين اتفاقات 
اين دوره 10ساله از رياست محمد يزدي بر 
قوه قضاييه اختالس 123ميلياردي بانك 
صادرات و محاكمه غالمحسين كرباسچي 
بود. در مــورد اول حكم بــه اعدام فاضل 
خداداد صادر و نام او به عنوان نخســتين 
مفســد اقتصادي اعدامــي در جمهوري 
اســالمي ثبت شــد. ماجراي محاكمه 
غالمحســين كرباسچي، شــهردار وقت 
تهران در زمان رياســت آيــت اهلل يزدي 
بر قوه قضاييه انتقادات زيادي را نســبت 
به برخوردهاي سياســي در اين پرونده 
برانگيخت و نقطه شروعي بر تشديد برخي 
اختالفات سياسي طي 2دهه آينده شد. 
مرحوم آيت اهلل محمود هاشمي شاهرودي، 
رئيس بعدي قوه قضاييــه آبان ماه1378 
در گردهمايــي قضــات و مديــران كل 
دادگســتري اســتان با اشــاره به دوره 
مسئوليت آيت اهلل يزدي بر اين قوه گفت: 
با وجود زحمات 10سال گذشته اكنون ما 
وارث يك خرابــه و ويرانه در بخش مالي، 

قضايي و قوانين در اين قوه ايم.

نامهنگاريهايسياسيآيتاهلل
نقش آفريني هاي آيت اهلل يزدي بعد از قوه 
قضاييه در شوراي نگهبان باقي  ماندند و 
گزارش برخي نظرات خــاص وي در اين 
مسئوليت نيز گاه به گاه حواشي سياسي 
مي آفريدند. آيت اهلل يزدي ســال67 پس 
از اســتعفاي آيت اهلل صافي گلپايگاني با 
حكم امــام خمينــي)ره( بــه عضويت 
شــوراي نگهبان درآمد، اما يك سال بعد 
با شــروع دوره رهبري آيت اهلل خامنه اي 
به عنوان رئيس قوه قضاييه منصوب شد 
و از سال1378 هم دوباره به جمع اعضاي 

شوراي نگهبان اضافه شد.
بيش از يك دهه قبل اعالم حمايت رسمي 
شــيخ محمد يزدي، فقيه وقت شــوراي 
نگهبان از محمود احمدي نژاد در انتخابات 
رياســت جمهوري88 انتقادات زيادي را 
متوجه طرفداري شوراي نگهبان از نامزدها 

كرده بود. او كه همزمــان رئيس جامعه 
مدرســين حوزه علميه قم بود، كمتر از 
يك ماه مانــده به برگــزاري انتخابات در 
سخناني به داليل اين حمايت اشاره كرد و 
گفت: جناب آقاي احمدي نژاد در مقايسه 
با ساير افراد به ارزش هاي اسالمي توجه 
بيشتري داشته و شاخص هاي مورد نظر 
امام و رهبري را رعايت مي نمايد. خدمات 
سياســي، فرهنگي و اجتماعي ايشان و 
همچنين مردمي بودن آقاي احمدي نژاد 
از ديگر داليل حمايت جامعه مدرسين از 

ايشان است.
پاييز ســال97 وقتي تصاويري از ديدار 
مرجــع  شــبيري زنجاني،  آيــت اهلل 
تقليد بزرگ قم با ســيدمحمد خاتمي، 
موسوي خوئيني ها و عبداهلل نوري منتشر 
شــد، او در قامت رئيس جامعه مدرسين 
حوزه علميه قم، نامه تحكم آميزي خطاب 
به اين مرجع تقليد نوشت. آيت اهلل يزدي 
ديدار با »افــراد مســئله دار« را موجب 
»ناراحتي و تعجب مقلدين و حوزويان« 
خوانــد و در پايان نامه اش هم نوشــت: 
»يادآور مي شــوم مقام و احترام شما در 
سايه احترام به نظام اسالمي حاكم، رهبري 
و  شأن مرجعيت است. پس الزم است اين 
احترام و شئون مرجعيت را رعايت فرموده 
و ترتيبي اتخاذ فرمائيد اينگونه مســائل 
ديگر تكرار نگردد.« نامه اي كه سروصداي 

زيادي به راه انداخت.
مردادماه يك ســال بعد هم گزارشــي از 
اظهارات آيــت اهلل يزدي در يــك ديدار 
منتشر شــد كه مشــاجرات كالمي وي 
با صادق آملي الريجانــي، رئيس مجمع 
تشخيص مصلحت نظام را به دنبال داشت. 
دلخــوری آيــت اهلل آملــی الريجانی از 
بازداشت اكبر طبری، معاون سابق اجرايی 
خود در قوه قضاييه بهانه بازشدن اختالفات 
قديمی شده بود. آيت اهلل يزدي در واكنش 
به شــائبه هايي درباره قهر رئيس مجمع 
تشخيص مصلحت نظام و درخواست وي  
براي آزادي اكبر طبري گفته بود: »هرچند 
در مسئله اي نظر ولي فقيه خالف عقيده 
من باشــد، موظفم كه اطاعت كنم؛ چون 
ضررش كمتر از شكستن حرمت واليت و 

حاكميت است. 
فالني مي گويد اگــه ايــن كار را نكنيد 
نجف مــي روم! خوب برويد، آيــا با رفتن 
شما قم به هم مي خورد؟... رئيس دفتري 
كه 10ســال، جاي مهمي را اداره كرده 
دستگير مي شــود، بعد اعتراض مي كند 
كه چرا گرفتيد؟!« اين مواجهات سياسي، 
كارنامه سياسي پرحاشيه اي از زندگينامه 
سياســي و انقالبي فقيه برخاسته از قم 
ســاخته بودند؛ هرچند شــدت بيماري 
درنهايت باعث شده بود تا از آبان ماه امسال 
به تدريج مسئوليت ها را واگذار كند و گام 

اول آن استعفا از شوراي نگهبان بود.

آيت اهلل شيخ محمد يزدی، عضو سابق فقهای شورای نگهبان و رئيس جامعه مدرسين 
حوزه علميه قم در سن 89 سالگی درگذشت

كارنامه شصت ساله شيخ فقيه
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وزارت خارجه ايران در هفته اي كه گذشــت روزهاي 
شلوغي را پشت  سر گذاشــت؛ ابتدا سفر وزير خارجه ديپلماسی

سوريه و ديروز هم وزير خارجه همسايه شمالي. فيصل 
مقداد به تازگي وزير خارجه كشورش شــده بود و ايران را به عنوان 
مقصد نخستين سفر خارجي اش برگزيد و جيحون بايرام اف نيز كه او 
هم به تازگي وزير خارجه آذربايجان شده براي نخستين بار پس از 
مناقشه قره باغ به ايران ســفر كرد. ديروز سخنگوي وزارت خارجه 
درباره سفر وزير خارجه آذربايجان در توييتر نوشت كه در اين سفر 
درخصوص مناقشه قره باغ، مسائل منطقه و روابط دوجانبه تبادل نظر 
شد. سعيد خطيب زاده نوشت: جمهوري اسالمي ايران در چارچوب 
سياست حسن همسايگي، ضمن استقبال از پيشرفت هاي حاصله و 
آزادسازي مناطق اشــغالي، بر ضرورت حل و فصل دائمي بحران از 

طريق سياسي تأكيد دارد.
ايران در جريان مناقشه قره باغ كه يك بحران تاريخي 2۵ساله بين 
آذربايجان و ارمنستان است طرحي را براي صلح بين طرفين ارائه 

كرده بود، اما در نهايت آتش بس با وساطت روسيه محقق شد.
ايران در مناقشه اخير براساس قوانين بين المللي و نيز قطعنامه شوراي 
امنيت جانب آذربايجان را گرفته بود؛ البته پيش بيني مي شود مقامات 

ارمني نيز به زودي به ايران سفر كنند.
آذربايجان به دليــل روابط امنيتي و نظامي با رژيم صهيونيســتي 
همواره از جانب ايران مورد كنايه قرار دارد و ايران بخشي از تهديدات 
صهيونيست ها را از منشــأ آذربايجان ارزيابي مي كند كما اينكه در 
جريان برخي اقدامات خرابكارانه در شورآباد يا اقدام تروريستي در 
منطقه پاسداران تهران و يا ترور شهيد فخري زاده انگشت اتهام به 

سمت باكو نشانه رفت.
ديروز و در آستانه سفر جيحون بايرام اف به تهران، خبرگزاري آذرتاج 
گزارش داد »جيحون بايرام اف« وزير خارجه جمهوري آذربايجان با 
»گابي اشكنازي« وزير خارجه رژيم صهيونيستي تلفني گفت وگو 
كرده است. بايرام اف در تهران عالوه بر ديدار با محمدجواد ظريف با 
حسن روحاني رئيس جمهور هم ديدار كرد، روحاني با اشاره به مواضع 
صريح و روشن جمهوري اســالمي ايران در درگيري مورد مناقشه 
قره باغ و حمايت از تماميت ارضي جمهوري آذربايجان، از پايان جنگ 
بين 2 كشور و آزاد شدن مناطق اشغالي آذربايجان و برقراري آتش 

بس ابراز خرسندي كرد.

روحاني همچنين با اشــاره به ارائه طرح ايران براي پايان درگيري 
منطقه قره باغ با اعزام نماينده ويژه به كشورهاي روسيه، آذربايجان 
و ارمنستان، آمادگي جمهوري اسالمي براي ايفاي نقش سازنده در 
كمك به استحكام آتش بس بين 2 كشور و برقراري ثبات در منطقه 
را اعالم كرد. رئيس جمهور با تأكيد بر ضرورت اســتفاده از مرزهاي 
ايران و آذربايجان براي توســعه همكاري هــاي اقتصادي و تجاري 
افزود: با توجه به پايان دوران ترامپ در آمريكا و روي كار آمدن دولت 
جديد در اين كشور احساس مي كنيم، كشورها شرايط بهتري براي 

همكاري خواهند داشت.
روحاني در ادامه با اعالم آمادگي ايران براي مشــاركت در بازسازي 
مناطق آزاده شده آذربايجان گفت: با توجه به همسايگي 2 كشور و 
امكانات موجود در ايران، حضور و مشاركت ايران در بازسازي مناطق 

آسيب ديده از جنگ قره باغ به نفع 2 كشور خواهد بود.
وزير امور خارجه آذربايجان نيز در اين ديدار، از حمايت هاي ايران از 
تماميت ارضي آذربايجان قدرداني كرد و گفت: ايران را كشور دوست 
و همســايه خوب خود مي دانيم و اراده رئيس جمهوري و مقامات 

آذربايجان توسعه همه جانبه مناسبات با ايران است.
»جيحون بايرام اف« با اشاره به آزاد سازي  مناطق اشغالي اين كشور و 
احياي 132كيلومتر مرز مشترك با ايران، خاطرنشان كرد: مرزهاي 
آذربايجان با ايران، مرز دوستي و توسعه است و بر اين باور هستيم 
 كه احياي اين مرزها مي تواند پروژه هاي همــكاري جديدي براي 

2 كشور ايجاد كند.
بايرام اف با تأكيد بر توســعه و تعميق روابط با ايران در زمينه هاي 
مختلف سياســي، اقتصادي و تجاري، اجراي پروژه راه آهن رشت - 
آستارا را موجب افزايش همكاري هاي اقتصادي و تجاري 2 كشور 
دانست و ابراز اميدواي كرد كه با شرايط جديد بين المللي و رفع موانع 
 موجود ناشــي از تحريم هاي آمريكا، پروژه هاي مشترك همكاري 
2 كشور به سرعت اجرايي و عملياتي شود. وزير امور خارجه آذربايجان 
در اين ديدار، ترور دانشمند ايران، شهيد محسن فخري زاده را محكوم 
و تأكيد كرد: ترور يك دانشــمند علمي به هيچ عنوان مورد قبول 
نيست و اين اقدام را به شدت محكوم مي كنيم.  وي همچنين با علي 

شمعخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي ديدار و مذاكره كرد.

 وزير خارجه آذربايجان دومين مقام بلندپايه خارجی بود كه آخر هفته گذشتهپيشنهادايرانبرايبازسازيقرهباغ
 در تهران با مقامات كشورمان مذاكراتی داشت
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گفت وگو

 بازپس گیري امالك شهرداري بدون هیاهو
 شهردار تهران از آخرین وضعیت امالک نجومی

 نگاه غیر درآمدی به شهر  و تعامل با مجلس و دولت گفت

پیروز حناچي، شهردار تهران، در گفت وگو با خبرگزاري هاي ايلنا 
و تسنیم توضیحاتي مربوط به بازپس گیري امالك واگذارشده 
شــهرداري به غیر داد و در بخشي ديگر شهرفروشي را مذموم 

دانست.

امالكي واگذار نكرديم
پرونده بازپس گیري امالک شهرداري اولویت خبرگزاري ایلنا بود و 
خبرنگار در ابتدا از سرنوشت ملك خیابان شهید عراقي به نام سازمان 
امالک و مســتغالت كه در اختیار محمدباقر قالیباف بوده و امالک 
دیگري كه در اختیار مرتضي طالیي و معصومه آباد نمایندگان دوره 
چهارم شوراي شهر قرار داشتند، سؤال كرد؛ شهردار تهران هم گفت: 
»ما اقداماتي را شروع و كارها را بي سروصدا انجام دادیم و این امالكي 
كه نام برده شــد، از افراد تحویل گرفتیم.  البته ممكن است امالكي 
باقي مانده باشــد كه شرایط آنها متفاوت اســت.« بخشي از امالک 
واگذار شده در اصطالح به امالک نجومي معروف اند كه حناچي در 
مورد تعیین تكلیف آنها گفت: »بخشي از امالكي كه در لیست امالک 
نجومي قرار دارند سند خورده اند. به همین دلیل بازپس گیري آنها از 
عهده ما برنمي آمد بنابراین موضوع توسط سیستم قضایي تعقیب و 

پیگیري مي شود.«
او در ادامه به 700ملك كه در اختیار سراهاي محله و فرهنگسراها 
قرار دارد هم اشــاره و عنوان كرد: »این امالک در حوزه اجتماعي به 
فعالیت هاي فرهنگي و اجتماعي اختصاص داده شــده و در اختیار 
سراهاي محالت و فرهنگسراها قرار گرفته اند كه لیست این امالک 
 تهیه و براي تعیین تكلیف كاربري به شــورا ارســال شــده است.«

شهردار تهران در پاسخ به این سؤال كه آیا در این دوره ملكي واگذار 
كرده اید؟ به صراحت عنوان كرد: »در دوره ما به كســي ملكي داده 
نشده و برعكس تعداد زیادي از امالک پس گرفته شده اند. برخي از 
آنها با تذكر و مراجعه، بعضي با حكم قضایي و تعدادي نیز به مرحله 
شكایت رسیده اند. ما این كار)بازپس گیری امالک( را متوقف نكرده و 
هیچ حد و مرزي نیز نگذاشتیم. با وجود پیش آمدن دلخوري، كسي را 
مستثني نكرده و در مطبوعات در عین دفاع از حق شهرداري، موضوع 

را مطرح نكردیم.«

نگاه درآمدي به شهر نداشتیم
نگاه درآمدي به كمیســیون ماده100، مسئله اي است كه خبرنگار 
تسنیم مطرح كرد و از شــهردار تهران پرســید، براي جلوگیري از 
چنین نگاه و رویه اي چه اقداماتي انجام شده است؟ پیروز حناچي در 
پاسخ گفت: »ما نه تنها در این مورد بلكه در سایر موارد نیز نگاهمان 
نسبت به شهر درآمدي نبوده اســت. نه اینكه بارگذاري در شهر را 
درآمد نبینیم بلكه به هر قیمتي در شــهر بارگــذاري نمي كنیم كه 
این موضوع شــامل ماده100، ماده5 و پروانه هــاي عادي كه صادر 
مي كنیم هم مي شود و مي توانم ادعا كنم كه االن طبق طرح تفصیلي 
عمل مي كنیم.« او ادامــه داد: »درباره ماده100 نیز نگاهمان ردیف 
بودجه نیست نه فقط براي ماده100 بلكه براي سایر موارد نیز اینطور 
نیســت. البته به طور طبیعي وقتي پروانه صــادر مي كنیم مابازاي 
عارضه اي كه در شــهر ایجاد مي شــود عوارضي از متقاضي دریافت 
مي كنیم اما نگاهمان درآمدي نیست؛ معني آن این نیست كه تخلف 
را رها مي كنیم، ما سعي مي كنیم كه ابتدا از وقوع تخلف جلوگیري 
كنیم و نگذاریم تخلف شــكل گیرد، 2 یا 3 طبقه روي ســاختمان 
بگذارند و بعد سراغشان برویم.« شــهردار تهران در صحبت هایش 
گفت:»شهرفروشي مذموم است؛ چون خارج از قاعده و برنامه است و 
نمي توان پیش بیني كرد 10سال بعد وضعیت شهر چطور خواهد شد. 
مبناي آن این است كه چه كسي از در وارد مي شود و چه پیشنهادي 
مي دهد. درحالي كه با استناد به طرح تفصیلي، ظرفیتي كه براي شهر 
پیش بیني شده اســت اهمیت مي یابد و اگر مطابق آن حركت نشود 
ظرفیت جمعیت پذیري شهر در 10سال آینده فالن قدر خواهد بود، 
پس مشخص است كه چه میزان زیرســاخت خدماتي، فضاي سبز، 

مسیرتردد، توسعه حمل ونقل و ... نیاز است.«

فرصت حضور قالیباف به عنوان رئیس مجلس
شــهردار تهران در مقابل این ســؤال كه هم اكنون ریاست مجلس 
شوراي اســالمي در اختیار فردي اســت كه حدود 12سال سكان 
شهرداري تهران را به دست داشته و با توجه به سابقه حضور طوالني 
در پیكره شهرداري تهران، با تمام مسائل و موضوعات خاص كالنشهر 
تهران آشناست؛ حال با توجه به این فرصت، آیا بین شما و قالیباف در 
این مدت تعامل ویژه اي براي بهره مندي از این فرصت طالیي شكل 
گرفته است؟ و آیا مي توانیم امیدوار باشیم كه حضور قالیباف در مقام 
ریاست مجلس به واسطه تعامالت ویژه شما با مجلس براي شهروندان 
تهراني آورده  ویژه تري داشته باشد؟ اینچنین پاسخ داد: »من دوست 
دارم در این قضیه وارد حاشیه نشوم و آنچه اعتقاد دارم را بیان كنم؛ 
كسي كه 12سال سابقه مدیریت تهران را داشته حضورش در مجلس 
براي ما و سایر كالنشــهرها یك فرصت است؛ با وجود همه زحماتي 
كه روساي سابق مجلس كشیده اند، باید ســاعت ها بحث و توجیه 
مي كردیم كه یك موضوع جا بیفتد مانند حضور دیوان محاسبات در 
شهرداري ها كه االن همه شهرداري ها با آن درگیر هستند اما قالیباف 
خودش با این موضوع درگیر بوده و الزم نیست وي را توجیه كنیم.«

او ادامه داد: »نگاه بنده به مجلس این است؛ فكر مي كنم این مسئله 
یك فرصت است و باید از آن استفاده كنیم. در این راستا در مجلس 
حضور یافته ام و در جلسه اي با آقاي قالیباف حدود 13مورد در این 

جلسه مطرح شد و او نیز قول همكاري داده است.«
شهردار تهران همچنین درباره عدم حضور در جلسات هیأت دولت و 
شائبه اختالف در این زمینه گفت: روحیه من و شورای شهر تعامل است 
یعنی ما تمام تالشمان را می كنیم برای تعامل و در جهت اینكه بیشترین 
تســهیالت و امكانات را برای مردم تهران فراهم كنیم. پس بنای ما بر 
همكاری است. دوم یادتان باشد شهردار تهران قانوناً عضو دولت نیست .

  به طور متوسط روزانه 75جان باخته كرونايي در بهشــت زهرا دفن شده اند.  طي سال98 به طور متوسط روزانه 
150تا170 فوتي در بهشت زهرا پذيرش شده اند.  از ابتداي سال تاكنون به طور متوسط روزانه 225تا245 فوتي در 
بهشت زهرا پذيرش شده اند.  در روزهاي اوج كرونا، تعداد پذيريش فوتي هاي ناشي از كرونا در بهشت زهرا حدودا 

برابر با ساير فوتي ها بوده است.  تقريبا نیمي از جان باختگان كرونايي كشور مربوط به استان تهران هستند.

پذيرش 225تا 245فوتي در روز

ورودي جنوب 
شرقي پايتخت 
چشم نواز مي شود

 با بهره برداري آزمایشي
  از فاز دوم بزرگراه 
شهید نجفي رستگار 

 بزرگ ترین پروژه بزرگراهي 
در جنوب شرق تهران با توجه به نقش 
كمربندي كه دارد عالوه بر تفكیك 
ترانزیتي و بزرگراهي از رفت وآمدهاي 
 محلي، سبب كاهش بار ترافیك 
میدان بسیج، بزرگراه بسیج، بزرگراه 
بعثت و بخش شرقي بزرگراه آزادگان و 
 كاهش آلودگي هوا 
در جنوب شهر مي شود

فاز دوم بزرگراه شهید نجفي رستگار به طول ۴٫7 كیلومتر و عرض 
7۶ متر از پل شهید مزیناني تا بزرگراه امام رضا)ع( امروز بهره برداري 

و جنوب شرقي پایتخت چشم نوازتر مي شود.
كل این پروژه ۶كیلومتر و 780متر طول دارد و از تقاطع بزرگراه 
امام رضا)ع( آغاز مي شــود و با گذر از محله هاي شهرک رضویه و 
مشــیریه در تقاطع بزرگراه آزادگان به پایان مي رسد. وحیدرضا 
محمدي، شــهردار منطقه15 با بیان اینكه پروژه بزرگراه شهید 
نجفي رســتگار یك طرح فرامنطقه اي و فاخر و البته از اقدامات 
ارزشمند این دوره مدیریت شهري است، به همشهري گفت: »این 
كار با همكاري و تالش معاونت فني و عمراني شــهرداري تهران، 
مردم محله هاي رضویه و مشــیریه و همراهي شــورایاران انجام 
شده اســت. اجراي این پروژه ورودي جنوب شرق تهران را چشم 
نواز مي كند و با توجه به نقش كمربندي كه دارد عالوه بر تفكیك 
ترانزیتــي و بزرگراهي از رفت وآمدهاي محلي ســبب كاهش بار 
ترافیك میدان بسیج، بزرگراه بسیج، بزرگراه بعثت و بخش شرقي 
بزرگراه آزادگان و كاهش آلودگي هوا در جنوب تهران مي شود.«  
او در تشریح بیشــتر پروژه بزرگراهي شهید نجفي رستگار گفت: 
»به طور كلي در مســیر این پروژه بیــش از 975 معارض وجود 
داشت كه از 12سال پیش تملك اراضي این بزرگراه شروع شد كه 
عدم اولویت بندي، منجر به زمانبر شــدن آن شد. با شروع مجدد 
پروژه و در اولویت قرار گرفتن آن در سال 9۶، با وجود تحریم هاي 
موجود و تورم حاصل شــده، تملك اراضي شتاب بیشتري گرفت 
و امروز شاهد افتتاح آن هستیم.« زیرگذر پیاده رو تقاطع خیابان 
پیامبر اعظم با بزرگراه شهید نجفي رستگار در راستاي دسترسي 
محلي ایجاد شده است كه محمدي در توضیح گفت: »در ساخت 
این پروژه دو پل هوایي براي تردد ســاكنان قسمت جنوبي محله 
مشیریه درنظر گرفته شــده بود ولي با توجه به وجود معلوالن و 

سالمندان در این بخش به درخواست شــورایاري محله مشیریه 
تونل زیرگذري به طــول 88متر در این تقاطــع به عنوان پروژه 
توسعه محلي با هدف تسهیل در تردد ســاكنان قسمت جنوبي 
محله مشیریه اجرا شــد تا پیوســتگي اجتماعي محله مشیریه 
حفظ شود.« نصب 2 دستگاه پل عابر پیاده در برخي از تقاطع هاي 
این بزرگراه با هدف ایجاد پیوستگي انجام شده است كه شهردار 
منطقه 15با بیان آن عنوان كرد: »یكــي از پل ها به طول 95 متر 
در تقاطع بزرگراه شهید نجفي رستگار با خیابان گاز و دیگري هم 
به طول 115متر در تقاطع این بزرگراه با خیابان شــهید سلیمي 

نصب شده اند تا پیوستگي محله ها كنار بزرگراه ادامه داشته باشد.«
احداث بزرگراه شهید نجفي رستگار در چهار فاز انجام مي شود. فاز 
نخست به طول حدود 2 كیلومتر حدفاصل بزرگراه آزادگان تا پل 
شهید مزیناني بود كه آذرماه سال گذشته بهره برداي شد. فاز دوم 
حدفاصل امام علي)ع( تا بزرگراه امام رضا)ع( به طول ۴.7كیلومتر 
فردا افتتاح مي شود. فاز ســوم پروژه شامل احداث 2 پل در انتهاي 
شرقي بزرگراه اســت و فاز چهارم هم شــامل مسیرهاي كندروي 
شمالي و جنوبي پروژه است كه با تملك امالک معارض الین كندرو 

احداث آن در دستور كار قرار مي گیرد.

22هزاركروناييدربهشتزهرا
مدیرعامل سازمان بهشت زهرا: این آرامستان تنها 3سال دیگر   ظرفیت دارد

حضور فعال معلوالن در شهر مأموریت ویژه شهرداری
شهردار تهران:  كیفیت اجراي مناسب سازي  ساختمان ها و معابر باید افزایش پیدا كند

ایستگاه هاي مترو، میدانگاه ها و دیگر پروژه هاي شهري 
كه اخیرا افتتاح شدند، همه براي معلوالن مناسب سازي  
شده اند و در مواردي، بهره برداري از آنها به همین دلیل 
مدتي به تأخیر افتاد تا شرط استفاده آسان معلوالن حتما 
رعایت شود. با این حال همچنان رفت وآمد معلوالن در 
شهر دشوار است. نه تنها ورودي ساختمان ها، بلكه سطح 
بســیاري از پیاده رو هاي تهران هم براي عبور نابینایان 
یا كســاني كه روي صندلي چرخدار نشسته اند، هموار 
نیست. به گزارش همشهري، همایش روز ملي افراد داراي 
معلولیت به شكل مجازي و با حضور مسئوالن این حوزه در 
شهرداري و دیگر ارگان  ها برگزار شد. شهردار تهران در این 
همایش بر ضرورت بهره مندي از پیمانكاران متخصص و 
خبره براي مناسب ســازي  معابر و همچنین استفاده از 
مصالح باكیفیت باال تأكید كرد و همچنین از اختصاص 
10دستگاه میني بوس براي تردد معلوالن در شهر و تجهیز 
چراغ هاي چهارراه ها به صوت خبــر داد. پیروز حناچي 
گفت: »تا چند سال بعد از جنگ توجه بیشتري به مقررات 
مناسب سازي  معابر مي شد و تقریبا همه ساختمان هاي 
عمومي و مجموعه هایي كه این گروه نیاز به تردد داشتند، 
مناسب سازي  شده بود، ولي این روند تبدیل به یك حركت 
مستمر نشده است؛ زیرا این روند به صورت یك فرایند دیده 

نشده و براي آن ماموریتي به درستي تعریف نشده است.« 
به گفته شهردار تهران در این زمینه عقب افتادگي زیادي 
ایجاد شده كه حل آنها زمان مي برد و یكساله نمي توان 
همه را جبران كرد. حناچي ادامه داد: »ما در شهرداري 
تهران شعار تهران، شهري براي همه را دادیم به این معنا 
كه همه شهروندان تهراني را یك خانواده ببینیم و براي 
استفاده همه اعضا از شهر برنامه داشته باشیم تا در شهر با 
آرامش زندگي كنند. ما وظیفه داریم شرایط حضور آنها در 
شهر را فراهم كنیم.«  او گفت: »در این دوره تالش كردیم 
ساختمان هاي مختلف مناسب سازي  شود. خوشبختانه 
شوراي شهر و به ویژه خانم نژادبهرام این موضوع را دنبال 
مي كنند؛ البته انتقادها هم بجاست و یكي از ایرادهایي كه 
به ما وارد است كیفیت كم در مرحله اجراي كارهاست. در 
برخي كالنشهرها برخي نمادها 100سال است كه تغییر 
نكرده و این نشان مي دهد كه كیفیت مصالح آن باالست 
كه 100سال عمر دارد. برخي مصالح براي معابر عمومي 
مناسب نیســت و این را باید حل كنیم.« شهردار تهران 
درباره خرید خودروهاي حمل معلوالن نیز گفت: »قرار 
است 10دستگاه به این موضوع اختصاص یابد. همچنین 
قول داده بودیم كه چهارراه هاي اصلي به دســتگاه هاي 
اعالم صوتي چراغ عابرپیاده متصل شود كه در حال انجام 
آن هستیم.« در این همایش، شهرام مبصر، فعال اجتماعي 
حوزه معلوالن و سعیده صالح غفاري، مدیرعامل انجمن 

اوتیسم ایران نیز به طرح دیدگاه هاي خود پرداختند.

طي ســال 98حدود 51هزار نفر در 
بهشت زهراي تهران به صورت عادي گزارش

دفن شدند، اما تنها طي 9ماه گذشته 
به گفته مدیرعامل ســازمان بهشــت زهرا حدود 
22هزار نفر بر اثر ابتال به كرونا در این آرامستان به 
خاک سپرده شــده اند. این در حالي است كه طبق 
آمار رسمي وزارت بهداشــت، تا روز گذشته در كل 
كشــور، كرونا 51212نفر قرباني داشــته اســت. 
به عبارتي حدود نیمــي از جان باختگان كرونایي، 
مربوط به تهران هســتند. البته كه تهــران از نظر 
وسعت و جمعیت، اختالف بســیار زیادي با سایر 
كالنشهرها دارد؛ با این حال جدا از آنكه چه میزان از 
فوتي هــاي كرونایــي مربوط بــه تهران و ســایر 
شهرهاست، این موضوع اهمیت دارد كه بهشت زهرا 

روزبه روز، به تكمیل ظرفیتش نزدیك تر مي شود.
آمارهاي ســازمان بهشت زهرا نشــان مي دهد كه 
امسال، تعداد متوفیان به خاک سپرده شده، اختالف 
بسیار زیادي نسبت به ســالیان گذشته دارد؛ این 
درصورتي اســت كه اگر بخت یار نشــود، طبیعت 
روي خوشــش را با باد و باران به پایتخت نشــینان 
نشان ندهد و هوا آلوده شود، متأسفانه تعداد فوتي ها 
به خاطر سكته هاي قلبي و تشدید بیماري هاي ریوي 
افزایش مي یابد. بنابراین سؤال مهم اینكه قرار است 
این آرامســتان بزرگ تا چه زماني گنجایش دفن 
متوفیان را داشته باشــد و بعد از اتمام گنجایش، 
سرنوشت متوفیان جدید چه خواهد شد؟ بر همین 
اساس، سال گذشته با اعالم محدودیت ظرفیت دفن 
در سازمان بهشت زهرا، شوراي شهر تهران طرحي را 
درخصوص توسعه آرامستان هاي تهران ارائه كرد كه 

این طرح هنوز به صحن شورا نرسیده است.

زهرا صدراعظم نوري، رئیس كمیسیون سالمت 
و محیط زیســت شــوراي تهران در این باره به 
همشهري گفت: »سازمان بهشت زهرا طي دهه 
50افتتاح شده است و تا امروز، نیم قرن است كه از 
سابقه خدمات آن مي گذرد. در این مدت سازمان 
به خوبي توانسته به شــهروندان كالنشهر تهران 
خدمات ارائه بدهد. بهشت زهرا به دلیل جانمایي 
درســت، خیلي خوب جوابگوي شهروندان بوده 
اســت. به عالوه طي نیم قرن ظرفیت هایي ایجاد 
كرده تا دچار مشــكل و كمبود فضا نباشد، ولي 
براساس برنامه ریزي هاي انجام شده، بهشت زهرا 
فقط تا چند ســال آینده ظرفیــت دارد كه دفن 
در آن صورت بگیرد و از آنجایي كه هر ســازمان 
و فضایي، زمانــي ظرفیت هایش پر مي شــود، 
اگر آینده نگري نداشــته باشــیم، دچار مشكل 

خواهیم شــد.« نوري با بیان اینكه در شــرایط 
حســاس امروز و با توجه به شیوع ویروس كرونا 
و افزایش آمار مرگ ومیر در كشــور این مسئله 
باید بیشــتر مورد توجه قرار گیــرد، افزود: »به 
همین منظور، ضمن پیگیري هایي كه كمیسیون 
ســالمت و محیط زیست شــورا داشــته، قرار 
شده گنجایش ظرفیت ســازمان بهشت زهرا با 
راهكارهاي مدیریتي و ظرفیتي و همچنین توسعه 
آرامستان هاي جدید در شهر تهران افزایش پیدا 
كند.« او ادامه داد: »شهر تهران از گستره زیادي 
برخوردار است. طبیعي است امروز مشكل است 
كه به عنوان مثال مردم از شمال تهران به جنوب 
شهر بروند؛ براي همین بهتر است در یك نقطه اي 
از شهر به غیر از بهشت زهرا، پیش بیني ها براي 

احداث آرامستان هاي جدید صورت بگیرد.«

محل جديد، شمال، شرق يا غرب شهر؟
چند ســال پیش و اواخر كار دوره مدیریت شهري 
پیشین، اعالم شد كه بخشي در شرق تهران به عنوان 
مكاني  جدید بــراي دفن امــوات پایتخت درنظر 
گرفته شــده و در حال بررسي نهایي است، اما گویا 
تاكنون به نتیجه نرسیده اســت. به همین خاطر، 
سمت و سوي ماجرا به ســمت توسعه بهشت زهرا 
رفت. نوري امــا در گفت وگو با همشــهري اعالم 
كرد كه بررسي هاي بیشتر همچنان در حال انجام 
است. او گفت: »بخشي از نیازهاي دفني تهران، از 
طریق توافق و تملك زمین هایي در شــمال، شرق 
و غرب شــهر انجام مي شــود. البته هنوز توافق و 
تملك زمین هاي شمال، شرق و غرب تهران قطعي 
نشده و اگر قطعي شود، اعالم عمومي خواهد شد. 
اكنون مطالعات بــراي جانمایي آرامســتان ها در 
تهران توســط مشــاوران انجام و در قالب طرح به 
شورا ارائه شده اســت. این طرح مطالعاتي در حال 
بررسي اســت و بعد از بررســي هاي الزم و تأیید 
به صورت الیحه به شــورا ارائه خواهد شد.« سعید 
خال، مدیرعامل ســازمان بهشــت زهرا نیز در این 
زمینه گفت: »مساحت ابتدایي بهشت زهرا حدود 
31۴هكتار بود كه در 2مقطع زماني سال هاي 78و 
88به ترتیب 110و 1۶0هكتار به آن افزوده شــد. 
به عبارتي مســاحت فعلي در مجموع 58۴هكتار 
اســت و یكي از بزرگ ترین آرامســتان هاي جهان 

محسوب می شود كه طي نیم قرن تعداد یك میلیون 
و 750هزار نفر پذیرش داشته است.« به گفته او، تا 
امروز تعداد یك میلیون و 500نفر از پذیرش شدگان 
در این آرامستان تدفین شده اند و 250هزار نفر به 
شهرستان ها ارجاع داده شده اند. خال ادامه داد: »با 
توجه به تعداد فوتي ها، سازمان بهشت زهرا حداكثر 
ظرف 3سال آینده پاسخگوي متوفیان خواهد بود. 
به همین منظور مدیریت شــهري از سال گذشته 
مشاوران مجربي را انتخاب كرده است تا به مكان یابي 
آرامستان هاي جدید براي شــهر تهران بپردازند. 
نتیجه مطالعات تا آخر ســال مشــخص مي شود و 
مدیریت شهري اعالم مي كند كه چه آرامستان هایي 
به تهران اضافه خواهد شــد.« خال در پایان بیان 
كرد: »طي 9ماهي كه از بحــران كرونا مي گذرد با 
اینكه تعداد متوفیان شهر تهران به عالوه متوفیان 
كرونایي در برخي از روزهــا به نزدیك ۴00نفر هم 
رسیده، اما تا كنون مشكلي نداشــتیم. الزم است 
بگویم در بهشت زهرا قطعه كرونایي ها وجود ندارد و 
شهروندان مي توانند طبق دلخواه خودشان متوفي 
را در هر جایي از بهشت زهرا كه بخواهند با رعایت 

پروتكل هاي بهداشتي دفن كنند.« 
ســعید خال همچنین اعالم كرد كه از ابتداي شــیوع 
كرونا در كشــور حدود 22 هزار نفر متوفي كرونایي در 
بهشت زهرا پذیرش شده اند كه از این میزان زیر هزار نفر 
بعد از پذیرش به شهرستان ها براي تدفین منتقل شدند.

    پريسا امیرقاسم خاني 
خبر نگار

محمد سرابي
خبرنگار

ســیدمناف هاشــمي، معاون 
حمل ونقل شهرداري تهران

5میلیارد تومان اعتبار براي خرید 
ون هاي مخصوص معلوالن تعیین 
شده است كه با این اعتبار، فقط 
مي تــوان 5دســتگاه ون خرید. 
ما بــه 10 تا 15میلیــارد تومان 
اعتبار احتیاج داریــم كه باید با 
روش هاي دیگري ایــن جبران 
شــود؛ چون بودجه شــهرداري 
تهران محدود است؛ مثال امكان 
تجهیز برخي از این میني بوس ها 
براي اســتفاده معلــوالن و افراد 
داراي ویلچر وجــود دارد. حدود 
20سال مأموریت ها در این زمینه 
مســكوت مانده و ما نمي توانیم 
یكباره همه آنها را به ســرانجام 
برســانیم، اما تغییــر رویكرد در 
همه حوزه هاي شهر در این زمینه 
به خصوص در حــوزه حمل ونقل 

مشهود است.

زهرا نژادبهرام، عضو هیأت رئیسه 
شوراي شهر تهران

امروز مناسب ســازي  بــراي معلوالن 
تبدیل به یك مطالبه عمومي شــده و 
دسترس پذیري به عنوان یك شاخص 
براي سنجش شهرهاي مختلف مورد 
توجه قرار گرفته اســت. با وجود آنكه 
در گذشته دستورالعمل هاي متعددي 
درباره مناسب ســازي داشــتیم، اما 
هیچ كدام از آنها به نتیجه نرسیده بودند 
كه این موضوع براي مــا نگران كننده 
و شتاب دهنده اســت. در 22منطقه 
شهرداري مناسب ســازي  در دستور 
كار قرار گرفته اســت و اگر پروژه اي را 
بدون توجه به این حقوق افتتاح كنیم، 
یعني عمال به نیاز شهروندان پاسخي 
نداده ایم. منطقه 18، 19 و 22 اقدامات 
خوبي را در حوزه مناسب سازي  انجام 
داده اند، اما كار ها صرفا از طریق ستاد 
انجام نمي شوند و  باید بودجه مناسبي 
براي مناسب سازي  تخصیص داده شود.

عبدالرضا گلپايگاني، معاون معماري 
و شهرسازي شهرداري تهران

تهران تا رسیدن به شهر مناسب فاصله 
بســیاري دارد، اما اقدامات انجام شده 
مایه امیدبخشي بوده است. براي كمك 
به معلوالن اقدامات بسیار زیادي انجام 
داده ایم و از میان خود معلوالن افرادي 
را به عنوان مشــاور انتخــاب كرده  و 
فرایند هاي موجود را بهبود بخشیده ایم. 
كمیته هایي براي مناسب سازي  مناطق 
به صورت مســتمر فعالیت هاي خود 
را انجام مي دهند تا دسترســي به یك 
شبكه پیوسته در شــهر تهران فراهم 
شــود. فضاهایي كه بیش از هر مكان 
دیگر محل عبــور بودند، مشــخص 
شدند و عملكرد هاي ســطح ناحیه و 
منطقه اي آنها الیه بندي شد تا بتوانیم 
به یك نقشــه جامع برســیم. امسال 
500كیلومتر مسیر هاي رفت وآمدي 
مناسب سازي مي شوند و تا امروز حدود 
200كیلومتر پیاده رو نوسازي شده اند.
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رئيس شوراي رقابت در گفت وگو با 
همشهري اعالم كرد

 آغاز به كار كميته پيگيري 
شكايت مشتريان از خودروسازان 

با تشــكيل كميتــه ويژه، 
روند بررســي و اعالم رأي 
شكايت مردم از شركت هاي 
خودروســازي در شوراي 
رقابــت تســريع شــده و 
نتايج بيش از 250شكايت 

مطرح شده در اين زمينه به زودي اعالم مي شود.
رئيس شوراي رقابت در گفت وگو با همشهري با بيان اين 
مطلب از تشكيل كميته ويژه براي رسيدگي سريع تر به 
شكايت مشتريان از شركت هاي خودروسازي و برگزاري 
نخستين نشست اين كميته در شنبه هفته آينده خبر داد 
و گفت: اغلب شكايت مشتريان در اين كميته حل و فصل 

خواهد شد.
رضا شــيوا افزود: با توجه به اينكه شــكايت هاي بسيار 
زيادي كه از 2خودروســاز بزرگ در زمينه قراردادها و 
نحوه فروش به شوراي رقابت ارائه شده، اين شورا درجلسه 
روز دوشنبه هفته جاري تصميم گرفت براي رسيدگي 
سريع تر به اين شكايت ها در شرايط خاص ناشي از شيوع 
كرونا، كميته اي را براي بررسي اين موضوع تشكيل دهد. 
به گفته او، اين كميته متشكل از يكي از قضات شوراي 
رقابت، نماينده بخش حقوقي مركز ملي رقابت، رئيس 
سازمان گسترش و نوســازي صنايع ايران و  نمايندگان 
تام االختيار خودروسازان و به رياست قاضي شوراي رقابت 
خواهد بود. شيوا با تأكيد بر اينكه مقرر شده تا نخستين 
نشست كميته مذكور شنبه هفته آينده برگزار و نتايج اين 
بررسي و توافق هاي احتمالي به شوراي رقابت اعالم شود، 
گفت: درصورتي كه خودروسازان به هر دليلي از اجراي 
مصوبات اين كميته براي تامين نظر مشتريان خودداي 
كنند، قضات شوراي رقابت به موضوع ورود كرده و رأي 

نهايي در مورد اين شكايات را صادر خواهند كرد.
او با اشاره به اينكه درنظر است تا 250شكايت ارائه شده 
مشتريان از خودروسازان به شــوراي رقابت- كه اغلب 
آن مربوط به شــركت سايپا ســت- هرچه سريع تر در 
اين كميته بررسي و تعيين تكليف شود، افزود: اولويت 
اين كميته رسيدگي به اين شكايت ها و حل مشكالت 
مشتريان با خودروســازان با گفت وگو و تعامل است. بر 
اين اساس تالش مي شود تا اين شكايت ها حتي االمكان 
در كميته مذكور رسيدگي و حل و فصل شود و در غير 
اين صورت موارد باقي مانده در شوراي رقابت بررسي و 
حكم قضات اين شورا در مورد شكايت هاي مورد اختالف 

اعالم خواهد شد.
رئيس شــوراي رقابت با بيان اينكه 30 تا 50 شــكايت 
مشتريان در يك موضوع مشابه، يعني افزايش غيرقانوني 
قيمت است و با صدور رأي در اين كميته، نتايج رسيدگي 
به همه اين شكايت ها مشخص و اعالم خواهد شد، گفت: 
با اين شرايط روند رسيدگي به شكايت هاي مذكور سريع 
خواهد بود. شيوا درپايان افزود: افزايش قيمت خارج از 
ضوابط قيمت گذاري شوراي رقابت، تحويل ندادن بموقع 
خودروهاي ثبت نام شده و افزايش 2 تا چندباره قيمت 
خودرو در يك دوره 3ماهه ابالغ ضوابط قيمت گذاري، 
محورهاي عمده شــكايت مشــتريان از شركت هاي 

خودروسازي است.

چهره روز

كاهلي نيست؛ زرنگ بازي است
محمد اســالمي وزيــر راه و 
شهرسازي مي گويد 4ميليون 
تن كاالي اساســي در بنادر 
كشور وجود دارد كه 600هزار 
تن آن روغن خوراكي متعلق 
به شركت بازرگاني دولتي و 

بقيه آن دانه هاي روغني، خوراك دام و طيور است. تا اينجاي 
كار كه آقاي وزير يك خبر داده اما نظر او هم جالب اســت. 
اسالمي مي گويد: يك عده دوست ندارند كاالي خودشان را 
از بنادر خارج كنند و كاهلي در تخليه انبارهاي بنادر كشور 

اتفاق عادي نيست.
آقاي اسالمي حتما مي دانند كه كمتر بازرگان يا واردكننده 
عاقلي در دنيا پيدا مي شود كه حاضر باشد حتي يك ساعت 
كاالي خــود را در بندر نگه دارد و از قضــا واردكنندگان و 
صادركنندگان آدم هاي قوي  و زرنگی  هســتند و كاهلي 
و تنبلي در تجارت به معناي شكســت آنهاست. اما راست 
مي گويد آقاي وزير كه اين كاهلي در تخليه انبارهاي بنادر 

كشور اتفاق عادي نيست. پس ماجرا چيست؟
آن هم وقتــي واردكننده كاالي اساســي آورده و در بندر 
خالي كرده و مي داند كه دولت و مردم چشم انتظار ترخيص 
و عرضه اين كاالها در انبارها هســتند، چه دليل دارد كه 
وقتي تقاضا هست، كاال را ترخيص و عرضه نكند؟ پاسخ اين 

پرسش در همان رانت ارز 4200تومان نهفته است.
40سال تجربه ارز چند نرخي نشان داده كه ترخيص نكردن 
كاالها از گمرك براي گرفتن ارز دولتي نه نشــانه كاهلي 
كه دليلي براي زرنگي و رانت خواري اســت. آقاي اسالمي 
مي دانند كه تا وقتي قيمت گوشت مرغ در سطح بازار باال 
باشد و بهانه اين باشد كه نهاده هاي دامي در گمرك رسوب 
كرده، مي توان فشار آورد، البي كرد و با النه كردن در حساب 
ارز 4200تجارت فســاد كرد. اگر وزير راه و شهرســازي 
مي خواهند بدانند كه دليل ايجــاد يك هفته تحرك براي 
تخليه فوري كاالهاي اساسي از گمرك چيست و چرا پس 
از يك هفته دوباره به روند قبل برمي گرديم، دنبال بيراهه 
نروند و راه را در اين بدانند كه فعال ارز 4200گرفته شــده، 
كاال وارد شده و با دالر 25هزار تومان به مردم فروخته شده و 
اندكي رانت خواران نياز به استراحت و تجديد قوا دارند. البته 
اگر قرار باشد كه زودتر كاالها ترخيص و توزيع شود، ديگر 
بهانه اي براي فشــار آوردن براي پر كردن جيب ها با دالر 
4200نمي ماند. اين راهي است كه نتيجه آن ساختن شهري 

است با نماي زيبا اما ساختار ناسالم به نام شهر رانت ها.

   پالس نفتي روحاني
حسن روحاني، رئيس جمهوري ديروز در نشست هيأت دولت گفت: دنيا اين پيام را به خوبي دريافت كند كه ايران شرايط 
توليد و فروش نفتش با 2سال قبل كامال متفاوت خواهد بود، البته ممكن است كاسبان تحريم از اين عالمت خوشحال 
نشوند اما اين چراغ اميدي براي ملت است. او يكي از ويژگي هاي بودجه سال آينده ايران را متكي نبودن به نفت اعالم 
كرد و گفت: اين پيام به اين معنا نيست كه نفت نفروشيم. نفت استخراج مي كنيم و مي فروشيم اما مهم اين است كه 
بودجه جاري ما بودجه نفت نباشد. براي توسعه كشور از نفت حتما استفاده مي شود. روحاني افزود: بايد در سطح جهاني 
به عنوان يك قدرت صادر كننده باشيم و بدون اين، تضعيف قدرت ملي است. اگر ايران مي توانست در سال۹۰، ۹۱حدود 

۱۰ميليون بشكه نفت صادر كند، ما را نمي توانستند تحريم كنند و قدرت تحريم ما را نداشتند.

گزارش

ايران از 3سال پيش وارد دوره ترسالي شده و در هر 3سال شاهد وقوع 
بحران هايي نظير سيالب و آبگرفتگي در برخي مناطق بوده است. حاال، 
آمارها به گونه اي مشخص از نامتقارن شدن تغييرات اقليمي و رشد و 
كاهش بارندگي حكايت دارند و نشان مي دهند كه اگر سياستگذاري ها 
متناسب با تغييرات اقليمي چرخش نكند، وقوع زنجيره بحران هاي 

حوزه آب دور از انتظار نخواهد بود.
به گزارش همشهري، پس از يكي دوسال بهبود وضعيت بارندگي، امسال 
شرايط بارش  ها تغيير كرده و آمار بارندگي در 6حوضه آبريز اصلي كشور 
با تفاوت هاي چشمگيري همراه است؛ به گونه اي كه در برخي استان ها 
ميزان بارش ها تا بيش از 90درصد كمتر از سال قبل بوده درحالي كه در 

برخي ديگر، بارندگي تا چندصددرصد هم رشد داشته است.

بارندگي نامتقارن
براســاس آمارهاي وزارت نيرو، ارتفاع ريزش هاي جوي كل كشور در 
سال آبي جاري )از اول مهر امســال تا شامگاه 18آذر( 8درصد نسبت 
به مدت مشابه ســال قبل و 41درصد نســبت به دوره هاي مشابه در 
52سال اخير افزايش نشان مي دهد؛ اما پراكندگي بارش ها به نحوي 
بوده كه باوجود بهبود بارندگي كل كشور، در 3 حوضه »درياي خزر«، 
»مرزي شــرق«  و »قره قوم«، ميزان بارش ها نسبت به سال قبل افت 
كرده است. از نكات قابل توجه در بررســي استاني ريزش  هاي جوي، 
ركوردشكني افزايش بارندگي در استان هاي كهگيلويه و بويراحمد و 
خوزستان است كه اثرات آن در مورد استان خوزستان در وقوع سيالب 
و آبگرفتگي شديد شهرها قابل مشــاهده است؛ آن هم در شرايطي كه 
ميزان بارش ها در برخي ديگر از استان ها به شــدت افت كرده و مثال 
در استان سيستان و بلوچســتان 91درصد كمتر از مدت مشابه سال 
قبل است. نامتقارن بودن بارش هاي جوي در سال آبي 1399-1400 
وقتي مشخص مي شود كه آمار مربوط به بارش هاي استان سيستان 
و بلوچســتان با كاهش 91درصدي در كنار ميزان بارش هاي استاني 
مانند ايالم قرار بگيرد كه در سال آبي جاري بيش از 280درصد نسبت 

به مدت مشابه سال قبل افزايش يافته است.

نقشه بارش هاي پاييزي در ايران
اطالعات دفتر مطالعات پايه منابع آب وزارت نيرو، نشان مي دهد طبق 
معمول در پاييز امسال نيز اســتان گيالن ركورددار بيشترين ميزان 
بارندگي در ايران بوده كه در مقايســه با ميانگين 52سال اخير هيچ 
تفاوتي نداشته، اما در مقايسه با سال قبل 15درصد كاهش پيدا كرده 
است. از سوي ديگر، استان كهگيلويه و بويراحمد با جهش 88درصدي 
بارندگي نسبت به سال قبل در رتبه دوم فهرست استان هاي باران خيز 
قرار گرفته و بعدازآن استان خوزســتان با رشد 68درصدي بارندگي، 
مقام سوم را كسب كرده است. نكته قابل توجه اين است كه به واسطه 
تغييرات اقليمي در منطقه زاگرس و دشت خوزستان، ميزان بارش هاي 
اين دو منطقه نسبت به ميانگين 52سال اخير بيش از دوبرابر افزايش 
يافته و همين مسئله به بروز خرابي هاي سنگين منجر شده، زيرا اين 
استان ها در حالت عادي نيز با بارندگي هاي قابل توجهي مواجه هستند 
و دوبرابر شدن ميزان آب حاصل از بارش ها، عمال بحران آفرين مي شود. 
به عنوان نمونه، در هميــن دوره زماني، ميزان بارندگي هاي اســتان 
كم باران قم نيز تا 109درصد رشد داشته اما ارتفاع بارش هاي اين استان 
از 67ميلي متر فراتر نرفته است، درحالي كه مثال در استان كهگيلويه 
و بويراحمد، با افزايش 128درصدي بارندگي ها نســبت به ميانگين 
52ســاله، ارتفاع ريزش هاي جوي به 322ميلي متر رسيده و حجم 
عظيمي از آب به مسيل ها و آبخوان هاي اين استان ها تزريق شده است.

ردپاي بارش هاي نامتقارن در سيالب خوزستان 

حسن روحاني، رئيس جمهوري در نشست ديروز هيأت 
وزيران گفت: شــرايط توليد و فروش نفت ايران سال 
آينده متفاوت خواهد بود. او بر مبناي كدام اطالعات 
چنين گــزاره محكمي را مطرح مي كنــد؟ خبرنگار 
همشــهري كســب اطالع كرده؛ پس از پيروزي جو 
بايدن در انتخابات رياست جمهوري و افزايش احتمال 
بازگشــت آمريكا به برجام، مديران بخش بين الملل 
شركت ملي نفت ايران، رايزني و مذاكره با خريداران 
نفت را آغاز كرده اند. از سوي ديگر بخش هاي فني فعال 
در حوزه توليد نفت هم مسئوليت افزايش سطح توليد 
به ويژه در ميدان هاي مشــترك را پذيرفته اند. گفته 
مي شود احتماال انتظار اصلي متوليان و سياستگذاران 
باالدست اين است كه راه صادرات نفت ايران به اروپا 

در شرايط جديد بين المللي باز خواهد شد.
به گــزارش همشــهري، در پــي صحبت هــاي روز 
چهارشنبه حســن روحاني در جلســه هيأت دولت 
مشخص شد ايران تصميم خود را براي افزايش سطح 
صادرات نفت به سطح روزانه حداقل 2.3ميليون بشكه 
در روز گرفته است؛ موضوعي كه از يك طرف مستلزم 
تقويت توان فني توليد و از سوي ديگر بازاريابي قوي 
براي پس گرفتن دوباره ســهم ايــران از بازار جهاني 
نفت و از همه مهم تر به بازگشت دولت آينده آمريكا 
به برجام و رفع تحريم هاي نفتي بســتگي دارد. چون 
مسئله اصلي در صادرات نفت ايران به بيمه كشتي هاي 
نفتكش و همچنين مســير نقل و انتقال ارز ناشي از 

فروش نفت مربوط است.
البته به نظر مي رسد در ساير مولفه ها مانع چنداني بر 
سر راه صادرات نفت ايران مشاهده نمي شود، چنان كه 
تا اين جاي كار مي دانيم ايران براي افزايش ســقف 
توليد و صادرات خود با مشــكلي به نام سهميه بندي 
رايج در اوپك و اوپك پالس برخــورد نمي كند؛ زيرا 
هرچند سقف تعيين شده در اوپك پالس براي همه 
اعضا الزم االجراســت، اما ايران شــامل سقف توليد 
تعيين شده نمي شــود. طبق ضوابط تعيين شده در 
موافقتنامه هاي اوپك پالس ايران مي تواند هم توليد و 
هم صادرات نفت خود را به سطح 2سال نخست برجام 
بازگرداند. ديروز حســن روحاني را رئيس جمهوري، 
برهمين مبنا به صراحت اعالم كرد: ايران نفتي را كه 
استخراج مي كند، خواهد فروخت. پيام روحاني روشن 
است؛ بازگشت ايران به بازار طالي سياه بدون قيد و 
شرط و ميزان توليد و صادرات نفت دست كم تا ميزان 
سهم تعيين شــده در دوران قبل از خروج آمريكا از 

برجام خواهد بود.

بازگشت نفت ايران، ظرف 3ماه
به گزارش همشــهري، اين روزها خبر مهم اين است 
ايران آماده بازگشت به بازار طالي سياه دنيا مي شود؛ 
اما سؤال مهم اين اســت كه درصورت برداشته شدن 
تحريم ها در همان ماه نخست ورود جو بايدن به كاخ 
سفيد و اخراج دونالد ترامپ، كه درصدد صفر كردن 
صادرات نفت ايران بود، آيا دوبــاره مي توانيم روزي 
2.3ميليون بشكه نفت به دنيا صادر كنيم؟ البته دولت 
ظاهرا مطمئن است كه بودجه سال آينده را بر مبناي 
فروش روزانه 2.3ميليون نفت بسته، هرچند مقام هاي 

سازمان برنامه مي گويند در گام نخست روي صادرات 
يك ميليون بشكه حساب باز كرده اند اما به موازات اين 
تحوالت، حسن روحاني به تازگي در حكمي از وزارت 
نفت خواســته ظرف 3 ماه براي افزايش سريع توليد 
نفت آماده شود. وزارت نفت ايران پس از خروج آمريكا 
از برجام 2رويكــرد را دنبال كرده، نخســت افزايش 
توليد نفت در ميدان هاي مشترك با همسايگان به ويژه 
عراق و دوم جلوگيري از افت توليد چاه ها و تالش براي 
صادرات نفت در بازارهاي صادراتــي و به گفته بيژن 
زنگنه به صورت مويرگي. حاال نــگاه بازار نفت دنيا به 
40روز آينده دوخته شــده تا ببينند مستأجر جديد 

كاخ سفيد چه تصميمي خواهد گرفت؟

چرا 2.3ميليون بشكه؟
ايــران تــا قبــل از خــروج برجــام روزانــه 
3ميليون و849بشــكه نفت در روز توليد مي كرد كه 
از اين ميزان 2ميليون و325هزار بشكه در روز صادر 
مي شــد. حاال هم دولت روي همان ميزان صادرات 
حساب كرده و تصميم دارد تا توليد خود را به سطح 
دوره قبل از خروج ترامپ از برجام و اعمال تحريم هاي 
يكجانبه بازگرداند؛ با اين تفاوت كه اينبار بازپس گيري 
ســهم ايران از بازار جهاني نفــت تدريجي و پيچيده 

خواهد بود. چرا؟
به گزارش همشهري، برخالف برخي گمانه زني هاي 
رسانه اي، ايران به صادرات 2.3ميليون بشكه نفت در 
روز قادر نخواهد بود زيرا در سال هاي اخير، تحت تأثير 
فشار تحريم، ســرمايه گذاري چنداني براي اكتشاف 
و استخراج نفت از ميدان هاي جديد صورت نگرفته، 

افزون بر اين بخشي از نفت توليدي در داخل مصرف 
مي شــود. البته اين احتمال وجــود دارد كه مجموع 
صادرات نفت و ميعانات باهم ممكن اســت به روزي 
2.3ميليون بشكه برسد و شــايد در ابتداي امر دولت 
مي خواهد روي اين تركيب از صــادرات برنامه ريزي 

كند.
اطالعات تكميلي ديگر نشان مي دهد تا قبل از خروج 
آمريــكا از برجام، ايــران روزانه تا 700هزار بشــكه 
نفت به مقصــد اروپا صادر مي كرد، به نظر مي رســد 
سياستگذاران ارشد به بازگشت دوباره نفت ايران به 
بازار اروپا اميدوارند اما بايد ديد آيا كشورهاي اروپايي 
با بازگشت آمريكا به برجام و برداشته شدن تحريم ها، 
فوري به جمع خريداران نفت ايــران باز مي گردند؟ 
برخي كارشناسان مي گويند اين گزينه دست كم در 
كوتاه مدت دور از ذهن خواهــد بود اما برخي ديگر بر 
اين باورند كه شــايد در چارچوب توافق هاي سياسي 

مشكل قابل حل باشد.

اشتياق مصرف كنندگان شرقي
اما گمانه هــاي محتمل تر نشــان مي دهد درصورت 
برداشته شدن تحريم هاي نفتي، به احتمال زياد از ماه 
نخست رياســت جو بايدن و رفع تحريم هاي نفتي، 
نخست خريداران شرقي در صف تقاضا قرار خواهند 
گرفت. هند، چين، كره جنوبي ازجمله خريداران سنتي 
نفت ايران هســتند حتي به تازگي اخباري مبني بر 
اعالم آمادگي زودهنگام مقامات هندي براي افزايش 
ميزان خريد نفت از ايران مطرح شده است. براي ايران 
اما 3مسئله مهم است، نخســت افزايش فوري توليد 

نفت، دوم باز پس گرفتن ســهم خود از بازار، به ويژه 
سهم خود از بازار اروپا و سوم امكان استفاده از ارزهاي 
نفتي. اتفاقا چالش اساســي نقل و انتقال ارز ناشي از 

صادرات نفت خواهد بود.
يك گزينــه جدي و محتمل اين خواهــد بود كه جو 
بايدن با برداشــته شــدن تحريم ها در گام نخست 
موافقت نكند و آن را به نتيجه انتخابات خرداد ســال 
آينده رياست جمهوري ايران گره بزند و تنها براي اينكه 
حسن نيت خود را نشــان دهد، برخي از تحريم هاي 
خريد نفت از ايران را دوبــاره به حالت تعليق درآورد. 
اقدامي كه برآورد مي شود ميزان صادرات نفت ايران را 

به روزانه يك تا 1.5ميليون بشكه افزايش دهد.
حسن روحاني، رئيس جمهور ايران مي گويد: با عملي 
شــدن برجام و رفع تحريم ها، توانســتيم در مدت 
كوتاهي فروش نفــت را به بيش از 2ميليون بشــكه 
برســانيم و با وجود ابزارهاي عملياتي و تجربه هاي 
ارزنده، امــروز هم اين آمادگي براي افزايش ســريع 
توليد نفت بيشــتر وجود دارد. به گزارش همشهري، 
اخيرا براساس تصميم ســتاد اقتصادي دولت اعالم 
شد: »وزارت نفت همه اقدامات الزم براي آماده سازي  
منابع و تجهيزات صنعت نفت بــراي توليد و فروش 
متناســب با ظرفيت موجــود را ظرف 3مــاه آينده 
به كار خواهد گرفت.« تعيين زمان 3 ماه آينده به اين 
معناست كه دولت ايران اميدوار است كه دولت جديد 
آمريكا يك ماه پس از در اختيار گرفتن قدرت برخي 

تحريم هاي نفتي را تعليق يا رفع كند.

راه را براي ايران باز كنيد
محمدعلي خطيبي، نماينده ســابق ايران در اوپك 
در گفت وگو با همشــهري درباره احتمال بازگشــت 
نفت ايران به بازار جهاني نفت با روي كارآمدن دولت 
جديد آمريكا مي گويد: اگر تحريم ها برداشــته شود، 
ميزان صادرات نفت و ميعانات نفتــي ايران تا روزانه 
2.5ميليون بشــكه خواهد بود. اين كارشناس نفت 
تأكيد مي كند: بازگشــت ايران به بــازار جهاني نفت 
نبايد باعث شود تا اوپك پالس تصميم به افزايش سقف 
توليد خود بگيرد، بلكه بايد ديگر كشورهايي كه جاي 
خالي ايران را در شــرايط تحريم پر كرده اند، از سقف 

توليد خود كم و جا را براي ايران بازكنند.
سيد مهدي حســيني، از مديران ســابق نفت ايران 
هم معتقد است: بازگشــت ايران دچار اگر و مگرهاي 
زيادي اســت، گرچه دولت بايدن وعده بازگشت به 
برجام را داده كه قطعا يكي از شــروط ما اين اســت 
كه بايد تحريم ها را بردارند كه البته به نظر مي رســد 
تا قبل از هر اقدامي تا حدي از ســختي تحريم ها كم 
شــود. او مي گويد: در پاره اي موارد نيز كار در اختيار 
رئيس جمهور آمريكاست مثال مي تواند به شركت هاي 
خريدار نفت ما مجوز بدهد، زيــرا خزانه داري تحت 
نظر دولت آمريكا عمل مي كند. او افزود: برداشــتن 
تحريم هاي ايران مســتلزم طي پروسه اي چند ماهه 
اســت، نفت ايران بــراي 3ماهه ســوم و آخر2021 
مي تواند وارد بازار شود، اگر كرونا كنترل شود، تقاضا 
هم باال مي رود و به اين ترتيب جا براي نفت ايران هم 

باز مي شود.

بازگشت به بازار نفت، با سوخت برجام
همشهري سناريوهاي بازگشت ايران به بازار جهاني نفت را بررسي مي كند

   زورآزمايي بودجه و بارندگي
استان خوزستان نخستين استان كشور اســت كه با بارندگي هاي اخير 
با انبوهي از خرابي ها مواجه شــده اســت؛ آن هم در شرايطي كه طبق 
اعالم دولت، پيش از وقوع ســيالب ها، بودجه قابل توجهي براي عبور از 
بحران هاي طبيعي در اين استان تخصيص يافته است. طبق اعالم سازمان 
برنامه وبودجه كشــور، بودجه تخصيص يافته براي طرح هاي ملي آب و 
فاضالب و خسارت و پيشگيري از سيل در استان خوزستان در سال۹8 
حدود 2هزارو۵46ميليارد و در ســال۹۹ بالغ بر ۵۰۹ميليارد تومان بوده 
است، اما بررســي وضعيت تخصيص و نوع تخصيص اين بودجه ها نشان 
مي دهد كه حتي تزريق ارقام كالن بودجه نيز نتوانسته  حريف خرابكاري 
بارندگي شود. به عنوان مثال، سازمان برنامه وبودجه مي گويد: از اعتبار 
سال۹8، مبلغ 322ميليارد تومان به طرح هاي ملي بخش آب و فاضالب، 
2۱7ميليارد تومان در رديف هاي متفرقه و 2هزارو7ميليارد تومان براي 
پيشگيري از سيل و جبران خسارت پرداخت شده است. مقايسه نحوه 
تخصيص اين اعتبارات نشان مي دهد ارقام كالني از اين بودجه، به جاي 
كمك به جلوگيري از خسارت زايي، صرف جبران خسارت ها شده است و به 
همين دليل، در بودجه سال جاري كه تاكنون اعتباري براي جبران خسارت 
مورد نياز نبوده، اعتبارات كمتري اختصاص يافته است. سازمان برنامه 
مي گويد: در ســال جاري نحوه تخصيص اعتبار به اين صورت بوده كه در 
سال جاري 27۰ميليارد تومان براي طرح فاضالب اهواز، 68ميليارد تومان 
براي طرح هاي آب و فاضالب خوزستان و ۱7۱ميليارد تومان براي طرح هاي 
آبرساني استان خوزســتان عالوه بر اعتبارات مصوب ملي از رديف هاي 
متفرقه پرداخت شده است. حاال اما، با توجه به خرابي هاي اخير سيالب و 
آبگرفتگي، بار ديگر بودجه كالني بايد به استان خوزستان اختصاص يابد 
كه عمدتا صرف جبران خسارت ها خواهد شد و قادر نخواهد بود چشمه 

بحران زايي در اين استان را بخشكاند.

روز چهارشنبه در بازار طال و سكه تهران سكه موفق 
نشد از حداكثري كه سه شنبه به آن رسيده بود فراتر 
رود اما طال روند صعودي خود را با 25هزار تومان رشد 
ادامه داد. به گزارش همشهري، روز گذشته افزايش 
بهاي انس جهاني و شكستن سد 26هزار توماني براي 
دالر محرك هاي مثبت بازار طال و سكه تهران بودند 
و نمودارهاي قيمت اين بازار را در بيشتر ساعات روز 
رو به باال نگه داشتند. در ادامه تحوالت اميدواركننده 
درباره واكسن كرونا، بهاي انس جهاني روند افزايشي 
خود را ادامه داد و با 0.45درصد رشد به 1857دالر 

رســيد. در بازار داخلي نيز دالر بعــد از چندين روز 
نوسان پشت سد 26هزار تومان سرانجام بعدازظهر 
ديروز اين سد را شكست و تأثير اين 2 عامل بر بازار 
طال و ســكه با رشــد قيمت طال و تثبيت سكه روي 
نرخ هاي نزديك بــه 13ميليون خود را نشــان داد. 
براســاس نرخ هاي اعالمي از ســوي اتحاديه طال و 
جواهر تهران، تا ساعت 16روز چهارشنبه مظنه طال 
در بازار تهران 95هزار تومان افزايش يافت و هر مثقال 
طال با قيمت 5ميليون و 100هزارتومان معامله شد. 
براي هر گرم طالي 18عيــار نيز قيمت يك ميليون 
و 177هزار تومان ثبت شــد و اين در حالي است كه 
مصنوعات طال در بازار همچنان خريدار ندارد. در بازار 

مسكوكات، سكه طرح قديم بعد از هفته ها توانست 
12ميليون تومان را لمس كند كه تا پايان ســاعت 
كاري روزگذشته توانست به 12ميليون و 200هزار 
تومان هم برسد. سكه امامي از 12ميليون و 700هزار 
تومان فراتر نرفت گرچه اين انتظار وجود دارد كه اگر 
دالر بتواند باالي 26هزار تومان بماند سكه هم بتواند 
به 13ميليون برسد و حتي رقم هاي باالتر را هم ببيند. 
ديروز نيم سكه نســبت به سه شنبه 250هزار تومان 
رشد داشــت و به قيمت 6ميليون و500هزار تومان 
رسيد، ربع سكه نيز با 50هزار تومان افزايش قيمت به 
4ميليون و450هزار تومان رسيد و سكه گرمي بدون 

تغيير در 2ميليون و450هزار تومان تثبيت شد.

قيمت طال در بازار آزاد تا ساعت ۱6 ديروز
قيمت )تومان(نوع دارايي

5.100.000مظنه تهران 

1.177.334طالي 18عيار )گرم(

12.700.000سكه طرح جديد

12.200.000سكه طرح قديم

6.500.000نيم سكه

4.450.000ربع سكه

2.450.000سكه يك گرمي

صعود 2۵هزار توماني طال

همشهري داليل داغ شدن بازار سهام شركت هاي كوچك را در بازار سهام تحليل مي كند

تغيير لنز دوربين سرمايه گذاران در بورس
شاخص كل بورس تهران ديروز براي سومين روز متوالي با كاهش مواجه 
شد. با اين حال در همه اين روز ها برخالف شاخص كل، شاخص هم وزن 
با نزول مواجه نشده است. بررسي ها نشــان مي دهد علت اين موضوع، 
احتماال به كاهش اعتماد سرمايه گذاران به سياست هاي كالن مربوط 
است كه موجب شده سهام شركت هاي بزرگ با افت مواجه شوند و پول 

سهامداران حقيقي به سهام شركت هاي كوچك جلب شود.
به گزارش همشــهري، ديروز با وجــود افت 1200واحدي شــاخص 
كل، شاخص هم وزن 6هزار و 610واحد رشــد كرد. علت اين موضوع 
اثر شــركت هاي بزرگ بر شــاخص اســت. طبق داده هاي موجود در 
مبادالت روز گذشــته شركت هاي پتروشــيمي خليج فارس، گل گهر، 
شستا، پااليشگاه نفت اصفهان و پااليشگاه نفت تهران كه از بزرگ ترين 
شركت هاي بورس هستند، بيشترين نقش را در نزول شاخص داشتند. 
ديروز از مجموع شــركت هايي كه سهامشــان در بورس مبادله شــد، 
ارزش سهام 251شــركت رشد كرد و فقط ســهام 88شركت كاهش 
يافت. در فرابورس هــم وضعيت به همين صورت بــود و جمعا ارزش 
سهام 212شركت رشــد كرد و فقط ارزش سهام 58شركت كه عمدتا 
شركت هاي بزرگي مانند پتروشيمي مارون و آريا بودند با نزول مواجه 

شد. اما علت اين موضوع چيست؟

كاهش اعتماد به سياست ها
بســياري از كارشناســان كه در طول روز هاي گذشــته با همشهري 
و ســاير رســانه ها صحبت كرده اند، از كاهش اعتماد ســهامداران به 
سياستگذاران ســخن گفته و هشــدار داده اند كاهش اعتماد به تغيير 

رويكرد سرمايه گذاران منجر شده است. 

ماجرا چيست؟
بررسي ســوابق چند ماه گذشته نشــان مي دهد ريشــه بي اعتمادي 
سهامداران به سياســتگذاران از زيان ناشــي از خريد سهام نخستين 
صندوق سرمايه گذاري دولتي با عنوان »دارا يكم« شروع شد و بعد از آن 
به صندوق »پااليش يكم« هم رسيد. مرتضي بكي حسكويي، كارشناس 
اقتصادي در اين باره مي گويد: نقطه شــروع تالطمات بازار، بالتكليفي 
سرمايه گذاران نسبت به عرضه صندوق هاي سرمايه گذاري و اختالف 

ديدگاه بخش هاي مختلف دولت بود.
به گزارش همشهري، اما اين همه ماجرا نيســت؛ بخش اصلي كاهش 
اعتماد سرمايه گذاران به شركت هاي بزرگ ناشي از اثري است كه اين 
شركت ها از سياســتگذاران و تغيير مداوم قواعد بازي مي پذيرند. يكي 
از اصلي ترين سياست هايي كه به ســهامداران و بازار سرمايه ضربه زده 
و به كاهش اعتماد سرمايه گذارانمنجر شــده، تعيين دستوري قيمت 
محصوالت شركت هاســت كه به صورت مســتقيم به زيان سهامداران 
منجر مي شود. هم اكنون صنايعي مانند ســيمان، فوالد، پتروشيمي، 
پااليشگاه، خودرو، فلزات، كاشي و ســراميك، الستيك سازي ، صنايع 
غذايي، داروســازي و محصوالت فلزي به طور مستقيم از سياست هاي 
دولت در زمينه قيمت گذاري تأثير مي پذيرند و هر نوع تغيير سياست 
به افت و خيز سهام اين شركت ها منجر مي شود. اما اصلي ترين مشكل 
اجراي سياست سركوب قيمت ها برخالف موج افزايش تورم است كه به 

كاهش درآمد شركت ها منجر مي شود.

در دوره هــاي مختلف تورم رشــد مي كند اما شــركت هايي با اعمال 
سياست هاي دستوري دولت اجازه ندارند مطابق با مكانيزم عرضه و تقاضا 
قيمت محصوالتشان را تعيين كنند و همين عامل موجب بروز مشكالت 
اقتصادي فراواني براي شــركت ها مي شــود. همين حاال شركت هاي 
دارو سازي  در انتظار دريافت مجوز افزايش نرخ محصوالتشان هستند تا 
بتوانند از توليد زيان در آينده جلوگيري كنند. اما شايد بتوان نمونه عيني 
اجراي اين سياســت را كه در هفته هاي گذشته در بازار سرمايه بازتاب 

داشت، در صنعت فوالد مشاهده كرد.

عامل منفي؛ قيمت گذاري 
تصميم هاي وزارت صنعت بــراي اجراي شــيوه نامه تنظيم فوالد در 
چند هفته گذشته يك نمونه از سياست هايي است كه به سلب اعتماد 
سهامداران به سياســتگذاران منجر شــده و اثرش را بر بازار سهام هم 

نمايان كرده است.
دولت از يك  ماه پيش سياســت تازه اي را در مورد تعيين قيمت فوالد 
در پيش گرفت كــه به افت قيمت ســهام شــركت هاي توليد كننده 
فوالد در بورس منجر شــد. عرفان هودي كارشــناس بازار سرمايه در 
اين باره مي گويد: برخي سياستگذاري هاي اشتباه مانند قيمت گذاري 
محصوالت فوالدي، زمينه به هم ريختگي روند معامالت بازار ســهام را 

فراهم كرده است.
به گزارش همشــهري، همين سياســت ها در صنعت خودرو ســازي  
هم در حال اجراست و موجب شده شــركت هاي خودروسازي نيز در 
قيمت گذاري محصوالتشان با مشكالت زيادي مواجه شوند. اين نظام 
قيمت گذاري دركل به كاهش اعتماد سهامداران به سياستگذاران منجر 
شده و در طول يك ماه گذشته فاصله گرفتن سهامداران از سرمايه گذاري 
در سهام شركت هاي بزرگ را به دنبال داشته است. در چنين شرايطي 
سهامداران راه حل را در افزايش ســرمايه گذاري در سهام شركت هاي 

كوچك، كه كمتر تحت تأثير سياست هاي كالن قرار دارند، ديده اند.

تثبيت دالر 26هزار توماني
باوجود افت قيمت دالر تا محدوده 24هزار تومان در چند هفته گذشته، اما 
ظرف 2روز گذشته قيمت دالر دوباره در كانال 26هزار تومان تثبيت شده 
است. به گزارش همشهري، با گذشــت يك ماه از زمان برگزاري انتخابات 
آمريكا به نظر مي رسد بازار ارز به روند طبيعي خود بازگشته و دوباره بدون 
اثرپذيري از تحوالت سياسي، تحت تأثير بنيان هاي اقتصادي در حال مبادله 
است. از يك ماه پيش افزايش اميدواري ها نسبت به حل تنش هاي سياسي 
بعد از برگزاري انتخابات آمريكا منجر به افت شديد قيمت دالر شد و قيمت 
هر دالر آمريكا از محدوده 32هزار تومان تا 24هزار تومان كاهش يافت. اين 
روند نزولي تا اوايل آذر ماه ادامه داشت اما از 2هفته پيش قيمت دالر ابتدا به 
كانال 25هزار تومان بازگشت و ظرف 2روز گذشته دوباره موقعيت خود را 
در كانال 26هزار تومان تثبيت كرده است. به نظر مي رسد با گذشت يك ماه 
اكنون اثر رواني تحوالت سياسي به پايان رسيده و بازار ارز دوباره تحت تأثير 
مكانيســم هاي اقتصادي ازجمله عرضه و تقاضا و چشم انداز تورمي قرار 
گرفته است. به زعم كارشناسان، قيمت دالر تحت تأثير چشم انداز تورمي 
و كاهش جريان ورود ارز به كشــور همچنان پرتقاضا خواهد ماند، اما اگر 
تحريم ها رفع شــود و جريان ورود ارز به كشور افزايش يابد، اين پتانسيل 
وجود دارد كه قيمت دالر حتي تا محدوده 18هزار تومان كاهش يابد. با اين 
حال، اين روز ها در سايه  ترديد نسبت به آينده روابط سياسي كشور، قيمت 
دالر تحت تأثير عوامل اقتصادي ناشي از كاهش قدرت خريد پول و كاهش 

عرضه در حال افزايش است.



06
قصری كه 

آشپزخانه بود

گزارشی از »قصر یاقوت«، كاخ 
ناصرالدین شاه قاجار  در شرق تهران كه 

خاستگاه دو ضرب المثل رایج است

07
اندوه، همیشگی 

نیست

 سهیل رضایی، روانشناس، 
می گوید برای غرق نشدن در اندوه باید 

دلخوشی های كوچك را پیدا كنیم

13
 شكست 

سه امپراتور

 شاپور  اول موفق شد قیصر روم را  
 اسیر كرده و باعث مرگ دو قیصر 

دیگر شود

08
بیمارستان 

خودروهای...

گفت وگو با كلكسیونری كه در 
كارگاهش خودروهای قدیمی و نایاب را 

احیا می كند

10
 خوشمزه 

الغر شوید

3پیشنهاد آشپزجوان 
برای تهیه غذاهای رژیمی

پای صحبت های بهروز بقایی؛ بازیگر،كارگردان و فیلمنامه نویس

سیدمحسن شهیدی، فرزند استاد شهیدی، مجتهد و 
ادیب نام آشنای معاصر، از پدر و خاطراتش می گوید

بعد از سكته، كرونا را هم 
شكست دادم

09

12

 بدون شك هر اقدامی 
كه تئاتر را در این 
روزهای بحرانی، دوباره 
زنده كند ارزشمند 
است اما باید درنظر 
داشت كه آیا در كشور 
ما زیرساخت های 
اجرای آنالین تئاتر 
وجود دارد؟ 

فریب می خوریم مثل شیرین بدون فرهاد
آمدند آنان كه تا پیش از این آرزو بودند. 
آمدنــد و حال مــا را چهارفصل كردند 
آن سان كه از خوشحالی 1۲هزار و ۷۰۲ 
شمع روشن كردیم برای این خانم ها و 
آقایان كه نام بیشترشان لیانا، كیان، آوا  
یا لئام است! علی و مریم و سوفیا و سام 
هم بودند و چه كیك بســتنی لذیذی 
میزبان شد كه 1۲۷۰۲ قطعه آن بشقاب نشــین در 6قاره جهان 
شد، یعنی به تعداد تولد ایرانیانی كه درســال 98 خارج از ایران به 
دنیا آمدند تا ما غصه كاهش ناباورانه تولد در ایران را نخوریم وقتی 
كه می گویند تا ۲۰سال دیگر به صفر می رسد. راست این است در 
روزگار بی ادب و بی شعور كرونا، هر خبر خوشی از گونه بچه دار شدن 
بچه های ما در سرزمین های دور یا ازدواج ۳۰۴6 ایرانی خارج نشین 
در همین سال 98 ســرنخی برای بافتن رؤیاهای شیرین و حتی 
خودفریبی باشــد وقتی كه زندگی در زندان هزار و یك چه كنم و 
دلواپسی، در غل و زنجیر است! پس خیال می بافم كه هر روز زنگ 
خانه كودكان كوچه را می زنم و به آنان بستنی چوبی می دهم، آنان 
بی دریغ گلخند می ریزند تو نگاه من و من از شوق، كاسه كاسه باران 

می ریزم رو سر گلدان های پشت پنجره تا حال همه بهاری شود!
فكر می كنید من دارم با رؤیاهایم خودم را فریب می دهم؟ همینطور 
است، برخی از ما دوســت داریم فریب بخوریم با فیلم دیدن مثال 
فیلم »پل های مدیسین كانتی« باحضور دلبرانه »مریل استریپ« و 
»كلینت ایستوود«  یا رمان »سووشون« از بانوی واالمقام »سیمین 
دانشــور«، چون با جیب بی جان و یا كم جان چیزی برای خریدن 
موجود نیست! هرچه هست فریب خوردن است! من هر روز همین 
كار را با خــودم می كنم و می گویم اصال نگران ســینماهای بدون 
تماشــاگر، دكه های بدون روزنامه، فرهادهای گم كرده شــیرین، 
لیلی های بدون مجنون، كوچه های منتظر برف و سیاســت بدون 
سیاستمدار نباش! بنابراین وقتی سرم درد می گیرد فكر نمی كنم 
سردرد دارم. فكر می كنم »اســتامینوفن كدئین« حوصله اش سر 
رفته یا دلش برای من تنگ شده است. پس برای اینكه غصه نخورد، 
او را می خورم. به همین سادگی! پس اگر پول تان را از دست می دهید 
به علت جفای نارفیقان نیست مشكل پول شماست كه از در یكجا 
ماندن خسته شده است! دانای خانه نشینی می گوید؛ چون برخی از 
ما به این باور رسیده ایم زیادی بلدیم حتی با كاله مان هم مشورت 
نمی كنیم یا چون فكر می كنیم وقتی پادزهر داریم، می توانیم زهر هم 
بخوریم! می خوریم! و نرم تر از نسیم بار سفر بی بازگشت را می بندیم، 
این را همه ماســك ها می دانند، حتی گنجشك های سرماخورده 

پشت پنجره هم می دانند.
پرنده كوچك!

كه غریبانه آوازهای سرزمینت را
به زبان جفتت می خوانی

ما به سبزینه خاطراتمان دلخوشیم
تو به چه دلخوش كرده ای؟

 آن ســال های دور و دیر، همین هزار ســال پیش من خودم هزار 
بار خودم را فریــب دادم. مثال به خودم می گفتم بیــدارم پس راه 
می افتادم كه بروم سر حوض تا ماهی های قرمز را از دست گربه ای 
كه در كمینشان بود نجات دهم. اما نمی دانم چرا سرم می خورد به 
شیشه در، سر می شكست، شیشه می شكست، خون می شكست 
زیر پای در و قالی را لكه دار می كرد. بعدها فهمیدم من شــب ها در 
خواب راه می روم. یادم هست یك بار خواسته بودم بروم روی درخت 

توت و یعنی رفته بودم ناگهان شــاخه شكست. پا شكست. خواب 
شكســت. من در بیمارســتان خوابیدم، ۳روز بعد بیدار شدم. من 
حاال اعتراف می كنم، به نظرم آن موقع ها من خودم را فریب داده ام 
تا رؤیاهایم شكل واقعیت به خود بگیرد، چون االن شب ها در خواب 
راه نمی روم. اصال آن هزار سال پیش آدم ها كمتر فریب می خوردند 
و اگر می خوردند نتیجه اش آشتی، كیك و عروسی بود. یادم هست 
دوستم وقتی دوستش را فریب داد یعنی گفت تو تنها فرشته زندگی 
من هستی، خیلی زود با او ازدواج كرد و االن دو پسر دارند. دوستم 
و همسرش منتظر هستند پسرها دو دختر را فریب بدهند و با آنها 
ازدواج كنند تا خوشبخت شوند اما پسرها می گویند كو؟ كجاست 
دختر خوب، خانه دار و ماشــین دار. من به دوستم گفتم خب دنیا 
عوض شده است، به پســرهایت بگو آنها فریب بخورند. جواب داد 
راست می گویی؟ من گفتم از رؤیا تا بیداری راهی نیست. این را همه 

پاسبان ها و دزدها هم می دانند.
هر شب نام كوچك تو

آرزوی بزرگی ست بر لبم
و گذر اتفاقی تو در خوابم

بزرگ ترین اتفاقی كه منتظرم
حاال و اكنون هم مسئوالن دلسوزتر از مادر، مرغ ارزان تر از تخم مرغ، 
بیكاری نایاب و زر ارزان تر از سیم اســت، یعنی به نشنیدن حرف 
راست عادت كرده ایم! پس به فریب خوردن و خوش خیالی عادت 
كرده ایم. این را كالغ ها و مســئوالن دلسوزتر از پدر هم می دانند و 
به همین دلیل به در چوبی می گوییم درخت، چون یك روز درخت 
بوده است. به طالق می گوییم تفاهم بر سر دوراهی و به زاینده رود 
می گوییم سی و ســه پل تا حالمان بدتر از احوالمان نباشد! دوست 
فریب باز و خوش خیالی می گوید؛ به مسئوالن بگوییم ممنونیم از 
شما، ُمردیم از خوشی! به دروغگو بگوییم رفیق شفیق و به همسایه 
نگوییم از قطع برق آسانسور می ترسیم، بگوییم فقط به خاطر دیدن 
كفش های شما در پشت در از راه پله ها می گذریم! واقعا عیبی دارد 
خوش خیالی وقتی كه روانپزشك ها فرصت سرخاراندن ندارند! وقتی 
كه همه می خواهند ما را فریب دهند. به هر حال نیزه عریان بهتر از 
شمشیر پنهان است. پس به برخی بچه ها كه استاد حال گیری از پدر 
و مادرها هستند بگوییم حق با شماست كه بزنید تو گوش ما، شما 
كه داوطلب آمدن نبودید، مقصر ماییم كه كوركورانه و بدون توجه 
به امكانات شخصی و عمومی به شما زحمت دادیم تشریف بیاورید 
تا پس از تحصیالت عالیه پیك موتوری شــوید و ظهرها چیپس و 
ماست و شــب ها در خانه پدری كباب پای مرغ بخورید! راست این 
است وقتی فریب  خوردن از حد گذشت، پس می شود بستنی سنتی 
را الی لقمه ســنگكی و پنیر لبنه را الی نون بستنی گاز زد یا با سر 
انگشت روی بلند باالترین درخت ایران پرنده ای كشید تا به ابر بگوید؛ 
جان مادرت در این ایام كووید -19بیا وفا كن و كم كم ببار تا جاده ها 
تبدیل به رودخانه نشوند و رودخانه ها خانه ها را قورت ندهند. اصال 
مسئول هواشناسی در گوش هوا زمزمه كند از این زمستان بگذر و 

بهار باش! نه تابستان باش تا ما در آبی ترین نقطه دریا، ماهی شویم!
كنار بیا

می خواهم چیزی به گوشت بگویم
من پری دریایی ات نیستم

دریانوردم
قایقم همین تن خسته است

بادبان، پیراهنم

یادداشت 

  همه شعرها از 

ساغر شفیعی 
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فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

تحقیق كردن 
سرگرمی پدر بود

پدر در میانسالی 
به یادگیری 

زبان انگلیسی 
پرداخته بود. با 
تمام مشغله ای 

كه داشت، بدون 
آموزگار و تنها با اتكا 

به تالش و پشتكار 
خویش مطالعه 

می كرد



آشنذریویكضربالمثل
در قصر یاقوت، سالی یك بار به دستور ناصرالدین شاه قاجار آش نذری پخته می شد و در 

انتها این  آش را كاسه كاسه كرده و به خانه بزرگان می فرستادند. برای هر كدام از بزرگان 
هم كه ارزش بیشتری قائل بودند،  آش سفارشی فرستاده می شد؛ طوری كه هم ظرف آن 

بزرگ تر بود و هم روی آن روغن بیشتری می ریختند. وظیفه این كار هم با آشپزباشی دربار بود. 
اینطور كه دكتر فووریه، پزشك مخصوص ناصرالدین شاه در كتاب »3سال در دربار ایران« توضیح 
داده، هر یك از بزرگان شهر كه كاسه آش نذری شــاه قاجار را دریافت می كردند، باید ظرف آن را با 
اشرفی پر می كردند و دوباره به دربار می فرستادند. درنتیجه كسی كه  آش سفارشی نصیبش می شد و 
ظرفش بزرگ تر بود و طبیعتا روغن بیشتری روی آن قرار داشت، درنهایت اشرفی بیشتری از دستش 
می رفت! این موضوعی بود كه آشپزباشی دربار هم به خوبی متوجه آن شده بود و بیشتر وقت ها از آن 
سوءاستفاده می كرد! به این ترتیب كه هر وقت در طول سال با یكی از بزرگان یا وزرا دعوایش می شد، 

می گفت: »صبر كن، یك آشی برایت بپزم كه یك وجب روغن روی آن باشد!«

كاخیكه2باربازسازیشدهاست
اگرچه قصر یاقوت دقیقا به همان شكلی است كه در سی و نهمین سال 
پادشــاهی ناصرالدین شاه قاجار ساخته شــده اما به هر حال این كاخ 
تاكنون 2بار مورد بازســازی قرار گرفته اســت؛ یك بار در همان دوره 
قاجار كه دچار آتش سوزی شد، یك بار هم در فاصله سال های 1387تا 
1389كه طرح بازسازی آن به دست مهندســان علی قمری، مسعود 
امیری امامی و مسعود شریفی دیرین با نظارت دكتر جدی و مهندس 

محمد محمدیان انجام شد.

كاخیبا200اتاقازتفرجگاهتاآشپزخانهدربار

ازقصرناصریتابیمارستاندكترلواسانی

خبرهایخوشازقصریاقوت

خاستگاهدوضربالمثلرایج

وقتیصدراعظمبادمجانپوستمیكند!

قصر یاقوت كه به دلیل قرارگرفتنش در محدوده سرخه حصار، به كاخ سرخه حصار 
نیز شهرت دارد، یكی از كاخ های ناصرالدین شــاه قاجار است كه در سی و نهمین 
سال پادشاهی او ساخته شــد. این قصر زیبای 2طبقه به نوعی حكم تفرجگاهی 
برای شــاه قاجار را داشت و ناصرالدین شــاه هر وقت هوس شكار می كرد یا دلش 
تفریح و خوشگذرانی می خواست، از كاخ گلســتان راهی قصر یاقوت می شد. اما 
نكته جالب توجه درباره كاخ سرخه حصار این اســت كه این عمارت بیش از آنكه 
تفرجگاه شاه قاجار باشد، آشپزخانه دربار به حساب می آمد و آشپزان دربار قاجار 

در آن روزگار می گذراندند.

و اما بشنوید از معماری بی نظیر قصر یاقوت كه بی شك یك سنت شكنی در عصر خودش 
به حساب می آید. این كاخ، نخســتین بنای ساخته شده ایرانی است كه هیچ تأثیری از 
معماری ایرانی نگرفته و سبك و سیاق معماری اروپایی را دارد. مشخصه اصلی معماری 
اروپایی كاخ یاقوت، ایوانی است كه درست باالی در ورودی قصر قرار دارد و در معماری 
اروپایی از آن برای معرفی اشــخاص مهم مثل ملكه انگلستان یا پاپ و ابراز احساسات 
آنها به مردم استفاده می شد. این كاخ سلطنتی از 2عمارت كوشك بیرونی و حرم خانه 
ســلطنتی ســاخته شــده و روی هم رفته 200اتاق دارد. هر دو طبقه این بنای زیبا و 
منحصربه فرد به ایوان راه دارد و همانطور كه در عكس هم می بینید، ستون های زیبایی 
این كوشك و ایوان را در برمی گیرد. گفته می شود همانطور كه انتظار می رود، در كنار 
این كاخ ساختمان های دیگری مثل كاروانسرا، سربازخانه، گرمابه و... هم وجود داشت 
كه متأسفانه امروز هیچ اثری از آنها باقی نمانده است. شاید برایتان جالب باشد بدانید 
كاخی كه سال 1262هجری شمسی، یعنی دقیقا 137سال پیش ساخته شده، چقدر 
خرج روی دست دربار قاجار گذاشته است. اینطور كه در منابع مختلف ذكر شده، نزدیك 

به 15هزار تومان برای ساخت این تفرجگاه شاه قاجار هزینه شده است.

و اما بشنوید از سرگذشت باغ و قصر ناصرالدین شاه قاجار. این محوطه كه 
قصر یاقوت را هم شامل می شود، سال1336 با تصویب مجلس شورای ملی 
به سازمان بیمه های اجتماعی واگذار و درنهایت به بیمارستان ریوی تبدیل شد. 
یك دهه بعد بخش های روانی و جراحی هم به آن اضافه شد. اما در سال1355 با 
تصویب مجلس، این محدوده تبدیل به یك بیمارستان عمومی شد كه اكنون 
بیمارستان و مركز فوق تخصصی قلب دكتر لواسانی نام دارد. از كاخ ناصری هم 
كه یادگاری از روزهای حكومت سلطان صاحبقران به حساب می آید، به عنوان 

دفتر ریاست بیمارستان استفاده می شود!

هم اكنون شرایط قصر یاقوت درست مثل كاخ شاه در بیمارستان مسیح دانشوری 
است كه به گفته مسئوالن سازمان میراث فرهنگی، هر دو بیمارستان به خوبی از 
این بناهای تاریخی حفاظت و نگهداری می كنند. اما خبر خوش اینكه شــهردار 
منطقه 13تهران به تازگی خبر داده كه درصورت توافق شهرداری و سازمان تامین 
اجتماعی، كاخ یاقوت به موزه تبدیل خواهد شد. گفته می شود شهرداری منطقه 
13، 56پروژه برای تامین كمبود سرانه های فرهنگی و اجتماع شرق تهران در قالب 
قطب گردشگری بوستان جنگلی سرخه حصار تعریف كرده كه تبدیل قصر یاقوت 

به موزه یا مكانی فرهنگی، یكی از آنهاست.

دقیقا به دلیل همین دومین كاركرد قصر یاقوت، 2ضرب المثل رایج امروز كه در هر 
دو از خوراكی های مختلف استفاده شده، از همین كاخ برآمده است؛ یكی اصطالح 
»بادمجان دور قاب چین« و دیگری »یك آشی برایت بپزم یك وجب روغن روی آن 

باشد« كه هر كدام داستان مخصوص خودشان را دارند.

امروزه ما از عنوان بادمجان دور قاب چین، بــرای افراد چاپلوس و متملق 
استفاده می كنیم. وقتی بدانیم ریشــه این ضرب المثل كجاست، تازه 
متوجه می شــویم كه این اصطالح چقدر برازنده چنین افرادی است! 
می گویند ناصرالدین شاه عاشــق بادمجان بوده، برای همین رجال و 
امرا و وزرای دوره قاجار برای اینكه ارادت شان را به سلطان صاحبقران 
نشان دهند، خودشان شــخصا به مطبخ می رفتند، بادمجان پوست 
می كندند و بعد از پختن و آماده شدن، آنها را دور قاب های   آش و خورش 
ناصرالدین شاه می چیدند. جالب تر اینكه طوری برنامه ریزی می كردند 
كه وقتی در حال تدارك برای آماده شــدن بادمجان ها هســتند، شاه 
قاجار گذرش به مطبخ بیفتد و آنها را در حال دور قاب چیدن بادمجان 
ببیند! عبداهلل مستوفی، مستوفی دربار قاجار، در كتاب »شرح زندگانی 

من« می نویسد: »من خود عكسی از آشپزان دربار ناصرالدین شاه را دیده ام 
كه صدراعظم در آن چهارزانو روی زمین نشســته و مشغول پوست كردن 

بادمجان بود!«

گزارشیاز»قصریاقوت«،كاخناصرالدینشاهقاجار
درشرقتهرانكهخاستگاهدوضربالمثلرایجاست

قصری كه آشپزخانه بود

گل خانه 6

اگر تا كنون گذرتان به شرق تهران و بیمارستان قلب شهید دكتر محمدباقر لواسانی افتاده باشد، حتما 
چشم تان روی یك بنای 2طبقه منحصر به فرد ثابت مانده است. عمارتی كه این روزها دفتر ریاست 
بیمارستان است و از آن برای كارهای اداری بیمارستان استفاده می شــود، روزگاری یكی از كاخ های ناصرالدین شاه قاجار 
بوده كه از آن به عنوان یك تفرجگاه استفاده می كرده و یك بار در سال هم به دستور او در آن  آش نذری می پختند. این بنای 
منحصربه فرد كه با معماری اروپایی ساخته شده، نخستین بنای ایرانی به حساب می آید كه هیچ تأثیری از معماری ایرانی نگرفته 
و برای ساخت آن در سال 1262هجری شمسی، نزدیك به 15هزار تومان هزینه شده است. در این گزارش به جزئیات بیشتر 

این عمارت پرداخته ایم؛ بنایی كه 137سال قدمت دارد اما كمتر كسی حتی از وجود آن در محدوده شرق تهران مطلع است!

كتاب گردی

  استاد
بی مناســبت نیســت كــه به 
واســطه وقایع اتفاق افتاده در 
روزهای گذشــته، یك كتاب 
زندگینامه هــم معرفی كنیم. 
این كتاب، به زندگی شــهید 
مجید شهریاری می پردازد كه 
جزو شهدای هســته ای ایران 
بــوده و در جریــان ترورهای 
شــخصیت های علمی كشور، 
به شــهادت رســیده. درست 
10ســال پیش بود كــه خبر 
ترور این چهــره علمی ایران، 
همه را متأثر كرد. وجهه علمی 
و پژوهشی این شــهید، باعث 
شــده تا از زندگــی اش كمتر 
بدانیم و بخوانیم. اما این كتاب 
تالش كرده تا با جســت وجو 
در خاطرات به جــا مانده از او 
و اطرافیانــش، بــه دریافتی 
كامل تر از این شخصیت برسد. 
همه اینها نیز در همین كتاب 
استاد جمع آمده و راهی بازار 
نشر شده اســت. در این كتاب 
در مجمــوع بــا 200خاطره 
از دوســتان، دانشــجویان، 
همكاران و خانواده این شهید 
روبه رو می شــویم كه ما را به 
نگاهی كامل تر از شــهریاری 
می رســاند؛ مردی كه در عین 
ســادگی و تواضــع، گام های 
بلنــدی بــرای خودكفایــی 
علمی كشــور برداشت. كتاب 
از زمان آشنایی او و همسرش 
و ازدواج آنهــا و خاطراتی در 
این بــاره شــروع می شــود، 
ســپس به روزگار دانشــگاه 
و كار و ... می پردازد. بخشــی 
از كتاب نیــز تصاویــر كمتر 
 دیده شــده ای از او را در خود 

گنجانده است.

  ایده عالی مستدام
این كتــاب می توانــد گزینه 
مناســبی بــرای اصحــاب 
كسب وكار و همچنین كسانی 
باشد كه دستی در آتش اقتصاد 
و تجارت دارند؛ خاصه برای این 
روزها كه همه از مشكالت مالی 
و اقتصادی گله مند هســتند. 
كتــاب درباره ایده پــردازی و 
خالقیت در این امر و مهم تر از 
همه خالقیت در مطرح كردن 
و ارائه دادن این ایده هاســت. 
كتابی كه هر كســی می تواند 
از آن بهره مند شود؛ هر كسی 
كه با سازمانی و مجموعه ای و 
شــركتی درگیر است. در واقع 
ســؤال اصلی اینجاســت كه 
چطور بعضــی از ایده ها باقی 
می مانند و بعضــی دیگر برای 
همیشه از بین می روند. كتاب 
ســعی می كند داســتان ها و 
نمونه های موفقیت و شكست 
را بررسی كند تا ببیند ارائه های 
مختلفی كه ماندگار شــده یا 
شكســت خورده انــد، از چه 
مســیری رفته اند كه به چنین 
نتیجــه ای رســیده اند. كتاب 
می خواهد بــه مــا بگوید كه 
چطور ایده هایمان را به گونه ای 
برنامه ریزی كنیــم كه باعث 
چسبیدن شان در ذهن دیگران 
شــود. اصولی چون سادگی، 
غیرمنتظــره بــودن، ملموس 
بودن، اعتبار داشتن، احساسی 
بودن و داستانی بودن از جمله 
مباحثی هســتند كــه در این 
كتاب مطرح می شــود. كتاب 
توســط چیپ هت و دن هت 
نگارش شــده و می توانید در 

بازار نشر تهیه و مطالعه كنید.

سبكزندگییكنابغه

ایدههایكارساز

پنجشنبه

شماره 103
20 آذر 1399 

پرنیانسلطانی

گشتوگذارنیمروزه
درمحدودهسرخهحصار

اگر در این روزهای كرونایی به دنبال جایی برای یك 
گشــت و گذار كوتاه، ایمن و بی خطر می گردید، بد 
نیست سری به محدوده پارك جنگلی سرخه حصار 
بزنید. فضای باز این محــدوده در كنار خلوتی این 
روزها این امكان را در اختیارتان قرار می دهد تا با 
ریسك كمتر، كمی از فضای خانه فاصله بگیرید. فقط 
یادتان باشد حتما ماسك و مواد ضدعفونی كننده 

همراه داشته باشید.
دیداریباآهو،خرگوشوكلومیش!

شاید باورش برایتان ســخت باشد اما در فضای باالدست 
پارك جنگلی سرخه حصار، یعنی در همین تهران خودمان 
38گونه جانوری مثل آهو، كل و بز، قوچ و میش، سنجاب، 
روباه، خرگــوش و... و 115گونه پرنــده مانند مرغ مینا، 
كبوتر، اردك، قرقی و... زندگی می كنند. در روزهای خلوت 
و در منطقه حفاظت شــده پارك جنگلی ســرخه حصار 
می توانید گله های بزرگ آهو، كل، بــز و قوچ را ببینید و 

از دیدن سنجاب ها و خرگوش های وحشی لذت ببرید.

قلعهدیدبانیناصرالدینشاه
یكی دیگر از فضاهای بكر محدوده ســرخه حصار، قلعه 
دید بانی ناصرالدین شاه اســت. از آنجا كه در گذشته این 
محدوده دروازه ورودی شــرق تهران به حساب می آمده 
و قصر یاقوت در آن قرار داشــته، 24ســاعت شبانه روز 
دیدبان هایی از این فضا محافظــت می كردند. مقر اصلی 
این دید بان هــا قلعه ای بوده كه در تپه مشــرف به پارك 
سرخه حصار قرار داشــته. این قلعه دید بانی هنوز هم در 

قسمت شرقی پارك سرخه حصار وجود دارد.
كاروانسرایشاهعباسی

شاه عباس صفوی 999كاروانسرا در ایران ساخت كه یكی 
از این كاروانسراها در محدوده شرق پایتخت، یعنی همین 
منطقه سرخه حصار قرار دارد. برای اینكه نمای بیرونی این 
كاروانسرا را ببینید، باید به دهكده سرخه حصار رفته، در 
انتهای بخش شرقی پارك، پالك ثبتی آبی رنگ شماره 53 
را پیدا كنید. متراژ این بنای تاریخی، 640مترمربع است.

مقبرهشهدایگمنام
یكی دیگــر از دیدنی های این محدوده، مقبره شــهدای 
 گمنام اســت كــه در بــاالی تپــه ای بلند قــرار دارد. 
»مقبره الشهدا« بزرگراه شهید یاسینی كه باالتر از میدان 
شــهید مهتدی قرار دارد، روی تپه ای به دور از هیاهوی 
شهر واقع شده كه می توان با گذر از ده ها پله سفید رنگ 
به آن رسید. در این فضای روحانی و صدالبته زیبا، 5شهید 

گمنام آرمیده اند.

راهنما

خانههایمنحصربهفردتهران
امروز را نگاه نكنید كه معماری خانه های پایتخت، قربانی سرعت ساخت وساز شده و به ندرت می توان در شهر تهران نشانی 
از خانه ای منحصربه فرد با معماری زیبا پیدا كرد. ســال های نه چندان دور، پایتخت جایی برای خودنمایی بسیاری از این 
خانه های زیبا با معماری ها چشم نواز بوده كه امروز هنوز هم برخی از آنها برقرار و استوارند. در این گزارش كوتاه نگاهی به 

خانه های منحصر به فرد تهران انداخته ایم؛ خانه هایی كه هنوز هم شناسنامه این كالنشهر پرجمعیت به حساب می آیند.

خانهلوالگر
خانه كه نه، شاید بهتر باشــد كوچه »لوالگر« را به عنوان یكی از معماری های 
منحصر به فــرد تهــران معرفی كنیــم؛ كوچه عجیــب و غریبــی كه همه 
ســاختمان های آن شــبیه به هم و قرینه هستند و در فهرســت آثار میراث 
فرهنگی ثبت شده است. چگونگی شكل گیری خانه های این كوچه، داستان 
خیلی جالبی دارد؛ داستانی كه به فعالیت دو برادر به نام های محمدباقر لوالگر 
و اكبر لوالگر در دهه 20برمی گــردد! ماجرا از این قرار اســت كه محمدباقر 
لوالگر، فردی بوده كه در تهران و شــهرهای دیگر ساخت وساز می كرده. او در 
سال 1317تصمیم می گیرد با برادرش اكبر كه در برلین فرش فروشی داشت، 
شراكتی راه بیندازد. بنابراین زمین كوچه لوالگر در خیابان حافظ را می خرد 
و به كمك سرمایه برادرش مشغول ساخت خانه هایی در این كوچه می شود. 
جالب اینكه محمدباقر به رســم امانتداری هر بنایی كه برای خودش در این 
كوچه می ساخته، به كمك استاد حسن بنا مشابه آن را در طرف دیگر كوچه 

برای برادرش می سازد و به این ترتیب كوچه قرینه پایتخت شكل می گیرد!

باركد را اسكن كنید و 
ویدیوی این گزارش را 

ببینید

میتوانیدیكروزراهیانتهایبزرگراهشهیدزینالدین،قسمت
شرقیپاركجنگلیسرخهحصار،جنبپاركینگاتوبوسرانی
شویدوباحضوردرمحدودهبیمارستانشهیددكترلواسانی،

نگاهیبهكاخزیبایناصرالدینشاهقاجاربیندازید

خانهامینالسلطان
خانه امین السلطان یا خانه اتحادیه، یكی دیگر از 
بناهای منحصر به فرد تهران است. این عمارت 
كه مربوط به دوران قاجار اســت، تنها بازمانده 
اللــه زار قدیم به حســاب می آیــد و به عنوان 
یكی از باارزش تریــن معماری های دوره قاجار 
شــناخته می شــود. این خانه كه بین خیابان 
فردوسی و الله زار قدیم قرار دارد، ابتدا متعلق به 
امین السلطان، صدراعظم دوره ناصرالدین شاه، 
مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه قاجار بود كه 
بعد از كشته شدن او، توسط حاج رحیم اتحادیه 
خریداری شد. به همین دلیل به آن خانه اتحادیه 
هم گفته می شــود. در این خانه، اتفاقات بسیار 
مهمی رخ داده است؛ ازجمله اینكه بسیاری از 
شخصیت های انقالبی و سیاسی دوران مشروطه 
این خانه را پناهگاه خود می دانستند و شخص 
ناصرالدین شاه به آن رفت وآمد داشت و جلسات 
حساسی را در آن برگزار می كرد. درنهایت این 
خانه كه لوكیشن سریال »دایی جان ناپلئون« 
بود، در مهر ماه ســال1394 توســط سازمان 
زیباسازی شهر تهران خریداری شد و امروز جزو 

دارایی های شهرداری تهران به حساب می آید.

خانهتیمورتاش
عبدالحســین تیمورتاش، وزیر دربار پهلوی اول بود كه 
بعد از رسیدن به این سمت، عمارتی را از سردار محتشم 
بختیاری خرید و از آن به عنوان محل سكونتش استفاده 
كرد. این عمارت كه به عمارت تیمورتاش معروف است، 
در ضلع شمال غربی مجموعه كاخ های باغشاه واقع شده و 
ساخت آن به حدود 160سال پیش، یعنی به دوره قاجاریه 
برمی گردد. این خانه كه با تلفیق 3معماری ایرانی، روسی 
و هندی ســاخته شــده، بعد از مورد غضب قرار گرفتن 
تیمورتاش و كشته شدن او در سال 1312، مصادره شد 
و از آنجا كه به طور خاص مورد توجه رضاشاه قرار داشت، 
برای تاسیس دانشــگاه جنگ به ارتش واگذار شد. خانه 
تیمورتاش در سال 1383توسط سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری با شماره 11197در فهرست آثار ملی ایران 
به ثبت رسید و در سال 1395با هماهنگی سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری و شهرداری تهران به »موزه جنگ« 
تبدیل شــد. خانه تیمورتاش در خیابان كارگر جنوبی، 
میدان پاستور، روبه روی متروی میدان حر، داخل محوطه 

دانشگاه جنگ قرار دارد.

خانهمقدم
بی شــك یكی از زیباتریــن خانه های تهران، خانه ای اســت كــه روزگاری بــه خاندان 
احتساب الملك تعلق داشته و این روزها با عنوان »خانه و موزه مقدم« شناخته می شود. این 
عمارت بزرگ و مجلل در خیابان امام خمینی )ره(، بعد از خیابان شیخ هادی، خانه مسكونی 
محمدتقی خان احتساب الملك از صاحب منصبان مشــهور دربار قاجار، رئیس احتسابیه 
تهران و وزیر مختار ایران در برن سوئیس بوده كه بعدها در اختیار فرزندش محسن مقدم، 
استاد باستان شناسی دانشگاه تهران قرار گرفت. استاد مقدم در كنار فعالیت های علمی اش، 
آثار و اشیای ارزشمند فراوانی مانند كاشی، قطعات سنگی تراشیده شده و... را جمع آوری 
كرده و آنها را در جای جای خانه اش نصب می كرد. ضمن اینكه آثار دیگری مثل كلكسیون 
پارچه، چپق، وافور و قلیان، سفالینه، شیشه، تابلو نقاشی، مسكوكات، مهرها و اسناد تاریخی 
و... را نیز در خانه پدری اش نگهداری می كرد. این خانه كه به همت محسن مقدم خودبه خود 
تبدیل به موزه ای بی نظیر شده بود، در سال1351 به دانشگاه تهران اهدا شد و امروز به عنوان 

خانه- موزه مقدم در اختیار شهروندان تهرانی قرار دارد.

خانهحسینخداداد
خانه حســین خداداد كه امروز به نام »موزه ساعت« یا »تماشاگه 
زمان« هم شناخته می شود، یكی دیگر از خانه های تاریخی و زیبای 
پایتخت است كه در خیابان ولیعصر، خیابان زعفرانیه، نبش چهارراه 
برزین بغدادی واقع شده است. ماجرای ساخت این خانه زیبا از این 
قرار است كه حسین خداداد، بازرگان، صنعتگر و كارآفرین ایرانی 
در دوران حكومت پهلوی، این ملك را در ســال1342 خریداری 
كرد و از آنجا كه عالقــه زیادی به هنر طراحــی و گچبری ایرانی 
داشــت، بهترین اســتادكاران زمان را برای هرچه زیباتر ساختن 
این خانه به كار گرفت. گچبری های این بنا حدودا 12ســال طول 
كشید و درنهایت در سال 1356به پایان رسید. خداداد حدودا یك 
سال در این خانه زندگی كرد و پس از پیروزی انقالب و در پی سفر 
او به آمریكا، دارایی های او ازجمله همین ســاختمان توسط بنیاد 
مســتضعفان مصادره شــد كه امروز تبدیل به موزه ساعت تهران 
شــده و بازدید از آن برای عموم مردم امكانپذیر اســت. این خانه 
منحصربه فرد كه حدودا 80ســال قدمت دارد، در سال 1382به 

ثبت ملی رسیده است.



در غم غرق نشویم

دیدن دلخوشی های كوچك

پذیرش زندگی جدید

غم ها را مرور نكنید

تصور كنید تمام ذهن تان را، فكر كردن به اینكه باالخره كرونا چه زمانی تمام می شود پر كند، 
معلوم است كه بعد از مدتی حال روحی بدی را تجربه خواهید كرد؛ چون پاسخ این سؤال را پیدا 
نمی كنید. از آن بدتر، ممكن است به این فكر كنید كه كرونا دیگر هیچ وقت از زندگی ما نمی رود و 
قرار است همه این هراس ها و غم ها را تا آخر عمرمان تحمل كنیم. بد نیست به خودمان یادآوری 
كنیم كه هیچ چیز در این دنیا، جاودان نمانده و هر اتفاقی، دوره ای دارد كه كوتاه یا طوالنی، سپری 
می شود و می گذرد. بنابراین نه خوشی ها همیشگی هستند و نه ناراحتی ها. وقتی بدانیم این دوره 
سختی و تلخی گذراست، امیدمان را از دست نمی دهیم و در غم و اندوه غرق نمی شویم. این روزها 
كه كنترل بسیاری از كارها از اختیار ما خارج شــده، وقت فكر كردن به برنامه های بلندمدت و 
آینده های دور نیست و باید نگاهمان را، به زمانی نزدیك تر معطوف كنیم. اگر مدام درباره زمانی 
كه كرونا تمام شده و كارهایی كه قرار است آن زمان انجام دهیم، خیال پردازی كنیم، با طوالنی 

شدن دوره حضور این ویروس در دنیا، ما هم روزبه روز كالفه تر و غمگین تر می شویم.

البته كه آینده نگری همیشه ویژگی مثبتی بوده و درباره آن توصیه های فراوانی وجود دارد، اما 
نباید اجازه دهیم توجه به آینده و نگرانی درباره آن، حال فعلی ما را خراب كند. این روزها وقت 
برنامه ریزی برای آینده نیست، بهتر است روی امروز و كارهایی كه همین حاال می توانیم انجام 
دهیم تمركز كنیم. به این فكر نكنید كه بعدها رســیدن به چه نقطه ای یا داشتن چه چیزی 
شما را خوشحال می كند، به همین امروز توجه كنید و لذت های ساده ای كه حال شما را، حتی 
اندك و كوتاه مدت خوش می كند. با این كار در واقع حالت پایداری در روح خود ایجاد می كنیم 
تا این روزها را بهتر بگذرانیم، این به معنای داشــتن توقع زیادی از خودمان نیست. شبیه به 
بیماری كه در مرحله اول وقتی حال خوبی ندارد، برایش ســرم تزریق می كنند تا فقط كمی 
بهتر شود، معلوم است كه كسی از بیمار توقع ندارد با سرم گرفتن، بلند شود و راه برود یا بدود! 

انتظار، كالفه 
می كند

منتظر بودن برای تمام شــدن وضعیت فعلی، 
خود چالش بزرگی اســت كه این مســیر را 
طوالنی  تر می كند و هزینه های روانی، شخصی 
و اقتصادی افزایش پیــدا می كند؛ چون همه 

ما به دنبال این هســتیم كه این بحــران كی تمام 
می شود؟ درحالی كه متخصصان اعالم كرده اند این 
بحران احتماال یك سال دیگر هم با ماست و باید برای 
زیســتن با این ویروس آماده باشیم. این حرف شبیه 
این است كه بگوییم تصادف و كشتار جاده ای كی تمام 
می شود؟ سوانح جاده ای وجود دارد و ما یاد گرفته ایم 
 كمربند ایمنی ببندیم و ترمز ای بی اس داشته باشیم و... . 
ما باید هر چه زودتر برنامه های همزیستی با این ویروس 
را تنظیم كنیم و وارد كارزار زندگی بشویم. وقتی منتظریم 
تا این بحران تمام شود، در حقیقت به جای هزینه پیشگیری 
بر هزینه درمان تأكید كرده ایم. آدم ها با این انتظارات روانی سر 
می كنند و زمانی كه تمام نمی شود، كالفه هستند و با كالفگی 
احساس ناامیدی دارند و هزینه برای آنها بی اهمیت می شود؛ 

چون كالفگی، اضطراب و ناامیدی را باال می برد.

هرقدر هم كه از وضعیت پیش آمده ناراضی و ناراحت هستیم، ناچاریم خودمان را با شرایط وفق 
دهیم. بهتر است با شكل جدید زندگی در دنیا هماهنگ شــویم و آن را بپذیریم. آن وقت است 
كه شاید جنبه های مثبتی هم در این شكل جدید پیدا كنیم. حتی ممكن است كم كم رؤیاهای 
جدیدی در ما متولد شود. مثال بسیاری از كسب و كارها كه ناچار شدند دفتر كار یا فروش خود را 
تعطیل كنند، بخش آنالین فعالیت های خود را تقویت كرده اند 
و به نقطه ای رسیده اند كه حاال مشغول هدف گذاری های جدید 
در این مسیر تازه هســتند. هرچند منتظر آن نبودیم، اما این 
فرصتی است كه كرونا ایجاد كرد تا بسیاری از فعالیت ها و كسب 
و كارها، به شكل آنالین و مجازی ادامه و گسترش پیدا كنند. 
بپذیریم كه دیگر جایی برای رؤیاهای قدیمی نمانده؛ رؤیاهایی 
كه حسرت به همراه دارند؛ حسرت هایی كه می دانیم امكانی 
برای حذفشان نیست، به غم و ناامیدی می رسند و این احساس 
در بعضی افراد به خودنابودگری و رفتن سراغ تسكین های مضر 

مثل مواد مخدر یا تفریحات ناسالم منجر می شوند.

برای اینكه در غم و ناراحتی احاطه نشوید، باید با افرادی كه مدام از مشــكالت، بیماری و غم حرف می زنند قاطعانه 
برخورد كنید. مخصوصا در جایی كه بچه ها حضور دارند، باید به شدت از تكرار این حرف ها خودداری كنید تا تصویر 
وحشتناكی از جامعه در ذهن شان ثبت نشود. باید مرزی را برای گفتن و شنیدن از نگرانی ها و غصه ها مشخص كنید كه 
در حد توان روحی شما باشد؛ چون بیش از آن به شما آسیب می زند. به اطرافیانتان درصورت لزوم یادآوری كنید كه با 
تكرار تلخی ها، به افراد آزاردهنده ای برای دیگران تبدیل خواهند شد. خبرهای ناراحت كننده را دنبال نكنید و دنبال 
شنیدن آن بخش از اخبار باشید كه اطالعاتی به شما می دهند، مثال بهتر است به جای تمركز بر آمار كشته های كرونا، 
با بهبودیافته ها و تجربه شان از این بیماری حرف بزنید. شنیدن خبرهای تلخ به شكل افراطی بدون اینكه متوجه شوید 
شما را ذره ذره به گرداب ناامیدی و غم می كشانند. در نهایت قرار نیست نسبت به ناراحتی بقیه آدم ها بی تفاوت باشیم، 

اما تبدیل شدن تك تك ما به افراد غمگین و غصه دار، هیچ كمكی به خودمان و دیگران نخواهد كرد.

سهیل رضایی، روانشناس، می گوید برای غرق نشدن 
در اندوه باید دلخوشی های كوچك را پیدا كنیم

اندوه، همیشگی 
نیست

7مكتب خانه
وقتی كرونا تازه همه گیر شــده 
بود، تصور نمی كردیم قرار است 
مدت ها با بیماری و پیامدهای آن دست و پنجه نرم كنیم. 
نخستین هفته های خانه نشینی و قرنطینه را، با وجود 
اینكه ترسیده و نگران بودیم، با امید سپری كردیم و سعی 
داشتیم روحیه شخصی و جمعی را حفظ كنیم. همین شد 
كه شروع كردیم به پختن نان و شیرینی و پیتزا در خانه، 
امتحان كردن ورزش های خانگی و حرف زدن درباره همه 
كارهایی كه می توانستیم در این فرصت تعطیلی اجباری 

انجام دهیم. اما كم كم خسته شدیم، آمارهای روزانه نشان داد هر بار چندین خانواده 
داغدار می شوند و در كنار نگرانی و ترس، غم و اندوه به احساس پررنگ جامعه تبدیل 
شد. واقعیت این است كه كرونا هنوز خیال رفتن ندارد و این ما هم هستیم كه باید یاد 
بگیریم چطور تا حد امكان خود و عزیزانمان را از فضای غصه و ناراحتی دور نگه داریم 
و بهانه های ساده شادی را پیدا كنیم تا برای ادامه این راه روحیه داشته باشیم. سهیل 

رضایی را به عنوان چهره ای كه بر روانشناسی تحلیلی تأكید دارد، می شناسیم.

كتاب گردی

  افسانه چهار برادر
اجازه بدهید كتابــی در حوزه 
ادبیات نوجوانــان مطرح كنیم 
كه می تواند برای دانش آموزان 
و فرزندان شما حسابی آموزنده 
باشد. كتاب را محمد میركیانی، 
نویســنده نام آشــنای ایرانی 
نگارش كــرده اســت. كتاب 
»افســانه چهار برادر«، رویكرد 
اصلی اش اخالق و دل نبســتن 
به تعلقات دنیوی است. كتاب را 
انتشارات مدرسه راهی بازار نشر 
كرده است. ماجرا هم كه كامال 
برای همه ما آشناســت. پدری 
در لحظه هــای آخــر عمرش، 
4پســرش را دور خودش جمع 
می كند تا برایشان صحبت كند. 
او می گوید كه سال هاست تالش 
كرده تا لقمه نان حاللی را سر 
ســفره زن و بچه هایش بیاورد. 
او می داند كه برای پســرانش 
میــراث چندان ارزشــمندی 
به جا نگذاشته، اما دوست دارد 
كه به پنــد و انــدرزش توجه 
كنند؛ اینكه نتوانســته دارایی 
ارزشمندی برایشان بگذارد، اما 
اگر دنبال یــك دارایی باارزش 
هســتند باید به دنبال بهترین 
بهار بروند. و چنین می شــود 
كه هر 4برادر راهی ســفرهای 
دور و دراز می شــوند تا بهترین 
بهــار را پیدا كننــد. در همین 
سفرهاست كه هركدام ماهیت 
و شخصیت خودش را نشان داده 
و به تجربه هایی دست می یابد. 
در پشــت جلد كتــاب آمده: 
»می گویند روزی جوانی به یاد 
دوران پیری اش افتاد. گوشه ای 
نشست و این افســانه را بافت و 

ساخت و پرداخت«.

  روش وارن بافت
وارن بافــت را تــا مدت هــا 
ثروتمندتریــن مــرد دنیــا 
می دانســتند. همین االن هم 
جــزو چندتای اول اســت. اما 
چیزی كه زندگی  ایــن فرد را 
مهم می كند، نه ثروت او، بلكه 
نگاهش و شیوه زندگی خاصی 
است كه دارد. مثال معروف است 
كه زمانی، روزانــه بین 800 تا 
1000صفحه كتاب می خواند 
و در كل زندگی ســاده ای هم 
دارد. حتی در مســتندی كه از 
او ساخته شده، می بینیم كه هر 
روز با ماشین خود به مك دونالد 
می رفت و ارزان ترین صبحانه 
را ســفارش می داد و می رفت 
ســر كارش. اما چنیــن آدمی 
چطور فكر می كند و چطور به 
دنیا نگاه می كنــد؟ می توانید 
به كتــاب »روش وارن بافت« 
مراجعه كنید تــا دیدگاه های 
چنین فردی را كشــف كنید. 
البته اگــر دنبــال روش های 
ثروتمند شدن هســتید، شاید 
این كتاب كمتر به درد شــما 
بخورد؛ برخالف اسمی كه دارد. 
اما اگر دنبال كشف نگاه و نگرش 
او هستید، قطعا كتاب می تواند 
برایتان كارگشــا باشد. كتاب 
را رابرت هنگســتورم نگارش 
كرده و در این اثر خود، روی نگاه 
بافت به بازار و كســب وكارها، 
سرمایه گذاری و ... تمركز كرده. 
در واقع وارن بافت را مهم ترین 
و موفق ترین سرمایه گذار دنیا 
می دانند و طبیعی اســت كه 
چنین كتابــی می تواند برای 
عالقه مندان به بــورس و بازار 
سرمایه و... به شــدت كارگشا 

باشد.

بهترین بهار

ذهنیت های آقای پول

نیلوفر  ذوالفقاری

پنجشنبه
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تمركز روی شادی های ساده و لذت هایی كه اصطالحا 
دم دست هستند، در شرایط بحرانی پایداری ما را حفظ 
می كند. این روزها وقت این است كه توقعات بزرگ و 
عجیب و غریب از خودمان و دنیا نداشته باشیم

تیپ شناسی شخصیت چارلی چاپلین كه در تاریخ سینمای دنیا ماندگار شد

سلطان كمدی، اعتراض و نوع دوستی
كمتر كسی به اندازه چارلی چاپلین توانست جادو را به پرده نقره ای بكشاند؛ هنرمندی كه بیش از 75سال 
در صنعت سینما كار كرد و در طول دوران فعالیت هنری اش، 3بار موفق به گرفتن جایزه اسكار شد. درباره 
شخصیت مردی كه در فیلم هایش حرف نمی زد، حرف و حدیث های فراوانی وجود دارد. منتقدان و روانشناسان 

زیادی ویژگی های شخصیتی چاپلین را تحلیل كرده اند.

 تولد و هویت رازآلود
كودكی چاپلین در لندن و در فقر و سختی گذشت. چاپلین 
ادعا می كرد كه در سال1889 در محله ای در جنوب لندن 

متولد شده ، اما سازمان های اطالعاتی بریتانیا، فرانسه و 
آمریكا كه در مورد او تحقیق كرده اند تاكنون به مدرك 

دقیقی مبنی بر مكان و زمان تولد چاپلین دست نیافته اند. 
خانواده چاپلین بیش از 40سال پس از مرگ او نامه ای 

در كشویی قفل شده پیدا كردند كه در آن اشاره شده  بود 
كه چاپلین در كمپ كولی ها در نزدیكی بیرمنگام متولد 

شده  است. پلیس فدرال آمریكا معتقد بود چارلی چاپلین 
در واقع یك یهودی روس با نام اصلی اسرائیل تورنشتین 
بوده  است. از طرف دیگر، اسكاتلندیارد با ارائه اطالعاتی 

از سوی یك منبع اظهار كرد كه ممكن است او در فرانسه 
متولد شده  باشد. اما اداره اطالعات بریتانیا هرگز نتوانست 

مدارك تولد مربوط به چنین شخصی را پیدا كند و با وجود 
تحقیقات وسیع، هیچ نوعی مدارك و شواهدی برای اثبات 

این ادعاها پیدا نكرد. قدیمی ترین مدركی كه از چاپلین 
پیدا شده، گذرنامه ای است كه در سال1920 صادر شده 
 است. والدین چاپلین هنرمندانی در سالن بزرگ لندن و 
هر دو بازیگر و آوازه خوان بودند، اما پیش از آنكه چاپلین 

سه ساله شود از هم جدا شدند. چارلی آواز خواندن را 
از مادرش آموخت. پدرش الكلی شد و كمتر با چارلی 

ارتباط داشت. بعدها مادر چاپلین دچار بیماری روانی و در 
آسایشگاهي در حوالی لندن بستری شد.

چطور عذرخواهی 
كنیم؟

حاال كه هــر كــدام در جزیــره اختصاصی 
خودمان زندگی نمی كنیم، بایــد به تأثیری 
كه رفتارهای مان بر دیگران می گذارند توجه 
كنیم. رفتارهای انسان ها در تعامل با یكدیگر 
است، پس خطای یكی به آزرده شدن دیگری 
منجر می شود. حاال كه همه انسان ها احتمال 
دارد خطا كنند و در روابط شان باعث دلخوری 
كسی شوند، پس باید عذرخواهی كردن را هم 
یاد بگیرند. اما عذرخواهی، فقط گفتن كلمه 
ببخشید نیست. برای اینكه عذرخواهی واقعی 
و تأثیرگذاری داشته باشیم، باید مهارت آن را 

بیاموزیم.
واضح و صریح بگویید كه بــرای كدام رفتار و 
اشــتباه، می خواهید دلجویــی كنید؟ همان 
اشتباهی كه واقعا پذیرفته اید و باعث دلخوری 
طرف مقابل شما شده است را نام ببرید. باید 
خیلی ســاده، صریح و مصداقی عذرخواهی 

كنید.
اگر می خواهید از كســی عذرخواهی كنید، 
درســت و بموقع این كار را انجام دهید. زمان 
واقعی عذرخواهی وقتی نیست كه كسی از شما 
رنجیده، بلكه زمانی اســت كه خودتان قبول 

كرده اید كار خطایی انجام داده اید.
معذرت خواهی صحیح و مؤثر آن است كه به 
كســی كه باعث ایجاد رنجش یا كدورت در 
قلب او شده ایم، پاســخی عاطفی، همدالنه و 
از صمیم قلب بدهیم. در واقع معذرت خواهی 
باید از ته قلب و برای رفتار خاصی باشــد كه 
انجام داده ایم، وگرنــه بی معنا و بی اثر خواهد 

بود.
جبران كنید، برای جبران كردن باید تغییراتی 
در رفتار شما ایجاد شــود. درصورت جبران 
نكردن كارها و رفتار اشــتباه موقتا دلخوری 
برطرف می شود و دفعه بعد موقع وجود آمدن 

دلخوری، دیگر عذرخواهی فایده ندارد.
انتظار بخشــش فوری از طرف مقابل نداشته 
باشید و به او زمان دهید تا از نظر روحی آماده 
شود. وقتی عذرخواهی می كنید، بهانه تراشی 
نكنید در غیراین صورت، به نظر می رســد كه 
شما ســعی می كنید فقط خودتان را از دست 

فرد یا مسئله ای خالص كنید.

راهنما

 كمال گرایی بی اندازه
چاپلین در كارش یك كمال گرای بی رحم بود و تا وقتی نتیجه كار كامال 
منطبق بر خواسته اش نمی شد، رضایت نمی داد. عشقش به تجربه كردن 

اغلب به معنای آن بود كه موقع فیلمبرداری، برداشت های بی شماری 
باید انجام می شد و دوباره سازی كل صحنه در كار او چیز عجیبی نبود. 

برای اینكه به نتیجه دلخواه برسد، از هیچ تغییر و ریسكی هراس نداشت 
و گاهی این كار را با بی رحمی ویژه خود انجام می داد. گاهی فیلمش را 
با یك بازیگر نقش اصلی آغاز می كرد و وقتی در میانه راه می دید كه در 

انتخاب بازیگر اشتباه كرده، بازیگر جدیدی انتخاب می كرد و فیلم را از نو 
می ساخت. بررسی آثار و زندگی چاپلین نشان می دهد او از افرادی نبود 

كه شهرت، آنان را متوقف می كند چرا كه در 27سالگی بسیار مشهور 
بود ولی سختكوشی را رها نكرد و هر روز به موفقیت و پیشرفت بیشتری 

دست پیدا كرد. مبارزه با نامالیمات از دیگر ویژگی های شخصیت چاپلین 
است، آنطور كه در كتاب های مربوط به زندگی او آمده در شرایطی كه 

از وضعیت فیلمسازی و فشار استودیوها به تنگ آمده بود، با كمك 2نفر 
دیگر از هنرمندان، استودیویی تاسیس كرد و كارگردانی و تهیه كنندگی 

كارهایش را برعهده گرفت. چاپلین بیش از 700 بار كاركردن با طناب 
سیرك را تمرین كرد تا بتواند لحظه ای از آن را برای فیلمی به همین نام 

ثبت كند، هر صحنه را بارها و بارها تكرار می كرد و خودش گفته است كه 
كار، زندگی است و من زندگی را دوست دارم.

یكی از ویژگی های پررنگ شخصیت چاپلین، اعتراض 
تند و علنی او بر فضای دیكتاتوری حاكم بر جوامع و انتقاد 
همراه با تمسخر سیاستمداران قدرتمند و زورگو بود. در 
»دیكتاتور بزرگ« كه در سال1940 ساخته شد، محور 
داستان استهزای تند و تیز رژیم های هیتلر و موسولینی 
بود. چاپلین در این فیلم حرف های همیشگی خود را با 
صدایی بلندتر زد و درباره این فیلم در همان دوران گفته 
بود:»می خواهم بازگشت مهربانی و شرف را ببینم. من 
فقط یك انسانم كه می خواهد كشورش دمكراسی واقعی 
را ببیند«. نمایش این فیلم در آلمان ممنوع شده بود. با 
شروع جنگ سرد، چاپلین چشم روی بی عدالتی هایی كه 
می دید به نام مبارزه با كمونیسم در كشور منتخبش یعنی 
آمریكا رخ می دهد، نبست. در سال1952 دادستان كل 
آمریكا اعالم كرد چاپلین كه آن زمان برای تعطیالت به 
انگلیس رفته بود، دیگر اجازه بازگشت به آمریكا را ندارد، 
مگر آنكه شایستگی اخالقی خود را ثابت كند. چاپلین كه 
از این قضیه خشمگین شده بود، ایاالت متحده را ترك 
كرد و در مزرعه كوچكی در سوئیس ساكن شد. شخصیت 
مبارز و منتقد او شاخصه بارز وجودش بود، عده ای حتی 
او را متفكری دانسته اند كه برای بیان شیرین واقعیت های 
تلخ زندگی بشری، لباس دلقك ها را پوشید. كارنامه او 
نشانه جهت گیری سیاسی و معترضانه اوست اما خودش 
گفته »من یك هنرپیشه هستم نه سیاستمدار... اما 
سیاستمداران آمریكایی این را قبول نداشتند«.

 مبارزه در برابر 
دیكتاتوری

 نوع دوستی، صفت بارز هنرمند
هرچند چاپلین به دلیل انتخاب هایش در زندگی شخصی و ازدواج های ناموفق و روابط متعدد، 
از نظر بعضی افراد چهره ای محبوب محسوب نمی شد، از نظر بیشتر مردم چهره ای اخالق گرا در 
مواجهه با موضوعات اجتماعی بود. در آثار او، انسانیت و نوع دوستی موج می زند به طوری كه در 
فیلم های »بچه« و »روشنی های صحنه« این نوع نگاه محور داستان فیلم است كه در اولی ولگرد، 
سرپرستی یك بچه را به عهده می گیرد و عشق و محبت خود را نثار او می كند و در دومی نیز 
بازیگر با نجات جان دختری كه خودكشی كرده، او را به زندگی امیدوار می كند و دست آخر هم با 
بزرگ منشی از زندگی او بیرون می رود. او تالش كرد چهره ای متفاوت از طبقه فقیر جامعه نشان 
دهد؛ طبقه ای كه تالش می كند به ثروت برسد اما شرافتمندی را كنار نمی گذارد. هرچند چاپلین 
در همه فیلم ها، لباس ولگرد را حفظ كرد ولی در هر فیلم چیزی با خود داشت كه نشانه شغل و 
مقام خاصی چون نانوا، مستخدم قهوه خانه، كمك دندانساز و مانند آن بود. فراتر از دورانی تاریخی 
از سینما كه چاپلین در آن زیست، او ویژگی ای را همراه داشت كه مردمان تمام اعصار با او همراهی 
می كنند. او متحد حاشیه نشین ها بود، زبان افرادی كه جایی برای صحبت كردن ندارند. چاپلین، 
نمادی از مردم فراموش شده است و همین او را زنده نگه داشته است.

فكر نكردن ممكن نیست
اگر به شما بگویند به یك فیل قرمز فكر نكنید، قطعا 
دیگر به هیچ چیز جز فیل قرمز فكــر نخواهید كرد! 
پس دنبال این نباشــید كه برای اندوهگین نبودن، 
باید درباره چه چیزهایی فكــر نكنید. فكرها، با انكار 
شــدت می گیرند و حذف نمی شــوند. به جای آن، 
سراغ چیزهایی بروید كه باید درباره آنها فكر كنید. به 
می خواهم ها فكر كنید، نه چیزهایی كه نمی خواهید. 
این روزها باید به دلخوشی های خیلی كوچك توجه 
كنیم؛ خوشی هایی كه وقتی اراده می كنیم می توانیم 
به آنها برســیم. مثال همین كــه می توانیم تلفنی با 
عزیزی حرف بزنیم باید به بهانه دلخوشی ما تبدیل 
شود، نباید به اینكه اگر می شد او را از نزدیك می دیدم 
بهتر بود، فكر كنیم. كتاب مربوط به یك دوره آموزشی 
را بخوانیــم و لذت ببریم، نه اینكه مــدام با خودمان 
بگوییم  ای كاش كالس آموزشی آن برگزار می شد و 
ما در آن شركت می كردیم. انتظارات ما باید متفاوت 
شود تا سطح رضایت مان باال برود. زمان آن است كه از 
خودمان بپرسیم با هرچه داریم، چه شادی می توانیم 

برای خودمان و خانواده به وجود بیاوریم؟



شروع كار با فورد لینكلن

جایی برای خودروهای خاص 

قطعات سه هزار دالری 

حال خوب با كروك 6 متری 

گفت وگو با كلكسیونری كه در كارگاهش خودروهای قدیمی و نایاب را احیا می كند

بیمارستان خودروهای كالسیك اینجاست
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دورانی كه خودورهای قدیمی و از نفس افتاده در گوشه پاركینگ های 
عمومی و خصوصی خاك می خوردند به پایان رســیده است. همین 
كالسیك ها كه زمانی در طرح تعویض خودروهای قدیمی با پراید تاخت زده می شد حاال ارزش 
صد چندانی پیدا كرده اند و احیای آنها به شغلی هیجان انگیز بدل شده است. پویان ایروانی یكی 
از كسانی است كه در كارگاه جمع و جورش كه اطراف تهران واقع شده، خودروهای رو به احتضار 
و قدیمی را احیا می كند و از نو می سازد. خودروهای كالسیك برای او حكم بیمارانی را دارند 
كه باید به اتاق عمل بروند و با كمك متخصص ها به زندگی عادی بازگردند. خودروهای نایاب از 
كادیالك كروك گرفته تا انواع كامارا و دوج با حال نزار وارد این كارگاه می شوند اما مدتی بعد 
با شمایل خودروهای صفركیلومتر خارج می شوند و زندگی تازه ای را از سر می گیرند. ایروانی 

خودروهای كالسیك را میراثی ملی می داند كه باید برای احیای آنها كوشید.

فیلم گردی

  بی حسی موضعی
می توانید از پلتفرم های نمایش 
فیلم و سریال، فیلم »بی حسی 
موضعی« را هم تماشــا کنید؛ 
فیلمــی که تازگی هــا نمایش 
آنالین هم داشــته و اثری در 
ژانر اجتماعی قلمداد می شود. 
در خالصه داســتان فیلم آمده 
که جالل، دانشــجوی ســابق 
رشته فلسفه اســت. او متوجه 
می شود که خواهرش با شاهرخ 
که مــردی ثروتمند اســت، 
ازدواج کرده اســت. شاهرخ به 
شرط بندی فوتبال هم اعتیاد 
عجیبی دارد. جالل که از این راز 
باخبر شده، عصبانی شده و از 
خانه بیرون می زند. اما در میانه 
راه با ناصر، راننده تاکسی، آشنا 
می شــود و آنها شب عجیبی را 
با هم می گذرانندکه داســتان 
فیلم را به پیــش می برد. فیلم 
را حسین مهکام کارگردانی و 
نویسندگی کرده و جالب اینکه 
حبیب رضایی هم تهیه کننده 
آن است. بازیگرانش هم حبیب 
رضایی، باران کوثری،  پارســا 
پیروزفــر و حســن معجونی 
هستند. ممکن اســت که این 
فیلم شــما را به یاد فیلم های 
کاهانی بیندازد. اما به هر حال 
با اثری اجتماعــی که طنزی 
تلــخ دارد، روبــه رو خواهید 
بود. فیلــم درواقع درباره مالل 
اســت، درباره آدم هایی که کار 
خاصی نمی کنند و همین باعث 
می شود تا یک زندگی عجیب 
و غریب و مالل آور را ســپری 

کنند.

  پروانگی
قاســم جعفری را بیشــتر با 
ســریال های تلویزیونــی اش 
می شناســیم؛ ماننــد »خط 
قرمز« و »مســافری از هند«. 
اما او فیلم های ســینمایی هم 
ساخته اســت که هرچند این 
چهره را در سطح کارگردانان 
معــروف قــرار نــداده، ولی 
جایگاهــش را بــه عنــوان 
سینمایی ســاز تثبیت کرده. 
یکی از این فیلم ها که این روزها 
در پلتفرم هــای نمایش فیلم 
و ســریال هم گنجانده شده، 
»پروانگی« اســت. داســتان 
دربــاره نویســنده ای اســت 
که برای دیدن دوســت خود 
به کشور فرانســه می رود. اما 
همین که وارد فرانسه می شود، 
به او خبر می دهند که دوستش 
مرده و دیر رســیده اســت. او 
متوجه می شــود که دوستش 
کتابی نیمه تمام دارد، تصمیم 
می گیرد که این کتاب را تمام 
کند. به همین دلیــل درگیر 
زندگی دوســتش می شود تا 
بتواند از دریچه او چنین کتابی 
را به سرانجام برساند و همین 
باعث می شــود تــا فیلم گره 
داستانی پیدا کند و پیش برود. 
این فیلم درام، بازیگرانی چون 
ســعید راد و مهدی سلوکی و 
بهمن نادیاب دارد. فیلم درواقع 
درباره روشنفکرانی است که به 
غرب رفته اند و در کنج عزلت 
خود زندگی می کنند؛ و البته 
درباره بازگشت و مراجعت به 
فطرت و اصل خویشــتن. به 
نظر می رسد که قاسم جعفری 
توانسته باشد به این ایده خود 
نزدیک شــده و با لکنت زبان 
کمتری داســتانش را روایت 

کند. 

فیلم مالل

روایت بازگشت

بهنام سلطانی

 آشنایی با نخستین خودروهای كالسیك كه وارد ایران شد

هدیه هیتلر به رضا شاه
كسی از تاریخ پایان تدریجی درشكه سواری و ورود نخستین خودرو به ایران اطالع دقیقی 
در دست ندارد اما آنطور كه جعفر شهری، نویســنده و پژوهشگر تاریخ تهران در كتاب 
معروف »طهران قدیم« نوشته در آذرماه سال۱۲۷۹ خورشیدی نخستین خودرو وارد كشور 
شده است. ماجرا از این قرار است كه مظفرالدین شاه بعد از یكی از سفرهای پرتعدادش به 
اروپا با ۲اتومبیل راهی ایران شده و ۲ شوفر فرانسوی مأمور هدایت این دو اتومبیل بوده اند. 

مردم به این اتومبیل ها كه مخصوص مظفرالدین شــاه بود و سرعتشان از ۴۰ كیلومتر بر 
ساعت تجاوز نمی كرد، كالسكه آتشی می گفتند. بعد از ورود اتومبیل های كارخانه رنو به 
ایران، خرید اتومبیل بین اعیان و اشراف رواج پیدا كرد و آرام آرام سر و كله ماشین های 
خارجی در خیابان های خاكی تهران پیدا شد و اینگونه بود كه نخستین اتومبیل ها یكی 

پس از دیگری وارد شدند.

رنو 1900
 سوغات مظفرالدین شاه 

این تنها تصویری اســت که از ورود نخســتین اتومبیل 
به ایران باقی مانده که آن هم مختــص دربار بوده و رنو 
مدل ۱۹۰۰ نخســتین تجربه ایرانیان با پدیده ای به نام 
اتومبیل است. در این تصویر مظفرالدین شاه در صندلی 
عقب نشسته است و تعدادی از درباریان و سایرین، پیاده 
و با اســب اتومبیل را محاصره کرده اند. موســیو وارنه، 
راننده فرانسوی هم که مأمور رســاندن این اتومبیل به 
ایران بود، پشت فرمان نشســته است. آرم سلطنتی هم 
روی دِر این اتومبیل حک شــده اســت. گفته می شود، 
رنو ۱۹۰۰ فرانســوی که با زغال ســنگ کار می کرد در 

سال۱۲۷۹ هجری شمسی وارد ایران شده اما امروز در 
موزه های ایران هم هیچ اثری از آن باقی نمانده اســت. 
یک روایت دیگر درباره ورود نخســتین خودرو به ایران 
این اســت که مظفرالدین شاه ســفارش ساخت و ورود 
۲دســتگاه رنو ۱۹۰۰ به ایران را داده بــود که یکی در 
میانه راه به علت نقص فنی به مرزهای کشــور نمی رسد 
و دیگری هنگام ترور نافرجام محمدعلی شــاه که برای 
دیدن باغ  وحش به دوشان تپه رفته بود با نارنجک منفجر 
 می شــود. به همین دلیل هیچ اثری از ایــن اتومبیل ها 

باقی نمانده است.

K500 بنز
 فروشی نیست

 طبق روایت هایی که درباره ورود نخستین اتومبیل ها به ایران نقل شده، این خودروها بیشتر 
توسط شــاهزاده ها و درباریان به ایران راه پیدا کرده اند و گاهی تاجران و سیاحان اروپایی با 
 K500   هزاران مشقت یکی از همین اتومبیل ها را با خود به ایران آورده اند. داستان ورود بنز
به ایران یک استثناست. این اتومبیل معروف به اتوبان کروزر هدیه هیتلر به رضاشاه است و 
هم اکنون در بنیاد مستضعفان از آن نگهداری می شود. این اتومبیل، هدیه آدولف هیتلر به 
رضاشاه بوده و در زمان خودش گران قیمت ترین خودرو جهان به شمار می رفت. آنطور که صفا 
احمدی، رئیس کمیته کالسیک فدراسیون اتومبیلرانی و یکی از مشهور ترین کلکسیونرهای 
خودروهای کالسیک می گوید هم اکنون فقط یک دســتگاه از این اتومبیل باقی مانده و آن 
هم در ایران است. به گفته صفا احمدی قیمت این اتومبیل لوکس بین 5۰تا 6۰میلیون یورو 
برآورد می شود. گویا کمپانی مرسدس بنز اعالم کرده ایران هر رقمی برای فروش این اتومبیل 
پیشنهاد دهد موزه مرسدس آن را به سرعت پرداخت خواهد کرد اما چه کسی است که نداند 

این اتومبیل یک میراث ملی است و به شدت باید از آن مراقبت کرد.

 بی ام و 518
 سوپر لوكس المانی 

طبق آنچه درباره تاریخچه ورود بی ام و به ایران 
گفته می شــود، این خــودروی آلمانی پس از 
کودتای ۲8مرداد و در سال های پس از ۱33۲ 
توسط »شرکت ماشین های فالحتی« وارد ایران 
شده است. ماجرا از این قرار است که فردی به 
نام مهرام در سال۱۹53میالدی به مونیخ آلمان 
رفت تا در کمپانی ب ام و آموزش ببیند. بعد از 
پشت سر گذاشــتن دوره های آموزشی، ب ام و 
وارد ایران می شود اما مردم روی خوشی به آن 
نشان نمی دهند. قیمت نخستین بی ام و که وارد 
ایران شده بین ۱۰تا ۱۲میلیون تومان بوده و 
حتی افراد مرفه جامعه برای خرید آن اشتیاق 
چندانی نداشتند. شاید به همین دلیل فقط 8 
دســتگاه بی ام 5۱8 به صورت سفارشی از این 

کارخانه آلمانی خریداری می شود. سرنوشت 
بی ام و در ایران با واردات مدل های مختلف مثل 
۱6۰۰، ۱8۰۰، ۲۰۰۰و ۲۰۰۲ بــه کلی تغییر 
کرد و به عنوان یک خودروی سوپرلوکس مورد 
توجه مردم قرار گرفت. از بین این مدل ها، بی ام و 

۲۰۰۲ به واســطه ظاهر جذاب و جمع وجور، 
رانندگی آســان و امکانات خوبی که داشــت 
به ســرعت محبوب شــد و از اوایل دهه5۰ تا 
اواسط دهه6۰ یکی از محبوب ترین خودروها 

برای جوانان بود.

اتوبوس دانماركی
 ماشین مشدی ممدلی

اتومبیل ابتدا به عنوان وســیله ای لوکس، زیر پای 
اعیان و اشــراف بود اما خیلی زود بــه ابزاری برای 
جا به جایی آســان مردم بدل شد. افزایش جمعیت 
و مهم شــدن موضــوع حمل  ونقــل و جا به  جایی 
مردم موجب شد در ســال۱3۰5 تعدادی اتوبوس 
از دانمارك خریده شــود و در همین ســال الیحه 
تاسیس شــرکت اتوبوســرانی به تصویب مجلس 
شورای ملی رســید. به موجب این مصوبه شرکت 
اتوبوســرانی تهــران به دانمــارك واگذار شــد و 
اتوبوس های این شــرکت در ۷خط مشغول به کار 
شدند. به این ترتیب کسب و کار مشهدی محمدعلی 
که از درشــکه چی های قدیمی تهران بــود رو به 
کسادی رفت اما او با تغییر ســبک زندگی مردم و 
اســتفاده روزافزون از اتوبوس که نخستین وسیله 

نقلیه عمومی بود همسو شد و رونق تازه ای به کسب 
و کارش داد. مشــهدی محمدعلی چند دســتگاه 
مینی  بوس خرید و به دلیل حســن برخوردی که با 
مسافرانش داشت به سرعت مشهور شد. ترانه معروف 
 »ماشین مشدی ممدلی«  هم در وصف او خوانده شد 

و خیلی زود بر سر زبان ها افتاد. بنا بر این قشر جدید 
شوفرها که همان گاریچیان ســابق بودند صاحب 
شغل آبرومندانه تری شدند. این تنها تصویری است 
که از ورود نخستین اتوبوس هایی با الستیک توپر به 

خطوط بین شهری ایران باقی مانده است.

SVJ  المبورگینی
 از محمدرضاشاه تا نیكالس كیج

شاید تاکنون درباره المبورگینی هایی که محمدرضاشاه پهلوی از این کمپانی ایتالیایی خرید، 
شنیده اید. یکی از این المبورگینی ها یک SVJ قرمز سوخته مدل ۱۹۷۱ است که کامال سفارشی 
ساخته شده بود. این اتومبیل لوکس به عنوان نخستین مدل رسمی SVJ توسط خود فروچیو 
المبورگینی، رئیس کارخانه المبورگینی به پادشاه ســابق ایران تحویل داده شد. المبورگینی 
با تجهیز این اتومبیل به تایرهای برفی، آن را به شــهر سنت موریس در کشور سوئیس و ویالی 
شخصی محمدرضا پهلوی ارسال کرد. شاه سابق ایران »المبورگینی میورا SVJ« را ۱3میلیون 
لیر خریده بود اما آن موقع، یک میورای اســتاندارد به قیمت 8میلیون لیر ایتالیا خرید و فروش 
می شد. این اتومبیل با یک هواپیمای نیروی هوایی ارتش به ایران وارد شد و در زمان وقوع انقالب 
در کشور بود اما اوایل دهه ۷۰ به شیخ صدیق در امارات فروخته شد و بعدها، نیکالس کیج، بازیگر 
مشهور آمریکایی آن را خرید. کارشناسان بر این باور هستند این ماشین که توسط شاه به شرکت 
المبورگینی سفارش داده شده بود، باارزش ترین المبورگینی دنیاست. گفته می شود المبورگینی 

میورا SVJ هم اکنون در سوئیس به سر می برد.

پنجشنبه

شماره 103
20 آذر 1399 

برای رسیدن به کارگاه و محل احیای خودروهای کالسیک 
از پیچ و خم ها و باغ های اطراف تهران عبور می کنیم. وجود 
چند خودروی عریض و طویل و خوش رنگ و لعاب در حاشیه 
خیابان خیال مان را راحت می کند که به مقصد رسیده ایم. 
فضای داخل کارگاه اما به کلی متفاوت است و هر بیننده را 
به چند دهه قبل می برد. اینجا خبری از خودروهای لوکس 
امروزی نیست. ســمت چپ کارگاه یک کودای قرمزرنگ 
آمریکایی در کنار یک دستگاه فورد سفیدرنگ آرام گرفته و 
سمت راست هم بی ام و مشکی رنگ به اتفاق چند خودروی 
قدیمی دیگر در صف انتظار قــرار گرفته اند تا متخصص ها 

بیایند و بیماری شان را معالجه کنند. پویان ایروانی حدود یک 
دهه می شود که خودروهای کالسیک را به این کارگاه می آورد 
تا زندگی دوباره ای به آنها ببخشد. او از معدود کلکسیونرهایی 
اســت که دنبال زرق و برق خودروهای کالسیک نیست و 
می گوید دنبال خودروهای از نفس افتاده ای می رود که شانس 
چندانی برای ادامه حیات ندارنــد؛ »کار احیای خودروهای 
کالسیک را با خرید یک فورد لینکلن کونتیننتال آبی رنگ 
شروع کردم و یک سال بعد یک موستانگ ۱۹۷3خریدم و بعد 
از آن به اتفاق برادرم این کارگاه را سر و شکل دادیم تا پروسه 
احیای خودروهای کالسیک را به طور متمرکز انجام بدهیم«.

خودروهایی که در نگاه اول اوراقی به نظر می رســند و هیچ گونه 
ارزشی ندارند اما برای مجموعه دارها حکم شیر خفته ای را دارند 
که سرانجام بیدار می شوند و در خیابان ها جوالن می دهند. مثل 
کامارو ۱۹۷۰ که به نسل دوم کامارا تعلق دارد و تنها بدنه آن در 
این کارگاه باقی مانده است. ایروانی می گوید این کارگاه جایی برای 
زنده کردن خودروهایی از این دست است؛ »تصمیم گرفته ایم این 
ماشین را پیچ به پیچ تعمیر و بازسازی کنیم. پروسه خرید قطعات 
آن شروع شده و در حال ورود به کشور اســت و طولی نخواهد 
کشید که این خودرو، شکل و شــمایل اولیه اش را پیدا خواهد 
کرد.« اعمال سلیقه در بازسازی خودروهای کالسیک معنا ندارد و 
گاهی موجب دردسر می شود و خودرو را از حالت استاندارد خارج 
می کند. مجموعه دار تهرانی معتقد است نسل جدید مجموعه دارها 
این علم را پیدا کرده اند که خودروهای کالسیک را نباید براساس 
سالیق شخصی بازسازی کرد اما گرانی بیش از حد قطعات دست 
آنها را بسته است؛ »قطعات خودروهای کالسیک به سختی خریده 
می شود. مثال یک قطعه هزار دالری مثل گلگیر خودرو، گاهی تا 
سه هزار دالر هزینه می برد تا وارد کشور شود. برای همین خیلی ها 
تصور می کنند خودروهای کالسیک مختص افراد پولدار است 
غافل از اینکه گاهی یک خودروی کالسیک همه دارایی افراد است. 
من عده ای را می شناسم که خودروهای به روزشان را فروخته اند 
و برای بازسازی یک خودروی کالسیک هزینه کرده اند. بنا براین 

بازسازی و نگهداری خودروهای کالسیک کار عشق است.«

وقتی طرح تعویض خودروهای قدیمی در کشــور اجرا شــد، 
بسیاری از این خودروها به گورستان خودروهای فرسوده رفتند 
و به عنوان خودروهای اســقاطی به مرگ حتمی نزدیک شدند 
اما ایروانی معتقد است قیمت برخی از همین خودروها حاال به 
چند برابر خودروهای غیراستاندارد امروزی رسیده است؛ »وقتی 
این طرح در ایران اجرا شــد صاحبان خودروهای کالســیک، 
خودروهای شان را با پراید و پژو RD و امثال آنها تعویض کردند، 
غافل از اینکه خودروهای کالســیک در همه جای دنیا به عنوان 
میراث ملی شناخته می شــوند. یکی از درخواست های ما این 
است که سازمان ها و نهادهای مربوطه به کمک مجموعه دارهای 
خودرهای کالسیک بیایند تا روند بازسازی این خودروها آسان تر 
شود. دیدن تولیدات سفید و مشکی کارخانه های داخلی مردم 
را به وجد نمی آورد اما خودروهای خوش رنگ و لعاب کالسیک 
خیابان ها را زیبا می کنند و مردم با تماشای آنها حالشان خوب 
می شود. مثل این کادیالك کروك 6متری که روند بازسازی اش را 
شروع کرده ایم و بعد از اجرای رنگ و تودوزی تماشایی می شود.« 

كاهش زمان بازسازی 
بازسازی با تعمیر خودروهای کالسیک ۲ مقوله 
کامال متفاوت است و باید با مطالعه و با نهایت 
دقت انجام شود تا خودرو به صورت اورجینال 
دربیاید. به همین دلیل تعدادی از کلکسیونرها 
ترجیح می دهند این پروسه نسبتا طوالنی و 
هزینه بر را در کارگاه خودشــان سپری کنند 
و کاری که پویان ایروانی در کارگاهش انجام 
می دهد بیــن مجموعه دارهــای خودروهای 
کالسیک یک بدعت است؛ »یکی از مشکالت 
عمده مجموعه دارهای خودروهای کالسیک 
این است که زمان نسبتا زیادی برای بازسازی 
این خودروها صرف می کننــد. ما خودرویی 
داشته ایم که 5 یا ۱۰و حتی ۱5سال زمان برای 
آن صرف شــده تا به طور کامل بازسازی شود. 
حداقل زمانی که بــرای احیای یک خودروی 
کالسیک صرف می شود چیزی بین ۲ تا 3سال 
است و ما با راه اندازی این کارگاه این زمان را به 
یک سال کاهش داده ایم.« برای بازسازی یک 
خودروی کالسیک گاهی بیش از ۲۰میلیون 
تومان هزینه می شود و از طرفی چون کار کردن 
روی این نوع خودروها سخت است، تعمیرکارها 
معموال به این کار تن نمی دهند یا دســتمزد 

باالیی را طلب می کنند.

ایروانی گرانی سرسام آور دالر را یکی دیگر از موانع بازسازی این نوع خودروها 
می داند؛ »گاهی برای خرید یک پیچ که از نگاه عموم ۱۰هزار تومان هم قیمت 
ندارد بیش از ۲میلیون تومان هزینه می شود. به رغم همه مشکالتی که وجود 
دارد این کارگاه جایی برای بازسازی خودروهای خاص و نایاب است. مثل 
کادیالك کروك مدل ۱۹6۷ که یک دستگاه بیشتر در ایران باقی نمانده و 
۲۰سال است در خیابان ها دیده نشده است. یک دستگاه دوج هم که به دهه 
6۰ تعلق دارد و حس نوســتالژیک را به مردم القا می کند در حال بازسازی 
است و موســتانگ مدل ۱۹66 که در دنیا چند دســتگاه بیشتر از آن باقی 
نمانده. ما در این کارگاه با تنفس مصنوعی، خودروهایی از این دست را در 
درجه اول زنده نگه می داریم و در مرحله دوم آنها را به اتاق عمل می فرستیم و 

در نهایت پس از بهبودی کامل، آنها را راهی خیابان ها می کنیم.«.

باركد را 
اسكن كنید 
و ویدیوی 
این گزارش را 
ببینید
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فیلم گردی9تماشا خانه

  نافرمان
این روزها مستندها و فیلم های 
زیادی در حال عرضه اینترنتی 
اســت. بعضی از این مستندها 
کمتر دیده می شوند، در حالی 
که می توانند به شــدت برای ما 
و خانواده های ایرانی کارســاز 
و مناســب باشــند. مســتند 
»نافرمان« را می تــوان یکی از 
همین دســت آثاری دانســت 
که تازگی ها خبر رســیده که 
ارائــه اینترنتی شــده اســت. 
این مســتند را برای کودکان 
نافرمان ســاخته اند؛ کودکانی 
که تنش های رفتــاری زیادی 
با والدیــن خود دارنــد. گفته 
می شــود که ایران یک میلیون 
کودک نافرمــان دارد که البته 
رفتار بــا آنها نیاز بــه قلق های 
خاصی دارد. این مستند دقیقا 
در همین حوزه شــکل گرفته 
و می خواهــد نکته هایــی را به 
والدین گوشزد کند. مستند در 
موسسه اومافیلم ساخته شده که 
محصول سازمان اوج محسوب 
می شــود. این مســتند را امیر 
منیری کارگردانی کرده است. 
در ایــن مســتند، روایت هایی 
درست از رفتار به قاعده والدین 
با کودکان نافرمان را مشــاهده 
خواهیم کــرد؛ رفتارهایی که 
باعث می شود تربیت این دست 
بچه ها، به دور از هر خشــونتی 
اتفــاق بیفتــد. تهیه کننــده 
این مســتند نیز ســیدجمال 
عودسیمین است. برای دانلود 
و تماشــای آن می توانیــد به 
ســایت های وی اودی مراجعه 
کنید. بــه نظر می رســد این 
دســت مســتندهای آموزشی 
و اجتماعی، در ســبد فرهنگی 

خانوارها جای شان خالی است.

  لیگ عدالت تاریک
یکی از بهترین انیمیشــن های 
تولید شــده در ســال 2020 را 
»لیــگ عدالت تاریــک: جنگ 
آپوکالیپس« می دانند. این انیمه 
در ژانــر اکشــن علمی-تخیلی 
طبقه بندی شده است. انیمه را 
کمپانی برادران وارنر ســاخته 
است. داســتان آن هم بر اساس 
شخصیت کمیک بوکی »دارک 
ساید« اثر گئوف جانز کار شده 
اســت. کارگردانی آن نیز با مت 
پیترز و کریستین ســوتا بوده. 
نام شــخصیت اصلی انیمه جان 
کنستانتین است. اما در ابتدای 
انیمه می بینیم که معشوقه اش از 
چیزی نگران است. این انیمه در 
ادامه انیمه دیگری که در ســال 
2017 ساخته شده، شکل گرفته 
است. جان و معشوقه اش به لیگ 
جدید عدالت دعوت می شــوند. 
آنها بــه جلســه ای می روند که 
سوپرمن تشکیل داده. اما متوجه 
می شــوند که باید به سیاره ای 
به نام آپوکالیپس حمله کنند و 
علیه شــخصیت بد انیمه که در 
آنجا زندگی می کند، اقدام کنند. 
اما دارکســاید متوجه نقشه ها و 
تکنیک های آنهــا از طریق یک 
سایپورگ می شود. آنها به سیاره 
مذکور می روند تــا با ابرقهرمان 
بد قصه مبارزه کنند، اما او برای 
قهرمانــان انیمه خــواب بدی 
دیده است و از خیلی چیزها هم 
خبر دارد. به یاد داشــته باشید 
که این انیمه برای بزرگســاالن 
تدارک دیده شده و ممکن است 
صحنه های زد وخــورد آن برای 

نوجوانان جالب نباشد. 

تربیت كودكان نافرمان

سوپرمن و دیگران

پنجشنبه
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    از احواالت این روزهای خودتان بگویید. بعد 
از ابتال به كرونا، حال عمومی تان چطور است؟

اوایل امسال به ویروس کرونا مبتال شدم. مدتی در خانه ماندم و 
به لطف خدا و با پرستاری عزیزم حالم خوب است. البته همانطور 
که می دانید من یک تجربه حمله قلبی و در ادامه سکته مغزی 
را در روزهایی سخت و پراســترس در صحنه تئاتر داشتم. هر 
دوی این اتفاق با هم افتاد و باعث شد حتی مدتی قدرت تکلم 
نداشته باشم که به مرور زمان بهتر شدم. این اتفاق از سال۸۸ 
مســیر زندگی و نگرش مرا تغییر داد. این حادثه برای من یک 
اتفاق مسرت بخش و خوشایند بود؛ به خاطر اینکه باعث شد نگاه 
و دیدگاهم نسبت به بسیاری از مسائل تغییر کند و به من اجازه 

داد تا بتوانم طور دیگری به زندگی نگاه کنم.
    كرونا را چطور شكست دادید. از این تجربه 

سخت بگویید.
بله بعد از ســکته، کرونا را هم شکســت دادم. کسی که مبتال 
نشــده نمی داند کرونا چه بیماری ســختی اســت و واقعا این 
ویروس سخت دست به عصایم کرده و هنوز در خانه قرنطینه ام. 
هم اکنون حالم بد نیســت اما بقایــای کرونا هنــوز در جانم 
مانده است. من بیشتر از کســی که هنوز به این بیماری مبتال 
نشــده، می ترســم؛ چون طول درمانش را گذراندم و فهمیدم 
عجب بیماری سختی اســت. از همین جا از مردم عزیز مجددا 
درخواســت می کنم تا کرونــا را جدی گرفتــه و پروتکل های 
بهداشــتی را رعایت کنند. جدی نگرفتن آن باعث لطمه زدن 
به دیگران می شود. جمله   معروفی است که می گوید »من برای 

سالمتی شما ماسک می زنم. « پس بیاید برای سالمتی خود و 
دیگران ماسک بزنیم.

    در چند ماه اخیر كه شــیوع ویروس كرونا 
محدودیت های اجتماعی بی ســابقه  ای ایجاد 
كرده و بسیاری از فعالیت های فرهنگی و هنری 
تعطیل شدند، هنرمندان زیادی متضرر شدند. 
به نظر شــما راه برون رفت از این بحران حداقل 
برای هنرمندان چه می تواند باشد؟ اكران آنالین 
فیلم های ســینمایی، سینما ماشین، پخش از 
شــبكه نمایش خانگی و...  می تواند به صنعت 

سینمای ایران كمک كند.
من معتقدم پخش فیلم ها به صورت آنالین چندان موفق نبود. 
در این زمینه اظهارنظر خاصی ندارم اما گویا قرار است در حوزه 
تئاتر هم این تجربه  صورت بگیــرد و تئاترها به صورت اینترنتی 
پخش شوند. بدون شــک هر اقدامی که تئاتر را در این روزهای 
بحرانی، دوباره زنده کند ارزشمند است. اما باید درنظر داشت که 
آیا در کشور ما زیرساخت های اجرای آنالین تئاتر وجود دارد؟ 
خیلی از کشورها پیش از شیوع ویروس کرونا تجربه تئاتر آنالین 
را داشته  اند اما در کشور ما این کار جدید است و ممکن است در 
مسیر با مشکالتی روبه رو شود. اما به این اتفاق خوشبین هستم 

و امیدوارم راهگشا باشد.
    با وجود فشــار اقتصادی و استرس كرونا، 
به نظرتان اجرای تئاتر آنالین با مضمون مسائل 
روز و ژانر طنز یا كمدی می تواند در خوب كردن 

پای صحبت های بهروز بقایی؛ بازیگر،كارگردان و 
فیلمنامه نویس

بعد از سكته، كرونا را 
هم شكست دادم

صدای خاص و آشنای او نوستالژی دهه شصتی هاست؛ كسی كه برای كودكان 
دیروز خاطرات خوشی را به جای گذاشته است؛ از سریال »دنیای شیرین« گرفته 
تا »دنیای شیرین دریا« و »جور دیگری باید دید«. بهروز بقایی، بازیگر، كارگردان 
و فیلمنامه نویس، دانش آموخته رشــته بازیگری و كارگردانی است. بقایی با 
بازی در نمایش هایی مانند »یک دقیقه ســكوت« و »تنها راه ممكن«، »قرمز و 
دیگران«، »ایوانف« »هاملت با ساالد فصل« و مجموعه های دنیای شیرین دریا، 
»همسران«، »خانه سبز«، »سرزمین سبز« و...  برای تماشاگران تئاتر و تلویزیون شناخته شده است. این 
هنرمند ۶۷ ساله خیلی خوب بلد بود مشكالت اعضای خانواده را در صمیمیت ها و یكدلی آنها ذوب كرده 
و سریال های جذاب بسازد. از آخرین فعالیت های تلویزیونی  اش می توان كارگردانی سری دوم مجموعه 
»بازهم زندگی« را نام برد. البته او مدتی است به علت بیماری كم كار شده اما در دل آرزوی ساخت برنامه ای 

جذاب برای نسل جدید را دارد. با ما همراه باشید تا بخش هایی از صحبت های او را بخوانیم.

حال مردم مؤثر واقع شود؟الناز عباسیان
بله، البته اگر با مضمون طنز اجتماعی همراه باشــد مردم هم 
اســتقبال خواهند کرد. کما اینکه هنر تئاتــر مخاطبان خاص 

خود را دارد.
    به عنوان یک فیلمساز باســابقه تلویزیون 
وضعیت برنامه های فعلی صدا وسیما را در این 
شرایط جامعه چگونه ارزیابی می كنید؟ چرا مثل 

سریال های دهه های گذشته ساخته نمی شود؟
من بیشتر شبکه نمایش نگاه می کنم ولی معتقدم ایراد کار در 
برنامه ریزی فرهنگی شبکه هاست. متأسفانه ما فراموش کرده ایم 
که به یک برنامه ریزی فرهنگی برای گروه های مختلف نیاز داریم، 
این برنامه ریزی حتما نیازمند فکر، ذهنیت و تسلط است. مشکل 
دیگر که باعث این اتفاق شــده، این است که هم اکنون کسانی 
که وارد به کار نیستند بر سر کار حضور دارند، درصورتی که در 
گذشته افراد باتجربه  ای بر سر کار بودند ولی متأسفانه االن این 

تجربه زیاد نیست.
    به برنامه ریزی فرهنگی برای گروه های مختلف 
اشاره كردید و ما یاد ســریال دنیای شیرین و 
دنیای شیرین دریا افتادیم. چرا دیگر اینگونه 
سریال های متناســب با گروه كودك و نوجوان 

ساخته نمی شود؟
دلیل استقبال مردم از این سریال ها تالش و کوشش سازندگان 
آن و بازی صادقانه و سالم عوامل بود. االن برای کودکان کارهایی 
در تلویزیون می شــود اما کافی و درخور این نسل نیست؛ مثل 
همین خاله ها و عموهایی که می بینید اما خیلی کارهای بهتر 
از این می شود کرد. ما با کودکان درست تا نمی کنیم. کودکان 
غذای فرهنگی مفصل تــری می خواهند. کــودکان را جدی 
نمی گیریم. باید برای این گروه ســنی سریال های اختصاصی 
بسازیم؛ مثال آن زمان قرار بود دنیای شیرین در تمام ایران ادامه 
پیدا کند و همینطور جلو برویم؛ مثال »دنیای شیرین جیران« را 
بسازیم که برای آذری زبان های عزیز بود یا مثال »دنیای شیرین 
صحرا« و... که برای تمام قومیت ها و شهرها قرار بود بسازیم اما 
شبکه کودک و مدیران آن با طرح ما موافقت نکردند و دیگر تیم 

ما از هم جدا شــد و امکان ادامه کار وجود نداشت. جای خیلی 
از کارها در تلویزیون خالی است. وقتی به برنامه سازی ها توجه 
می کنم نیاز به خانه تکانی جدی به چشم می آید که از لختی و 
بی حرکتی دربیاید؛ چرا که پیش از این شــاهد نیروی محرکه 
ویژه ای در برنامه های تلویزیونی بودیم و رادیو و تلویزیون ما این 

روزها هم به این بالندگی و طراوت نیازمند است.
    ماندگارترین و دوست داشتنی ترین نقشی 
كه بازی كرده  اید كدام اســت؟ از دید شما و از 

دید مردم.
دنیای شــیرین دریا هــم برای مــردم و هم برای خــودم اثر 

قابل قبولی بود.
    هم اكنون مشغول كار جدیدی هستید؟

حس می کنم آثــار کرونا هنــوز در ذهنم باقی مانده اســت و 
هم اکنون نمی توانم کاری انجام دهم و فعال در منزل هستم و در 

خانه قرنطینه ام. فیلم تماشا می کنم و گاهی کتاب می خوانم.
    پیشــنهاد كتاب یا فیلم خاصــی دارید تا 
مخاطبان ما در روزهای بیشــتر ماندن در خانه 

سراغ شان بروند؟
کتاب های ادبیــات کهن ما از جمله شــاهنامه فردوســی از 
کتاب هایی  هســتند که هر ایرانی باید بخواند. درباره فیلم اما 

پیشنهاد خاصی ندارم.
    شــما اهل نوشتن   هســتید و اشعار زیادی 
ســروده  اید. این فرصت قرنطینــه خانگی اثر 

جدیدی از شما به جا گذاشته است؟
نه. مدتی است که شعر تازه ای نگفته ام. فعال از کار بیکار شده ایم 

و خانه نشین هستیم، تا ببینیم بعدا چه خواهد شد.
    اجازه بدهید كمــی فضای گفت وگو را تغییر 
داده و از فرزند هنرمندتان بپرسیم. آقای بهرنگ 

بقایی چه می كند؟
پسرم بهرنگ چند سال پیش ازدواج کرده و از فرانسه به ایران 
آمده است. ما مانند دو دوســت در کنار هم هستیم و گاهی در 
کارها همکاری داریم. بهرنگ نوازنده، نقاش و نویســنده است. 
البته شاید در جریان باشــید که بهرنگ فرزند دختر زنده یاد 

استاد مرتضی احمدی هم هســت و قرار است کارهای زیادی 
برای پدربزرگ هنرمندش انجام دهد.

    آقای بقایی! نوه دار هم شده  اید و گویا این بچه 
حالتان را خیلی خوب می كند؟

بله. نوه عزیزم یونا تقریبا  2ســاله است و ارتباط خیلی خوب و 
صمیمی ای با او دارم. بچه ها همیشه برای من در اولویت بوده اند؛ 
فرق نمی کند بچه، نوه ام باشد یا بچه فامیل یا بچه های همسایه 
و دیگر بچه های ایران. از زمانی که به یاد دارم برای بچه ها وقت 
زیادی صرف می کردم و کار کردن برای بچه ها برایم لذتبخش 

و زیبا بود.
    پس با این حساب باید منتظر یک كار جدید از 

شما در حوزه كودك و نوجوان باشیم؟
از تلویزیون که هیچ خبری نیست اما دوست دارم دوباره برای 
تلویزیون کارهایی بسازم مثل ســریال »نوعی دیگر«یا دنیای 
شیرین دریا؛ واقعاً جای چنین کارهای خانوادگی ای در تلویزیون 
خالی است. تأکید می کنم اگر بخواهم فیلم یا سریال جدیدی 

بسازم بدون شک در ژانر کودک و نوجوان خواهد بود.
    شنیده  ایم در خصوص ساخت فصل دوم دنیای 
شیرین دریا از شما دعوت به همكاری شده است؟
صحبت هایی شــده اما مثل خیلــی از کارها، جدی نیســت. 
امیدوارم هرچه زودتر چنین کارهای نوســتالژیکی فصل های 

جدید و امروزی داشته باشند.
    كار جدیدی به شما پیشنهاد شده است؟

کاری پیشنهاد شده و داســتانش درباره خانه سالمندان است. 
هم اکنون فیلمنامه اش را می خوانم. اگــر حضور در این پروژه 
را بپذیرم یکــی از نقش های اصلی این فیلم ســینمایی را ایفا 

خواهم کرد.
    بزرگ ترین سرمایه زندگی تان بعد از چنددهه 

فعالیت هنری چیست؟
یک سری داشته ها که از جوانی با خودم بود و کمک به رشد من 
کردند جزئی از سرمایه های من هستند. امیدوارم قدر زحمات 
بقایــی را بدانند. همچنین بــودن در قلب مردم هم ســرمایه 

بزرگی است.

معرفی بهترین سریال های خارجی سال۲۰۲۰ كه حتما باید ببینید

بازار داغ سریال ها 
این روزها كه توصیه به خانه ماندن می شود و شب ها هم محدودیت های تردد در شــهر ادامه پیدا كرده یكی از 
گزینه های سرگرمی، تماشای فیلم و سریال است. به همین منظور در این شماره فهرستی از بهترین سریال های 
خارجی ســال ۲۰۲۰ را برای شــما آماده كرده ایم. این فهرست، مجموعه ای از ســریال ها با ژانر های مختلف را 
دربرمی گیرد؛ برخی از آنها فصل های جدیدی از سریال های محبوب گذشته هستند و برخی دیگر تالش می كنند 
ادامه  فیلم هایی باشــند كه كارگردانان آنها را ادامه نداده اند. شما می توانید این ســریال ها را با دوبله فارسی از 

پلتفورم های تماشای آنالین فیلم نگاه كرده و لذت ببرید.

عالقه مندان دنیای فیلم و ســریال حتما اسم سریال 
»بریکینگ بد« را شــنیده اند. این ســریال بی نظیر 
طی ۵فصل جذاب مــا را با یک معلم شــیمی، چند 
خرده فروش مواد مخدر، افســر پلیــس، مالک یک 
رستوران زنجیره ای و وکیلی که برای مجرمان وکالت 
می کند همراه کرد. پس از موفقیت های این سریال، 
خالقان آن تصمیم گرفتند پیش درآمدی بر اســاس 
زندگی کاراکتر وکیل داســتان بسازند؛ وکیلی که از 
جیمز مک گیل به ساول گودمن تبدیل می شود. فصل پنجم و ماقبل آخر سریال 
»بهتره با ساول تماس بگیری« همچون گذشته نقطه اوج نویسندگی، کارگردانی و 
بازیگری را به رخ مدعیان می کشد. تماشای این سریال پیشنهاد اول ما به شماست.

 بهتره با ساول تماس بگیری
مینی ســریال تلویزیونی »پری میســون« بر 
اساس کاراکتری به همین نام )خلق شده توسط 
ارل استنلی گاردنر( ساخته شده است. داستان 
این ســریال در مورد وکیل مدافعی به نام پری 
میسون است که در دهه19۳0 در لس آنجلس 
زندگی می کند؛ شــهری که در حال رشــد و 
شکوفایی اســت، اما باقی کشور، همچون پری 
میسون، درگیر آسیب روحی پس از رکود بزرگ 

به سرمی برند. در این بین، او برای پرونده احساسی یک کودک ربایی استخدام 
شده است و ما شاهد تحقیقات او هستیم. متیو ریس، جولیت رایلنس، کریس 
چاک، شــیا ویگهام و تاتیانا مازالنی از بازیگران اصلی این سریال هستند. 

عالقه مندان به سریال های معمایی این سریال را حتما دنبال کنند.

 پری میسون

سریال »منطقه نیمه روشــن« مجموعه ای آنتولوژی 
اســت که با مضامین درام، فانتزی، ترســناک، علمی 
تخیلی و تریلر توسط جوردن پیل و سیمون کینبرگ 
ساخته شده است. هر قســمت از این سریال داستانی 
در مورد موضوعاتی مانند رویدادهای ماوراءالطبیعه، 
نژادپرستی، شایعه و هجوم بیگانگان را روایت می کند 
و هرکدام از آنها پیچ وتابــی در دل ماجرا دارد. به دلیل 
آنتولوژی بودن و نداشــتن هیچ شخصیت ثابتی، این 

سریال برای هر قسمت شامل تعداد زیادی بازیگر مهمان می شود که بعضی از آنها 
در چند قسمت مختلف و در نقش های متفاوت ظاهر شده اند. این سریال در ایران با 

نام »برزخ« نیز شناخته می شود.

 منطقه نیمه روشن

ســریال »دووم پاترول« مجموعــه ای ابرقهرمانی در 
ژانر درام اســت که با الهام از گروهی خیالی به همین 
نام اثر دی سی کامیکس ساخته شده است. گروهی از 
ابرقهرمان های یاغی که قدرتشان را با تحمل رنج های 
روحی و جســمی و از شــرایط تراژیک زندگیشــان 
به دســت آورده اند، تحت هدایت دکتر دیوانه ای به نام 
چیف متحد می شــوند تا ماموریت هایــی را به انجام 
برسانند که باعث می شود خودشان را بهتر بشناسند. 

فصل اول ســریال به ســرعت مورد توجه مخاطبان قرار گرفت و لقب عجیب ترین 
ابرقهرمانان دی ســی برای آنها انتخاب شد. شخصیت های این سریال روبات من با 
بازی برندن فریزر، نگاتیو من با بازی مت بومر، االستی وومن با بازی ایپریل باولبی 

و... همراه است.

 دووم پاترول

سریال اکشــن درام »هانا« داستان یک دختر 
نوجوان منحصربه فرد را روایت می کند. هانا به 
همراه پدرش اریک، تنها مــردی که تابه حال 
دیده، در منطقه ای دورافتــاده در جنگل های 
لهستان زندگی می کند. اریک 1۵ سال قبل زنی 
باردار را برای یکی از پروژه های CIA جهت خلق 
ابرسرباز استخدام کرده بود اما زمانی که عشقی 
میان آنها شــکل می گیرد، او به همراه بچه که 

همان هاناست، فرار می کند .CIA این پروژه را لغو می کند و دستور می دهد 
تمام بچه های تولیدشده کشته شوند و این شروع ماجرای هیجان انگیز سریال 
است. چیزی که باعث جذابیت بیشتر سریال شده رابطه هانا با پدرش است که 
به لطف هنرنمایی کینامن خیلی جذاب و درگیرکننده به نمایش درمی آید.

 هانا
سریال »آنچه در سایه ها  انجام می دهیم« مجموعه ای 
در ژانر کمدی ترســناک به تهیه کنندگی جامین 
کلمنت و تایکا وایتیتی است. داستان سریال در مورد 
چند هم اتاقی خون آشام است که در شهر نیویورک 
زندگی می کنند. نــادور، الزلو و ناجا ۳خون آشــام 
سنتی هستند و کولین رابینســون نیز موجودی 
اســت که در عوض خون، انرژی و روحیه شما برای 
زندگی را می مکد. در کنار این، موجودی فراطبیعی 

به نام گی یرمو نیز زندگی می کند که قدرت های عجیب وغریبی دارد. سریال های 
انگشت شماری توانسته اند در سال 2020 شادی و نشاط بیشتری نسبت به آنچه 
در سایه ها انجام می دهیم ارائه دهند. این مجموعه در فصل اول به قدری قدرتمند 
ظاهر شد که خیلی زود می شد حدس زد برای فصل های بعدی تمدید خواهد شد.

مجموعــه تلویزیونی »توطئه علیــه آمریکا« 
مینی ســریالی در مورد تاریخچه ای خیالی از 
آمریکاســت که از دریچه چشمان خانواده ای 
یهــودی از طبقــه کارگــر در نیوجرســی 
روایت می شــود. ایــن خانواده شــاهد ورود 
چارلز لیندبــرگ، قهرمان هوانــوردی و یک 
پوپولیســت بیگانه هراس، به دنیای سیاست و 
ریاست جمهوری و متعاقب آن، هدایت ملت به 
سمت فاشیسم هستند. البته تمام سریال خیالی نیست و بخش هایی از آن 
بر اساس واقعیت ساخته شده است. یوید سیمون و اد برنز با اقتباس از رمان 
فیلیپ روث مجموعه ای برای شبکه اچ بی او ساخته اند که مخاطب را مجذوب 
خود می کند. آنها کاری می کنند که شما در اعماق فضای خلق شده، جایی 
که آمریکا به طور کامل درگیر جنگ جهانی دوم شده است، غوطه ور شوید.

 آنچه در سایه ها انجام  می دهیم
 توطئه علیه آمریكا

سریال »تاریک«یا »دارک« مجموعه ای در ژانر علمی تخیلی با مضامینی 
فراطبیعی است که توسط باران بو اودار و یانتیه فریز ساخته شده است. این 
سریال در ۳فصل، داستانی پیچیده در مورد مفهوم زمان و مکان، بهشت و 
جهنم، فرشته و شیطان، آدم و حوا و آغاز و پایان روایت می کند و بر خالف 
ســریال هایی که پایان رضایت بخشــی ندارند، به خوبی توانست داستان 
پرکاراکتر خــود را پایان دهد. نکته تمایز ســریال »تاریک« فضاســازی، 
قصه پردازی و توجه به جزئیات ظریف است. داستان آن قدر پیچیده است که 
شاید فکر کنید درک ماجرا عماًل غیرممکن است. فصل سوم سریال توانسته 

روند تکامل 2فصل قبلی را ادامه داده و با یک پایان خوب، نظر مخاطبان و حتی منتقدان را جلب کند.

  تاریك

سریال »آخرین رقص« مجموعه مستند تلویزیونی در مورد 
تالش های مایکل جردن و دیگر بازیکنان تیم شــیکاگو بولز 
برای ششمین قهرمانی در ان بی ای است. این سریال شامل 
تصاویر و ویدئوهایی دیده نشده از فصل 1997-9۸ مسابقات 
بسکتبال ان بی ای  است و حدود 90نفر از شاغالن این حرفه 
طــی مصاحبه هایی در آن حضــور دارند. نکتــه مثبت این 
مجموعه جایی برجسته می شود که حتی کسانی که چیزی 
از بازی بسکتبال نمی دانند نیز از تماشایش لذت خواهند برد. 
مایکل جردن عالوه بر شخصیت اصلی، به  واسطه شرکت »جامپ 2۳« به عنوان تهیه کننده 
نیز در سریال حضور دارد. روح مبارزه طلبی او در بازی به خوبی در طول سریال به تصویر 

کشیده شده و همین مسئله برای مخاطب جذاب است.

 آخرین رقص

مینی سریال »خانم آمریکا« 
داســتان واقعــی ظهــور 
فمینیسم را از نگاه زنی به نام 
فیلیس شلفلی )با بازی کیت 
بالنشت( روایت می کند. او در 
دهه1970 با بــه راه انداختن 
چندین کمپین سعی داشت 
مخالفتش بــا جنبش برابری 
حقوق زنان و قانونی شــدن ســقط جنین را اعالم کند. از 
دیگر بازیگران این ســریال می توان به رز بیرن، اوزو ادوبا، 
الیزابت بنکس، مارگو مارتیندال، تریسی آلمن و آری گرینر 
اشاره کرد. تیم بازیگران این فیلم عملکرد موفقی داشته اند 
و هرچند در ابتدای فرایند تولید مدیریت این تیم دشــوار 
به نظر می رسید اما سازندگان مجموعه به خوبی توانسته اند 
شخصیت زنان ترقی خواه چنددهه قبل را به تصویر بکشند.

 خانم آمریكا
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برمیگردم
اجازه بدهید که تک آهنگی دیگر 
از آرمان گرشاسبی معرفی کنیم؛ 
به نام »برمی گردم«. گرشاسبی 
را از گروه چارتار و قطعه ماندگار 
»باران تویی« به یــاد بیاورید. 
او و گروهــش غالبا موســیقی 
ســنتی ترکیبی کار می کنند؛ 
شاید بشــود گفت سنتی-پاپ. 
آهنگ های گرشاســبی معموال 
خوش ســاخت اســت و به دل 
می نشیند، از جمله همین قطعه 
برمی گردم. این قطعــه، تیتراژ 
فیلم سینمایی »ناگهان درخت« 
صفی یزدانیان و به تهیه کنندگی 
پیمــان معــادی اســت. حاال 
موزیک ویدئوی این قطعه را هم 
پیش رو داریــم و خود فیلم هم 
که درگیر اکران آنالین اســت. 
ترانه سرای این اثر احسان حائری 
بوده و اشــکان آقبــرون و نوید 
زمردی هم که آهنگســازی اش 
را عهــده دار بوده انــد. قطعــه، 
رویکــردی عاشــقانه و ترانه ای 
خاص دارد که با صدای خواننده، 
حسابی جفت وجور شده است. 
در متن این ترانــه می خوانیم: 
»غرق غربتم لحظــه لحظه هر 
دقیقــه ای/ که بی تو طی شــود 
خسارت اســت/ اگرچه خانه در 
اسارت اســت/ بمیرم که بی من 
چه ُجوری کشیدی/ به َچشمت 
چه دیــدی/ برمی گــردم کمی 
بمان، برمی گردم/ حتی زخمی 
و نیمه جــان، برمی گردم/ حتی 
اگر فرشــته ات، اهریمن شد/ از 
دستش سرنوشِت ما، پوسیدن 
شد/ بمیرم که بی من، چه ُجوری 
کشیدی/ به َچشمت چه دیدی، 
چه زهری چشیدی/ من اقیانوس 
رنج و کــوه دردم/ اگــر دیگر به 

سویت برنگردم...«

رفاقتناکوک
موسیقی شــرق همیشــه برای 
موزیســین ها  و  آهنگســازان 
الهام بخش بوده و معموال ســعی 
کرده اند که از فلسفه و رویکردهای 
آن، در قطعه هــا و آلبوم هــای 
مختلف ســود ببرنــد. در ایران 
هم این قضیه مســبوق به سابقه 
بوده و هست. آخرین آلبومی هم 
که با این رویکرد منتشــر شــده، 
آلبوم رفاقت ناکوک اســت. گفته 
می شــود که این آلبوم بر اساس 
منابع صدایی موســیقی شرق و 
البته با نگاه و رویکرد آهنگسازی 
موزیک معاصر اســت. این اثر در 
واقع نوعی دونوازی پیانو است که 
توسط کارگاه موسیقی نشر یافته 
است. پوریا خادم پیانو میکروتنال و 
سروش محمدی هم پیانوی کوک 
کالسیک این اثر را نواخته اند. پوریا 
خادم درباره اثری که تازه منتشر 
کرده اند، چنین نوشــته اســت: 
»موســیقی این آلبــوم برگرفته 
از طرح هــا و ایده پردازی هایی بر 
اســاس منابع صدایی موســیقی 
شــرق برای بداهه نــوازی با نگاه 
آهنگســازی موســیقی معاصر 
است برای دو پیانو؛ یکی با کوک 
تعدیل شده کالســیک و دیگری 
کوک میکروتنــال که در آن تمام 
می بمل ها )ردیزها( و تمام البمل ها 
)سل دیزها(، یک چهارم پرده باالتر 
کوک شده اند؛ همینطور سی بکار 
اکتــاو پنجــم یک چهــارم پرده 
پایین تر کوک شــده است«. این 
آلبوم قطعاتی به نام عقیده تضاد،  
کلنجار ثابت، رزم رنگ، دشــت 
در دست، نقش بی فرض، اصالت 

دورگه و ... را شامل می شود.

اقیانوس رنجم

گوش  های شرقی

پنجشنبه
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3پیشنهاد آشپزجوان 
برای تهیه غذاهای رژیمی

خوشمزه 
الغر شوید

اگرقصدداریدوزنتانراکمکنیداماشكمووخوشخوراک
هستیدنگراننباشــید.همهدرهارویشمابستهنیستو
میتوانیدباغذاهایخوشــمزهوجذابیكرژیمالغریو
ســامتیبگیرد.ایننكتهراازدستورهایآشپزجواناین
هفتهماندریافتهایمومیخواهیمباشمابهاشتراکبگذاریم.
شادیمیرعباسیمتولدمهرماهسال۱۳۶۳استودراین
زمینهحرفبرایگفتنزیاددارد.اودارایمدرککارشناسی
مدیریتفرهنگیازدانشگاهسورهاستودورههایآموزشی
هتلداریرادرمجموعههتلهایهماگذراندهاست.همچنین
دارایمدرککارشناسیارشدمدیریتجهانگردیازدانشگاه
تهراناستودورههایکاملآشپزیوقنادیرادرسازمان
فنیحرفهایکشورآموزشدیدهاست.میرعباسی،حدود
۱۰سالاستکهبهشــیوهایتخصصی،دورههایمختلف
آشپزیراگذراندهومدارکگوناگونیدر
اینزمینهکسبکردهاست.اونزدیك
به۶سالسمتمدیریتتشریفاتیكی
ازبزرگترینکارخانجاتموادغذایی
کشوررابرعهدهداشتوچندینسال
استکهمدرسآشپزیتخصصی
درحوزهآشپزیسامتاست.
اینآشــپزجوانهماکنون
بهمدت۲سالاستکهدر
زمینهخلقوابداعانواع
دستورالعملهایآشپزی
درزمینه»سبكغذایی
کتوژنیك«یاهمانسبك
سامتفعالیتمیکندو
درصفحهاینستاگرامخود،
آموزشاینسبكجدیدغذایی
رابهگونهایشیواوروانانجام
میدهد.حالبهپیشنهاداین
آشپز،۳دستورغذایسامت

رامرورمیکنیم.

سحر  غفوری 

ساالد كلم كیل با مرغ

دیپ مكزیكی آووكادو ساالد استیك و اسفناج

با اپلیكیشن رژیم بگیرید!
برای داشتن رژیم غذایی مناسب و رسیدن به 
شرایط ایده آل باید اطالعات درستی درباره 
وضعیت تغذیه و میزان کالری آنها داشت. 
اپلیکیشــن های کالری شمار به شما کمک 
می کند تا با کنترل کالری هــای دریافتی 
و مصرفی، در راه حفظ یا رســیدن به وزن 
ایــده آل گام بردارید. این اپلیکیشــن ها بر 
پایه مشــخصات فردی ماننــد وزن فعلی، 
قد، ســن، ســابقه بیماری های احتمالی، 
میزان فعالیت بدنی روزانه و... وزن مناسب 
برای شما را تعیین می کند. با دنبال کردن 
برنامه های کالری شــمار، اپلیکیشــین تا 
رسیدن به تناســب اندام همراهتان خواهد 
بود. همچنین با برنامه کالری شــمار آداب 
تغذیه صحیح را یــاد می گیرید و به راحتی 
ســبک زندگی تان را تغییر خواهید داد؛ در 
نتیجه برای همیشــه ســالم خواهید بود. 
شما می توانید با یک جســت وجوی ساده 
در اینترنت برنامه کالری شــمار مورد نظر 
خود را پیدا کرده و نصب کنید. برای نمونه 
اپلیکیشن کالری شمار »کرفس« یک رژیم 
آنالین الغری و چاقی است و همیشه همراه 
شماســت. با این اپلیکیشــن هیچ غذایی 
حذف نمی شود بلکه تنها مقدار آنها کنترل 
می شود. کرفس میزان کالری موردنیاز شما 
را بــرای تثبیت وزن به شــما می دهد. این 
امکان کرفس رایگان اســت و برای کسانی 
مناسب اســت که در وزن ایده آل قرار دارند 
و تنها می خواهنــد وزن فعلی خود را حفظ 
کنند. تقریبا هــر غذایــی در کرفس پیدا 
می شــود و به راحتی با وارد کردن غذاهای 
خودتان می توانید کالری های روزانه خودتان 
را محاسبه کنید. همچنین غذاهای موجود 
در کرفس با واحدهای غذایی مختلف مثل 
گرم، قاشق، لیوان و...  قابل اضافه شدن است 
که کاربری اپلیکیشن را برای کسانی که در 

خانه ترازوی آشپزخانه ندارند آسان می کند. 
اگر به بخش تعیین هــدف بروید می توانید 
برای کاهش یا افزایــش وزن هدف گذاری 
کنید و برنامه به شما کالری مناسب را اعالم 
می کند که با رعایت آن می توانید به راحتی 
به وزن موردنظرتان برسید. کرفس همچنین 
با ارائه انواع دســتور غذای رژیمی می تواند 
به عنوان اپلیکیشــن آموزش آشپزی شما 
هم مورد استفاده قرار گیرد. دستورغذاهای 
موجود در کرفــس، همه غذاهای ســالم 
هستند و در دسته بندی های غذای گیاهی، 
حاوی مرغ، دریایی، حاوی گوشــت، دسر، 
ساالد، ســوپ و نوشــیدنی قرار گرفته اند. 
همچنین با اســتفاده از تمرینات ورزشی 
کرفس، رسیدن به تناســب اندام در خانه 
بسیار آسان خواهد بود. تمرین های ورزشی 
کرفس شــامل دو دســته کلی تمرینات 

بدنسازی و تمرینات خانگی است.

تنوع ساالد و سس ساالد می تواند جذابیت یک رژیم غذایی را تضمین کند  یا برعکس عدم تنوع ساالد 
می تواند یکی از دالیل اصلی عدم موفقیت در رژیم الغری شما باشد. یکی از این ساالد ها با کلم کیل و مرغ 
تهیه می شود. کلم کیل یکی از اعضای خانواده کلم هاست که به الغری، سم زدایی از بدن و مقابله با پوکی 

استخوان کمک زیادی می کند. این کلم برگ سبز پررنگ یا بنفش داشته و سرشار از ویتامین آ است. 

احتماالً تا به حال نام دیپ را زیاد شنیده اید، اما شاید دقیقاً 
ندانید دیپ و ســس چه تفاوت هایی با هم دارند. یکی از 
اصلی ترین تفاوت های دیپ و سس در این است که برای 
اســتفاده از دیپ باید غذا یا هر نوع خوراکی را داخل آن 
فرو کرده و ســپس میل کرد، در واقع دیپ به غذا اضافه 
نمی شــود، بلکه غذا به دیپ اضافه می شود، ولی معموالً 
سس روی غذا یا ساالد و خوراکی ریخته می شود. دیپ ها 
معموالً در کنار انواع فینگرفودها، اسنک ها، و میان وعده ها 
سرو می شــوند. »گواکاموله« یک دیپ یا سس مکزیکی 
اســت که پایه اصلی آن را آووکادو تشــکیل می دهد و 
به عنوان یک مزه در کنار انواع چیپس و سبزیجات و... سرو 
می شود. در این مطلب طرز تهیه این دیپ خوشمزه، مفید 

و البته رژیمی را بخوانید.

در ادامه معرفی غذاهای کتوژنیک و سالمت، 
یک ساالد خوشمزه و فوری معرفی می کنیم 
که البته این ساالد برای کسانی که در سبک 
غذایی کتوژنیک نیســتند هم مناسب است. 
در این دستور پخت به سراغ طرز تهیه ساالد 
استیک می رویم. اگر شما رژیم سختگیرانه ای 
ندارید و می خواهید یک وعده غذای خوشمزه 
و مقوی میل کنیــد، این ســاالد نیازتان را 
برطرف می کند. این ساالد خوشمزه به راحتی 
تهیه می شود و مطمئن باشید که طرفدار آن 
می شــوید و دقیقا همان طعمــی را دارد که 

احتماال شما در رستوران ها تجربه کرده اید.

آووکادو:۲عددرسیده
پیازکوچك:یكعدد
فلفلکاپیقرمز:نصف
گوجهفرنگی:یكعدد

گشنیزخوردشده:۱۰۰گرم

آبلیمویتازه:۲قاشقغذاخوری
روغنزیتون:۲قاشقغذاخوری

نمكوفلفل:بهمیزانالزم
سیر:یكحبه

سسمایونز:یكقاشقغذاخوری

مواد الزم
استیكگوساله:۲۰۰گرم
بیبیاسفناج:۱۵۰گرم

توتفرنگیدرشت:۲تا۳عدد
پنیرفتا:۳۰گرم

موادالزمسس:
سسخردل:یكقاشق
سرکهسیب:یكقاشق

نمك،فلفلوپودرسیر:بهمقدارکافی
روغنزیتونبكر:۴قاشقغذاخوری

مواد الزم

برای تهیه گواکاموله باید حتما از آووکادو رسیده استفاده کنید تا در نهایت دیپ کرمی مانند 
شود. ابتدا آووکادو را داخل غذاساز بریزید تا پوره شده و به اصالح کرمی شود. بعد گشنیز، 
سیر، لیموترش و به مقدار کافی نمک به آن اضافه کنید. مجددا چند پالس بزنید تا یک پوره 
یکنواخت به دست بیاید. بعد پوره را داخل یک کاسه بریزید و گوجه و پیاز خرد کرده را به آن اضافه کرده و مواد را 
مخلوط کنید. حاال کافی است تا گواکاموله را چند ساعت داخل یخچال قرار دهید تا خوشمزه تر شده و آماده سرو 
شود. نکته مهم این است که آبلیمو را زیاد نریزید که مثل ســاالد شیرازی شود. ولی حتما هم آبلیمو بزنید چون 

آووکادو بعد از برش سیاه می شود. این معجون را با چیپس سیب زمینی یا نان مکزیکی می شود خورد.

در ابتدا ۲00 گرم استیک را بکوبید و یک روز قبل با یک قاشق روغن زیتون، ۲ قاشق آب پیاز، 
کمی سیر،، یک قاشق سرکه سیب و یک قاشق مربا خوری سس سویا مرینیت یا طعم دار کنید. 
در ادامه ظرف چدنی را داغ کرده و ابتدا هر سمت را پنج دقیقه همراه کمی کره و رزماری در 
تابه سرخ کنید سپس هر طرف را ۳دقیقه سرخ کنید. با چاقو سوراخ های عمقی در استیک ایجاد کنید تا در هر بار 
پشت و رو کردن، کامال پخته شود. در نهایت هر طرف را ۲دقیقه سرخ کرده و از تابه خارج کرده و روی تخته، برش های 
نواری بزنید. در ظرفی مناسب یک الیه اسفناج و یک الیه گوشت بریزید و تا تمام شدن مواد این کار را ادامه دهید. در 
نهایت با پنیر و توت فرنگی برش خورده به آن ظاهر مناسب داده و سس را که خوب همزده شده روی کل مواد بریزید. 

توجه کنید برای تهیه این ساالد حتما از سس خردل خالص )نه ترکیب با مایونز( استفاده کنید.

فیله مــرغ را از قبل در روغــن زیتون، نمک و 
پوره سیر قرار دهید تا مواد به خورد مرغ رفته 
و آغشته به آن شود. سپس مرغ آغشته در مواد 
را بکوبید تا پهن تر شود و در تابه یا ظرف چدنی مخصوص گریل آن را 
گریل کنید. پس از طالیی شد و سوخاری شدن مرغ، آن را به صورت 
مربعی تکه تکه کرده و کنار بگذارید. در این مرحله، نخود های پخته را با 
کمی روغن زیتون روی شعله مالیم تف دهید تا کمی ترد شوند. سپس 
دانه های کینوا را در محلول آب و نمک آبپز کنید تا کامال نرم شــود. 
کلم های کیل را از قسمت ساقه سخت آن جدا و به قطعات متوسط 
مناسب ساالد تقسیم و خرد کنید. در مرحله بعدی سراغ مواد سس 
می رویم. در ابتدا روغن زیتون، خردل و مایونز را با هم به خوبی مخلوط 
کنید تا رنگ یکدستی بگیرد. سپس سرکه سیب را به مواد سس اضافه 
می کنیم و بعد از آن نمک، فلفل و پوره سیر را افزوده و خوب ترکیب 
کنید تا یکدست شود. حاال کاهوهایی را که خرد کرده بودید در ظرف 
مناسبی قرار داده و نخود های آماده شده را البه الی آن بریزید. کینوا را 
روی سطح ساالد پخش کرده و سپس مرغ های تکه تکه شده را گوشه 
ظرف یا روی مواد به  صورت نگینی پخش کنیــد. به دلخواه خود، از 
سیاهدانه یا دانه های کنجد برای تزئین استفاده کنید و در مرحله آخر، 

سس آماده شده را روی ساالد بریزید و میل کنید.

طرز تهیه
طرز تهیه

طرز تهیه

كالری شمار

با دنبال كردن برنامه های 
كالری شمار، اپلیكیشین 

تا رسیدن به تناسب اندام 
همراهتان خواهد بود. 
همچنین آداب تغذیه 

صحیح را یاد می گیرید و 
به راحتی سبك زندگی تان 

را تغییر خواهید داد؛ در 
نتیجه برای همیشه سالم 

خواهید بود

ترفند های خوش لعاب كردن خورش ها
خورش واژه ای پارســی اســت و تعریفی 
از مخلوط حبوبات، گوشــت، ســبزیجات 
و آب اســت کــه یکــی از اساســی ترین 
خوراک های مصرفی ما ایرانی ها و پایه ثابت 
ســفره های رنگین مهمانی ا ســت. اشراف 
بر فوت و فن هــای طبخ انواع خــورش، از 
کلیدی ترین مراحل پخت آن به حســاب 
می آید زیــرا این نکات به باب میل شــدن 
آن کمک کرده و به قــول معروف، غذا باید 
جا افتاده باشد، وگرنه لطفی ندارد! از این رو 
به صورت نکته ای مهم ترین شــاخصه های 
یک خــورش لذیــذ و جاافتــاده را مرور 
می کنیم: بگذارید غذا در مدتی مشــخص 
جا بیفتد؛ به این منظور که با حرارت مالیم 
پخته شود. گوشت باید با شعله کم پخته شود 
و در این مرحله از پخت خورش، در قابلمه 
را بگذارید تا بخار آن خارج نشود و به طبخ 
گوشــت کمک کند. هیچ گاه قبل از پخت 
گوشــت، ســبزی را اضافه نکنیــد؛ پخت 
کامل گوشــت اولویت طبــخ یک خورش 
پرلعاب و تازه است. خورش خوب، کم آب 
و جاافتاده اســت. پس اگر احساس کردید 
خــورش جا افتاده و کیفیــت آن به میزان 
مطلوب رسیده اســت، می توانید در قابلمه 
را باز بگذارید تــا آب اضافی خورش تبخیر 
شود. اســتفاده کم یا بی مورد از ادویه ها و 
چاشنی ها، شما را  از یک دستپخت بی نقص، 
دور می کند. نمک و ترشی ها را در آخرین 
مرحله از پخت خورش اضافــه کنید؛ چرا 
که نمک باعث ســفت شدن گوشت شده و 
از سرعت پخت آن تا حد زیادی می کاهد؛ 
پس به منظور جلوگیــری از بروز این خطا، 
1۵ الی۲0دقیقــه قبــل از خاموش کردن 
شــعله گاز، این ادویه را اضافه کنید. مدام 
در قابلمــه را باز نکنید تــا ببینید خورش 
در چه وضعیتــی اســت. بگذارید گرمای 

غذا در قابلمه باقی بمانــد و بخار غذا حین 
باز و بسته کردن در از بین نرود. همچنین 
حین پخت، مدام آن را هــم نزنید؛ چراکه 
باعث می شــود محتوای درون قابلمه، له 
شــود و ظاهر خود را از دســت بدهد. پیاز 
را به صورت خام یا خیلی پخته، اســتفاده 
نکنید. یادتان باشــد رمــز خوش خوراک 
بودن پیاز، طالیی شدن آن است. همچنین 
برای افزایش خاصیــت درمانی آن، پس از 
طالیی شدن، کمی زردچوبه به آن بیفزایید. 
برای بــه روغن افتــادن خورش هایی مثل 
قورمه سبزی و فسنجان باید در طول زمانی 
که خورش شما روی شــعله است، گاهی 
تکه های کوچک یخ در خــورش بریزید تا 
خورش شــوک حرارتی دیــده و به روغن 
بیفتــد. در ضمن ۵دقیقه آخــر پخت هم 
شــعله را زیاد کرده و بعــد خاموش کنید. 
بعد از ۵دقیقه خورش را توی ظرف بکشید.

فوت و فن

هیچ گاه قبل از پخت 
گوشت، سبزی را اضافه 

نكنید؛ پخت كامل گوشت 
اولویت طبخ یك خورش 

پرلعاب و تازه است. 
خورش خوب، كم آب 
و جاافتاده است. اگر 

خورش جا افتاده می توانید 
در قابلمه را باز بگذارید تا 

آب اضافی تبخیر شود

بخور و نخورهای دیابتی ها
دیابت یک بیماری مزمن و غیرواگیر است 
که کنترل آن مستلزم رعایت عادات غذایی 
درست است. مرحله اول در کنترل دیابت، 
تغذیه و برنامه غذایی مناسب برای کاهش 
میزان قند خون اســت؛ زیرا کاهش وزن و 
رسیدن به وزن مطلوب یکی از زمینه های 
کنترل این بیماری اســت. افــراد مبتال به 
این بیمــاری باید روزانه رژیــم متنوعی از 
انواع غذایی را رعایت کنند تا مواد معدنی، 
ویتامین ها و فیبر موجــود در منابع غذایی 
که نقش کاهش میزان قند را در روده دارند، 
به میزان الزم تغذیه شــوند. اطرافیان یک 
بیمار دیابتی هم باید توجه زیادی به رژیم 
غذایی این افراد داشــته باشــند اما به رغم 
باور غلط عوام، نخوردن منابع حاوی قند و 
یا حتی کم کردن میــزان مصرفی غذا، تنها 
راه درمان و یا کاستن از مضرات این بیماری 
شایع نیســت. افرادی که به هر کدام از دو 
نوع بیماری دیابت مبتال   هســتند، روزانه 
باید۶ وعده غذایی مصرف کنند که زیرنظر 
پزشک مربوطه کنترل می شود. این شش 
وعده الزامی شــامل ۳ وعــده اصلی یعنی 
صبحانه، ناهار و شام و ۳وعده میانی سبک 
است. نخســتین منبع قابل نیاز دیابتی ها، 
کربوهیدرات ها هستند که شامل قندهای 
ســاده، نشاســته و فیبــر می شــود و در 
مواد غذایی به غیر از گوشت و چربی ها وجود 
دارد و یک فــرد دیابتی باید حــدود۵0 تا 
۶0درصد انرژی دریافتی روزانه خود را از این 
منبع دریافت کند. در رژیم غذایی مختص به 
دیابتی ها کربوهیدرات های پیچیده و غالت 
کامل مورد توجه هســتند. همچنین توجه 
کنید که در رژیــم دیابتی مصرف قندهای 
ساده مثل قندوشکر، نوشیدنی های صنعتی، 
نوشابه ها، شــیرینی و...  ممنوع است. مورد 
بعد فیبر اســت که یک فرد دیابتی باید۲0 

الی۳۵ گرم در روز از آن تغذیه کند. پروتئین 
ماده دیگری اســت که در حدود 1۵ تا ۲0 
درصد از انرژی روزانه بیمار دیابتی را مهیا 
می کند اما توجه داشته باشید که اگر بیمار 
دیابتی مشکل کلیوی نیز داشته باشد باید 
زیرنظر پزشــک از محدودیت های مصرف 
پروتئین برخوردار شود. چربی ها در حدود 
۳0 درصد از انرژی بیمار را تامین می کنند 
که استثنائاتی را به دنبال دارند که طبق نظر 
پزشک باید رعایت شود. الزم است در ادامه 
۳ نباید غذایی دیابتی ها را بدانید: مواد غذایی 
با ســدیم باال )مثل مواد غذایی کنسروی و 
فرآوری شده(، مواد غذایی با کلسترول باال 
)مثل غذاهای ســرخ کرده، گوشــت قرمز 
و لبنیات پرچــرب( و قندهای ســاده در 
میــزان مصرفی باال )مثل شــیرینی جات، 
نوشــابه های گازدار، قند، شکر، عسل، مربا 

و انواع بستنی(.

رژیم خاص

پروتئین ماده دیگری 
است كه در حدود ۱۵ تا ۲۰ 
درصد از انرژی روزانه بیمار 

دیابتی را مهیا می كند اما 
توجه داشته باشید كه 

اگر بیمار دیابتی مشكل 
كلیوی نیز داشته باشد 

باید زیرنظر پزشك از 
محدودیت های مصرف 
پروتئین برخوردار شود

کلمکیل:۲۰۰گرم
نخودپخته:یكپیمانه

کنجدیامغزدانهشاهدانه:۲قاشق
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روغنزیتون:۲قاشقغذاخوری
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پورهسیر:یكقاشقچایخوری

موادالزمبرایسسساالد:
سسخردل:یكقاشقغذاخوری

سرکهسیب:دوقاشقغذاخوری
سسمایونز:یكقاشقغذاخوری
روغنزیتون:۲قاشقغذاخوری

نمكوفلفلبهمقدارکافی
پورهسیر:یكقاشقچایخوری
موادالزمبرایمزهدارکردنمرغ:

روغنزیتون:یكقاشق
نمك:کمی

آبلیمو:یكقاشق
پورهسیر:یكقاشقمرباخوری

مواد الزم



علی شفیعی، ستاره تیم ملی والیبال، از دوران قرنطینه، پایان 
تعطیلی لیگ والیبال و ازدواج بی سروصدایش می گوید

قبل از كرونا 
بله را گرفتم

11توپ خانه

پایین كشیده شدن كركره برخی رشته های ورزشی نخستین پیامد شیوع كرونا 
برای جامعه ورزش بود، اما بسیاری از ورزشكاران چنین تهدیدی را به فرصت 
بدل كردند. علی شفیعی، ملی پوش والیبال ایران، یكی از همین ورزشكارانی 
است كه در روزها و ماه های انتظار برای بازگشایی لیگ والیبال ایران، نیمه پر 
لیوان را دیده و در همین فرصت نسبتا كوتاه مشغول رتق و فتق امور ازدواجش 
بوده است. او معتقد است كرونا مجال وفادار ماندن به سنت ها را از ورزشكاران 
گرفته، اما فرصت همنشینی با اطرافیان و سر وسامان دادن به كارهای مهم و عقب افتاده را نصیب آنها 
كرده است. با او درباره دلمشغولی های روزهای قرنطینه، تعطیلی و از سرگیری لیگ والیبال و ازدواج 

بی سروصدایش گفت وگو كردیم.

موزیک گردی

  عزیزتر
از  تک قطعــه ای  تازگی هــا 
محمدرضا چراغعلی منتشــر 
شده اســت که شــنیدن دارد.  
چراغعلی، موزیســین شناخته 
 شــده کشــورمان اســت که 
آوازهایــی نیــز از او گاه  به گاه 
منتشر می شــود. تازه ترین اثر 
این موزیسین »عزیزتر« نام دارد. 
آهنگسازی این قطعه هم با خود 
اوست که به صورت تک آهنگ 
مجــوزدار در فضــای مجازی 
منتشر شده است. ترانه اثر هم 
از ســجاد عزیزی آرام است. این 
قطعه را می توانید از سایت های 
موســیقی و کانال های مربوطه 
دریافت کنید یا به صورت آنالین 
گوش بســپارید. در متن ترانه 
آن می خوانیم: »یا اسیر فاصله 
شدم همیشه/ یا رسیدم اولین 
نفر نبودم/ توی عشقت از همه 
سر بودم اما/ واست از هیشکی 
عزیزتر نبودم/ تو واست هرچی 
باید بشه، میشه/ تو به هر چیزی 
که می خواستی رسیدی/ منم و 
عمری بعد عشق تو رسیدم/ به 
یه آرامش بعد از ناامیدی/ تنهایی 
و من، تن و پیراهن، تو رو و هی 
خواستن و هر بار نرسیدن/ درد 
و دوری، هی صبوری، گفتن از 
من ولی از تو نشنیدن/ غربت قصه 
بین ما همینه/ تو پی عشــقی و 
من دنبال درمون/ تو و پیچ و خم 
جاده های چالوس/ من و سرگیجه 
میدونای تهرون/ حاال از عشــق 
تو مونده یادگاری/ شــونه هایی 
که همیشه زخم خورده/ تو که 
شوخی شــوخی ســنگات رو 
پروندی/ به یه گنجشــکی که 

جدی جدی مرده...

  زخم نهان
برای عالقه منــدان بــه آواز و 
موسیقی سنتی ایران هم البته 
آلبــوم »زخم نهــان« می تواند 
گزینه و پیشــنهاد خوبی باشد. 
این آلبوم به آهنگســازی آرش 
کاووســی و به خوانندگی امیر 
اثنی عشــری تولید و روانه بازار 
موسیقی شده است. این آلبوم در 
سبک موسیقی کالسیک ایرانی 
طبقه بندی شده است. نوازندگان 
آن را نیز آرش کاووسی نوازنده 
تار و سرپرست گروه »شبروان«، 
فاطمه ریوند نوازنــده تار باس، 
غالمرضا صدرالدینــی نوازنده 
تمبک، محسن میرزایی نوازنده 
ســنتور، محمد یوسفی نوازنده 
نی، محمد جوزی نوازنده عود، 
نوید جمالی پور نوازنده کمانچه 
و امیرعباس برفــی نوازنده دف 
تشــکیل می دهند. به نوشــته 
خبرگــزاری مهــر، قطعه های 
تشــکیل دهنده ایــن آلبــوم 
نیز چنیــن اســت: »مقدمه« 
به آهنگسازی یوســف فروتن، 
تکنوازی سه تار، »چهارمضراب« 
اثر آرش کاووسی، »ساز و آواز« 
با غزلی از شیخ بهایی، تصنیف 
»رقص گالن« با شعری از مولوی 
و موســیقی آرش کاووســی، 
تصنیف »زخم نهان« با شعری 
از بهرام کلنو و هوشنگ ابتهاج 
)به یاد زلزله زدگان کرمانشاه(، 
»سرود وطن« با شعر بهرام کلنو، 
ملودی آرش کاووسی و تنظیم 
محسن زرکانی. اثنی عشری جزو 
خوانندگان شناخته شده حوزه 
موسیقی سنتی ایران است که 
ضمن تحصیل در رشته دکتری 
زبان و ادب فارسی، در حوزه آواز 
ایرانی هم سرگرم کار و آموزش 

و ... است. 

تنهایی و من

آوازهای كهن

پنجشنبه
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مهرداد رسولی

    در دوره كرونــا، ورزش ایــران یكــی از 
طوالنی ترین ركودهــا را تجربه كرد و خیلی از 
مسابقات ورزشــی به حالت تعلیق درآمد. چه 

خبر از والیبال؟
برای والیبال هم دوره بســیاری ســختی بود. والیبال برایمان 
بیش از آنکه حرفه باشد عشق اســت و ما چند ماه از عشق مان 
جدا شدیم. خدا را شکر لیگ والیبال به هرشکل ممکن دوباره 
استارت خورد و ما دوباره به عشق مان رسیدیم، اما هنوز یکسری 
دلواپسی ها وجود دارد که قبال نبود و کارمان را سخت می کند. 
در هر صورت چاره ای نیست و باید با شرایط بسازیم، چون کل 

دنیا با کرونا درگیر شده است.
    البتــه دوران قرنطینه برای یكســری از 
ورزشكارها توفیق اجباری بود، به خصوص برای 
ورزشكارهایی مثل شما كه مدام درگیر مسابقات 

باشگاهی و ملی بودند.
بله، کرونا برای من یــک فرصت خوب ایجاد کــرد و به طور 
کامال اتفاقی با ماجرای ازدواجم گره خورد. وقتی خبر شیوع 
کرونا در ایران تازه بر ســر زبان ها افتاده بود و نظرهای موافق 
و مخالف وجود داشت به خواستگاری رفتم. آن موقع بازیکن 
شهرداری ارومیه بودم و 2روز از مربی مرخصی گرفتم تا مراسم 
خواســتگاری را برگزار کنیم. وقتی به ارومیه برگشتم و یک 
بازی دیگر انجام دادیم و بعد از آن گفتند به دلیل شیوع کرونا 
لیگ والیبال تعطیل است، همین تعطیلی لیگ باعث شد من 
و خانواده همسرم بیشتر همدیگر را بشناسیم. یقین دارم اگر 
مسابقات باشگاهی ادامه پیدا می کرد و اردوی تیم ملی هم برپا 
می شد زمان زیادی برای معاشرت با خانواده همسرم نداشتم و 

کشور و مشکالت معیشتی اي که برای همه به وجود آمده 
خیلی سخت اســت که به ســنت ها پایبند بمانیم، چون 
هزینه بر اســت. شــخصا تصور می کنم در همین وضعیت 
دشــوار هم تا یک جایی می توان ســنت ها را به جا آورد، 
به خصوص برای خانم ها، چون پوشــیدن لباس عروس و 
برگزاری مراسم عروسی در ذهن شــان می ماند. اگر کرونا 
نباشد هم می شود مراسم سنتی ازدواج را یک مقدار ساده تر 

و به دور از چشم و هم چشمی ها برگزار کرد.
    به هر حال برگزاری مراسم 
مختصر و بی ســروصدا هم 
یك تجربه جدید اســت. از 
این تجربه شخصی برایمان 

بگویید.
ما به یک عقد ســاده در محضر بســنده 
کردیم و هیچ مراسمی در کار نبود. سنت ها 
را در حدی به جا آوردیم که بتوانیم با هم 
زندگی کنیم. حاال باید بنشینیم و منتظر 
بمانیم تا قضیه کرونا ختم به خیر شود. اگر 
کرونا نباشد، من و همسرم برای برگزاری 

مراسم عروسی آمادگی داریم.
    ورزشــكارها االن جزو 
مشــاغل پرخطر محسوب 
می شــوند، چون مدام در 
محیط تمرین و مسابقه حضور 
دارند. همسرتان با این قضیه 

مشكلی ندارد؟
به طــور کلی زندگــی با یک ورزشــکار 
حرفه ای برای خانم ها بســیار ســخت 
است، چون ورزشــکار مدام باید در 

چارچوب زندگی کند. تازه عروس و دامادها دوســت 
دارند در اوایل زندگی با اطرافیان، به خصوص خانواده ها 
معاشرت داشته باشند، اما کرونا فعال این فرصت را از 
ما گرفته است. البته اگر کرونا هم نباشد به واسطه 
درگیری با مســابقات ملی و باشــگاهی، خیلی 
در اختیار خانواده  نیســتیم. باید از همسر خودم 
و همسر همه ورزشکاران تشــکر کرد که با این 
شــرایط کنار می آیند. زندگی ما ممکن است 
از بیرون بســیار مجلل و بی دردسر باشد، اما 
ماجرای کرونا نشان داد که ورزشکارجماعت و 
خانواده های آنها چقدر زود در معرض خطر قرار 

می گیرند و چقدر آسیب پذیرند.
    در دوره كرونــا جز 
والیبــال، معمــوال 
كار  چه  مشــغول 

دیگری می شوید؟
در آمــل و در دوران 
قرنطینــه بــا چندنفر از 
دوستانم که همه زوج بودیم 
بازی های فکری می کردیم. گاهی اوقات 
هم آشــپزی می کردیم و صرفا نیت مان 
وقت گذرانــدن بود. می خواســتیم با 
سرگرمی و دورهم جمع شدن از این 
دوران به سالمت عبور کنیم، اما اگر 

    اصال چطور شد كه در چنین وضعیتی به فكر 
ازدواج افتادید؟

ازدواج، پروســه ای نیست که یک شــبه اتفاق بیفتد. من از 
چند ماه قبل برای مراسم خواســتگاری تدارك دیده بودم و 
کرونا به طور ناگهانی وارد زندگی ما شد. شاید اگر می شد این 

قضیه را پیش بینی کرد زودتر به خواستگاری می رفتم.
    برگزاری مراســم مختصر و بی سروصدا، 
یعنی تغییر ســبك زندگی مردم كه در دوره 
كرونا شاهد آن بوده ایم. به عنوان كسی كه این 

تغییرات را لمس كرده اید با آن موافقید؟
به نظرم به جا آوردن ســنت ها خیلی شــیرین است، چون 
یادآور خاطرات خوبی اســت که از قدیم برای ما به یادگار 
مانده اســت. از طرف دیگر با توجه بــه وضعیت اقتصادی 

شیوع کرونا و تعطیلی لیگ، این فرصت را به من داد.
    مراســم را مختصر و جمع وجور برگزار 

كردید؟
من بله را قبل از کرونا گرفته بودم اما باید مراسم و سنت 
خواستگاری را به جا می آوردیم. البته ازدواج ما شبیه 

هیچ ازدواج دیگری نبود، چون مراسم اولیه خیلی 
ســاده و فقط با حضور پدرومادرها و بدون برپایی 
جشــن و مهمانی برگزار شــد. به هر حال کرونا با 

همه داســتان هایی که برای ما درست کرد یکسری 
خوبی هایی داشت و آن هم این بود که فرصت برای 
انجام کارهای مهم برایمان مهیا شد. این هم روی 

دیگر سکه است.
    به نكته مثبتی اشــاره كردید؛ اینكه 
كرونا هم تهدید بود هم فرصت. این دوره 

برای شما چه تجربه ای 
را رقم زد؟

شــخصا نیمه پر لیــوان را 
می بینــم. من چند ســالی 
می شود که در تهران زندگی 

می کنم و خانواده ام ساکن آمل 
هستند و به دلیل درگیری با تمرینات 

و مسابقات باشــگاهی و ملی خیلی کم پیش 
می آمد که به آنها سر بزنم. کرونا باعث شد مدت زمان 
بیشتری را در کنار خانواده ام سپری کنم. درست است 
که کنارهم بودن ها توأم با اســترس و نگرانی بود، اما 

شخصا به چشم یک فرصت به آن نگاه کردم.

 تیم ملی ایران 
تلفیقی از 

بازیكنان جوان و 
باتجربه هاست و 
به نظرم درخشش 
در المپیك دور از 

دسترس نیست، اما 
به واسطه شرایطی 
كه كرونا برایمان 

رقم زد به طور دقیق 
نمی توان آینده را 

پیش بینی كرد

دیدن این 10مستند ورزشی را از دست ندهید 

نابغه، دوپینگ و اعتیاد 
مستند ورزشی به واسطه كثرت مخاطبان و جذابیت ســوژه ها، یكی از جذاب ترین ژانرهای سینماست و اینگونه 
فیلم ها معموال با استقبال گسترده مخاطبان مواجه می شود. مســتندهای ورزشی را می توان بی  واسطه ترین و 
واقعی  ترین روایت از داســتان قهرمانان عرصه ورزش بدانیم، چراكه اساس اینگونه فیلم ها گفت وگو با خانواده و 
اطرافیان آنهاست و تصویری شفاف از قهرمانان عرصه ورزش پیش روی مخاطب قرار می دهد. این گزارش، 10مستند 

ورزشی را كه جزو پر فروش ها و پرمخاطب ها بوده معرفی می كند.

   كارگردان: لئون گست
به گواه بسیاری از منتقدان »وقتی پادشاه بودیم« یکی 
از بهترین مستندهای تاریخ است. موضوع این مستند 
درباره مسابقه  تاریخی محمد علی کلی و جورج فورمن 
در سال 1۹۷۴ است که بعدها به »غرش در جنگل« 
معروف شد. لئون گســت برای این مستند 2۰سال 
زمان صرف کرد و درنهایت یکی از بهترین مستندهای 
تاریخ را ساخت و در سال 1۹۹۶ جایزه  اسکار بهترین 
مستند را دریافت کرد. این مســتند مملو از تصاویر 
فیلمبرداری شده و واقعی است و مخاطب را به عصر طالیی مسابقات سنگین وزن 

بوکس می برد و درنهایت با 2 اسطوره بوکس آشنا می کند.

 وقتی  پادشاه بودیم
   كارگردان: برایان فوگل

سازنده  این مستند که دوچرخه سوار آماتور است، 
ابتدا قصد داشــت مســتندی با موضوع استفاده 
مخفیانــه از دوپینــگ و موفقیت در مســابقات 
بین المللی بسازد اما وقتی از گرگوری رودچنکف، 
رئیس آزمایشــگاه ضد دوپینگ روسیه در زمان 
برگزاری المپیک مسکو درخواست کمک می کند، 
به یک رســوایی بزرگ پی می برد. این رســوایی 
چیزی نیست جز گسترده   ترین دوپینگی که جهان 

ورزش تاکنون به خود دیده است. رودچنکف مسئول آزمایش های ضد دوپینگ 
بود، آن هم زمانی  که دولت روســیه طرح دوپینگی را تصویب کرد که منجر به 

کسب 1۳مدال طالی المپیک برای روسیه شد. 

 ایكاروس

   كارگردان: بنجامین ترنر
این مســتند دربــاره  زندگــی حرفــه ای ۶نفر از 
اســطوره های باشــگاه منچســتریونایتد است؛ 
فوتبالیســت هایی مثل دیوید بکام، رایان گیگز، 
پل اسکولز، نیکی بات، فیل نویل و گری نویل که از 
نوجوانی باهم در تیم های پایه باشگاه رشد کرده اند 
و از همان زمان تا دوران حضور در تیم بزرگساالن به 
موفقیت های بزرگی رسیده اند. مستند» کالس ۹2« 
 FA به موفقیت های پرتعداد این ستاره ها از قهرمانی

Cup جوانان در سال 1۹۹2 تا قهرمانی تاریخی و دراماتیک در لیگ قهرمانان 1۹۹۹ 
می پردازد. تماشای این مستند را به طرفداران منچستریونایتد توصیه می کنیم.

 كالس ۹۲

   كارگردان: امیر كوستوریتسا
مستندی که امیر کوستوریتســا در سال 2۰۰۸ 
درباره دیه  گو مارادونا ساخت، مستند ترین روایتی 
است که می توان از زندگی پرماجرای اسطوره فقید 
فوتبال آرژانتین سراغ داشت. کوستوریتسا در این 
فیلم شخصیت مارادونا را در ۳پرده و به عنوان نابغه 
فوتبال، فوتبالیستی که با سیاست پیشه ها نشست 
و برخاست کرد و اســطوره ای که در ورطه اعتیاد 
گرفتار شد، تصویر می کند. در بخش هایی از فیلم، 

مارادونا درباره گلی که در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فوتبال1۹۸۶ به 
انگلیس زد و بعدا به »دســت خدا« مشهور شــد با کوستوریتسا حرف می زند. 

تماشای این مستند، بعد از درگذشت مارادونا خالی از لطف نیست.

 مارادونا 

   كارگردان: مایكل وش 
این فیلــم، داســتان زندگی مایکل شــوماخر، 
اســطوره اتومبیلرانی جهان از دوران کودکی و 
رفتن به پیست اتومبیلرانی کلن تا ۷بار قهرمانی 
در رقابت های فرمول یک را روایت می کند. مستند 
»شوماخر« برخالف همه مســتندهای قبلی، با 
حمایت کامل همســر و 2فرزند او ساخته شده 
اســت. از بخش های جذاب این مستند می توان 
به گفت وگو با رالف شوماخر، پدر ۷5ساله مایکل 

شوماخر اشاره کرد و یک بخش دیگر هم به حادثه غم انگیزی که شوماخر را به 
کما برد اختصاص داده شده است. تصاویری از آرشیو خانوادگی قهرمان سابق 

فرمول یک در این مستند مورد استفاده قرار گرفته است.

 شوماخر
   كارگردان: پیت مك كورمك

این مستند زندگی پرفرازونشیب 
بروس لی را روایــت می کند و در 
سال 2۰12 ســاخته شده است. 
بروس لی، یکــی از پرچمداران 
هنرهای رزمــی در دنیا بود و این 
مستند نشان می دهد چطور پس 
از گذشت بیش از ۳ دهه از مرگش 
هنوز فراموش نشده است. تماشای 

مســتند» من بروس لی هســتم« شــما را با زندگی و عقاید 
مشــهورترین و محبوب ترین رزمی کار- بازیگر جهان آشــنا 
می کند. در این مستند، همســر و دختر بروس  لی درباره راز 
پیشرفت خیره کننده او صحبت می کند و جکی چان و کوئنتین 
تارانتینو هم ازهنرنمایی یکی از بهترین رزمی کاران جهان در 

سینما می گویند.

   كارگردان: مانوئل هوگرا
در دنیای فوتبال، پپ گواردیوال 
را به عنوان مربی افسانه ای که 
روش برنده شــدن را بلد است 
می شناسند. گواردیوال به عنوان 
بازیکن قهرمانی های بسیاری 
را تجربه کــرد و حاال در قامت 
مربی با سبک تهاجمی و متکی 
بر ســرعت و دقت شــناخته 
می شود. مستند »همه یا هیچ« لیگ برتر انگلیس را به عنوان 
فیزیکی  ترین و چالش برانگیزترین لیگ فوتبال جهان معرفی 
می کند و به این ســؤال مهم پاســخ می دهد که آیا سبک 
مربیگری گواردیوال در لیگی با این مختصات جواب می دهد 
یا نه. این مستند برای پاسخ دادن به این سؤال مخاطب را در 

۸اپیزود با خود همراه می کند.

 همه یا هیچ من بروس لی هستم

   كارگردان: جیمی چین
با تماشای این مستند، حس کسی را خواهید داشت که 
روی لبه  ساختمانی بسیار بلند ایستاده  است. مستند 
»صعود انفرادی« تالش الکس هانولد، سنگنورد معروف 
آمریکایی را برای فتح صخره  ۹۰۰متری »ال کاپیتان«، 
آن هم به روش »فری ســولو« روایت می کند. در این 
روش کوهنورد، بدون طناب یا وســیله  ایمن دیگری 
از بلندترین و عمودی ترین صخره ها باال می رود و این 
یعنی اوج هیجان در ورزش سنگنوردی. الکس هانولد 
در این مستند چهره مرد درونگرا و بسیار متواضعی را تصویر می کند که برای صعود 

به قله های دست نیافتنی به سیم آخر می زند.

  صعود انفرادی

   كارگردان: الكس هولمز
النس آرمسترانگ، دوچرخه ســواری بود که سرطان 
را شکست داد و ۷بار قهرمان توردو فرانس شد، اما به 
شکل تراژیکی از صحنه ورزش کنار رفت. طبق گزارش 
کمیته ضد دوپینگ، آرمسترانگ همه موفقیت هایش را 
با چیزی که از آن به عنوان پیچیده ترین دوپینگ تاریخ 
یاد می شود به دست آورده است. مستندها و برنامه های 
زیادی برای رمزگشــایی از این ماجرا ساخته شد، اما 
گفته می شود مســتند » هرگز توقف نکن« بهترین 
است. این مستند نگاهی بی پرده به تمام دروغ ها و ماجراهای مربوط  به آرمسترانگ 
دارد و رازها و پیچیدگی های ماجــرای از عرش به فرش افتادن دوچرخه ســوار 

آمریکایی را روایت می کند.

 هرگز توقف نكن

   كارگردان: جورج باتلر
این مستند با حضور 2نفر از قهرمانان پرورش اندام دنیا 
که بعدها خیلی مشهور شدند، یعنی آرنولد شوارتزنگر 
و لو فریگنو ساخته شده است. فیلم » تپش آهن« که 
در سال 1۹۷5 ساخته شد، ششمین قهرمانی آرنولد 
در مسابقات مستر المپیا را روایت می کند. تپش آهن 
بیش از آنکه عضالت درهم پیچیده قهرمانان پرورش 
اندام دنیا را به تصویر بکشد، تالش آنها برای معرفی این 
ورزش به جهانیان را روایت می کند. جالب است بدانید 
که آرنولد شوارتزنگر با حضور در این فیلم مستند برای نخستین بار مقابل دوربین 

قرار گرفت و پس از آن به هالیوود راه پیدا کرد.

 تپش آهن

عكس:  امیر  رستمی

باركد را 
اسكن كنید و 
ویدیوی این 
گفت وگو را 
ببینید

زمان به عقب برگردد ســراغ کارهای مفیدتــری می روم؛ 
مثال اینکه صرفا دنبال وقت گذراندن نباشــم و به زندگی ام 
نظم و انضباط بدهم. البته اســترس و دلهره دوران قرنطینه 

تمرکزالزم برای انجام کارهای مفید را از ما گرفته بود.
    در این شرایط باید به حضور در المپیك توكیو 
هم فكر كنید كه به باور خیلی ها خاص ترین 
المپیك تاریخ است. شرایط به گونه ای است كه 
برای حضور آبرومندانه در المپیك آماده شوید؟
به طور کلی المپیک یــک رویداد خاص 
است و به خاطر شرایطی که بعد از شیوع 
کرونــا به وجود آمد خاص تر هم شــده. 
بسیاری از کشــورهایی که به المپیک 
راه پیــدا کرده اند از مــا جلوتر حرکت 
می کننــد، چــون در دوره کرونــا هم 
اردوهای مرتب و منظم داشتند و از همه 
مهم تر مربی داشتند. بعد از قطع همکاری 
فدراســیون والیبال با کوالکوویچ، مدت 
زمان قابل توجهی را به خاطر نداشــتن 
مربی از دست دادیم، اما با انتخاب آلکنو 
به عنوان سرمربی جدید تیم ملی به آینده 
امیدواریم. لیگ والیبال هم با همفکری و 
خردجمعی از ســر گرفته شده و بازی ها 
در حال برگزاری است. اگر لیگ تعطیل 
می ماند فاصله زیادی بین شرایط مسابقه 
و شــرایط تمرین ایجاد می شد. المپیک 
توکیو برای ما بسیار سخت است، چون 
مربی روسی، تازه به تیم ملی ملحق شده 
و در مقایسه با مربیانی که یک یا 2سال با 
تیم هایشان کار کرده اند زمان کمتری را 
در اختیار دارد. با این حال تیم ملی ایران 
تلفیقی از بازیکنان جوان و باتجربه هاست و به نظرم درخشش 
در المپیک دور از دسترس نیســت، اما به واسطه شرایطی 
که کرونا برایمان رقــم زد به طور دقیق نمی تــوان آینده را 
پیش بینی کرد. حضور من در تیم ملی به نظر سرمربی جدید 
بستگی دارد، اما به عنوان بازیکنی که برای تیم ملی به میدان 
رفته این قول را به مردم می دهم که بچه ها کم کاری نمی کنند 

و برای شادی دل مردم به میدان می روند.
    بعد از المپیك توكیو و پایان كرونا به برگزاری 

مراسم عروسی فكر می كنید؟ 
پیشنهاد خوبی است و به آن فکر می کنم، اما باید ببینیم کرونا 
کی ریشه کن می شود. عروسی، بدون برگزاری مراسم لطف 
چندانی ندارد و به عنوان کسی که به سنت ها پایبند است از 
برپایی جشن و مهمانی استقبال می کنم. تا آن موقع باید با 

شرایط کنار بیاییم و پروتکل ها را رعایت کنیم.



مطالعه و تحقیق؛ تنها سرگرمی های پدر
تمام عمر بابركت اســتاد شهیدی، صرف مطالعه، 
تحقیق و پژوهش شــد. محسن كه دانش آموخته 
معماری از دانشــكده هنرهای زیبای دانشــگاه 
تهران اســت، در این باره می گوید: »در تحقیقات 
دانشگاهی، پدر روحیه ای به اصطالح »اكتشافی« 
داشــت كه به اعتقاد من در مورد ایشان برخاسته 
از رویكرد اجتهــادی متداول در 

تعالیم حوزوی بود. یادم نمی آید هیچ گاه مطلبی 
را بدون تحقیق و تفحص، به صورت جزمی و قطعی 
و الزامی پذیرفته باشد؛ همیشه به دنبال یاد گرفتن 
مطالب جدید و كشف مفاهیم تازه بود«.  بعد با بیان 
خاطره ای از پدر ادامه می دهــد: »هال و پذیرایی 
منزل پدری مــا در نارمك كه امــروز كتابخانه ای 
عمومی است، در گذشته با قفسه های كتاب احاطه 

شــده بود. میز ناهارخوری نســبتاً بزرگی كه در 
طول روز محــل صرف وعده های غــذای خانواده 
بود، با جمع شدن بســاط غذا به كمك میز تحریر 
پدر می آمد! گاه می شــد كه تا 10جلد كتاب )در 
موضوع های مختلف( همزمان روی این میز گشوده 
می شد و مورد مراجعه ایشــان بود. مصداق عملی 

»ارجاع عرضی« را اینجا می شد دید!«

انتخاب نام خانوادگی »شهیدی«

تربیت فرزندانیادگیری زبان در میانسالی

همه چيزدر كتاب

مرتب كردن فیش  ها

اصحاب چهارشنبه!

از اجتهاد تا همكاری با علی اكبر دهخدا

نخستین سؤالی كه از سومین فرزند استاد شهیدی می پرسیم، درباره نام خانوادگی شان است. سیدمحسن، 
برایمان توضیح می دهد كه چطور امروز ما این مجتهد و پژوهشگر بزرگ را با فامیلی شهیدی می شناسیم؛ 
»زمانی كه قرار بود پدر صاحب شناسنامه شود، در یك مغازه پارچه فروشی كار می كرد. نام خانوادگی صاحب 

مغازه شهیدی بود و او از سر مالطفت اجازه داد تا شاگرد یتیمش همین نام خانوادگی را بر خود نهد.«

از سیدمحسن شــهیدی می خواهیم كمی هم برایمان درباره شیوه 
تربیتی پدر بگوید؛ اینكه در تربیت فرزندانش بیشتر روی چه مسائلی 
تأكید داشت كه می گوید: »در این موضوع، پدر مبنا و روش اخالقی 
خاصی داشت كه شخصا تنها پس از درگذشت ایشان و با مرور مجدد 
خاطرات خود، متوجه آن شدم. رویكرد پدر در مسائل تربیتی، رویكرد 
امر به معروف و نهی از منكر بود كه بــاز برگرفته از تربیت حوزوی او 
بود. به این ترتیب كه نگاه پدر به امر پرورش اخالقی ما، نگاه بنده ای 
به بندگان دیگر بود كه خودش را در قبال رشــد و تعالی آنها مكلف 
می دانست. این »مامور به تكلیف و نه مأمور به نتیجه« دانستن خود، 
مؤثرترین عامل در اجتناب از بــروز برخوردهای هیجانی، عاطفی و 
احساســی میان پدر و فرزندان بود كه متأسفانه در اغلب موارد نتایج 
عكس به دنبال دارند. از این رو چه در مســائل عبادی و چه در زمینه 
موضوعات روزمره زندگی مانند درس خواندن و مراودات اجتماعی و 
چه در بعد مسائل شخصیتی مثل اعمال و رفتار فردی، تربیت پدر كامال 

شكل ارشادی و غیرمستقیم داشت«.

یكی از توصیه هــای مرحوم دكتر شــهیدی به 
فرزندانش، زود خوابیدن بود. محســن می گوید: 
»شب ســاعت  9:30- 9 كه می شد، پدر برایمان 
می خواند: هر نیك و بدی كه در كتاب اســت / بر 
هم بزنید كه وقت خواب اســت! اینطور نبود كه 
مثال چراغ ها را خاموش كند، یا به خواب زودهنگام 
مجبورمان كند اما همین كه توصیه می كرد شب ها 
زود بخوابیم باعث شده بود زودخوابیدن به یكی از 
عادت های اصلی من و برادرها و خواهرم در كودكی 
تبدیل شــود. حتی در حســاس ترین زمان های 
دوران تحصیل مثل شــب های امتحانات نهایی 
دبیرســتان یا كنكور، به یاد ندارم شبی دیرتر از 

ساعت 10:30-10خوابیده باشم!«

مرحوم استاد شهیدی روزهایی كه در حال تهیه 
فیش های لغتنامه دهخدا بــود، فرزندانش را هم 
به مشــاركت می طلبید كه همین كار باعث شده 
بود محسن همیشه در مدرسه، كاندیدای مبصری 
باشد! خودش درباره این خاطره از پدرش می گوید: 
»تابســتان ها، پدر فیش های مربــوط به لغات را 
به خانه می آورد و روی زمیــن می چید، بعد از ما 
می خواست كمكش كنیم تا آنها را به ترتیب حروف 
الفبا مرتب كنیم. این كار مرحــوم پدر، عالوه بر 
اینكه باعــث ســرگرمی مان در روزهای تعطیلی 
مدارس می شد، سبب شــده بود كه من در همان 
سن كم ترتیب الفبا را به خوبی یاد بگیرم و هر وقت 
قرار بود برای كالس مبصر انتخاب شود، كاندیدای 
این پست شوم! چون یكی از وظایف اصلی مبصرها 

نوشتن اسم بچه ها به ترتیب حروف الفبا بود«. 

استاد شهیدی با بسیاری از معاصران نام آشنای زمان 
خودش حشر و نشر داشت؛ ازجمله عالمه دهخدا، 
دكتر محمد معین، بدیع الزمان فروزانفر، جالل الدین 
همایی، محمدعلی اسالمی ندوشن، عبدالحسین 
زرین كوب، دكتر مهدی محقق، سیدموسی صدر و... . 
با برخی از آنان نیز از جمله دكتر معین، دكتر محقق 
و دكتر اسالمی ندوشن آمد و شد خانوادگی داشت. 
اما به اصطالح امروز، مهم ترین گعده علمی و ادبی او و 
دوستانش روزهای چهارشنبه در مدرسه سپهساالر 
)شهید مطهری امروز( شكل می گرفت كه به همین 
دلیل به حاضرین در آن جمع، »اصحاب چهارشنبه« 
می گفتند. اینطور كه فرزند دكتر شهیدی می گوید 
در این جلسات  بزرگانی چون سیدجعفر شهیدی، 
شهید مطهری، سیدمحمد محیط طباطبایی، دكتر 

محمد معین، مجتبی مینوی و... حاضر بودند.

یكی دیگر از وجوه زندگی منحصر به فرد استاد شــهیدی، زندگی به عنوان یك روحانی در روزگار جوانی 
است. دكتر شهیدی در سال 1320برای تحصیالت علوم دینی و فقه راهی نجف شد و در آنجا به 

درجه اجتهاد رسید! اما چند ســال بعد به دلیل بیماری از ادامه فعالیت در حوزه بازماند و 
ناگزیر به ایران بازگشت. این تغییر در محل سكونت، مسیر زندگی اش را نیز تغییر داد و 
باعث شد سر از دانشگاه درآورد. محسن شهیدی در این باره می گوید: »عوامل مختلفی 
باعث شــد تا پدر با درجه اجتهاد در حوزه علمیه، لباس روحانیت را كنار گذاشته و 
راهی دانشگاه شود. مهم ترین آنها این بود كه پدر بار مسئولیت چنین لباسی را بسیار 
سنگین می دانست و از آنجا كه حفظ حرمت این لباس در فضای ضد دینی دهه 30، 
تنها در محیط های كامال روحانی مثل نجف امكان پذیر بود، ترجیح داد در تهران 
با لباس روحانیت در جامعه حاضر نشود«.  درنهایت آشنایی با محمد معین، او را به 
راه ادبیات فارسی كشاند و باب آشنایی با علی اكبر دهخدا را باز كرد. به این ترتیب 
استاد شهیدی كه تا آن روز زیرنظر اســتاداني چون آیت اهلل بروجردی و آیت اهلل 

خویی آموزش دیده بود، دستیار علی اكبر دهخدا شد.

گل خانه 12 خانه گردی

  بازی تعقیــب و گریز تام 
و جری

كارتون های تــام و جری را كه 
یادتان هســت؟ بعید است كه 
سن تان باالی سی،  چهل سال 
باشد و این كارتون ها را به خاطر 
نداشــته باشــید. یعنی صدا و 
ســیما این قدر این كارتون ها 
را پخــش و بازپخش كرده كه 
خودمــان دیگر یك پــا تام و 
جری شــده ایم. انصافاً هم كه 
كارتون های خیلی خوبی بودند. 
اما این وسط بعضی ها بودند كه 
دل شان برای گربه این كارتون 
می ســوخت، چون همیشــه 
می باخت. حاال بــا وجود بازی 
آنالین و موبایلی تعقیب و گریز 
تام و جــری، می توانید هم به 
خاطره های گذشته تان سری 
بزنید، هم دیگر یك تماشاچی 
نباشــید و عمال طرف یكی از 
طرفین ماجرا باشــید. كارتون 
بدین ترتیب اســت كه شما 4 
تا موش دارید و یك گربه. حاال 
هر كدام را كه دل تان خواست 
انتخاب می كنید. طبیعی است 
كه موش ها برای اینكه گرسنه 
نمانند باید دنبال پنیر باشند. 
جاهای مختلــف را هم به این 
منظور جســت وجو می كنند. 
اما از آن طرف گربه هم باید این 
موش ها را بگیرد. نگران نباشید، 
قرار نیست آنها را بخورد. او هر 
موشــی را كه می گیرد به یك 
موشك می بندد و آن را به فضا 
و آســمان می فرســتد تا برود 
و دیگــر برنگردد و بــا خیال 
راحت تــر بتواند ســراغ باقی 

موش ها برود.

  عكاسی از حیوانات
اوقــات فراغــت و روزهــا و 
شــب های خانــه مانــدن را 
می توان با روش های مختلف 
پر كرد. بعضی هــا كه كاًل پای 
تلویزیــون هســتند و دارند 
فیلم و ســریال نگاه می كنند. 
بعضی هــا هم كه كاًل چشــم 
اینســتاگرام و اینترنــت را 
درآورده انــد. امــا راه هــای 
جایگزینــی هســت كه هم 
می توانــد حال و هوای شــما 
را عوض كند، هم برای شــما 
آموزنده تر باشــد. یكی از این 
موارد عكاسی از حیوانات است. 
جالب اینكه این رشته به قدری 
مورد توجه هم بوده كه حتی 
رقابت های جهانی هم برایش 
برقرار می كنند. خودش هم به 
شعبه های مختلف تقسیم شده 
است؛ مثل عكاسی كمدی از 
 حیوانات و عكاسی جدی و... .
همه مــا در اطــراف خودمان 
با موجودات زنــده ای روبه رو 
هستیم؛ حاال از این حشراتی 
كه باعــث تــرس و چندش 
ما می شــوند گرفته تا گربه و 
 كالغ و كبوتر و گنجشك و... .
عكاسی از این موجودات زنده 
می توانــد، هم برای شــما و 
هم برای بچه ها بســیار جالب  
باشد. حتی می توانید سناریو 
طراحی كنیــد و مثاًل دوربین 
موبایل تــان را در موقعیــت 
ثابتی قــرار دهید و بــا غذا یا 
چیزهای جالب دیگر، حیوانات 
را بــه دام عكاســی خودتان 
بیندازیــد. عكــس گرفتن و 
تحقیق درباره ایــن حیوانات 
 می تواند جــزو كارهای جالب 

شما باشد.

تام هستی یا جری؟

عكاسی از فراركننده ها

پنجشنبه
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سید جعفر شهیدی، رئیس مؤسسه لغتنامه دهخدا و بنیانگذار 
مركز بین المللی آموزش زبان فارسی بود. استاد تمام دانشكده 
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ازجمله پژوهشگران 
برجسته زبان و ادبیات فارسی، فقه و تاریخ اسالم است كه بین 
اندیشمندان معاصر كمتر نظیرش را دیده ایم. این تقریبا تمام 
اطالعات ما از این مجتهد، محقق، ادیب و مورخ نام آشناست 
كه اگر نبود، ممكن نبود كار لغتنامه دهخدا و حتی فرهنگ فارسی معین به این جامعیت 
پیش برود. واقعیت این است كه اگر همكاری در تدوین فرهنگ معین و لغتنامه دهخدا، 
تنها دستاورد عمر 89ساله این استاد مسلم ادبیات فارسی بود، باز هم كافی بود تا ادبیات 
فارسی برای همیشه وامدار او باشد؛ چه رسد به اینكه او چندین و چند تالیف، ترجمه 
و تصحیح هم از خود به یادگار گذاشته كه از او چهره یك ادیب و پژوهشگر تمام عیار را 
متجلی می سازد. در این گزارش با مهندس سید محسن شهیدی، سومین فرزند استاد 

همراه شدیم تا بیشتر درباره زندگی این بزرگمرد ادبیات فارسی بدانیم.

سیدمحسن شهیدی، فرزند استاد شهیدی، مجتهد و 
ادیب نام آشنای معاصر، از پدر و خاطراتش می گوید

تحقیق  كردن 
سرگرمی پدر بود

پرنیان سلطانی

زنده یاد سید جعفر شهیدی زندگی پرفراز و نشیبی داشت. از دست دادن پدر در كودكی، تحصیل در حوزه علمیه نجف، آشنایی با دكتر معین و عالمه دهخدا، تدریس در دانشگاه تهران، همكاری زندگی پژوهشگر و محقق معاصر 
در تدوین فرهنگ معین و لغتنامه دهخدا، به شهادت رسیدن فرزند كوچكش احسان، به یادگار گذاشتن آثار ماندگاری در تصحیح و ترجمه و تالیف كتاب هایی كه بارها و بارها تجدید چاپ شده اند، 

تنها بخشی از زندگی پرفراز و نشیب و در عین حال پر خیر و بركت این پژوهشگر و محقق معاصر است. در ادامه به حیات پربار این بزرگمرد ادب فارسی نگاهی می اندازیم.

آثار ماندگار فخر ادبیات فارسی
كارنامه دكتر شهیدی به قدری پر 
و پیمان و متنوع است كه نوشتن 
از تمام آنها قطعا در این گزارش 
و این صفحه امكان پذیر نیســت 
و معرفی تمــام كتاب های این 
دكتری ادبیات فارســی و تاریخ، 
خود نیاز به ایجــاد كتابی جدید 
دارد! رئیــس مؤسســه لغتنامه 
دهخدا كه در تدویــن فرهنگ 
معین و لغتنامــه دهخدا نقش 
بسیار پررنگی داشته، مقاله های 

پرشــماری نوشــته و كتاب های بســیاری تالیف كرده است. 
همچنین در زمینه تصحیــح و ترجمه آثار ماندگاری از خود بر 
جای گذاشته كه هر كدام از آنها به تنهایی می توانند موضوع یك 
مقاله یا كتاب باشند. »مهدویت در اسالم«، »جنایات تاریخ«، 
»چراغ روشن در دنیای تاریك«، »پس از پنجاه سال، پژوهشی 
تازه پیرامون قیام امام حسین)ع(«، »شــرح لغات و مشكالت 
دیوان انــوری«، »تاریخ تحلیلی اســالم«، »زندگانی حضرت 
فاطمه)س(«، »زندگانی علی بن الحســین)ع(«، »عرشیان«، 
»شرح مثنوی شریف« و...، تنها بخشی از تالیفات استاد شهیدی 
است. استاد شــهیدی چندین اثر را هم از زبان عربی به فارسی 
ترجمه كرده كه ترجمه »نهج البالغه« و كتاب های »آواره بیابان 
ربذه« )ابوذر غفاری، نخستین انقالبی اسالم(، »شیرزن كربال« 
و »انقالب بزرگ« ازجمله آنهاست. تا از بحث آثار ماندگار استاد 
شهیدی خارج نشده ایم، این نكته را هم اضافه كنیم كه برخی 
از آثار این محقق و پژوهشگر نام آشنا به زبان های عربی، تركی، 
آلمانی و یونانی نیز ترجمه شــده اند. »علی بلسان علی)ع(«، 
»ثوره الحســین)ع(«، »حیات فاطمــه)س(« و »حیاه االمام 

الصادق جعفر بن محمد)ع(« از این جمله است.

آثار
عالمه علی اكبر دهخدا:

اگر بی نظیر نه، او كم نظیر است
دكتر شــهیدی دســتیار عالمــه علی اكبر دهخــدا در كار 
تدوین لغتنامه بــود. در همــان زمانی كه همــراه با دهخدا 
روی فیش هــای لغتنامه كار می كرد، ســاعت ها تدریس هم 
داشــت. مرحوم دهخدا همان زمان نامه ای به دكتر آذر، وزیر 
فرهنگ وقت نوشــت و در آن گفت: »او اگر نــه در نوع خود 
بی نظیر، ولی كم نظیر اســت«. و بعد ادامه داد: »به شــهیدی 
22ســاعت درس داده اید. اگــر 22ســاعت درس را در توپ 
بریزید، می تركد. سزاوار نیست. یك دفعه نكشیدش؛ بگذارید 
 تدریجــی بمیرد. یــك مقــدار درس بدهد، یــك مقدار هم 

با من كار كند«. 

ديدگاه

 اول فروردین  سال 
1297در یكی از 

محله های قدیمی 
شهر بروجرد 

لرستان به دنیا آمد.

1297

كتاب »مهدویت 
در اسالم« در رد 

نوشته های احمد 
كسروی را به چاپ 

رساند.

1324

همكاری اش با عالمه 
دهخدا برای تدوین 
لغتنامه دهخدا آغاز 

شد و از دانشگاه 
تهران، گواهینامه 

مدرسی علوم 
منقول دریافت كرد.

1328

در دبیرستان های 
تهران به تدریس 
پرداخت و كتاب 

»ابوذر غفاری، 
نخستین انقالبی 

اسالم« را ترجمه و 
منتشر كرد.

1330

 لیسانس ادبیات 
فارسی را اخذ كرد 

و كتاب »چراغ 
روشن در دنیای 
تاریك )زندگی 

امام سجاد)ع(« را 
نوشت.

1335

با اخذ دكتری زبان 
و ادبیات فارسی، در 

دانشگاه تهران به 
 تدریس 

مشغول شد.

1340

 به سمت 
 معاون مؤسسه 
 لغتنامه دهخدا 

منصوب شد.

1342

كتاب »در راه خانه 
خدا« در این سال 

ترجمه و تالیف شد.

1356

برای تالیف كتاب 
»زندگانی حضرت 

فاطمه)س(«، جایزه 
كتاب سال را از آن 

خود كرد.

1363

مركز بین المللی 
آموزش زبان 

فارسی را تاسیس 
كرد و ترجمه 

»نهج البالغه« را به 
چاپ رساند.

1368

مركز ایران شناسی 
چین را افتتاح 

كرد و از دانشگاه 
پكن چین، دكتری 

افتخاری گرفت.

1373

در این سال عالوه 
بر جایزه جشنواره 
خوارزمی و جایزه 
بنیاد نهج البالغه، 

چهره ماندگار 
كشور لقب گرفت.

1380

 برای نگارش كتاب 
»تاریخ تحلیلی 

 اسالم« برنده 
جایزه كتاب سال 

ایران شد.

1385

در 23سالگی برای 
تحصیل علوم دینی 
و فقه به نجف اشرف 

رفت.

1320

 درحالی كه به درجه 
اجتهاد رسیده بود، 
به ایران برگشت 
و جلد اول و دوم 
كتاب »جنایات 
تاریخ« را تالیف 
كرد.

1327

مجله »فروغ علم« 
را منتشر و جلد 
سوم كتاب جنایات 
تاریخ را تالیف كرد.

1329

از دانشكده 
معقول و منقول 
فارغ التحصیل شد 
و كتاب »شیرزن 
كربال« از بنت 
الشاطی را ترجمه و 
منتشر كرد.

1332

كتاب »انقالب 
بزرگ« اثر دكتر طه 
حسین را به فارسی 
ترجمه كرد.

1336

 كتاب »دره نادره« 
از میرزا مهدی خان 
استرآبادی را 
 تصحیح كرد 
 كه برنده 
كتاب سال شد.

1341

در پی بیماری دكتر 
معین، كار تدوین 
فرهنگ فارسی 
معین را به دست 
گرفت و در همان 
سال به ریاست 
مؤسسه لغتنامه 
دهخدا رسید.

1346

 در این سال كتاب 
»تاریخ تحلیلی 
اسالم« را به رشته 
تحریر درآورد.

1360

كتاب »زندگانی 
علی بن الحسین ع« 
را تالیف و برای این 
كتاب جایزه كتاب 
سال را دریافت كرد.

1365

برای ترجمه 
نهج البالغه، برنده 
جایزه كتاب سال 
ایران شد.

1369

نشان درجه 
یك علمی را از 
رئیس جمهوری 
ایران دریافت كرد. 
منزل مسكونی اش 
در نارمك برای 
تبدیل به كتابخانه 
خریداری شد.

1374

آخرین كتابش كه 
»دفتر ششم از 
 شرح مثنوی« 
بود، در این سال 
منتشر شد.

1384

23دی ماه سال 
1386به دلیل 
عفونت ریه، چشم 
از جهان فروبست 
و مهمان همیشگی 
امامزاده عبداهلل 
شهرری شد.

1386

نكته برجسته زندگی استاد شهیدی، اشتیاق او به آموختن تا 
آخرین روز زندگی پربارش بود؛ نكته ای كه پسر سومش آن را 
با بیان خاطره ای از روزهای میانسالی پدر تأیید می كند؛ »پدر 
در میانسالی به یادگیری زبان انگلیســی پرداخته بود. با تمام 
مشغله ای كه داشت، بدون آموزگار و تنها با اتكا به تالش و 
پشتكار خویش، كتاب های مختلفی را ابتدا از رمان های 
خالصه شده انگلیسی مثل »رابینسون كروزوئه«، 
»جزیره گنج« و... و در ادامه متون سنگین تاریخی 
و دینی غربی را ترجمه و مطالعه می كرد! دور تمام 
لغاتی كه معنی آنها را نمی دانست با مداد خط 
می كشید و بعد به دنبال معنی آنها در دیكشنری 
می گشت؛ مسیری بسیار سخت و طاقت فرسا! 
نخستین متون را كه نگاه می كردیم، تقریبا 
دور تمامــی كلمات به جز افعــال و حروف 

اضافه و... را خط كشیده بود! « .

كتابخانه و اتاق موزه 
دكتر شهیدی
خانه دكتر شهیدی در میدان 
پنجاه و هشتم محله نارمك در 
دهه 70از طرف شهرداری منطقه 
8خریداری و به كتابخانه عمومی 
تبدیل شد. این خانه كه 30سال 
محل زندگی دكتر شهیدی و 
خانواده اش بود، بعد از درگذشت 
او مجهز به یك اتاق موزه هم شد 
كه در آن برخی یادگاری های 
این پژوهشگر برجسته زبان 
و ادبیات فارسی، فقه و تاریخ 
اسالم به نمایش درآمده است. 
این اتاق كه گفته می شود اتاق 
احسان، فرزند شهید جاویداالثر 
استاد شهیدی است، به محل 
نگهداری وسایل شخصی استاد 
ازجمله گواهینامه رانندگی، 
كارت شناسایی دانشگاه تهران، 
لوح های یادبود از دانشگاه های 
ایران و سایر كشورها، مدارك 
تحصیلی، لباس دانش آموختگی، 
آثار، دست نوشته ها و... تبدیل 
شده است. بازدیدكنندگان از 
این كتابخانه عالوه بر مشاهده 
یادگاری های استاد شهیدی و 
عكس های یادگاری او با خانواده 
و دوستان، می توانند بخشی 
از آثار مكتوب استاد را هم در 
همین مكان مطالعه كنند.



خانه گردی13

  بردگیم وارث
بردگیــم وارث را در حــوزه 
بازی های رومیزی استراتژیك 
و البته خانوادگی تقسیم بندی 
كرده اند. یعنــی در این روزهای 
كرونایی حسابی می تواند شما 
و خانواده محترم را سرگرم كند. 
این بازی، در واقع نسخه ایرانی 
 senators شــده بازی خارجی
اســت كه با شــكل و شمایلی 
 مناســب در اختیــار ایرانی ها 
قرار گرفته. این بردگیم می تواند 
3 تا 5 نفر را درگیــر بازی كند 
و حداكثر نیــز 45دقیقه زمان 
آن است. برای مخاطبان باالی 
14سال هم درنظر گرفته شده 
اســت. موضوع بازی هم از این 
قرار است كه فرمانروای سرزمین 
آرمادا می میرد و فرزندان او باید 
سعی كنند كه جای پدر را بگیرند 
و ســرزمینی كــه بازمانده پدر 
اســت را تحت فرمان خودشان 
در بیاورند. آنها بــه این منظور 
باید ســعی كنند كه با راه های 
مختلف حمایت فرماندهان ارشد 
و دیگر بزرگان این ســرزمین را 
كســب كنند. در واقع ارتباطات 
و پول شما، ابزار كار شما برای به 
موفقیت رسیدن هستند. در این 
میان شما مكعب امتیازشماری 
هم دارید كــه می تواند با توجه 
به موفقیت ها یا شكست هایی كه 
دارید، جلو و عقب برود و وضعیت 
شــما را روشــن كند. در نهایت 
اینكه هركسی بیشــتر از بقیه 
بتواند فرماندهان این سرزمین 
را با خودش همراه كند، می تواند 

فرمانروا بشود.

  بازی تیزران
یكی از بازی های خوب رایانه ای 
ایرانی كه می توانید درگیرش 
شوید، بازی تیزران است. گیمی 
كه بازی ســازان و دانشجویان 
ایرانی طراحی كردند و توانست 
در ســال98 جدی ترین بازی 
سال هم لقب بگیرد و حسابی 
خبرساز شود. این افتخار را هم 
در سومین جشنواره بازی جدی 
سال كسب كرد. این بازی، هم 
امكان بازی آفالین را به شــما 
می دهد و هم امكان بازی آنالین 
چند نفره را. بــازی هم در ژانر 
بازیـ  ورزش قــرار می گیرد و 
عماًل سازندگان تالش كرده اند 
كه در آن، برای دوچرخه سواری 
فرهنگسازی كنند. شما در این 
بازی با المان های بازی مواجه 
می شوید و در عین حال درگیر 
دوچرخه ســواری و رقابت هم 
هســتید. اما نكته جالب دیگر 
این اســت كه بــازی تیزران 
در كنــار بازی كیپ اســتپ، 
در جشــنواره بین المللی گاال 
در فرانســه هم جــزو 3بازی 
برتر آكادمیك شــده اســت 
كه افتخــاری بــرای صنعت 
بازی سازی ایران تلقی می شود. 
اتفاقــی كــه نشــان می دهد 
بازی سازی در ایران هم همپای 
فیلمســازی، در حال خودی 
نشان دادن است. جالب اینكه 
این دو بازی را هم دانشجویان 
و فارغ التحصیالن دانشــكده 
چندرســانه ای دانشــگاه هنر 
اســالمی تبریز تولید كرده اند. 
خالصه اینكه اگر دوست دارید، 
هم به بچه هایتان فرهنگسازی 
درباره ورزش دوچرخه سواری 
هــم  و  كــرده  منتقــل  را 
سرگرم شــان كنید، با گزینه 

خوبی روبه رو هستید.

فرمانروا كیست؟

دوچرخه سواران

پنجشنبه

شماره 103
20 آذر 1399  رصد خانه

محاصره كامل ارتش رومنوادگان اردشیر

بدرفتاری های شاه ایرانی

اما اول بگذارید از ساسانیان شروع كنیم، آخرین سلسله پادشاهی 
در ایران باستان و قبل از حمله اعراب شبه جزیره. این سلسله بعد 
از اشكانیان سر كار آمدند. بنیانگذار این سلسله را اردشیر بابكان 
دانسته اند كه نسب خودش را به پارس ها و هخامنشیان می رساند. 
اردشــیر در روزهای واپسین اشــكانیان، یعنی در دوره اردوان، 
توانست ابتدا كرمان و خوزستان و... را بگیرد، بعد هم با شاه اشكانی 
جنگید و او را شكست داد و رســماً تاجگذاری كرد. بدین ترتیب 
ساسانیان در فالت ایران آغاز به كار كردند. اردشیر حسابی خودش 
را به زحمت انداخت تا مرزهای پادشــاهی ایرانیان را گسترش 
بدهد. بعد از او هم پسرش شــاپور این وظیفه را عهده دار و عماًل 
این امپراتوری تثبیت شد و در دوره شاپور دوم، خسرو انوشیروان و 
خسرو پرویز به اوج جغرافیایی و قدرت خودش رسید. اما ساسانیان 
هم با رومی ها حسابی درگیری داشتند، كه بیشتر این جنگ ها 
هم به واسطه مسائل مرزی و ارضی پیش آمده بر سر گرجستان 
و ارمنســتان بود. ساسانیان سرانجام به واســطه هجوم اعراب و 

كشته شدن یزدگرد سوم، برای همیشه از بین رفتند.

رومی ها توسط ارتش ایران محاصره شدند، آن هم درحالی كه تعدادشان بیشتر بود و 
ارتش مجهزتری محسوب می شدند. والرین در ابتدا سعی كرد با تطمیع و غرامت، شاه 
ایرانی را وادار به كوتاه آمدن كند؛ ولی مگر می شد از چنین لقمه چربی به این راحتی ها 
گذشت؟ در نتیجه جنگ آغاز شد، ولی رومی ها كاری از پیش نبردند. گفته می شود 
كه شورشی داخلی هم در ارتش روم به وقوع پیوست كه والرین را ناچار به فرار كرد. 
اما او و بخشی از ارتش روم كه فرار كرده بودند، اسیر شاپور و ایرانیان شدند. چنین 

بود كه قیصر روم به همراه بزرگان، فرماندهان و سناتورها به تیسفون منتقل شدند.

شاپور در هنگامه نبرد با رومی ها و بعد از آن، جنگ هایی هم با دست  نشانده های 
رومی یا دســت كم متحدان آنها در منطقه ســوریه و غرب بین النهرین داشت 
كه ایرانی ها را به سختی انداخت. می گویند كه یك جنگ بی خود هم بوده كه 
فقط ایرانی ها را به كشتن داد و باعث پاشیده شدن بذر كینه بین این دو منطقه 
شد. همچنین برخی نقل های تاریخی حكایت از بدرفتاری این امپراتور ایرانی 
با قیصر روم و فرستادگان شاه این منطقه و... داشته است. شاید همین امر هم 
باعث شد تا بعدها، هجوم اعراب شــبه جزیره به ایران توجیهی پیدا كند. نكته 
دیگر هم آنكه شاپور اول قباًل نیز موفق شده بود گردیانوس سوم، قیصر رومی را 
كه به ایران حمله كرده بود، در سال246 شكست بدهد. در هنگامه عقب نشینی 
بود كه سربازان رومی به قدری ناراحت بودند كه قیصرشان را كشتند و فیلیپ 
را به جایش نشاندند. او هم 500هزار سكه به شــاپور داد تا كمی اوضاع را آرام 
كند كه ببیند چه كارهایی از او ساخته است. اما چرا گردیانوس تصمیم به حمله 
گرفته بود؟ این یكی هم به شكست روم از اردشیر بابكان، پدر همین شاپور در 
سال 238برمی گردد؛ اینكه این قیصر رومی مثاًل آمد كه انتقامی بگیرد و به این 
دردسر دچار شد اما نكته عجیب تر اینكه فیلیپ هم كه به رم برگشت، رومی ها 
به قدری از دستش ناراحت بودند كه ترورش كردند و در نتیجه همین والرین به 
قیصری انتخاب شد؛ قیصری كه آمد تحقیرهای قبلی ها را جبران كند، خودش 

به سرنوشتی دچار آمد كه تا ابد، نشانه هایش در تاریخ باقی ماند.

ماجرای جنگ ادسا
و اما برسیم به ماجرای جنگ ادسا؛ جنگی كه باعث شد 
تا ادســا، انطاكیه، كاپادوكیه و آســیای صغیر به تصرف 
ساســانیان دربیاید؛ جنگی كــه در آن والرین، امپراتور 
روم و ژنرال هایش، غل و زنجیر به دســت به تیســفون 
برده شدند و رســماً اعالم كردند كه ایران، بزرگ ترین و 
تنها امپراتور زمان است. هزاران رومی هم به خوزستان 
رفتند تا در كار ساخت وساز به كار گرفته شوند. جنگ ادسا 
در تركیه امروزی به وقوع پیوست؛ منطقه ای كه معموالً 
بین ایران و روم دست به دســت می شد. دلیل اصلی هم 
همان گرجستان و ارمنستان بود كه توسط شاپور تصرف 
شده بود. رومی ها خیلی به ارمنستان ارادت داشتند. این 
منطقه بزرگ و كوهســتانی، می توانست همچون دژی 
تسخیرناپذیر در اختیار آنها باشد تا هر وقت كه خواستند، 
عقبه ارتش ایران را در ارتباط با شرق كشور قطع كنند. 
به یاد داشته باشــید كه مركز ساســانیان، خوزستان و 
بین النهرین و... بود؛ پس تا شرق امپراتوری خود فاصله 
زیادی داشتند و چنین موقعیتی، می توانست یك مزیت 

نسبی مرگبار به نفع رومی ها باشد.

رفتار تحقیرآمیز با قیصر روم
تصویر زانو زدن امپراتور روم پیش پای شــاه ایران، در سنگ نگاره ها و 
سنگ نوشته های قدیمی هســت و از معروف ترین تصاویر به جا مانده 
از ایران باستان محسوب می شود. گفته می شود كه رومی ها بعد از این 
مراسم بزرگ، راهی ساخت وساز شدند و بناهایی چون سد شادروان و 
پل شوشتر و...، از آن روزگار به یادگار مانده است. همچنین روایت هایی 
هم از اســارت قیصر روم مطرح است. نخســتین روایت چنین است 
كه چون سربازان امپراتوری روم در ادســا و زمان اقامت در آنجا دچار 
قحطی و گرسنگی شدند، در نتیجه ســر به شورش گذاشته و امپراتور 
صالح دانست كه به اسارت ایرانیان دربیاید؛ چون بیم جان خودش را 
داشت. روایت های دیگر از جنگ و جدال و خیانت رومی ها خبر می دهد. 
نقل هایی هــم از بدرفتاری های جناب شــاپور اول نقل شده اســت؛ 
مثاًل گفته اند هر وقت می خواست سوار اسب شــود، بر پشت قیصر پا 
می گذاشــت و باال می رفت؛ در واقع او را خدمتــكار خودش كرده بود. 
گروهی دیگر از بریدن دماغ و كشــتن و دباغی پوســت و پر كردن آن 
صحبت كرده اند؛ كه البته این دســت نقل های تاریخی همیشه محل 
شبهه است اما در نهایت، این شكست برای رومی ها سنگین تمام شده و 

باعث شد تا كم كم دچار فروپاشی شوند.

شاپور  اول موفق شد قیصر روم را  اسیر كرده و باعث مرگ دو قیصر دیگر شود

پرتغالی ها در خلیج فارس
تصور كنید زمانی حتی كشورهای كوچكی چون هلند و پرتغال هم داعیه دار استعمار بوده 
و سر از همه جا در می آوردند؛ مثل همین كشور پرتغال، كه سر از خلیج فارس و جزایر ایرانی 
هم درآورده بود. چون نیروی دریایی قدرتمندی هم داشتند، كسی نمی توانست جلودارشان 
شــود. قلعه های پرتغالی به جا مانده در جنوب ایران و خلیج فارس هم از همین دوره به جا 
مانده است؛ كه به زمان صفویه بازمی گردد. امروزه در جاهایی مثل بندر قشم، كنگ، عمان، 
رأس الخیمه، هرمز و... می شــود بازمانده این قلعه ها را دید؛ در جاهایی مثل قشم به صورت 
قلعه هستند و در جاهای دیگر به صورت دیوارهای قطور باقی مانده اند. حاال وقتی كه از قلعه 
پرتغالی ها صحبت می كنیم، معموالً قبل از همه درباره نمونه به جا مانده در قشــم و سپس 
در هرمز و چابهار صحبت می كنیم. دره پرتغالی ها در قشــم در سال 1507میالدی توسط 
آلبركرك، دریانورد پرتغالی ساخته شد. این قلعه سال ها پیش توسط كاوشگران از زیر خاك 
بیرون آورده شد. می گویند كه كاركرد اصلی شان هم انبار بوده؛ یعنی مهمات و سالح در آنها 
نگهداری می كردند تا وقتی كه پرتغالی ها نیاز پیدا كردند، سریع بیایند و از اینها استفاده كنند. 
آب آشامیدنی آنها هم كه از طریق چاه و باران تأمین می شــد. این قلعه ها در دوره صفویان 

توسط امامقلی خان از سرداران شاه عباس، بازپس گرفته شد.

یك عكس

ماركوپولو در ایران
ماركوپولــو تاجــر و جهانگــردی ونیزی 
)ایتالیایی( بود كه در سال 1292میالدی، 
در حال بازگشــت به دیارش، به ایران هم 
ســری زده و جاهایی چون تبریز، كرمان، 
یزد، هرمز و... را دیده و توصیفاتی از آن ارائه 
كرده است. با هم بخشی از این اطالعات را به 

زبان ساده می خوانیم:
»تبریــز را رفتم. موقعیت بســیار خوب و 
چشــم نوازی دارد. طــوری كــه كاالهای 
بازرگانی از جاهــای مختلف به اینجا آمده 
و از اینجا می گــذرد. از جاهایی چون هند، 
بغداد، موصل، هرمز و.... كسب و كار بیشتر 
مردم همین تجارت و پیشه وری است. در 
پیشه وری هم چشم ام به حرفه هایی چون 
پارچه بافی و... افتاد. جالب اینكه سنگ های 
قیمتی و مروارید هم در شهر خرید و فروش 
شــده و بازرگانان اتفاقا ســودهای خوبی 
هم دارنــد. جالب اینكه تجــار التین زبان 
هم در شــهر دیدم، آن هم به تعــداد زیاد. 
در اطــراف تبریز هم صومعــه ای دیدم به 
اسم بارســاموی مقدس كه راهبان زیادی 
دارد. برای اینكــه بیكار هم نباشــند كار 
خوبی انجام می دهند: كمربندهای پشمی 
می بافند كه برای درد بدن می گویند نافع 
 اســت. اتفاقاً این كمربندها مشتری های 

زیادی هم دارند... .
نكته ای كه در مورد یــزد برایم جالب بود، 
بیابانی بودن اطراف آن است. اگر بخواهید 
از این شهر به سمت كرمان راه بیفتید، 8روز 
باید از صحرایی بی آب و علف عبور كنید. در 
این مسیر فقط 3محل برای اتراق كاروان ها 

و مسافران درنظر گرفته اند...
تا اینكه به كرمان رســیدم. زنان و دختران 
این شــهر و دیار، گلدوزی هــای زیبایی از 

ابریشــم و طال با رنگ ها و نقوش مختلف و 
با استفاده از سوزن ایجاد می كنند كه برای 
تزئین به كار می رود و غالباً پولدارها از آنها 

استفاده می كنند... .
چیزی كــه در هرمــز برایم جالــب بود، 
كشتی های ساخته شــده در آن است. به 
نسبت دیگر كشتی ها در نقاط دیگری كه 
دیــده ام، واقعاً خطرناك تر هســتند. برای 
طی كردن دریاها و سفرهای دریایی واقعاً 
خطر دارند. اما چرا؟ آنها از هیچ میخی در 
ساخت این كشتی ها اســتفاده نمی كنند؛ 
چرا كه چوب های استفاده شده برای ساخت 
كشــتی، به قدری محكم و سفت است كه 
هیچ میخی نمی تواند وارد آن بشــود. اگر 
هم زیادی بخواهند با میخ ها سر و كله بزنند، 
درست مثل ظرف های سفالی این چوب ها از 
هم فرو خواهند پاشید. گاهی هم كه زیادی با 
این میخ ها سر و كله می زنند، شكسته یا كج 
می شوند. پس برای ساخت كشتی ها چكار 
می كنند؟ آنها ته الوارها را با دقت ســوراخ 
كرده و میخ های چوبــی محكم داخل این 
سوراخ ها كرده و سر این میخ ها با طناب و 
بسیار محكم به هم بسته می شود. دماغه یا 
ته كشتی این طوری به هم وصل می شود. 
برای عدم نفوذ آب هم كــه از نوعی روغن 
ماهی استفاده كرده و با تفاله شاهدانه كتان 
یا كنف درزها را پر می كنند تا خیال شــان 
راحت شــود. كشــتی های هرمزی ها هم 
یك دكل، یك ســكان و یك عرشه دارند 
و لنگرهــای آهنی هم ندارنــد؛ در نتیجه 
در مواقع باد و طوفان، بــه راحتی جابه جا 
می شوند و دچار آسیب شده یا به سنگ های 
ســاحلی می خورند و برای كشتی مشكل 

ایجاد می شود... .«

یك سفر نامه

پرل هاربر؛ بی خبری یا نقشه بزرگ؟
یكی از اتفاقات خیلی خاص جنگ جهانی دوم 
را باید حمله ژاپنی ها به بندر پرل هاربر بدانیم، 
واقع در منطقه هاوایی آمریــكا در اقیانوس 
آرام. این حمله در دســامبر 1941 آغاز شد؛ 
یعنی 4سال قبل از پایان رسمی جنگ جهانی 
دوم و شكســت نازی ها. كمتر كسی انتظار 
چنین حمله ای را داشت، چون آمریكایی ها 
به واسطه جغرافیای خودشــان، دور از این 
جنگ خانمان ســوز بودند و چندان دخالتی 
هم نمی كردند. اما شاید ماجرا كمی پیچیده تر 
از این حرف ها باشد. حقیقت امر این است كه 
آمریكایی ها موفق شــده بودند كه مكالمات 
ژاپنی ها را كدگشایی و فهم كنند. در نتیجه 
می دانستند كه چه خبر است. آنها حتی مفاد 
قراردادی كه ژاپنی ها می خواستند به آمریكا 
پیشنهاد كنند را هم می دانستند. پس كمی 
عجیب اســت كه اگر ادعا كنیم آمریكایی ها 
از حمله احتمالی به نقطه ای در كشورشان، 
از جمله پرل هاربر بی خبرنــد. به قول رابرت 
منزیس، نخست وزیر وقت استرالیا در 1941 
كه با روزولت دیدار كرده بود، رئیس جمهور 
آمریكا به مركزیت چرچیل در جنگ جهانی 
علیه متفقین حســادت می كرد و دوســت 
داشت كه كشورش را وارد جنگ كند و از شر 
این شعار انتخاباتی كه »مردم را درگیر جنگ 
نخواهند كرد« فرار كند. ظاهراً كه روزولت در 
ابتدا منتظر اعالم جنگ آلمان ها علیه آمریكا 
بود امــا هیتلر به زیردریایی های كشــورش 
گفته بود كه حتی اگر توســط آمریكایی ها 
سمت شما هم  شلیك شــد، اقدامی نكنید. 
پس تنها راه چاره، نبرد با ژاپن بود. ژاپنی ها 
می خواســتند كه به قرارداد صلحی منطقی 
با آمریكا برســند. اما چرا؟ چون آنها توسط 
متفقین تحریم بودند و با وجود عدم دریافت 

مواد معدنی، آهن و... نمی توانستند پشتیبانی 
جنگ در چین را انجــام بدهند. در ژاپن هم 
دولت میانه رویی روی كار بود كه می توانست 
و عالقه داشــت این كار را انجــام بدهد اما 
آمریكایی ها قراردادی را به ژاپنی ها تحمیل 
كردند كه عماًل باعث پاسخ منفی آنها می شد. 
سرانجام سفیر آمریكا در ژاپن، می گوید كه اگر 
تحریم ها علیه این كشور تداوم داشته باشد، 
می توانند انتظار یك هاراگیری ملی توســط 
ژاپنی ها را داشته باشند. واحدهای اطالعاتی 
هم به این كشــور خبر داده بودنــد كه ژاپن 
درصدد حمله ای غافلگیرانه علیه آمریكاست. 
و سرانجام تقدیر چنین رقم خورد: ژاپنی ها 
حمله به اندونزی و جنوب شرقی را آغاز كردند 
تا هم انگلیســی ها را زمینگیر كنند، هم به 
مواد معدنی برســند و هم بتوانند بر اقیانوس 
آرام احاطه داشته باشند. ضمن اینكه نظامیان 
ژاپن، دولت میانه روی این كشور را خلع كرده 
و همچنیــن امپراتــور آن را وادار به جنگ 
كرده بودند. ژاپنی ها ســرانجام به پرل هاربر 
در 1500كیلومتری خودشان حمله كردند. 
حتی خود فرماندهان مستقر در این بندر از 
حمله خبر نداشــتند، درحالی كه روزولت و 
دیگران از آن مطلع بودند. در واقع آنها شرایط 
را به گونه ای فراهم كردند كه نشان دهد ژاپن 
در شرایط صلح كامل به این بندر حمله كرده. 
حمله وحشتناك ژاپنی ها در حالی كه حركت 
ناوهــای هواپیمابر آنها از ســواحل گزارش 
شده بود، اتفاق افتاد. آمریكا هم اعالم جنگ 
كرده و عمــاًل وارد معــادالت جنگ جهانی 
دوم شد؛ تا هم روزولت به آرزویش برسد، هم 
اتفاقات بعد از آن، از جمله بمباران اتمی دو 
شهر ژاپن اتفاق بیفتد و جنگ به نفع متفقین 

و البته آمریكا خاتمه یابد.

یك اتفاق

گفته می شود كه سری دوم جنگ های شاپور اول در سال 252میالدی شكل گرفت. در این دوره 
هم بود كه  از مرزهای شرقی حمله هایی به ایران شد، ولی این جناب شاپورخان دست بردار رومی ها 
نبود. ساسانیان می دانستند كه درگیری با ژرمن ها، رومی ها را ضعیف كرده  و تغییرات پی در پی در 
این امپراتوری هم، باعث عدم تمركز در ارتش و قوای مسلح شان بود. به همین دلیل بود كه در سال 
258میالدی حمله ای اساسی به رومی ها كرد. آنها به راهنمایی فردی كه راه ها را می دانست و به 
او وعده ریاست داده بودند، تا انطاكیه پیش رفته و این شهر را به محاصره در آوردند. والرین هم كه 
دید اوضاع چنین است، ارتشی مجهز و فراوان تدارك دیده و از جنوب اروپا به انطاكیه آمد؛ جایی 
در تركیه امروزی، نزدیك به سواحل مدیترانه. او موفق شد كه انطاكیه را پس بگیرد و همین امر، 

باعث شد تا حسابی خوشحال شود و به خودش ببالد؛ چرا كه توانسته بود شكست های قبلی رومی ها 
از ساسانی ها و شاپور را پاسخ بدهد. او به قدری ذوق زده شــده بود كه حتی سكه هایی هم به این 
مناسبت ضرب كرد و برای جشنی بزرگ حاضر  شد. این در حالی بود كه امپراتور رومی اشتباهی 
مهلك مرتكب شده بود. او تنها با بخشی از سربازان ایرانی روبه رو شده بود؛ درحالی كه سواره نظام و 
بدنه اصلی ارتش ایران هنوز سر جایش بود. در نتیجه والرین بدون هیچ حساب و كتابی، به سمت 
ارتش ایران رفت تا در منطقه ادســا كه منطقه ای دشــت مانند بود، با ایرانیان مقابله كند. جالب 
اینجاســت كه این منطقه، تقریباً نزدیك به همان منطقه ای بود كه سورنا توانسته بود رومی ها را 

شكست بدهد؛ ظاهراً كه جغرافیای نفرین شده این امپراتوری بود.

شكست سه امپراتور
در روزگار ایران باســتان، ابرقدرت های جهان متمدن و شناخته شــده آن دوره ایران و روم بودند. البته در چین هم گاهی 
قدرت هایی ظهور می كردند، ولی به طور معمول این دو را ابرقدرت های مسلم روزگار خودشان می دانستند. بین این دو نیز 
جنگ های دنباله داری در جریان بود كه به 700سال هم رسید؛ جنگ هایی كه از زمان اشكانیان شروع شد و فراز و نشیب های 
زیادی داشت. در جریان این نبردها، چند باری امپراتوران روم به اسارت ایرانی ها در آمدند. بار اول كه قبالً گفتیم، توسط سورنا 
بود. البته در آن دوره روم توسط 3نفر اداره می شد و به 3قسمت تقسیم شده بود و یكی از این سه تن، یعنی كراسوس، كه ریاست 
بخش آسیایی روم را به او سپرده بودند، به اسارت درآمده و كشته شد؛ چرا كه او بود كه با ایرانیان هم مرز محسوب می شد. نفر 

بعدی هم والرین بود، كه در ابتدای دوره ساسانیان به دست شاپور اول به اسارت درآمد كه شكستی فوق سنگین برای رومیان محسوب می شد.

عیسی محمدی

باركد را اسكن كنید و 
پادكست این گزارش 

را ببینید

نبرد در ساحل مدیترانه
به دستور شاپور اول صحنه زانو زدن امپراتور روم در نقاط مختلف ايران روي سنگ ها حكاكي شد.
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سرخوشی و عصیان

فریم دار یا بی فریم؟
برخی از عینك ها دارای فریم های ســفت و ســخت و مشخص 
هستند و برخی دیگر هیچ محفظه ای دور شیشه شان 
ندارنــد و نامرئی تــر به نظر می رســند. اصطالحا به 
عینك هایی كه فریم دور عدسی ندارند گریف گفته 
می شود. عینك های گریف ســبك ترند و شاید این 
تنها مزیت آنها به حساب بیاید اما این عینك ها بسیار 
آسیب پذیرترند، خیلی زود تر از سایر عینك ها از فرم 
خودشان خارج  و معموال از محل اتصاالت شكسته 
می شــوند. عالوه بر اینكــه به دلیل 
غیرمســلح بودن عدســی، احتمال 
شكسته شدن آن هم افزایش می یابد. 
عالوه بر اینكــه عینك های گریف به دلیل 
آنكه جای شیشه ها روی صورت ممكن است كمی 
تغییر داشته باشد، در دراز مدت می تواند برای چشم 
دردسر ایجاد كند. پس ترجیحا سراغ عینك هایی 

بروید كه فریم دار هستند.

بورس عینك فروشی كجاست؟

از كجا بدانیم اصل است؟

چه شیشه ای انتخاب كنیم؟

چهار خانه 14 خانه  گردی

  قالب دوزی 
توجــه بــه صنایع دســتی و یاد 
گرفتن آنهــا، می توانــد در همه 
حال ســاعت های بیكاری ما را به 
بهترین نحو پر كنــد و همچنین 
ارزش افزوده مالی برای ما به همراه 
داشــته باشــد. در این روزهای 
كرونایــی و قرنطینــه نیــز، این 
ضرورت بیشتر احساس می شود. 
قــالب دوزی از قدیمی تریــن و 
بهترین موارد صنایع دســتی در 
ایران است. هنری كه در آن شما 
نقش و نگارهای مختلف را با قالب 
و رشته های ابریشــم روی پارچه 
می دوزیــد. از نمونه های مختلف 
قالب دوزی برای تزئین نیز استفاده 
می كنند؛ از تزئین جاقرآنی گرفته 
تا ســجاده و رومیزی و شبیه آن. 
بهترین یادگاری های قالب دوزی را 
مربوط به شهرهای رشت، اصفهان و 
مشهد می دانند. روش های مختلف 
قالب دوزی شامل ساده، برجسته و 
معرق می شود. به این منظور شما 
نیازمند قالب مخصوص، جریده، 
پارچه، نخ تابیده از جنس ابریشم 
و طرح هســتید. طبیعی است كه 
قبل از همه اینها باید آموزش های 
الزم را دیده باشید كه هم به صورت 
حضوری این امر شــدنی است و 
هم به صــورت فایل های ویدئویی 
در دســترس همه قرار دارد. كار 
بدین ترتیب است كه روی چهارپایه 
كوتاهی نشسته و بخشی از پارچه 
مورد نظر را الی جریده قرار داده و 
با زانو آن را به هم فشــار می دهید 
تا پارچه خارج نشــود. بعد هم از 
روی طرح و به شیوه ای كه آموزش 

دیده اید، شروع به كار می كنید.

خالقان نقش های زیبا

دستمال های پارچه ای دارای الیاف خاصی هستند 
كه در یك جهت حركت می كنند و برای همین روی 

شیشه، هیچ تأثیر منفی ندارند. استفاده از دستمال 
كاغذی برای پاك كردن شیشه ها باعث خط افتادن 

روی شیشه می شود

پنجشنبه
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سالمندان عزیز، راهنمای كامل خرید عینك 
طبی پیش روی شماست

ویترینی برای 
چشم های شما

سن و سال آدم كه باال می رود برخی عوارض و بیماری ها هم 
سر و كله شان پیدا می شود. نمونه اش همین كاهش قدرت دید 
و تارشدن چشم هاست. خوشبختانه این مشكل با یك ویزیت 
ساده و خرید عینك مناسب به خوبی قابل حل است. اما خرید 
عینك مناسب هم راه و روش خودش را دارد؛ اینكه بدانیم چه 
نوع عینكی بخریم، به كجا مراجعه كنیم تا انتخاب های بیشتر 
و بهتری داشته باشــیم، چقدر هزینه كنیم و چطور هوای 
عینك مان را داشته باشیم كه صدمه نبیند. آمار ها می گویند 
حدود ۴۰درصد مراجعه كننده ها به مغازه های عینك فروشی 

را افراد میانسال و مسن تشكیل می دهند. 

برای خرید عینك 2راهكار را به شما پیشنهاد می دهیم؛ 
نخســت اینكه به عینك فروشی های معتبر در سطح 
شهر مراجعه كنید تا سفارش تان را برای  شما تهیه 
كنند. اما پیشنهاد ما مراجعه به بورس عینك های 
طبی است. تهران دارای 2بازار بورس عینك فروشی 
است؛ یكی خیابان فلســطین، حدفاصل خیابان 
ولیعصر تا ابتدای خیابان انقالب اسالمی و دیگری 
بازار اپتیك تهران در خیابان جمهوری اســالمی، 
نرســیده به پل حافظ در خیابان آرش. هر دو بازار 
تنوع باالیی از محصوالت را در مقابل شــما قرار 
می دهند. البته حرفه ای ها معتقدند كه برندهای 
اصلی را در خیابان فلسطین راحت تر می توان پیدا 
كرد و از سوی دیگر قیمت های عینك ها در بازار 
اپتیك تهران ارزان تر است. از آنجا كه این دو بازار 
فاصله چندانی با هم ندارند، توصیه ما بازدید از 

هر دو راسته است.

این روز ها شناســایی كاالهای اصل و كپی حتی برای كار شناســان هم مشكل 
به نظر می رسد اما همیشه راهكارهایی برای شناســایی عینك های اصل از فرع 
وجود دارد. نخست اینكه برای خرید به محل بورس عینك مراجعه كرده و سراغ 
عینك فروشــی های معتبر و صاحب نام بروید. این فروشگاه ها محصوالت شان را 
به شــكل قانونی و از كانال های مورد اعتماد تهیه می كنند و احتمال كپی بودن 
كار های شان خیلی كمتر است. نكته مهم تر اینكه عینك های اصل دارای شماره 
سریال و مشخصات فنی هســتند كه روی دســته آنها دیده می شود. خریدار ها 
می توانند به سایت اصلی شركت سازنده عینك مراجعه كرده و اطالعات مورد نظر 
را با هم مطابقت بدهند. شركت های سازنده با این راهكار تالش می كنند تا از ورود 

عینك های تقلبی با نام خودشان ممانعت كنند.

انتخاب درجه عدسی به عهده پزشك متخصص است اما 
انتخاب نوع مدل ها و جنس آن تنها در اختیار مشــتری 
قرار می گیرد. بیشتر عدسی های موجود در ایران از كشور 
كره جنوبی وارد می شــود؛ هر چند بهترین محصوالت را 
شركت های آلمانی، فرانسوی و شركت های كشور چك تولید 
می كنند. البته این عدسی ها هم در آسیا و تحت لیسانس تولید 
می شوند و كیفیت بسیار باالیی دارند. اگر قیمت تمام شده عینك 
چندان برای تان مهم نیست، این نوع عدسی ها را برای عینك تان انتخاب كنید تا عمر 
بیشتری داشته باشد. به یاد داشته باشید برای محافظت بیشتر از چشم هایتان می توانید 
سفارش بدهید تا عدسی عینك تان را پلورایز كنند. بیس و منحنی داشتن عدسی هم 
امری سلیقه ای است. اما باید بگوییم عینك های بیس داری كه استاندارد نیستند، میزان 
آستیگمات چشم را افزایش می دهند. اگر خیلی به شیشه های انحنادار عالقه مندید 
باید بیس آن را طوری انتخاب كنید كه از استاندارد درجه ۶ فراتر نرود. معموالً برندهای 
معروف دنیا شیشــه های عینك شان را صاف می سازند و ســراغ شیشه های انحنادار 

نمی روند. یادتان باشد عدسی عینك را تنها با دستمال های مخصوص تمیز كنید.

 كائوچویی بخریم 
یا فلزی؟

عینك های طبی به 2دســته عمده فلزی و 
كائوچویی تقسیم می شــوند. كائوچویی ها از 

پلیمرهــای مصنوعی و كربن تهیه می شــوند و 
فلزی ها معموال از فلز نیكل، كروم یا مس با روكش 

اســتیل در بازار وجود دارند. انتخاب جنس عینك 
كامال سلیقه ای به نظر می رســد اما باید توجه داشته 

باشید كه ممكن است پوست شــما نسبت به فریم های 
فلزی حساسیت داشته باشد. در این صورت بهتر است سراغ عینك های 
كائوچویی بروید. كائوچویی ها نسبت به فلزی ها سبك ترند و به دلیل 
اینكه محل دماغی شان سطح بیشتری را پوشش می دهد كمتر به بینی 
فرد فشار وارد می كنند. عینك های فلزی اگر دچار شكستگی شوند، 
می توان آنها را به وســیله جوش به حالت اولیه باز گرداند. عینك های 
كائوچویی دیر تر می شــكنند اما اتصال تكه های شكسته با هم بسیار 

مشكل تر و پرهزینه تر است.

افراد مسن با چه بیماری های 
چشمی مواجه می شوند؟

مراقبت از سلطان بدن
چشم انســان هم جزو اعضایی است 
كه دچار پیری می شود. برای اینكه با 
بیماری های ویژه چشم در سنین باال 
آشنا شویم و راهكارهای مراقبت از آن 
را بدانیم، باید اطالعاتی داشته باشیم 

كه در زیر به آنها اشاره شده است.
بیماری های چشم ویژه سالمندان به 2گروه 
تقسیم می شوند؛ نخستین گروه بیماری ها 
كه البته به صورت كامل شامل افراد مسن 
نمی شود ، همان پرس پایوپیا یا پیرچشمی 
 اســت. عالئم این بیماری معموال از ســن

 4۰ ســالگی دیده می شــود. در این نوع 
بیماری، مشكل دید نزدیك به وجود می آید 
و علت آن از كاهش تطابق چشــم اســت. 
بیمارانی كه مبتال به پیرچشمی می شوند 
فعالیت هایــی مثــل مطالعــه، خیاطی 
یــا پاك كردن برنــج را با دشــواری انجام 
می دهند؛ در واقــع نمی توانند فاصله های 
نزدیــك را خوب ببینند اما دید دورشــان 
چندان غیرطبیعی نیست. این نوع بیماری 
با جراحی كمرا یا استفاده از عینك مناسب 
رفع می شــود. البته چون پیرچشمی یك 
روند عادی دارد دیگــر به عنوان بیماری از 
آن یاد نمی كنیم. دسته دیگر بیماری های 
چشــم، كاتراكت یا آب مروارید اســت كه 
بیشتر در سنین ۶۰ به باال رؤیت می شود. 
این بیماری معموال مادرزادی نیســت. آب 
مروارید   همان كدرشــدن طبیعی عدسی 
چشم است. كدر شدن عدسی به مرور انجام 
می شود و در یك مرحله به اوج خود می رسد. 
راه حل قطعی آب مرواریــد، عمل جراحی 
است. عارضه آب مروارید به صورت طبیعی 
برای چشم همه افراد رخ می دهد اما درجه 
آن برای چشم پزشــك ها مهم است. عمل 
جراحی بسته به شغل، سن و سال و شرایط 
جسمی صورت می گیرد. همچنین بیماری 
گلوكوم یا   همان آب سیاه كه به دلیل انواع 
مختلف آن در سنین مختلف، به ویژه افراد 
مسن هم دیده می شود. این بیماری عالمت 
خاصی ندارد و به همین دلیل خطرناك تر 
است؛ چرا كه عصب سلول های چشم از بین 
می روند و فرد را دچار تاری در دید می كنند. 
اســتفاده از عینك آفتابی و مصرف 2وعده 
اسفناج در هفته از بروز بیماری هایی مانند 
آب مروارید جلوگیری می كند. البته افراد 
میانسال تا آنجا كه می توانند باید از مصرف 

دخانیات دوری كنند.

بهترین بود؛ بهترین زمان خودش. آن قدر خوب بود كه می توانست پس از 
طاقت فرسا ترین نودو چند دقیقه فوتبال هم برای آنچه خودش تخلیه انرژی 
می نامید، تنیس بازی كند. آن قدر خوب بود كه می گفتند در خلقت اشتباهی 
رخ داده و یك بازیكن دو ششه به طور عوضی خلق شده. البته مانند بیشتر 
بهترین ها به دست خودش نابود شد؛ با اســلحه ای به نام الكل. بقیه- همه 
فوتبالیست های دهه ۹۰ انگلیس كه مقابل نبوغ او، عروسك دست سازی 
بیش نبودند- نمی دانستند چرا پل گاســكوئین می خواهد با خودویرانی، 

خودش را از دست آدم های زمانش خالص كند.
 آن نیمه نهایی شوم

در تاتنهام شــاهد گل به خودی دز واكر در فینال جام حذفی 
سال 1۹۹1 بود؛ رقابتی كه در   نهایت با برتری تیم او در پایان 
وقت های اضافه بازی ورزشگاه ویمبلی مقابل ناتینگهام فارست 
پایان یافت. با شكسته شدن پای  گری چارز توسط تكل خشن 
گازا، ضربه ایستگاهی گل شــده حاصل از این خطا به وسیله 
استیورات پیرس و قرار گرفتن نام گازا در تیم منتخب فصل 
جام حذفی اتفــاق افتاد. این اتفاق یك ســال قبل تر در جام 
جهانی 1۹۹۰ هم برای پل رخ داده بــود. او در آن رقابت ها، 
شوری بود كه باید به شعور تیم رابسون متصل می شد. وقتی 
این دو وصله به هم چسبیدند، انگلیس پس از صعودی دشوار 
از گروهی شامل هلند، ایرلند جنوبی و مصر، با ضربه آزاد پالت 
در ثانیه های  پایانی 1۵ دقیقه دوم وقت اضافه بازی یك هشتم 
نهایی، بلژیك را از پا درآورد، در مصاف با كامرون، نخســتین 
آفریقایی حاضر در یك چهارم نهایی ادوار مختلف جام جهانی، 
به لطف داور، به نخســتین نیمه نهایی جهانــی اش از زمان 
قهرمانی در جام جهانی 1۹۶۶ پرواز كرد. گازا در اواسط بازی 
اكثرا نفرین شده برای انگلیسی ها، مقابل آلمان اخطار گرفت. 
آن قدر از فینالیست بودن تیمش اطمینان داشت كه به خاطر از 

دست دادن بازی نهایی گریه كرد. 

این تصویر 
تكان دهنده

از پل جان گاســكوئین حرف می زنیم؛ 
هافبك طالیــی فوتبــال انگلیس در 
اوایل دهه ۹۰. چند ســال قبل تصویر 
تكان دهنــده ای، او را نیمه بیهوش كنار 
سطل آشغالی در بیرون یك منزل نشان 
داد. شاهدان می گفتند التماس قطره ای 
الكل داشته است؛ آن هم از كسانی كه 
روزی حتی هنر دیــدن بازی هایش را 
هم نداشتند؛ حتی از تلویزیون. اگر این 
تصویر آخر او باشد- هرقدر هم اسفبار- 
تفاوت زیادی با نخســتین تصویر مهم 
زندگی اش ندارد؛ زمانی كه با چوب مادر 
از خانه بیرون رانده می شــد. از سوزش 
زخم بیرونی تا درد زخــم درونی، انگار 

فاصله ای نیست.

 مرد التزیو
سال1۹۹2، معدود روزنامه های دارای صفحه ورزشی این ور آب تیتر »سینیوری و گاسكوئین 
در التزیو« را به معرض دید مخاطبان گذاشتند و ما بدون اینكه تلفظ درست اسم سینیوری 
را بدانیم، التزیو را با گاسكوئین شناختیم؛ تیمی با هواداران هرج و مرج طلب؛ درست مانند 
خود گاسكوئین. برای سر بر آوردن بت جدید، شكسته شدن بت قبلی الزم بود. نستای خیلی 
جوان بر همین اساس در نخستین جلسه تمرینی گازا، پای ستاره را شكست، نشست و مقابل 
پل زمین خورده زانو زد. اشك ریخت. گاسكوئین برگشت و در داربی رم گل زد اما نستا سال ها 
بعد ستاره جایگاه اختصاصی طرفداران التزیو شد. مهربانی او كجا، نبوغ، جنون و عصیان گری 
گازا كجا. برای دیوانه های فوتبال، دومین، سومین و چهارمین صفت بیش از اولی ارزش دارد.
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 مرد هم گریه می كند
آنهایی كه می گفتند مــرد گریه نمی كند، 
باید لحظات بعد از خطای پل گاســكوئین 
روی توماس برتولد در گرما گرم نیمه نهایی 
جام جهانــی 1۹۹۰ را می دیدند. گازا پس 
از كارت گرفتــن و از دســت دادن بــازی 
بعدی كه می توانســت فینال باشد و نبود، 
بالفاصله گریه كرد؛ جلوی دوربین ها. یكی 

از مرد ترین ستاره های فوتبال جزیره گریه 
كرد، پس ما تماشــاگران تصاویر ســیاه و 
سفید تلویزیون های آن زمان و اسالف مان 
می توانیــم تا ابد با ســر باال گریــه كنیم؛ 
چون گزینــه »مرد گریان فوتبالیســت« 
با گاســكوئین به شــعار زندگی خیلی ها 

تبدیل شد.

 مردی كه با عصیان آغاز كرد
1۰سالش بود كه زد به دیوار عصیان. پشت فرمان نشست و یكی از صمیمی ترین دوستانش را زیر گرفت 
و كشت. به دزد تقریبا ثابت سوپرماركت ها تبدیل شد، قمار را آموخت اما شكستن غرور را نه. باالخره روزی 
ستاره بزرگی می شد اما انگار در پیشانی نوشت پسر متولد 2۷ می  1۹۶۷ حفظ غرور خیلی جلو تر از ثروت در 
دفتر ارزش ها ثبت شد. گریه اول را زمانی سر داد كه خبر مرگ دوست نیوكاسلی اش را برایش آوردند. با   
همان غرور قول داد روزی ستاره سیاه و سفید ها شود و شد؛ آن هم پس از اینكه ایپسویچ، این ستاره آینده را 
نخواست. هنوز مدرسه اش تمام نشده بود كه پیراهن یكی از پرطرفدار ترین تیم های انگلیس را به تن كرد. پل 
هم تیك های عصبی خاص خود را داشت اما عشق به فوتبال و آن قول به رفیق مرده اش، فرصت ناب فراموشی 
حتی لحظه ای را فراهم می كرد. در فینال جام حذفی جوانان انگلیس در فصل ۸4-1۹۸۵ به عنوان كاپیتان 2 گل زد. 
بعد از مدت كوتاهی به خاطر اضافه وزن، این پیام را از سرمربی اش، جكی چارلتون شنید؛ »در این دو هفته كه از باشگاه 

اخراج می شوی، باید وزنت را كم كنی.« او این كار را انجام داد. برگشت و به هنرنمایی هایش ادامه داد. 

 مردی با خانه
دوباره جریمه شــد. در واكنش به این تصمیم، روی 
تراكتور یك كشاورز نشســت و دور زد. باشگاه 
كم نیاورد و ۳ برابر قبل او را تنبیه كرد. اما 
برای امثال گازا كه بیش از فكر با آن غریزه 
ناب شــان زندگی می كنند، تنبیهات 
بازدارنده صدبرابر كمتر از تلنگرزدن 
به غرورشــان، عبرت آموز اســت. او 
حاال می توانســت خرج خانواده اش 
را در بیاورد. آنهــا خانه آبرومندی 
می خواستند؛ خانه ای در حد پل 
گاسكوئین حاال معروف. تاتنهام 
بیش از سایر خواستگاران فراوان 
این ستاره جدید، روانشناسی 
می دانست. وعده خانه را داد 
و گازا به راحتی زیر قولش با 

منچستریونایتد زد!

 انتقام گازا
مصدومیت پشت مصدومیت. گازا سال1۹۹۶ به رنجرز پیوست تا بلكه 
روزهای تلخ ایتالیا را به دست فراموشی بسپارد اما انگار آن قدر خاطرات 
بدی از ایتالیا، همسایه دیوار به دیوار واتیكان )مقر رهبر كاتولیك های 
جهان( داشت كه به محض گلزنی در داربی رنجرز و سلتیك، یك دل 
سیر از كاتولیك ها انتقام گرفت. گل زد و برای خوشحالی، یكی از آداب 
كاتولیك ها را جلوی چشــم هوادار تماما كاتولیك سلتیك به سخره 
گرفت. جریمه ای 2۰ هزار پوندی نصیبش شــد و سرانجام از سلتیك 
هم جدا شد. كریستال پاالس، میدلز بورو، اورتون و بارنزلی باشگاه های 

بعدی او نام داشتند.

 مردی كه ماند
دنیا برای چه كاری او را اینقدر ذلیل كرده؟ شــاید 
مقصر خودش باشد. بكام برای گاسكوئین كلینیك 
اجاره كرد. گازا پس از حــدود ۶ دوره درمانی گفته، 
نمی تواند الــكل را كنار بگذارد. گازا االن ۵۳ســاله 
است. او در 4۶ سالگی در یك برنامه زنده تلویزیونی 
بار دیگر مردانه گریه كرد، دســتانش لرزید. گفتند 

چند روز قبل تر رفیقش دست در دست او گذاشت 
و درگذشــت. زندگی گازا، اعوجاجــی از عصیان، 
نبوغ و سرخوشــی های لحظه ای بود. گازا كه برود، 
دیگر خاطــره كتانی فوتبال ژاپنی ما كه به عشــق 
او پاشــنه هایش را ور می كشیدیم، ســیاه و سفید 
شــده. ســال ها بعد وقتی خودمان ســیاه و سفید 

شــویم، او دوباره برمی گردد؛ وقتی نسل به نسل به 
بچه هایمان خواهیم گفت اگــر در فوتبال خیابانی 
كه نه، بازی های كامپیوتریشان باختند، سرشان را 
باال بگیرند و گریه كنند. گاسكوئین از آن بعد از ظهر 
داغ نیمه نهایی جام جهانی1۹۹۰ تا همیشه خواهد 

ماند؛ تا همیشه... .
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   كمبود امكانات راهداري
معاونت ساخت و نگهداري راه هاي روستايي و فرعي سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي كشور با اعالم اينكه 1055پايگاه 
راهداري زمستاني در استان هاي مختلف كشور مسئوليت بازگشايي راه ها را بر عهده دارند، مي گويد: »40درصد روستاهاي 
كشور در مناطق كوهستاني و گاهي صعب العبور واقع شــده اند. اولويت ما براي بازگشايي راه ها، ابتدا راه هاي شرياني، 
سپس راه هاي فرعي و پس از آن راه هاي روستايي اســت، به همين دليل گاهي بازگشايي مسير يك روستا چند روز به 
طول مي انجامد.« شعبانعلي خاوري اضافه مي كند: »9600دستگاه ماشين آالت سبك و سنگين در پايگاه هاي راهداري 
مستقر هستند كه با توجه به وسعت مناطق صعب العبور، جوابگوي همه استان ها نيست. با توجه به فرسودگي بسياري از 
اين ماشين آالت، قسمتي از بودجه هم صرف نوسازي و نگهداري دستگاه ها مي شود.« به گفته وي، براي جبران كمبودها، 
قراردادهايي بين راهداري هر استان با دهياران روستاهاي دورافتاده بسته مي شود تا روستاييان در ازاي دريافت مبالغي، 

از امكانات موجود در روستا براي بازگشايي راه ها استفاده كنند.

سال كه به نيمه مي رســد، تراژدي 
روزهــاي ســرد و برفــي بــراي گزارش

روستانشينان مناطق صعب العبور آغاز 
مي شود. روزهاي بدون گاز، سوخت و آذوقه كافي 
براي روستاهاي كوهستاني و جنگلي كه با نخستين 
برف و كوالك، راه هاي ارتباطي شــان با شهر قطع 
مي شــود. برف، ديوار خانه ها را مي بلعد و اهالي در 
خانه هاي ســنگي و كاهگلي حبس مي شوند. اين 
مســيرها و روســتاها تقريبا در همه استان ها 
پراكنده اند اما به دليل شرايط آب وهوايي و وضعيت 
جغرافيايي، بيشتر روستاهايي كه ساكنانشان در 
زمستان با مشكالت بسيار روبه رو مي شوند در نيمه 
غربي كشور واقع شده اند و هر سال از اواسط پاييز تا 
اواخر بهار در محاصره برف قــرار مي گيرند. درد 
مشترك تمام اين روستاها نبود جاده دسترسي، آب 
لوله كشــي، برق، گاز و امكانات رفاهي و بهداشتي 
است. سال هاست كه داستان تلخ اين روستاها تكرار 
مي شــود، بدون اينكه چاره اي براي مشــكالت 

ساكنانشان انديشيده شود.

موگويي؛ برفي ترين نقطه كشور
دهستان موگويي در زاگرس، جزيره كوچك برفي ميان 
استان هاي چهارمحال و بختياري، لرستان، خوزستان و 
اصفهان، يكي از همين مناطق است. بيش از 4هزار نفر 
در 10روستاي صالح كوتاه، خويه، سرآقاسيد، چين، دره 
توت، زرك، الوه،  اي ناز، سوه، بي آبه و دهستان موگويي 
هرســال با آغاز برف و كوالك، ارتباطشان با شهرها و 
مناطق اطراف قطع مي شود. دهيار روستاي صالح كوتاه 
با بيان اينكه موقعيت جغرافيايي و بسته شدن راه هاي 
ارتباطي در زمســتان، دهســتان موگويي را به زندان 
اختياري تبديل كرده اســت، به همشهري مي گويد: 
»وجود گردنه هاي مرتفعي مانند چما و عسل كشان در 
كوهرنگ موجب مي شود با نخستين برف راه ارتباطي 
موگويي به مركز شهرستان بســته شود.« سيدموسي 
درخشان توضيح مي دهد كه حتي اگر جاده هم آسفالت 
شود به علت ســقوط بهمن، تردد به دهستان موگويي 
امكان پذير نخواهد بود و امدادرساني به صورت هوايي 
نيز در زمستان ممكن نيست: »مردم گاهي براي تهيه 
مايحتاج زندگي ناچارند از مسيري ديگر كه به روستاهاي 
لرستان متصل مي شود، 12ساعت پياده روي كنند تا به 
شهر برسند.«  دهيار روستاي سرآقاسيد نيز از مشكالت 
اهالي اين روستا در زمســتان مي گويد و اينكه گاهي 

نزديك به 20روز برق قطع مي شود و ذخيره گاز و مواد 
غذايي اواسط زمســتان به اتمام مي رسد. حجت دادور 
اضافه مي كند: »مردم اين منطقه بــراي تامين ارزاق، 
سوخت و نيازهاي بهداشتي و درماني با مشكالت جدي 
مواجه هستند. اكثر مردم به ويژه سالخوردگان به دليل 
ســرماي زياد منطقه هميشــه بيمارند و دسترسي به 
پزشــك و دارو ندارند. همچنين به علت بافت پلكاني 
)ماسوله اي شــكل( خانه ها در اين روستا و نبود شبكه 
فاضالب، تنها يك مكان براي سرويس بهداشتي و حمام 
در روستا وجود دارد كه همه مجبورند از همان استفاده 
كنند.« او با بيان اينكه مشكل اصلي روستاي سرآقاسيد 
و ديگر روستاهاي اين منطقه راه دسترسي است، اضافه 
مي كند: »جاده اين روستا از سال65 احداث شده و از آن 
سال تاكنون خاكي است و با وجود درخواست هاي مكرر 

اهالي، اين جاده هنوز آسفالت نشده.« 

زندگي در جهنم
درد زاگرس نشينان در زنجان هم تكرار مي شود؛ جايي 
كه بيشتر اهالي آن به دليل مشكالت دسترسي ترجيح 

دادند مهاجرت كنند. جزوان، كالسر، گلجين و پازوكي 
يا همان ورشان 4روستاي زنجان هستند كه درست بعد 
از منطقه »جهنم قاپسي« واقع شده اند. براي رفتن به 
اين 4روستا بايد از راه هاي پرپيچ وخم خاكي و خطرناكي 
در دل كوه ها عبور كرد و به همين دليل اهالي نام جهنم 

قاپسي يا »درِ جهنم« را براي منطقه برگزيده اند.
مشــكل منطقه البته فقط در زمســتان نيست. براي 
مثال، مردم كالسر تابســتان براي رفتن به شهر بايد از 
رودخانه اي كه پل ندارد، عبور كنند و زمستان در روستا 
محبوس مي شوند. پازوكي يا همان ورشان با 35خانوار 
وضعيتي بدتر از 3روســتاي ديگر دارد و بدون برق، از 
كمترين امكانات نيز محروم است. در زمستان اگر كسي 
در اين روستا بيمار شــود، بايد او را با حيوان چهارپا به 
سرخ آباد ببرند و از آنجا با خودرو راهي شهر كنند، زيرا 
امكان رفتن به شهر از سمت منطقه ) دِر جهنم( وجود 
ندارد. احد سيدي يكي از اهالي روستا مي گويد: »مردم 
اين روستا درآمدي جز دامداري و كشاورزي ندارند، اما 
نبود امكانات موجب مي شود دچار خسارت هاي فراوان 
شوند. به دليل صعب العبور بودن راه، حتي دامپزشك به 

اين روستا نمي آيد، پزشــكي هم در اين روستا نيست. 
چندسال پيش خواهر بيمارم 6ساعت در راه ماند و زماني 

كه به شهر رسيديم، فوت كرد.«

مصائب امداد رساني هوايي به روستاها
يكي از مهم ترين گاليه هاي مناطق صعب العبور، حضور 
كمرنگ نيروهاي امدادي است. اما نيروهاي امدادي هم 
در اين مناطق مشكالت خاص خود را دارند. كارشناس 
اورژانس شهرســتان چاراويماق كه در كنار هشترود از 
صعب العبورترين روســتاهاي آذربايجان شرقي است، 
مي گويد: »گاهي اوقات پيش آمده كه زمان ماموريت مان 
شامل رفت و برگشت به روستا بيش از 24ساعت كاري 
طول كشيده است.« عيسي بدري امدادرساني هوايي 
به بيماران را به دليل شرايط جوي نامساعد، ابري بودن 
آســمان منطقه، كاهش ديد و صعب العبور بودن آن، 
دشوار عنوان مي كند و مي افزايد: »معموال هلي كوپتر 
نمي تواند به راحتي در اين منطقــه پرواز كند. در يكي 
از ماموريت ها به دليل مشــخص نبودن راه روســتايي، 
مجبور به فرود، پرســيدن آدرس دقيق روستا و پرواز 

مجدد شديم.«

تأمين گرما با قطع درختان جنگل
عالوه بر شهرستان چاراويماق، روستاهاي منطقه محروم 
اهر و ورزقان در اين استان نيز به دليل داشتن راه جنگلي 
با مشكالت مشابه روبه رو هستند. با بارش برف و باران، 
جاده هاي صعب العبور منتهي به اين روستاها مسدود 
مي شود و اهالي گاهي چندهفته متوالي بدون سوخت 
و آذوقه مي مانند. نبود راه مناسب و طوالني بودن فصل 
سرما در اين روســتاها و دسترسي نداشتن به سوخت 
موجب مي شــود اهالي براي گرمايش خــود به ناچار 
از درختان جنگلي اســتفاده كنند. از آنجا كه بيش از 
4هزار نفر در 30روســتاي جنگل نشين و صعب العبور 
ساكن هستند، توجه به تامين سوخت اهالي اين مناطق 
مي تواند روند تخريب جنگل ها را تا حد غيرقابل تصوري 

كاهش دهد.

روستاهاي گمشده در برف
فاطمه عباسي

خبر نگار

پيگيري

خبر

مجيد ضرابي، كارشــناس توسعه روســتايي با بيان اينكه در بحث 
توسعه  روســتاها، آب و راه از اهميت ويژه اي برخوردارند، مي گويد: 
وجود آب در روستاها موجب رونق كشاورزي، توليد ثروت، آباداني و 
ممانعت از مهاجرت روستاييان به شهرها مي شود. وجود راه و جاده 
كارآمد نيز موجب ارتباط با شــهر، ورود تكنولوژي و برخورداري از 

امكانات براي رفع محروميت خواهد شد.
به گزارش همشــهري، او اضافه مي كند: توسعه شــبكه  ارتباطي و 
راه هاي مواصالتي به روستاها يكي از اساسي ترين نيازمندي ها براي 
بهبود حيات روستاييان اســت. در بررسي توسعه يافتگي روستاها، 
روستاهايي كه نزديك به شهرها بوده يا كنار جاده ها واقع شده اند، 
تنها به دليل وجود راه هاي ارتباطي با شــهرها، توســعه يافته اند و 
روســتاهاي دورافتاده كه هميشه مردمانشــان از محروميت رنج 
برده اند، به دليل ناموجود بودن شــبكه  راه، يا نامناسب بودن آن از 

چرخه  برخورداري از امكانات عمومي حذف شده اند.
به گفته اين كارشــناس، جغرافياي ايران از حيث كوهستاني بودن، 
پراكندگي روستاها در مسيرهاي صعب العبور و نبود شبكه  مناسب 
راه هاي ارتباطي روستايي، عموما هر سال با بروز وقايعي مثل سيل، 
زلزله، بارش برف و ريزش كوه ها با بحران مواجه مي شود. در برخي 
از مناطق آذربايجان و چهارمحال و بختياري، بسياري از روستاهاي 
دورافتاده در فصل بارش برف، به دليل بسته بودن راه، ارتباطشان با 
شهرها قطع مي شود. اين موضوع از جنبه  بهداشت، سالمت، آموزش، 
معيشت و تهيه  اقالم مصرفي، روســتاييان را دچار مشكل مي كند. 
عالوه بر اين، رفت وآمد پزشــك يا معلمان غيربومي به اين مناطق 
را مختل مي كند. طبق اخبار و گزارش هاي منتشرشــده، هرساله 
ده ها نفر به دليل بيماري يا آســيب ديدگي در روستاها و بسته بودن 
راه ها و ناممكن بودن اعزام افراد به مراكــز درماني، جان خود را از 

دست داده اند.
ضرابي معتقد اســت روستاييان ســهم بســيار ناچيزي از بودجه 
عمومي، امكانات و خدمات دولتي و هر آنچــه از محل درآمدهاي 
دولت بايد صرف تك تك افراد ســاكن در كشــور شــود را دارند و 
مي گويد: اجراشدن طرح هاي توســعه روستايي و محروميت زدايي 
از اين مناطق، موجب رفع تبعيض و زيســت نابرابر روستانشينان 
و شهرنشينان مي شــود و امكان برخورداري روستاييان از بودجه و 
امكانات عمومي را فراهم مي كند. همين طرح ها باعث تجديد حيات 
اقتصادي و اجتماعي، توليد ثروت از طريق رونق كشاورزي و افزايش 
توليدات روستايي اعم از محصوالت كشــاورزي، توليدات دامي و 
صنايع دستي خواهد شد. همچنين امكان صنعتي كردن كشاورزي 
و دامداري را فراهم، مسكن هاي فرسوده و خطرآفرين روستايي را 
نوسازي و امكانات عمومي مانند شــبكه هاي آبرساني، برق، گاز و 
شبكه هاي ارتباطي مثل راه و مخابرات را ايجاد مي كند كه درنهايت 
مانع از مهاجرت روستاييان به شهرها و برهم خوردن تعادل زيست 

اجتماعي در روستا و شهر مي شود.

معاون اول رئيس جمهور
واكسن كرونا در سريع ترين زمان 

تأمين مي شود

جلسه تامين واكسن كروناي مورد نياز كشــور ظهر ديروز به رياست 
معاون اول رئيس جمهور برگزار شــد. اسحاق جهانگيري، معاون اول 
رئيس جمهور در جلسه تامين واكسن كروناي مورد نياز كشور با تأكيد 
بر اينكه يكي از اصلي ترين اولويت هاي كشور در مقطع كنوني تامين 
واكسن كرونا از شــركت هاي معتبر بين المللي است، گفت: با وجود 
فشارها و تحريم هاي ظالمانه آمريكا، دولت تمام ظرفيت ها و امكانات 
موجود را براي رفع نيازهاي مردم به كار گرفته و از هيچ اقدامي دريغ 
نخواهد كرد. او ضمن قدرداني از فداكاري و زحمات مديران، پزشكان 
و كادر درماني كشور كه از زمان شيوع بيماري كرونا تاكنون ادامه دارد، 
اظهار اميدواري كرد تا در سريع ترين زمان ممكن و با محوريت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشــكي، واكسن كروناي مورد نياز كشور 

تأمين شود و در اختيار مردم قرار گيرد.
معاون اول رئيس جمهور بانك مركزي، سازمان برنامه و بودجه و وزارت 
امورخارجه را موظف كرد تا با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي براي تأمين منابع مالي و نيز رايزني هاي الزم براي تأمين واكسن 
كرونا اقدامات مقتضي را انجام دهند. او همچنين با اشاره به توان داخلي 
شركت ها و دانشمندان كشور در توليد دارو و واكسن، گفت: صنعت دارو 
در ايران يكي از موفق ترين رشته هاي صنعتي است كه مي تواند عالوه بر 
رفع نيازهاي داخلي، ارزآوري قابل توجهي نيز براي كشور داشته باشد. 
جهانگيري با بيان اينكه توان شركت هاي داروسازي كشور در منطقه 
بي نظير و قابل رقابت با برخي  كشــورهاي پيشرفته است، بر حمايت 

از شركت هاي دارويي و حفظ بازارهاي صادراتي منطقه تأكيد كرد.
سعيد نمكي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در اين جلسه 
با اشاره به مذاكرات انجام شده با شركت هاي معتبر توليد كننده واكسن 
كرونا، گفت: هم اكنون به دنبال تهيه واكســن براي جمعيت هدف در 
كشور هستيم. او با ابراز تأسف از سياست هاي دولت آمريكا در جلوگيري 
از انتقال منابع مالي براي خريد واكســن، تصريح كرد: خوشــبختانه 
شركت هاي داروسازي داخلي توانسته اند گام هاي مؤثري كه مورد تأييد 
سازمان بهداشت جهاني نيز واقع شده، در بخش توليد واكسن كرونا 
بردارند و بسيار اميدواريم كه در آينده نزديك بتوانيم با واردات و توليد 

داخلي واكسن كرونا، نيازهاي كشور را تامين كنيم.
در اين جلسه كه معاون علمي و فناوري رئيس جمهور نيز حضور داشت، 
پس از بحث و تبادل نظر پيرامون راهكارهاي تامين واكسن كرونا، مقرر 
شد كه ســازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي و وزارت امور خارجه با 
محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدامات الزم را براي 
تامين منابع ريالي و ارزي و عقد قرارداد با شركت هاي معتبر بين المللي 
سازنده واكسن كرونا انجام داده و در سريع ترين زمان ممكن نسبت به 

تامين آن اقدام كنند.

راه؛ مهم ترين عامل توسعه روستايي

روستاهاي دورافتاده در برخي مناطق صعب العبور ايران با آغاز فصل 
سرما، بارش برف و انسداد راه هاي ارتباطي از دسترس خارج مي شوند

عضو شوراي شــهر ورزقان با بيان اينكه روستاييان از 
چند ماه مانده به زمســتان ذخيره ســازي نفت مايع و 
گازوئيل را آغاز مي كنند، مي گويد: »اغلب اهالي به دليل 
نداشــتن امكانات براي نگهداري ســوخت ذخيره، در 
اواسط زمستان بدون سوخت مي مانند. از طرفي به دليل 
صعب العبور بودن جاده دسترسي اين روستاها عمليات 
سوخت رساني به اين مناطق در ماه هاي سرد زمستان 
با مشكل اساسي روبه رو مي شــود. متأسفانه عمليات 

گازرساني به اين روستاها هم مغفول مانده.« 
نقي نصيري با انتقــاد از عملكرد ســازمان راهداري و 
حمل ونقل جــاده اي اضافــه مي كند: »چشــم اميد 
مردم روســتاهاي صعب العبور براي بازگشايي راه ها به 
نيروهاي راهداري است، اما اين سازمان به دليل كمبود 
ماشــين آالت نمي تواند به موقع به داد مردم برسد. در 
ورزقان گاهي معدنكاراني كه در معدن مس سونگون كار 
مي كنند، به بازگشايي راه ها و دسترسي مردم به شهر 

كمك مي كنند.«

برف ببارد، كارمان تمام است
محاصره در ميــان برف فقــط به دهســتاني در مرز 
چهارمحال و بختياري يا روستاهاي زنجان و آذربايجان 
شرقي محدود نمي شود. از 1674روستاي كهگيلويه و 
بويراحمد، بيش از هزار روســتا در دامنه ها، كوهپايه ها 
و دره هاي زاگــرس مركزي پراكنده انــد و محورهاي 
ارتباطي آنهــا به علت صعب العبور بودن با نخســتين 
بارش برف به مشكل مي خورد. روستاهاي بخش خلخال 
در اردبيل، روستاهاي مرزي در ســروآباد كردستان و 
اورامانات كرمانشاه، منطقه اليگودرز در لرستان و بخش 
مهاباد در آذربايجان غربي نيز راه هاي ارتباطي مناسبی 
ندارند. مردم همه اين روســتاها درد مشتركي دارند: 
»اگر برف ببارد، كارمان تمام اســت. تا زماني  كه  جاده 
بازگشايي نشود، هيچ راه دسترسي نداريم. با اينكه قبل 
از فصل سرما مواد غذايي و سوخت براي زمستان ذخيره 
مي كنيم اما گاهي ذخايرمان تمام مي شود و بايد روزها 
در انتظار امدادگران بنشــينيم. راهداري هم معموال 

ماشين آالت كافي براي بازگشايي راه ها ندارد.«
  

چند روزي بيشتر تا آغاز فصل زمســتان باقي نمانده؛ 
فصلي كه همــواره يادآور روزهاي ســخت براي اهالي 
مناطق صعب العبور و روســتاهاي محروم است. نبود 
جاده مناسب و امكانات گرمايشي و سوخت، گذراندن 
اين روزها را برايشان طاقت فرســا مي كند. حاال ديگر 
وعده هاي هميشگي مسئوالن شهرستان و استان هاي 
برف گير هــم نمي تواند آنها را به داشــتن زمســتاني 
بي دغدغه دلگرم كند. آنچه مشــخص است اينكه رفع 
كامل مشكل اين روســتاها كه هر سال تكرار مي شود، 
عمال در سطح استاني امكان پذير نيســت و بايد براي 
برطرف كردن معضالت اين مناطق بــا نگاه ملي به آن 

نگريست.

دماوند با كاله سفيد هميشگي اش، ســبالن با درياچه اش، تفتان 
با آتشفشــانش، علم كوه، دوبرار، دوخواهــران، هفت خوان و همه 
147نامي كه در فهرســت كوه هاي 4هزار متري ثبت شــده اند و 
همه بلندي هاي 3هزار و 2هزار متري، همه و همه شان در يك نگاه 
مجذوبت مي كنند؛ چه با سفيدي برف، چه با قرمزي شقايق هايشان 
و چه با زردي بابونه ها. مي گويند كوه، مادر هر ســرزميني است و 

ايران سرزمين مادران.
امروز روز جهاني كوهستان است؛ كوه هايي كه با زيبايي هاي خود 
هميشه ميزبان دوستداران بوده اند؛ حتي در روزهاي كرونايي. در 
روزهايي كه استاديوم هاي ورزشي خاموش بودند، باشگاه ها تعطيل 
و بيشــتر مردم در خانه ها زنداني، كوه ها بهترين پناه براي كساني 
شدند كه مي خواستند نفسي بكشند و روانشان را آرام كنند.يكي از 
ويژگي هاي  مهم تهران به عنوان بزرگ ترين كالنشهر كشور كه اتفاقاً 
بيش از ديگر شهرها درگيركرونا شــده اين است كه در پاي رشته 
كوه البرز قرار گرفته و در گوشه، گوشه شمال شهر فضاهايي براي 
كوهپيمايي وجود دارد. در واقع يكي از مزاياي پايتخت اين است كه 
شهروندان با  حداكثر يك ساعت طي مسافت مي توانند به پاي كوه 
برسند و از كوهپيمايي و طبيعت لذت ببرند.مهمانان ماه هاي گذشته 
كوه هاي ايران هم حرفه اي ها بودند و هم تازه كارها؛ هم آنهايي كه 
قله ها را صعود مي  كنند و هم خانواده هايي كه گردش در پايه هاي 
كوه را جايگزين سفرهايي كردند كه از آنها منع شده بودند. اما آيا 

كرونا كوهنوردي را هم تحت تأثير قرار داد؟
سهند عقدايي، از قديمي هاي كوهنوردي است؛ كسي كه تورهاي 
كوهنوردي برگزار مي كند. او درباره كوهنوردي در روزهاي كرونايي 
مي گويد: »چون فضاي كوه باز است و ارتباطات انساني خيلي كم، 
كمتر كســي نگران اين بود كه موقع كوهنوردي كرونا بگيرد، اما 
مســئله اصلي اقامتگا  ه ها بودند. در همان روزهــاي اولي كه كرونا 
آمد، پروتكل هاي بهداشتي براي رعايت در كمپ ها و اقامتگا ه هاي 
كوهنوردي را من نوشتم. اين پروتكل را 2وزارت ورزش و فرهنگ 
و ارشاد اسالمي تأييد كردند و بعد به همه اقامتگاه ها ابالغ شد، اما 
خيلي از جاها رعايت نشــد. به هر حال در پناهگاه هاي عمومي كه 
نظارت كم است و افراد مختلفي رفت وآمد مي كنند، اصول بهداشتي 
هم كمتر رعايت مي شــود؛ به همين دليل فدراسيون مجبور شد 

بعضي از پناهگاه ها را تعطيل كند.«
از نظر عقدايي، استقبال از كوهنوردي در ايام كرونا بد نبوده است: 
»در اين دوران همه فعاليت هاي مردم به جز فعاليت هاي آنالين، كم 
شد، اما مي توانيم بگوييم درصد كساني كه به كوه مي آمدند، تقريبا 
ثابت ماند؛ تعدادي كه محتاط تر بودند، در خانه ها ماندند، اما عده اي 
هم كوهنوردي را جايگزين ديگر فعاليت هاي تفريحي و ورزشــي 
كردند كه قبل از كرونا انجام مي دادنــد.« اما تورهاي كوهنوردي 

به مشــكل خوردند؛ چراكه نه كوهنوردان ايراني توانســتند براي 
صعودهاي خارجي از ايران خارج شــوند و نه خارجي ها توانستند 

براي صعود از قله هاي ايران، وارد كشور ما شوند.
كوهنوردي ورزش خانوادگي نيســت. كمتر خانواده اي را مي شود 
ديد كه همه افراد آن، كوهنورد باشند. به هر حال براي كوهنوردي 
توان جسماني خاص نياز است و همه اين توان را ندارند. اما به گفته 
عقدايي با توجه به اينكه در ايام كرونا خانواده ها خيلي از تفريحاتشان 
را از دست دادند و نتوانستند به ســفرهاي طوالني مدت بروند يا از 
اتوبوس و ميني بوس براي سفر استفاده كنند، ترجيح شان اين بود 
كه از طبيعت بهره ببرند. كوهپايه هاي تهران براي خود تهراني ها 
بهترين مقصد براي گردش هاي يك روزه بــود. عباس محمدي از 
موسپيدان كوهنوردي هم اين حرف عقدايي را تأييد مي كند: »بعد 
از تعطيالتي كه اســفند و فروردين داشتيم، يك دفعه ارديبهشت 
جمعيت به طبيعت هجوم برد. اين وضعيت در خرداد، تير و مرداد 
ادامه داشت. اين كار اشتباهي بود؛ چون به طبيعت صدمه وارد شد، 
اما مي شود برنامه هاي خانوادگي مناسبي داشت. در همين تهران 
در شمال، شمال شرق و شمال غرب كوهپايه داريم. مردم در طول 
هفته مي توانند پياده يا با ماشين به اين مناطق بروند. براي كساني 
كه مدت طوالني در خانه مانده اند، نياز است كه فعاليت بدني داشته 
باشند. چه بهتر كه اين فعاليت در طبيعت و كوهستان انجام شود. 
در مورد خاص كرونا نمي توانم نظر بدهم، اما فعاليت بدني مي تواند 
بدن را در مقابل بيماري مقاوم كند، ولي بايد درنظر داشت كه اين 
برنامه ها هم در گروه هاي كوچك انجام شود؛ مثال فقط افرادي كه با 
هم در يك خانه زندگي مي كنند با هم برنامه بگذارند نه اينكه چند 

خانواده با هم.«

از نظر محمدي مي شــود برنامه هايي هم تعريف كرد تا حرفه اي ها 
از صعودهايشان محروم نشــوند: »به هرحال كسي كه به هر دليلي 
از خانه بيرون مي آيد، خودش را در معــرض بيماري مي بيند و به 
همين دليل ترجيح مي دهد در خانه بماند، اما مي شــود برنامه اي 
تعريف كرد كه كوهنوردان از صعودهاي حرفه اي شان نمانند، ولي 
توصيه براي كوهنوردان حرفه اي اين است كه فقط براي روزهاي 
آخر هفته برنامه ريزي نكنند. بــا توجه به اينكه بعضي از افراد همه 
روزها را سر كار نمي روند، مي توانند وسط هفته برنامه كوهنوردي 
داشته باشند. در اين شرايط هم فاصله اجتماعي رعايت مي شود و 
هم اينكه جمعيت به منطقه فشار وارد نمي كند. براي اينكه از شيوع 
بيماري هم جلوگيري شود، توصيه ما به كوهنوردان حرفه اي اين 
است كه برنامه هاي شب ماني را كنسل كنند. اگر قبال 2روزه به قله 
توچال صعود مي كردند، حاال صبح زودتر برنامه شان را آغاز كنند و 
برنامه سرعتي داشته باشند. البته اين كار سختي است و همه توان 

انجامش را ندارند.«
  زنان مشتاق تر از قبل 

كوه ها در يكي، دو دهه اخير مهمانان ويژه اي داشته اند؛ زنان. اگر 
اواخر دهه70 و اوايل دهه80 كوهنوردي زنان به چند اسم محدود 
مي شــد، حاال تعداد زيادي از زنان هستند كه يا روي قله ها پرچم 
مي زنند يا از ديواره هاي سنگي  و آبشارهاي يخي صعود مي كنند. 
پرستو ابريشمي كه هم كوهنورد، هم ســنگ نورد و يخ نورد و هم 
مربي اســت، دليل اين گرايش زنان به كوه و كوهنــوردي را در 
دســترس قرار گرفتن اطالعات مي داند: »به همان نسبت كه در 
دنياي مجازي دسترســي به اطالعات راحت شده، شناخت زنان 
از كوهنوردي و ديگر رشــته هايش هم افزايش پيدا كرده است.« 

ابريشمي توانمندي زنان در كوهنوردي را عالي مي داند و براي اين 
ادعايش دليل هم مي آورد: »االن در سال99 خيلي راحت مي تواني 
2دختر را ببيني كه با هم از ديواره علم كوه باال مي روند يا از ديواره 
بيستون يا اينكه از آبشار يخي صعود مي كنند. الزمه اين توانمند 
شدن آموزش اســت. آموزش ها يا به صورت آكادميك و از طريق 
فدراسيون در دسترس زنان قرار مي گيرد يا از طريق باشگاه ها. اما 
فقط اين آموزش ها نيست؛ زنان خيلي راحت به فيلم هاي صعود، 
فيلم هاي آموزشــي و... دسترســي دارند.« با اين آموزش هاست 
كه فاصله زنان با مردان كم شده اســت: »در يك برنامه آموزشي 
وقتي مدرس مرد در ســنگ نوردي گره ها را آمــوزش مي دهد، 
دختران آموزش را مي بينند، اما به خاطر كوچك بودن انگشت ها، 
تكنيك هاي ظريف تري را ابداع مي كنند. يا از مسيرهايي به قله ها 
صعود مي كنند كه روزي آرزوي مردان بوده اســت. به خاطر رشد 
زنان در سال هاي گذشــته مي توانيم بگوييم فاصله زنان و مردان 
در كوهنوردي خيلي كمتر از قبل شــده است.«كوهنوردي جزو 
معدود رشته هاي ورزشي است كه زنان در كنار مردان مي توانند 
آموزش ببينند يا در فضاي مشترك، فعاليت كنند. ابريشمي يكي 
از داليل رشد زنان را همين مسئله مي داند: »در بعضي از توانايي ها 
دختران بهتر هستند و در بعضي پســران. وقتي كنار هم هستند، 
از هم ياد مي گيرند و اين اتفاق خوبي است.« اما بيشترين عاملي 
كه زنان را به خودش جذب كرده، خود كوه است: »طبيعت منشأ 
انرژي است. در اين روزها كه همه درگير كرونا و مشكالت اقتصادي 
هستند، وقتي به يك قله صعود مي كني يا از يك برنامه كوهنوردي 
و ســنگ نوردي برمي گردي، مي بيني كلي انرژي از كوهستان به 

زندگي ات آورده اي.«

ليلي خرسند
روزنامه نگار

  ارتفاعات شهر؛ دلخوشي
  روزهاي كرونايي
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باتوجهبهمحروميتالهامي،گفتهميشودفرهادمجيديگزينهاولتراكتوراست؛آيااوبهتبريزميرود؟

فروزان را ديديد رفقاي تراكتوري؟
دريكــيازپراميدترينفصولتراكتور
برايقهرماني،محســنفروزانمقابل
سپيدرودمرتكباشــتباهشد،تيمش
باختومديرانباشگاهچنانالمشنگهاي
راهانداختندكهآنســرشناپيدا.آن
سالشــانسقهرمانيتراكتورقرباني
همينفضاشدوفروزانهمماههابيرون
نشست.روزدوشنبهاماايندروازهبان
براينخســتينباربعدازآنجنجالها
بهتبريــزبرگشــتودرتركيبفوالد
مقابلتراكتورقرارگرفــت.ازقضادر
سردترينبازيليگبيســتم،يكياز
معدودموقعيتهايمسابقهروياشتباه
وحشــتناكفروزانرقمخورد.اوتوپ
راتقديمتراكتوريهــاكرد،امامهاجم
اينتيمنتوانســتدروازهخاليراباز
كند.آياايناشتباههمعمديياحاصل
شــرطبنديبود؟آيافروزاناينباربا
خودتراكتوريهاتبانــيكردهبود؟نه
رفقا؛اشتباهاستوگاهيپيشميآيد.

نهبيشتر.

روزنهاميدبرايآلكثير
دادگاه عالي ورزش )CAS( رسيدگي به شــكايت پرسپوليس درباره 
محروميت عيسي آل كثير را در دستور كار خود قرار داد و در اين زمينه 
از كنفدراسيون فوتبال آسيا توضيح خواست. بعد از آنكه پرسپوليسي ها 
در جلسه تجديد نظر نتوانســتند AFC را براي تخفيف محروميت يا 
بخشش آل كثير قانع كنند، شكايت خود را به دادگاه CAS فرستادند. 
اين دادگاه بعد از بررســي پرونده، اعتراض پرسپوليس به حكم را وارد 
دانسته و از كنفدراسيون فوتبال آسيا خواسته حداكثر تا ۲۴آذر اليحه اش 
را ارائه بدهد. AFC بايد در اين اليحه اعالم كند چرا آل كثير را با وجود 
توضيحات ارائه شده از سوي باشگاه پرسپوليس همچنان محروم مي داند. 
رأي نهايي دادگاه عالي ورزش بستگي به اين اليحه دارد و بعد از مطالعه 
آن اعالم خواهد شد. تا بازي فينال پرسپوليس يعني ۲9آذر زمان زيادي 
باقي نمانده و قطعا حكم دادگاه تا آن روز اعالم نخواهد شد، اما احتمال 
كمي وجود دارد كه CAS بعد از مطالعــه اين اليحه حكم محروميت 
آل كثير را به حالت تعليق دربياورد تا او در فينال بازي كند و بعد از آن 

حكم قطعي اين بازيكن در نخستين فرصت اعالم شود.

ورزشگاهرونالدوكمپ
بونوچي، مدافع يوونتوس هفته گذشته گفته بود: »در هر بازي مجبوريم 
يك ركورد جديد رونالدو را جشن بگيريم.« در بازي در زمين بارسلونا براي 
نبرد صدرنشيني هم اين اتفاق افتاد. رونالدو سيزدهمين و چهاردهمين 
گلش را )در ۱۷بازي( هــم در نوكمپ به ثمر رســاند و تعداد گل هاي 
باشگاهي عمرش را به عدد۶۵۰ رساند )۴۵۰گل براي رئال و ۷۷گل براي 
يووه(. در ۳۴بازي مقابل بارسا ۲۰گل زده كه ۱۴تاي آن در ۱۳بازي آخر 
در نوكمپ بوده. از دوسال ونيم پيش كه رئال را ترك كرد، مسي نتوانسته 
بود به رئال گل بزند اما او در نخستين بازي به بارسلونا گل زد و بهترين 
بازيكن زمين شد. مسي در نوكمپ ۷گل در مسابقات مقابل كريستيانو 
زده و بيشتر گل هايش به تيم اين بازيكن در سانتياگو برنابئو بوده. او هم 
البته بيكار نبود و بين آن همه بازيكن افتضاح تالش زيادي براي گلزني 
داشت. ۷ضربه به چارچوب داشت كه البته تنها يكي از آنها بوفون را وادار 
به واكنش سخت كرد. او فقط در يكي از بازي هاي رودررو موفق به گلزني 
به بوفون شده. كريس در سال۲۰۱9 تنها ۳۰گل زده بود و اين فصل با 
وجود آنكه تعدادي از بازي ها را به دليل كرونا و مصدوميت و استراحت از 
دست داد، فعال يك گل بيشتر زده؛ درحالي كه هنوز ۴بازي ديگر تا آخر 
سال باقي مانده است. او ۲۵گل از اين ۴۰گل را در جريان بازي يا ضربه 
كاشته زده. كل تعداد گل هاي مسي در سال۲۰۲۰؟ تنها ۲۴گل! حيف 
شد در ديدار رفت در ايتاليا رونالدو نبود. رويارويي او و مسي جذاب ترين 
اتفاق فوتبالي است و كيفيت ۲ ديدار رفت و برگشت با هم يكي نبود. اين 
نخستين شكست خانگي بارسا پس از ۳۸بازي بود. سال۲۰۱۳ دقيقا با 
همين نتيجه ۳-هيچ به بايرن باخته بودند. اولين بار پس از ۱۳سال بود كه 

بارسا در رتبه اي غير از اول مرحله گروهي را به پايان مي رساند.

فوتبال ايران
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افقي:
 ۱- راهبــه آلبانيايي و برنده 
جايزه صلــح نوبل- ظرفي با 
پارچه آغشته به جوهر براي 

مهرزدن
۲- آخرين حــرف يوناني- 
داراي طــراوت و تازگــي- 

نايب السلطنه
۳- بياباني وســيع در شمال 
مكه- پرنده ســخنگو- بت 

عصر جاهلي
۴- نــت چهارم- ســخنان 
بي پايه و اســاس- قســمت 

جلوي موشك
۵- محصول صادراتي كوبا- 

بزرگداشت
ســنجاب  حيله گــر-   -۶
انيميشــن عصر يخبندان- 

رنج بي پايان!
۷- پيوند- هميشه- مهيا

گياهــي-  پروتئيــن   -۸
همنشين زن- خواست قلبي

9- له شــده- بيژن را از چاه 
نجات داد- زنگ جرس

۱۰- ضمير مونث عربي- از 
واجبات نماز- تشويق كردن

۱۱- پايتخت لســوتو- تفت 
داده و بريان شده

۱۲- وديعه- اتحاديه صنفي- 
ابر و باد و... و خورشيد و فلك 

دركارند

۱۳- ميان برنامه تلويزيوني- 
تاراج- برنج پوست نكنده

۱۴- روايت كننده- پايتخت 
لبنان- نوعي نارنگي

۱۵- نظريه- هماهنگ
  

عمودي:
۱- ضميــر جمــع- چراغ 
روشني بخش- حريف جنگي
۲- روده ها- از روي قاعده و 

قانون- معيار
۳- مخفف ديگر- وســايل 
حمل ونقل- نوعــي پارچه 

ضخيم پشمي
۴- نقــاش ايتاليايــي عهد 
رنسانس- باور قلبي- مساوي

۵- هدايت كردن- رفاقت
تازه روييــده  ۶- شــاخه 
درخــــت- رودخانه هــا- 

زيانكاري
۷- طال- روزنامه ها- سرطان 

خون
۸- معروف- زن گندمگون- 

سنگ قپان
9- خوراكي از فيله گوساله- 

خودكامه- گشاده
۱۰- گازي مركب از سه اتم 
اكســيژن- ناپسند داشتن- 
واحــد اندازه گيري شــدت 

زمين لرزه
۱۱- بزرگداشــت- شــكل 

گرفته
۱۲- چاي خارجي- ســخن 
گستاخانه- نوعي ماشين چاپ 

خودكار
۱۳- ســوره ششــم قــرآن- 
پريشــاني فكر- برخي در آن 

حمام مي كنند
۱۴- ســتون فقرات- قيادت- 

كفايت كننده
۱۵- مرغ سقا- تحت فرمان- 

مخفف آكبند
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 مجيدي به جاي منصوريان؟
اميرحسين اعظمي| باشگاه تراكتور عصر روز سه شنبه از 
پايان همكاري با عليرضا منصوريــان خبر داد. اتفاقي كه 
البته با توجه به نتايج ضعيف تراكتور و سابقه محمدرضا 
زنوزي در ايجــاد تغييرات متعــدد در كادر فني، عجيب 
نبود. باشگاه تراكتور در خبري كوتاه ضمن تأييد جدايي 
منصوريان نوشت: »نظر به عدم تحقق اهداف تعيين شده 
در هنگام عقد قرارداد، هيأت مديره باشگاه براي قطع رابطه 
قراردادي با منصوريان به توافق رسيد.« اين جمله نشان 
مي دهد كه احتماال باشــگاه از منصوريان خواسته بود تا 
هفته پنجم امتياز مشخصي را كسب كند كه ظاهرا امتياز 
او پايين تر از حد الزم بوده و به همين  دليل تصميم به قطع 
همكاري گرفته شده اســت. از طرفي برخي رسانه ها هم  
گفته اند كه منصوريان به باشگاه قول داده بود در ۵هفته 
اول ۱۰امتياز بگيرد ولي با كسب نتايج ضعيف در نهايت 

بركنار شد.
هر چند باشــگاه اعالم كرده كه براي قطــع همكاري با 
منصوريان به توافق رســيده ولي خــودش مي گويد: »از 

طريق سايت باشــگاه متوجه شــدم مرا كنار گذاشتند و 
هيچ توافقي با من براي جدايي نشــده اســت. تراكتور با 
صدر جدول ۴امتياز فاصله دارد و من هم سورپرايز شدم. 
كمترين توقع من اين بود كه حداقل بعد از برد مقابل مس 
و تساوي مقابل فوالد شــانس درست كردن تيم را داشته 

باشم.« 
منصوريان در اين ۵هفته عملكرد قابل دفاعي در تراكتور 
نداشت و مثل دوران حضورش در ذوب آهن و استقالل، در 
شروع ليگ ناكام بود. حتي شيوه و سبك بازي تراكتور هم 
پالس مثبتي براي مسئوالن باشگاه نمي فرستاد. تنها برد 
تراكتور در اين ۵بازي هم برابر مس رفسنجان بود كه البته 
تراكتور به هيچ عنوان شايسته پيروزي نبود و با توجه به 
نمايش خوب مس در اين بازي، در خوش بينانه ترين حالت 

حق تراكتور گرفتن يك امتياز بود.
ســايت هاي خبري از انتخاب ســاكت الهامي به عنوان 
جانشين منصوريان خبر داده اند. البته اين مربي به دليل 
محروميت ۳ماهه فعــال نمي توانــد روي نيمكت تيمي 

بنشيند. ديروز يكي از اعضاي كميته انضباطي فدراسيون 
فوتبال به خبرنگار همشــهري گفت: »تاريخ شروع حكم 
الهامي از زمان شروع مسابقات ليگ برتر است، در ضمن 
حكم محروميت الهامي ۳ماه نيســت بلكه ۶ماه است. در 
واقع كميته اســتيناف حكم ۳ماه تعليقــي را رد كرده و 
هم اكنون محروميت اين مربي ۶ماهه است.« با توجه به 
محروميت الهامي، بحث بازگشت او پيچيده خواهد شد و 
اين احتمال وجود دارد كه تراكتور قيد اين مربي را بزند. 
هرچند شايعه شــده مديران تراكتور مذاكرات براي حل 
مشكل محروميت الهامي را استارت زده اند. اين در حالي 
است كه از تبريز خبر مي رسد مربياني مثل فرهاد مجيدي، 
عبداهلل ويســي، هومن افاضلي و فراز كمالوند هم در بين 
گزينه هاي تراكتــور قرار دارند. گفته مي شــود مجيدي 
گزينه اول تراكتور است اما مشخص نيست سرمربي سابق 
استقالل چه پاسخي به پيشنهاد تراكتور بدهد. مجيدي 
قبل از شــروع فصل هم ظاهرا از تراكتور پيشنهاد داشت 

ولي در نهايت تصميم گرفت به تبريز نرود.

  سرگيجه در تراكتور
داستاناخراجمنصوريانو3ابهاممهمديگردرموردتيمآقايزنوزي

بهروز رســايلي| باتوجهبهسوابقوروحياتمالك
باشــگاهتراكتور،حــدسزدناينكــهعليرضا
منصوريانآيندهايدرتبريزنخواهدداشت،اصال
كارســختينبود.بااينحال،اخراجاوتنهابعداز
5هفته،واقعانوبراست.تراكتوركهبعدازمالكيت
محمدرضازنوزيمطلقهرگزرنگثباتوآرامش
رانديده،حاالركوردنخستيناخراجسرمربيدر
ليگبيســتمرابهنامخودشثبتميكند.بااين
حال،عالمتســؤالهادرمورداينباشگاهفراتر

ازاينهاست.
چرامنصوريانراانتخابكرديد؟

در بيانيه كوتاه باشــگاه تراكتور به منظور اعالم اخراج 
منصوريان آمده اســت: »نظر بــه عدم تحقق اهداف 
تعيين شده هنگام عقد قرارداد، قطع همكاري صورت 
مي گيرد.« پرسش اينجاست كه چه اهدافي براي اين 

۵هفته درنظر گرفته شــده بود كه محقق نشده است؟ 
صدالبته نتايج تراكتور خوب نبوده، اما تازه هفته پنجم 
است و كال ۱۵امتياز توزيع شده. در اين مورد مسلما به 
تيمي كه كادرفني اش را عوض كرده بايد بيشتر فرصت 
داد؛ يعني مثال موقع عقد قــرارداد با منصوريان، تصور 
مي كرديد او در ۵هفته اول قهرمانــي نيم فصل تيم را 
تضمين كند؟ اگر اينقدر به مربي تان بي اعتماد هستيد، 
اصال چرا او را انتخاب كرديد؟ مگر از سابقه منصوريان 
اطالع نداشــتيد؟ مگــر عملكــردش در ذوب آهن را 
نديديد؟ االن سرمربي بعدي به چه اعتباري بايد روي 
نيمكت اين تيم بنشيند؟ آيا او نخواهد ترسيد كه ۳هفته 

ديگر عذرش را بخواهيد؟
5مديرعامل،8سرمربي؛چرا؟

نفر بعدي كه جاي عليرضــا منصوريان مي آيد و روي 
نيمكت تراكتور مي نشــيند، هشــتمين سرمربي اين 

تيم از زمان حضور زنوزي در باشگاه است؛ ۸سرمربي 
از خرداد 9۷تا حاال. رسما »فاجعه« است. اين مربيان 
از طيف هاي گوناگون هم بوده اند. از جان توشاك و ژرژ 
ليكنز ســن باال و كارنامه دار تا تقوي و ساكت الهامي 
غيرمنتظره و البتــه منصوريان شــلوغ كن. اين همه 
تنوع، اين همه تغيير چــرا؟ همزمان ۵تغيير مديريتي 
هم در تراكتور داشته ايم كه واقعا عجيب و بحث برانگيز 
اســت. تراكتور با اين فرم مديريت كالن، اصال نيازي 
به مانع و دشمن ندارد و معلوم اســت كه با هر ميزان 

سرمايه گذاري به اهداف مقرر نخواهد رسيد.
موردعجيبنصيرزاده

يكي از عجيب ترين انتصابات اين چند هفته در فوتبال 
ايران، بازگشت هوشــنگ نصيرزاده به تبريز در قامت 
معاون ورزشي باشگاه تراكتور بوده است. اين اتفاق از 
آن جهت حائز اهميت است كه نصيرزاده قبال با حكم 
زنوزي مديرعامل ماشين سازي شده بود و طرفين در 
اوج سوءتفاهم از هم جدا شــدند. در پي شكست هاي 
حقوقــي و بين المللي تراكتور، زنوزي به شــدت عليه 
نصيرزاده و علي خطير موضع گرفت و اتهامات اساسي 
به آنها وارد كــرد. در اين اظهارات حتــي از كليدواژه 

»تباني« هم استفاده شده بود، اما ۶ماه بعد نصيرزاده 
فاتحانه به تبريز برگشــت. داســتان چيســت؟ همه 
هواداران و مخاطبان سردرگم شــده اند. چه مي كنيد 

جناب زنوزي؟
ماشينسازيواقعاواگذارشده؟

ابتداي فصل بعد از مدت ها كشمكش بر سر اينكه چرا 
زنوزي به طور همزمان مالك ۲باشگاه در ليگ برتر است، 
او باالخره رضايت داد ماشين سازي را واگذار كند. با اين 
حال، برخي ها نســبت به حقيقي بودن اين واگذاري 
ترديد دارند. شك و ظن زماني افزايش پيدا مي كند كه 
۲روز بعد از توافق مالك تراكتور با مديران بشيكتاش 
براي عقد قرارداد خواهرخواندگي، خبر همكاري هاي 
قريب الوقوع ماشين ســازي با باشــگاه تركيه اي هم 
منتشر مي شــود. در ضمن از اين هفته و بازي با فوالد، 
ميزباني هاي تراكتور به ورزشگاه شهيدقاسم سليماني 
)بنيان ديزل( منتقل شده؛ درحالي كه آنجا استاديوم 
اختصاصي ماشين سازي است. عجيب تر از همه اينها 
آنكه درســت همزمان با بركنــاري منصوريان، وحيد 
بياتلو هم از سرمربيگري ماشين سازي استعفا مي دهد! 

آيا واقعا تيم دوم تبريز به »غير« واگذار شده است؟
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   آرزوي خريد پرايد111
پسر جوان مي گويد كه هرگز قصد نداشته باليي بر سر 
مادربزرگ و پدربزرگش بياورد و حاال پشيمان است. او 
مي گويد كه هدفش سرقت تابلو فرش نفيس خانه آنها 

بوده، اما ماجرا به قتل ختم شده است.

به خاطر سرقت يك تابلو، دست به جنايت زدي؟
اگر مي دانستم مادربزرگم جانش را از دست مي دهد و پدربزرگم 
تا پرتگاه مرگ پيش مي رود هرگز چنين كاري را نمي كردم. تصور 
من اين بود كه آنها چند ســاعتي عميق مي خوابند و بعد بيدار 
مي شوند، اما تصورم اشتباه بود و حادثه وحشتناكي رخ داد. اين 

عذاب وجدان تا آخر عمر با من خواهد بود.
چــرا قصد ســرقت از خانــه پدربزرگ و 

مادربزرگت را داشتي؟
راستش را بخواهيد مدت ها بود كه روياي خريد يك پرايد111 را 
داشتم. نمي دانيد چقدر دلم مي خواست چنين ماشيني بخرم، اما 
پولش را نداشتم. از طرفي در خانه مادربزرگ و پدربزرگم يك تابلو 
فرش دستباف نفيس وجود داشت كه شنيده بودم 400ميليون 
تومان ارزش دارد. وسوسه شدم كه آن را سرقت كنم تا براي خودم 
پرايد111 بخرم. به همين دليل نقشه سرقت كشيدم. براي اجراي 
اين نقشه در اينترنت جست و جو كردم: شگردهاي سرقت. يكي 
از مطالب درباره سرقت با شگرد بي هوشــي بود. آن را خواندم و 
به نظرم بهتريــن راه بود. با خودم گفتم چند ســاعتي بي هوش 

مي شوند و من مي توانم به راحتي تابلوفرش را سرقت كنم.
ظاهرا قبل از اين حادثه هم قصد داشته اي 

آنها را بي هوش كني، درست است؟
دفعه اول مقدار كمي داروي بي هوشي در غذاي شان ريختم و آنها 
فقط حالشان بد شد. اما دفعه بعدي مقدار دارو را بيشتر كردم و 
بي هوش شدند. آن روز داروي بي هوشي را در دوغ حل كردم و به 
پدربزرگ و مادربزرگم دادم. وقتي بي هوش شدند، هرچه اتاق ها را 
جست و جو كردم تابلو فرش را پيدا نكردم. اثري از آن نبود و واقعا 
شوكه شده بودم. بي آنكه چيزي گيرم بيايد آنجا را ترك كردم تا 
اينكه بعدا متوجه شدم مادربزرگم فوت شده است و قبل از حادثه 

عمه ام تابلوفرش را از ترس سرقت به خانه اش برده بود.
اعتياد داري؟

قبال معتاد به گل بودم، اما مدتي مي شــود كه تــرك كرده ام. 
دانشجوي رشته برق هســتم و دلم مي خواست زندگي خوبي 
داشته باشم، اما همه  چيز را خراب كردم. وقتي در مراسم تدفين 
مادربزرگم شركت كرده بودم، آنقدر عذاب وجدان داشتم كه دلم 

مي خواست من جاي او مرده بودم.

  كرايه تاكسي هاي اينترنتي تا 70درصد افزايش يافته است
شركت هاي تاكســي اينترنتي با سوءاســتفاده از وضعيت كرونا تا 
70درصد مبلغ كرايه را افزايش داده اند و ظاهــرا نظارتي هم بر آنها 
نمي شود. بماند كه در به كارگيري پرســنل هم دقت ندارند و هر روز 

يك داستان از اين تاكسي هاي اينترنتي و رانندگانشان مي شنويم.
عرب از تهران

  عوارضي دوم اتوبان ساوه- تهران حذف شود
»عوارضي دوم اتوبان تهران-ساوه به دليل نارضايتي شديد مردم حذف 
خواهد شد«؛ اين خبري بود كه 12مهر سال1۳91 از قول نماينده وقت 
مردم رباط كريم و بهارستان منتشر شــد اما از آن زمان تاكنون هنوز 
مردم با پيامك هاي دريافت عوارض روبه رو مي شوند. حذف عوارضي 
دوم اتوبان تهران-ساوه مطالبه 10ساله مردم رباط كريم و بهارستان 
اســت كه همچنان به رغم وعده هاي پي در پي مسئوالن در پيچ وخم 

تصميم هاي مسئوالن مربوطه دست به دست مي شود.
مصيبي از رباط كريم

  مسئوالن براي خريد واكسن كرونا اقدام كنند
شــكي در توان نخبگان ايرانــي نداريم ولي اكنون كه كشــورهاي 
صادر كننده واكســن مثل انگليس و كره اقدام به واردكردن واكسن 
كرده و تزريق آن را شروع كرده اند، ما چرا منتظر بمانيم؟ مسئوالن از 
هر راهي كه ممكن است واكسن مورد نياز را به كشور وارد كنند و هر 
زمان كه نوع داخلي آن به توليد انبوه رســيد واردات را متوقف كنند. 
خريد واكسن از هر نقطه دنيا كه ممكن باشــد خواسته اي جدي از 

سوي مردم است.
دارابي از تهران

  حقوق بازنشستگان تا رسيدن به حداقل ها راه بسيار دارد
حقوق بازنشستگان كشــوري و معلمان 2بار اضافه شد ولي تأمين 
اجتماعي تنها يك بار آن هم به ميزان ناچيز افزوده شد كه تا رسيدن به 

حداقل ها راه درازي دارد. همسان سازي  اين بود؟
محمودي از كرج

  خيابان تواليي چهارراه دخانيات سرعتگير نياز دارد
خيابان تواليي روبه روي كوچه ابراهيمي واقع در چهارراه دخانيات در 
نازي آباد كه در منطقه16 شــهرداري تهران واقع است، نياز به نصب 
سرعتگير دارد. آدرس يادشده سرپيچ و سرعت ماشين ها در آن زياد 
است و همين موضوع باعث مي شود ردشــدن از عرض خيابان براي 

مردم بسيار سخت باشد.
محمد خوشنوي از نازي آباد

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

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

با مردم

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

سؤال از شما پيگيري از ما

كوتاه از حادثه

نجات زن روستايي، 3روز 
پس از سقوط به چاه

چوپاني كه از بيابان مي گذشت وقتي صداي 
ناله هاي زني را شنيد سراغ چاهي كه آن اطراف 
بود رفت و زن روستايي را كه از ۳روز قبل به چاه 

سقوط كرده بود نجات داد.
به گزارش همشــهري، اين حادثه در حوالي 
ترمينال ضبط پسته نودين، در حومه نجف شهر 
سيرجان اتفاق افتاد. ماجرا از اين قرار بود كه 
چوپاني در حال عبور از ترمينال ضبط پسته 
بود كه صداي ناله هاي زني را شــنيد. آنطور 
كه او متوجه شد صدا از درون چاهي كه در آن 
نزديكي قرار داشت شنيده مي شد. وقتي جلو 
رفت ديد در كف چاه كه عمق چنداني نداشت 
زن جواني افتاده و ناله مي كند. در اين شرايط 
بود كه او آتش نشاني و پليس را خبر كرد و از 
آنها براي نجات زن حادثه ديده كمك خواست.

مهدي فيروزآبادي، مديرعامل آتش نشــاني 
سيرجان در اين باره گفت: به دنبال اين حادثه 
نجاتگران آتش نشــاني نجف شهر راهي محل 
حادثه شــدند و توانســتند زن حادثه ديده را 
نجات دهند. آنطور كه شواهد نشان مي داد زن 
۳2ساله از ۳روز قبل به چاه سقوط كرده بود. 
وي افزود: علت سقوط اين زن در چاه مشخص 
نيست اما او پس از ۳روز تشنگي و گرسنگي و با 

لطف خدا از مرگ نجات پيدا كرد.

آخرين جلسه رسيدگي به پرونده 
سقوط هواپيماي شركت آسمان پيگيري

در ارتفاعات دنا كه به جان باختن 
66سرنشين آن منجر شــده بود، با اخذ آخرين 
دفاع از متهمان به پايان رســيد. اين جلسه در 
شرايطي برگزار شــد كه برخالف گزارش هيأت 
كارشناسي كه در آن فقط 5درصد خطا براي كادر 
پرواز درنظر گرفته شده بود، در اين جلسه اعالم 
شد كه خلبان و كمك خلبان جان باخته ۳7درصد 

مقصر بوده اند.
به گزارش همشهري، خانواده 66قرباني سقوط 
هواپيماي  اي تي آر متعلق به شركت هواپيمايي 
آســمان كه ۳4 ماه قبل در ارتفاعــات دنا با كوه 
برخورد كرد و ساقط شد هنوز عزادار عزيزان شان 
هســتند. حادثــه اي كــه صبح روز يكشــنبه 
29بهمن1۳96 رخ داد و هواپيما درحالي كه آماده 
فرود در فرودگاه ياسوج مي شد با كوه برخورد كرد 

و 66سرنشين آن جان باختند.
خانواده هاي جان باختگان از همان روزهاي اول 
به دنبال شناسايي مقصران اين حادثه ناگوار بودند 
و دادخواهي شان در دادسراي كاركنان دولت به 
صدور كيفرخواســت براي 18متهم حقيقي و 
حقوقي، از جمله رئيس وقت سازمان هواپيمايي 
كشوري، مديرعامل وقت شــركت فرودگاه ها و 
ناوبري هوايي، مديرعامل وقت شركت آسمان، 
مديركل فرودگاه ياســوج و همچنين سازمان 
هواپيمايي كشوري، شركت هواپيمايي آسمان و 
شركت فرودگاه هاي كشور منجر شد. اتهام اغلب 

متهمان عدم  رعايت نظامــات و مقررات دولتي 
منتهي به سقوط هواپيما و قتل شبه عمد 66نفر، 
معاونت در جعل رايانه، استفاده از اسناد مجعول 
رايانه و گزارش خالف واقع اســت. اتهاماتي كه 
رسيدگي به آن قريب ۳سال به طول انجاميده بود 
و روز گذشته با برگزاري پنجمين جلسه محاكمه 

سرانجام به پايان رسيد.

محاكمه مكتوب
در چهارمين جلسه كه ۳ ماه قبل برگزار شده بود، 
اعضاي هيأت كارشناســي در دادگاه به تشريح 
يافته هاي فني شان درباره علت سقوط هواپيما 
پرداخته بودند. براســاس نظريه كارشناســي، 
در اين حادثه ســهم قصور شــركت هواپيمايي 
آسمان 45درصد، سازمان هواپيمايي كشوري 
40درصد، شــركت فرودگاه ها 10درصد و كادر 
پروازي 5درصد تعيين شده بود، اما روز گذشته 
ناگهان ورق برگشت و قصور عمده حادثه به گردن 

كادر پروازي شامل خلبان و كمك خلبان افتاد.
در ابتداي اين جلسه محاكمه كه ديروز در شعبه 
1057مجتمع قضايي كاركنان دولت برگزار شد، 
قاضي عاليشاه اعالم كرد كه اين آخرين جلسه 
دادگاه اســت كه در آن متهمان مي توانند براي 
آخرين مرتبه به دفاع از خــود بپردازند. رئيس 
دادگاه همچنين اعالم كــرد؛ براي صرفه جويي 
در وقت و جلوگيري از طوالني شــدن رسيدگي 
به پرونده، آخرين دفاع هر يك از 18متهم پرونده 

به صورت مكتوب اخذ مي شود. 
به اين ترتيب رئيس دادگاه يك به يك اتهامات 
متهمان را به طور مكتوب بــه آنها تفهيم كرد و 
از آنها خواســت در برگه هاي مخصوص به طور 

مكتوب از خود دفاع كنند.

تغيير ناگهاني مقصر
اتهام اغلب متهمــان، عدم رعايــت نظامات و 
مقررات دولتي منتهي به سقوط هواپيما و قتل 
شبه عمد 66نفر بود، اما نكته حائز اهميت تغيير 
ميزان قصور هر يك از آنها در جلســه ديروز بود. 
در شــرايطي كه هيأت كارشناسي تنها 5درصد 
قصور براي كادر پرواز متصور شده بود، اما هنگام 
تفهيم اتهام ميزان قصــور كادر فني ۳7درصد 
و ميزان قصور 18متهم پرونــده از 95درصد به 
6۳درصد كاهش يافت. اتفاقي كه موجب اعتراض 
خانواده قربانيان و وكالي مدافع آنها شد. مصطفي 
طباطبايي، يكي از وكالي شــاكيان در اعتراض 
به اين تغيير گفــت: طبق گــزارش نهايي تيم 
كارشناســي فقط 5درصد قصــور متوجه كادر 

پرواز است و حاال يكباره اين ميزان به ۳7درصد 
افزايش و ميزان قصور متهمــان در مجموع به 
6۳درصد كاهش يافته اســت. حال آنكه خلبان 
و كمك خلبان در بين ما نيستند تا از خود دفاع 
كنند. تعيين قصور و مســائل فني در صالحيت 
كارشناسي است و الزم بود اين تغيير به شاكيان 
و وكال ابالغ شود تا ما بتوانيم به آن اعتراض كنيم.

اشك هاي همسر كاپيتان فوالد
كاپيتان حجت اهلل فوالد، خلبان هواپيماي ساقط 
شده همان كسي است كه حاال ۳7درصد قصور 
سقوط هواپيما به گردن او و همكارش افتاده است. 
همسر او كه در دادگاه حاضر بود وقتي فهميد اين 
مقدار از قصور به گردن همسر مرحومش افتاده از 
رئيس دادگاه اجازه گرفت و در چند جمله به دفاع 
از او پرداخت و گفت: وقتي همسرم زنده بود هر 

نقشه مرگبار نوه براي سرقت از خانه پدربزرگ
»شگردهايي براي سرقت« پسر 25ساله وقتي اين جمله را در 

اينترنت جست و جو كرد، چشمش به شگردي افتاد كه به نظرش داخلي
مي توانست با اجراي آن تابلو فرش گران قيمت خانه پدربزرگش 

را سرقت كند، غافل از اينكه به اتهام قتل مادربزرگش دستگير خواهد شد.
به گزارش همشهري، دوم آذر ماه گزارش مرگ اسرار آميز زني 75ساله به قاضي 
محمد جواد شفيعي، بازپرس ويژه قتل تهران اعالم و تحقيقات درباره مرگ 
اين زن آغاز شد. بررسي ها حكايت از اين داشت كه اين زن به همراه همسرش 
درحالي كه بي هوش بودند براي درمان به بيمارستاني در تهران منتقل شده اند، 
اما تالش براي نجات زن بي فايده بوده و قلبش از تپش ايســتاده است. شوهر 

85ساله وي اما زنده بود و همچنان تحت درمان قرار داشت.
هنوز مشخص نبود كه چه باليي سر آنها آمده است و مأموران به تحقيق از دختر 
آنها كه در بيمارستان حضور داشت پرداختند. او گفت: روز حادثه هرچه به پدر 
و مادرم زنگ زدم جواب ندادند. نگران شدم، چون سابقه نداشت كه آنها بي خبر 
از من جايي بروند. راهي خانه شان شدم و با كليدي كه داشتم وارد خانه شدم 
و به محض ورود با پيكر نيمه جان مادر و پدرم روبه رو شدم كه بي هوش روي 
زمين افتاده بودند. از ســوي ديگر خانه به هم ريخته بود و با ديدن اين صحنه 

وحشت كردم و فورا به اورژانس زنگ زدم.

بازگشت به زندگي 
پزشــكان علت اوليه مرگ زن 75ساله را مســموميت اعالم كردند و به نظر 
مي رســيد كه فردي با حضور در خانه  آنها، اين زوج را مسموم كرده و سپس 
دست به سرقت از خانه شان زده است. دختر آنها به مأموران گفت: آخرين بار 
پسر برادرم به نام فرزاد مهمان خانه پدر و مادرم بود. فرزاد هر ازگاهي به خانه 
آنها مي رفت و سري به پدربزرگ و مادربزرگش مي زد. مخصوصا از 5سال قبل 
كه پدر و مادرش از هم جدا شدند. آخرين بار فرزاد به خانه پدر و مادرم رفته بود 

و احتمال مي دهم كه او از سرنوشت آنها باخبر باشد.
درحالي كه تحقيقات ادامه داشــت، مرد 85ساله پس از گذشت ۳روز به طرز 
معجزه آسايي به زندگي بازگشت و به هوش آمد. تحقيق از اين مرد مهر تأييدي 
بر حرف هاي دختر وي زد؛ چرا كه مشخص شد آخرين كسي كه به خانه زوج 
مسن رفته، نوه آنها فرزاد بوده اســت. پدربزرگ گفت: روز حادثه نوه ام فرزاد 
درحالي كه براي ناهار كباب و دوغ خريده بود به خانه ام آمد. من به او مشكوك 

بودم، چرا كه چند روز قبل هم با خريد غذا به خانه ما آمده بود كه بعد از خوردن 
غذا حالمان بد شد و دچار سرگيجه شديم. روز حادثه هم وقتي با كباب و دوغ 
به خانه ام آمد، به همسرم گفتم از غذايي كه خريده نخورد، اما همسرم توجهي 
نكرد. من كه به فرزاد اعتماد نداشتم، مقدار كمي از غذا را خوردم، اما همسرم تا 
آخر كباب و دوغش را خورد. بعد از آن دچار سرگيجه شديم و از هوش رفتيم. 
چشمانم را كه باز كردم در بيمارستان بودم. آنجا بود كه فهميدم ۳روز بي هوش 

بوده ام و همسرم جان باخته است.

بازداشت نوه 
بررسي ها حكايت از اين داشت كه كســي جز فرزاد عامل اين جنايت نيست. 
به همين دليل بازپرس جنايي تهران دستور بازداشت وي را صادر كرد. متهم 
25ساله روز سه شنبه بازداشت شد، اما در بازجويي ها اصرار بر بي گناهي داشت. 
با اين حال بازجويي از وي ادامه داشت تا اينكه متهم صبح ديروز وقتي پيش 
روي قاضي محمد جواد شفيعي قرار گرفت، راز قتل مادربزرگش را فاش كرد. او 
گفت: به پدربزرگ و مادربزرگش داروي بي هوشي خورانده تا دست به سرقت 
بزند، اما در نقشه خود ناكام مانده است. متهم پس از شرح جزئيات حادثه به 
اتهام مباشرت در قتل عمدي مادربزرگ و شروع به قتل پدربزرگش بازداشت 

شد و تحقيقات از وي ادامه دارد.

جنايتي هولناك با انگيزه اي نامعلوم 

رسيدگي به پرونده سقوط هواپيماي 

اي تي آر شركت آسمان در ارتفاعات دنا با 

آخرين دفاعيات متهمان به پايان رسيد

در اين بخش از سخنگاه شــما مي توانيد سؤاالت خود را ترجيحا با 
موضوعاتي كه عموميت و دربرگيري بيشتري دارند براي ما ارسال 
كنيد تا ما آن را از مسئول يا سازمان مربوط برايتان پيگيري كنيم و با 
چاپ پاسخ ضمن احترام به شما مخاطب گرانقدر و دادن پاسخ صحيح، 

شمار ديگري از مخاطبان نيز نسبت به يك موضوع آگاه شوند. 

  ميرعبادي از مشــهد: نگران آاليندگي دوباره نيروگاه توس 
در مشهد هستيم. شما بگوييد چه كنيم. در خبرها خوانديم كه اگر 
سوخت پاك به نيروگاه نرسد دوباره نيروگاه آلوده كننده خواهد بود كه 
اين شرايط براي افرادي مثل من كه آسم داريم غيرقابل تحمل است. 
پاسخ همشهري: از سال هاي دور نام نيروگاه توس به عنوان يكي از 
متهمان اصلي آلودگي هواي مشهد مطرح بوده است، زيرا اين نيروگاه 
از مازوت به عنوان سوخت اســتفاده مي كرد و چون بناي نيروگاه در 
مسير وزش باد است آلودگي آن به شهر مشهد منتقل مي شد. بعد از 
پيگيري هاي بسيار مردمي و رسانه اي و توجه مسئوالن، اين نيروگاه 
به سوخت پاك مجهز شد و مشــكل آن تا امروز حل شده است، ولي 
چنانچه به دليل سرماي هوا و مصرف فراوان گاز قادر به تامين سوخت 
پاك براي نيروگاه نباشند، با طي سازوكاري نيروگاه مي تواند به استفاده 
از سوخت قبلي روي آورد كه آن هم طبق توافقات صورت گرفته بايد 
با نصب »فيلترياسينگ« روي خروجي دود نيروگاه باشد. نكته ديگر 
آنكه واردشدن دوباره مازوت به چرخه سوخت نيروگاه به اين سادگي ها 
نيست و منوط به توافق گروهي 4نفره از مسئوالن خراسان رضوي است 
و طبق ابالغيه هاي استاندار سابق استان هيچ نيروگاهي در استان حق 
استفاده از مازوت ندارد. براساس تحقيقات همشهري اين موضوع فعال 
در حد يك خبر است و نيروگاه توس همچنان پاك است. شايد سهم 
شــهروندان براي جلوگيري از تكرار آاليندگي دوباره نيروگاه توس 
صرفه جويي در مصرف گاز باشد و اميد است مسئوالن اجازه ندهند 
آلودگي غيرقابل تحمل چندسال قبل مشهد كه سهم نيروگاه در آن 

قابل توجه بود، تكرار شود.

چگونه موانع لغو تحريم ها را برطرف كنيم
ادامه از  در واقع -  در اين فرمول پيشنهادي - قدرت هاي 

فرامنطقه اي هيچ مداخله، پيشنهاد يا حضوري صفحه اول
در نشست هاي ميان ايران و همسايگان عربي خود نخواهند داشت، اما 
به منظور شروع فرايند و برگزاري مذاكرات نقش  »تسهيل كننده« ايفا 
خواهند كرد. از آنجا كه در دوران زمامداري ترامپ، دولت هاي عربي 
منطقه همواره دعوت ايران به برگزاري اين  نشست ها را ناديده گرفته يا 
رد كرده اند، دولت بايدن و اروپايي ها مي توانند در اِعمال فشار و ترغيب 
آنها به پذيرش مذاكرات در چارچوب پيشنهادي ايران نقش مهمي ايفا 
كنند. درنهايت، پس از تحقق مذاكرات، محصول سلسله  نشست ها 
ميان ايران و همســايگان عربي - كــه قاعدتا به ايجــاد يك »نظم 
امنيت جمعي جديد منطقه اي« منتهي خواهد بود - طي يك قطعنامه 

به تأييد شوراي امنيت سازمان ملل خواهد رسيد.
پس به طور خالصه طرح پيشنهادي از اين قرار است:

بازگشت طرفين متعهد به برجام و قطعنامه22۳1 طي اصل 
»پايبندي در ازاي پايبندي« 1

جايگزيني »مذاكــرات تكميلي« با »طــرح صلح هرمز« و 
بهره برداري از مساعي جميله آمريكا و غرب براي تحقق اين 2

سلسله مذاكرات ميان ايران و همسايگان عربي. 
تأييد محصول مذاكرات صلح هرمز توســط شوراي امنيت 

سازمان ملل.3

پرونده قتل صادق برمكي، جوان مهابادي كه ۳ســال 
پيش به طرز هولناكي توسط ۳نفر از دوستانش به قتل داخلي

رسيد و انتشــار فيلم هايي از لحظه كشته شدن او در 
شبكه هاي اجتماعي جنجال زيادي به راه انداخت، با اعدام آخرين قاتل 
براي هميشه بسته شد اما هرگز مشخص نشد كه انگيزه اصلي قاتالن 

از ارتكاب اين جنايت هولناك چه بود.
به گزارش همشــهري، صادق برمكي كه هنوز هم عكس ها و تصاوير 
او و همچنين كليپ هايي از عــزاداري و ضجه هاي مادرش در مرگ 
دلخراش تنها پسرش در شبكه هاي اجتماعي دست به دست مي شود، 
اواخر شهريور سال96 ناپديد شد. او و خانواده اش در شهرستان مهاباد 
زندگي مي كردند و چند روز بعد از گم شدن صادق، جسد سوخته اش 

در حوالي روستاي كهريز شهرستان مهاباد پيدا شد.
با شروع تحقيقات پليســي، مادر صادق به مأموران گفت كه پسرش 
آخرين بار همراه دوستانش براي تفريح از خانه خارج شده بود. يكي 
از دوستان صادق، »دانيال-د« نام داشــت كه وقتي دستگير شد با 
كشــف يك فلش مموري از او و فيلم هاي هولناكي كه داخل آن بود 
راز قتل صادق برمال شــد. فيلم ها صحنه هايي را نمايش مي داد كه 
دانيال و دوســتانش، صادق )مقتول( را سوار يك پرايد كرده بودند و 
بعد از اينكه او را به حاشيه روستا بردند، با ساتور چند ضربه به او زدند و 

درحالي كه غرق خون بود سنگ بزرگي را برداشتند و روي او انداختند 
و رفتند. اين اما همه ماجرا نبود. آنها ساعاتي بعد به محلي كه صادق را 
در آنجا رها كرده بودند برگشتند و وقتي ديدند كه او هنوز زنده است 
و تكان مي خورد رويش بنزين ريختنــد و او را آتش زدند. آنها از همه 
اين صحنه ها فيلم و عكس سلفي گرفته بودند و همين فيلم ها باعث 
دستگيري ۳متهم اصلي و جواني شــد كه براي متهمان ساتور تهيه 

كرده بود.

انگيزه مبهم 
با دستگيري متهمان، مهم ترين سؤالي كه آنها هرگز پاسخ درستي به 
آن ندادند، انگيزه شان از ارتكاب اين جنايت بود. آنها در بازجويي هاي 
اوليه مدعي شدند كه انگيزه شان دعواي دانيال و صادق )مقتول( بر 
سر دختري به نام كيميا بوده اســت. آنها گفتند كه چون كيميا پس 
از به هم زدن دوســتي اش با دانيال با صادق دوست شــده بود، براي 
انتقام جويي دســت به جنايت زده اند. با اين حال در ادامه خبرهايي 
منتشر شد كه از ارتكاب جنايت با انگيزه هاي شيطان پرستي حكايت 
داشت. خبرها و نقل  قول هايي كه نشان مي داد عامالن جنايت عضو 
يك فرقه شيطان پرستي شده و به همين دليل دست به قتل دوستشان 
صادق زده بودند. متهمان حتي در جلسه محاكمه نيز درباره انگيزه 

اصلي شان از ارتكاب جنايت چيزي نگفتند تا اين پرونده تبديل به يكي 
از پيچيده ترين پرونده هاي جنايي سال هاي اخير شود. در روز محاكمه 
دانيال-د وقتي در جايگاه قرار گرفت درباره انگيزه اش از جنايت گفت 
كه هيچ انگيزه اي نداشته است. حتي اعترافات قبلي اش را درباره اينكه 
بر سر يك دختر دســت به قتل صادق زده انكار كرد و گفت كه هيچ 
مشكلي با صادق نداشت. متهمان رديف دوم و سوم هم وقتي در جايگاه 
قرار گرفتند همين ادعا را مطرح كردند و گفتند كه انگيزه اي نداشتند.

آنها اما توضيح دادند كه شب حادثه به اين بهانه كه قرار است دانيال.د 
به سفر خارج از كشور برود و مي خواهد مهماني بدهد، دانيال را با خود 
بردند كه جشن خداحافظي بگيرند. آنها گفتند كه آن شب خودشان 
قرص هايي قرمز رنگ مصرف كردند كه نمي دانستند چه بود و حتي 

پزشكي قانوني هم نتوانست نوع آن را مشخص كند اما قرصي كه به با اعدام آخرين قاتل جوان مهابادي، پرونده اين جنايت جنجالي براي هميشه بسته شد
صادق دادند، داخلش مواد بيهوشــي بود. سپس او را به خارج از شهر 
برده و بعد از اينكه چندين ضربه ســاتور به او زدند، ســنگي حدود 
۳0كيلويي را با كمك هم برداشته و روي او انداختند و درنهايت هم 

جسدش را آتش زدند.

پايان يك پرونده 
پس از محاكمه متهمان، ۳نفر از آنها كه در جنايت مشاركت داشتند 
به قصاص محكوم شدند و نفر چهارم كه برايشان ساتور تهيه كرده بود 
به 10سال زندان. با تأييد اين حكم، خانواده دانيال مي بايست براي 
قصاص قاتالن تفاضل ديه پرداخت كنند. يعني مبلغي به اندازه ديه 
2مرد مسلمان. آنها اما چنين پولي نداشتند تا اينكه اوايل امسال خبر 
رسيد يكي از قاتالن كه در زندان مياندوآب به سر مي برد به دليل سكته 
قلبي ناشي از خودزني و مصرف قرص، جانش را از دست داده است. 
با مرگ اين فرد، خانواده مقتول براي اينكه 2قاتل ديگر قصاص شوند 
همچنان بايد تفاضل ديه پرداخت مي كردند كه با انتشار اين خبر در 
شبكه هاي اجتماعي، مردم براي جمع آوري اين مبلغ به كمك پدر و 
مادر صادق)مقتول(  آمدند. آنها كه پيش از اين كليپ هاي دردناكي 
از حرف هاي مادر صادق ديده بودند و مي دانســتند كه تنها قصاص 
قاتالن است كه ممكن اين مادر داغديده را آرام كند، مبلغ مورد نياز را 
جمع آوري كردند و اينگونه بود كه صبح دوشنبه گذشته يكي از آنها 
به نام كمال در زندان مهاباد به دار مجازات آويخته شد و آخرين قاتل، 
يعني »دانيال- د« نيز سحرگاه ديروز در زندان مياندوآب قصاص شد 

تا اين پرونده براي هميشه مختومه شود.

 محمد جعفري
خبرنگار

 تقصير سقوط 
به گردن خلبان افتاد

وقت هواپيمايي سقوط مي كرد مي گفت هميشه 
تقصير را به گردن خلبان مي اندازند چون او زنده 
نيست تا از خودش دفاع كند. حاال شوهر من هم 

اينجا نيست تا از خودش دفاع كند.
وقتي همســر كاپيتان فــوالد صحبت مي كرد 
اشــك مي ريخت و خانواده قربانيــان نيز به ياد 
عزيزان شــان گريه مي كردند. او در ادامه گفت: 
در اين حادثه 66نفر جان خود را از دست دادند 
و داغ همه شان به دل من نشسته است. مديران 
هواپيمايي مقصران اصلي حادثه هســتند، اما 
حاال همه  چيز به گردن شوهرم كه جانش را براي 
كارش فدا كرده افتاده است. او 42سال صادقانه به 
صنعت هواپيمايي خدمت كرد و آخر هم جانش را 
براي اين كار گذاشت. ما ۳سال است كه جگرمان 
خون شده است. در جريان جست وجوي اجساد 
پيكر شوهرم به عنوان آخرين نفر پيدا شد و حاال 

او را مقصر معرفي مي كنند.

چشم انتظار عدالت
با پايان صحبت هاي همســر خلبان، دفاعيات 
مكتوب متهمان نيز به پايان رسيد. متهمان يك 
به يك برابر قاضي قرار گرفتند و دفاعيات شان را 
تقديم كردند. در اين ميان خانواده هاي قربانيان 
بيشــتر از هر چيز دل نگران احقاق حقوق شان 
بودند. يكــي از آنها گفت: من با وجود گذشــت 
حدود ۳سال از اين حادثه، لباس هاي فرزندم را 
نگه داشته ام. نمي توانم او را فراموش كنم. در اين 
مدت با همه توان اين پرونده را پيگيري كرده ام 

اما مي ترسم حق مان ناحق شود.
پدر يكي ديگر از جان باختــگان نيز گفت: همه 
اميد ما به دادگاه اســت. انتظار داريم بعد از اين 
همه پيگيري رأي عادالنه اي صادر شود. ما در اين 
حادثه عزيزان مان را از دست داديم و آنها ديگر 
برنمي گردند. اما  اي كاش رأي دادگاه بازدارندگي 
داشته باشد تا از تكرار چنين حوادثي پيشگيري 

شود. ما چشم انتظار عدالت هستيم.
جلسه محاكمه كه از ساعت 10صبح آغاز شده 
بود، پس از حدود ۳ساعت در ساعت1۳ به پايان 
رسيد و قرار است پس از بررسي دفاعيات متهمان، 

دادگاه اقدام به صدور رأي كند.

   كاپيتان فوالد كه بود؟
»پدرم استاد خلباني بود و حاال چون در اين حادثه جانش را از دســت داده، تقصير را به گردن او انداخته اند.« اين 
اظهارات دختر كاپيتان حجت اهلل فوالد است. او درباره پدرش به همشهري مي گويد: »پدرم مدرك TRE كه يكي 
از باالترين مدارك خلباني است را داشت. او اســتاد خلباني بود. بيش از 20هزار ساعت پرواز كرده بود كه حدود 
1500ساعت آن در مسير تهران-ياسوج بود. او در ماه منتهي به اين حادثه 5مرتبه در اين مسير پرواز داشت و خلباني 
كه بارها اين مسير را طي كرده و 15هزار ساعت پرواز با اين نوع هواپيما داشته، به طور قطع مسير ملكه ذهنش بوده 
است.« او كه خودش نيز از فعاالن صنعت هوايي است در دفاع از پدرش درباره كم شدن ارتفاع هواپيما كه يكي از 
عوامل سقوط بود مي گويد: »كم شدن ارتفاع به دليل يخ زدگي هواپيما بود. چرا كه وقتي سطح خارجي هواپيما يخ 
بزند وزن آن چند تن افزايش پيدا مي كند و موتور هواپيما، جوابگوي اين وزن نيســت.« او همچنين مي گويد: »در 
شركت هاي هوايي رئيس عمليات، مسئول تمام اتفاقات است، اما معلوم نيست چرا در پرونده ردي از مسئول وقت 

عمليات شركت وجود ندارد كه اين خود جاي سؤال دارد.«
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شرايطيكهدرتوليدتحميلميشود
مســعود آب پرور، كارگردان ســريال هاي 
تلويزيوني نيز تا حدود زيادي با صحبت هاي 
وارسته موافق است. او در توضيح بيشتر به 
همشــهري مي گويد: »اين مناقشه هميشه 
وجود داشــته و دارد. دليل عمده اين است 
كه كارگردان و نويســنده حــدود خود را 
نمي شناسند. ابتدا تالش مي كنند به هر قيمتي 
پروژه را به دست آورند و توافقات اوليه و الزم را انجام نمي دهند و همين محل 

ايجاد اشكال در ميانه توليد پروژه و يا پايان كار مي شود.« 
كارگردان سريال »هوش سياه« ادامه مي دهد: »در پروسه توليد، كارگردان 
تا نكته اي را متوجه نشود نمي تواند به خوبي كار كند. در اصول نانوشته نيز 
تقريبا 20درصد از اختيارات را براي اعمال سليقه دارد چرا كه خالق جهاني 

است كه خود بايد اول آن را باور كند. اگر نوشته ها در دنياي بيروني باورپذير 
نباشند و يا اگر شــرايط توليد متفاوت باشد مي تواند اعمال نظر كند و اين 
بايد در توافقات اوليه باشد.« اين كارگردان كه سري سوم »عمليات125« 
را هم در كارنامه خود دارد اضافه مي كند: »براي مثال، گاهي در يك سريال 
لوكيشن هاي زيادي وجود دارد. اين لوكيشن ها با توجه به شرايط موجود دير 
به  دست سازندگان مي رسد. كارگردان با توجه به اين موضوع و شكل دادن 
به سريال تصميم هايي را مي گيرد چرا كه كارگردان پاسخگوست و با شرايط 
توليد دست به گريبان است. اگر اعتماد ميان نويسنده و سازنده سريال وجود 

نداشته باشد به طورحتم نتيجه كار خوب نمي شود.«
اين كارگردان حضور نويسنده سريال در ســر فيلمبرداري و تعامل با وي 
در طول ساخت را مهم خوانده و ادامه مي دهد:»من از اين موضوع هميشه 
استقبال كرده و مي كنم. تعامل اگر وجود داشته باشد و نويسنده پاي كار 
باشد، نتيجه كار به بهترين شــكل ممكن خواهد بود. چرا كه اين تعامل و 

همفكري مي تواند خالق بهترين ها بدون هيچ مناقشه اي باشد.« 

عدم تعامل و مشكالت اينچنيني در طول ســال ها در سيما ديده شده و 
حتي گاهي برخي از ســريال ها به خاطر نبود تعامل نتوانستند به مرحله 
توليد برسند و يا در نيمه راه توليدشان متوقف شده است. مشخص شدن 
اختيارات كارگردان و هويت قائل شــدن براي فيلمنامه نويس مي تواند تا 

حدي مشكالت را حل كند.
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رعايت حقوق فيلمنامه نويس از سوي 
سازندگان سريال هاي تلويزيون گاهي گزارش

تبديل به مناقشــه اي مي شود كه با 
رسيدن به مرحله توليد و پخش ديگر هيچ  راه حلي 
براي آن وجود ندارد. بارها و بارها فيلمنامه نويسان از 
عدم رعايت حقوق معنوي خود از سوي سازندگان 
سريال هاي تلويزيوني و حتي فيلم هاي سينمايي 
گله مند شده اند. گله مندي اي كه با توجه به نبودن 
يك قانون و چهارچوب مشخص، راهكارش مي تواند 
تعامل و توافق اوليه ميان فيلمنامه نويس و سازندگان 

سريال باشد.
اعتراض سعيد فرهادي، نويسنده سريال »شرم« 
و اظهار نگرانــي فرزندان مرحوم سلحشــور از 
فيلمنامه »موســي« كه اخيرا ابراهيم حاتمي كيا 
مشغول بازنويسي كامل آن است ازجمله مسائلي 
است كه اخيرا در ســيما اتفاق افتاده و نمونه هاي 
اينچنيني در تلويزيون كم نيست. هر چند سعيد 
فرهادي هنگام ساخت سريال »تا ثريا« نيز از اعمال 
سليقه و يا حذف برخي موارد فيلمنامه اش گله مند 
بوده. حسن وارسته، فيلمنامه نويس به همشهري 

مي گويد:»يادمان نرود در كشوري زندگي مي كنيم 
كه در صنعت سريال سازي نسبت به ديگر كشورها 
عقب تر است. همچنين با توجه به شرعيات  و عرفيات 
موجود؛ حضور ناظر كيفي و فيلترهاي موجود وقتي 
كار و سفارشــي را براي نوشــتن مي پذيريم بايد 

خودمان نيز از متن نگهداري كنيم.« 

جهاني كه خلق مي كنيم، جهاني كه ساخته مي شود
نويســندگان  از  يكــي 
مجموعــه »پايتخــت« 
توضيــح مي دهد:»گاهي 
اين موضــوع پيش مي آيد 
كه نويسنده در جهان خود 
داستان و شخصيت هايي 
را خلق مي كند و اتفاقاتــي را در ذهنش رقم مي زند اما 
وقتي آن داستان در واقعيت و براساس آنچه وجود دارد، 
ساخته مي شود؛ نويسنده رضايت كافي از نتيجه را ندارد. 
مي بيند بخش هاي بنيادي با آنچه در قصه است مغايرت 
دارد. با توجه به شــرايط موجــود فيلمنامه نويس اگر 
مي خواهد كارش بدون دخل و تصرف باشد بايد بنشيند 
رمان يا داستان بنويسد و اگر قرار است كار تصويري شود 
بايد انتظار تغييراتي داشته باشد چرا كه كارگردان نيز 
خواه ناخواه سليقه چند درصدي اش را اعمال مي كند.« 

نويسنده سريال »علي البدل« يادآور مي شود: »بهترين 
راه اين است كه نويسنده سريال با ســازندگان بتواند 
تعامل داشته باشد و يا اينكه وقتي پروژه را قبول مي كند 
تعامل و توافق اوليه را داشــته باشــد. تعامل مي تواند 

كمترين سوءتفاهم ها را به وجود آورد.« 

انعطاف پذيري مهم است
به گفته وارسته، در پروســه نگارش فيلمنامه و توليد 
سريال انعطاف پذيري و قبول صحبت يكديگر بسيار مهم 
است. هر چند هر دو طرف بايد چهارچوب رفتاري خود 
را بشناسند اما اگر نويسنده بسيار حساس است بايد از 
متن خود مراقبت كند. اين مراقبت از نگاه وارسته تعامل 
و حضور نويسنده در هنگام توليد سريال است. نويسنده 
سريال »بچه مهندس« توضيح مي دهد: »اينطور نباشد 

كه نويسنده متن را به ســازندگان تحويل دهد و ديگر 
خبري از او نباشد. اگر كارگردان نياز به همفكري داشت 
حتي بايد در صحنه فيلمبرداري حضور داشته باشد و 
اگر قرار است فيلمنامه بازنويسي داشته باشد اين حق 
را به كارگردان داده و در بازنويسي حضور داشته باشد. 
گاهي حتي اتفاق مي افتد كه براي يك ديالوگ بازيگر 
با تجربه اي دارد وارد تعامل با نويســنده متن مي شود. 
صحبت ها شنيده مي شود و در نهايت تصميم به تغيير 
يا حذف ديالــوگ مي گيريم. حاال كــه قوانين وجود 
ندارد اين تعامل و داشتن اعتماد مي تواند بسيار كمك 
كند.« نويسنده سريال »ديوار به ديوار« اضافه مي كند: 
»نويسنده با توجه به پيشنهاد فقط نمي تواند داستان را 
بنويسد و ديگر حضور نداشــته باشد. يا اينكه تعصبات 
نابجا روي متن خود داشته باشد و هيچ چيز را برنتابد.« 

 نويسندگان و سازندگان از توافق و تعامل براي موفقيت آثار تلويزيوني مي گويند

سريال در حال پخش شرم و سريال در پيش توليد حضرت موسي)ع(
 آخرين نمونه هاي بحران فيلمنامه نويسي تلويزيوني هستند

فيلم هاي موفقي كه هنوز به نمايش درنيامده اند 

مناقشهبيپايان

فهيمه پناه آذر
روزنامه نگار

اكران

آرش نهاوندي
خبرنگار

تعطيلي سالن هاي سينما در اروپا 
و آمريكا به دليل شيوع ويروس 
كرونا، ركــود در بــازار توزيع و 
انتشــار فيلم هاي جديد و بزرگ را در پي آورده اســت. همين امر سبب شده 
تا فكر ايجاد امكان نمايش فيلم در دنياي مجازي در ذهن بسياري از مديران 
كمپاني هاي توزيع و پخش فيلم شكل بگيرد.  در اين مطلب به فيلم هاي مهمي 

مي پردازيم كه در سال جاري در سالن های سينما فرصت اكران نيافته اند.

شاگرد
»شــاگرد« بــه كارگردانــي »چايتانيا 
تامهانه« در 4ســپتامبر )14شــهريور( 
در هفتادوهفتمين دوره جشــنواره ونيز 
اكران شــد. اين فيلم در جشنواره ونيز، 
جايزه بين المللي منتقدان )فيپرشي( را 
به خود اختصاص داد. آلفونســو كوارون 
كارگردان مشهور مكزيكي و برنده جايزه اسكار نيز از تهيه كنندگان 
اين فيلم است. »شاگرد« به داســتان »شاراد نرولكار« مي پردازد كه 
زندگي خود را وقف هدف تبديل شدن به يك خواننده موسيقي سنتي 

هندي كرده است.

در ميان مردن
»در ميان مردن« به كارگرداني »هيالل 
بايداروف« محصول مشترک كشورهاي 
آذربايجان، مكزيك و آمريكاست كه در 
10سپتامبر2020 )20شهريور( در بخش 
رقابتي هفتادوهفتمين دوره جشــنواره 
فيلم ونيز نمايش داده شده است. اين فيلم 
داستان زندگي عاشقانه »داوود« را روايت مي كند. او در تالش است 
خانواده واقعي خود را پيدا كند، اما زماني كه عشق را در سرزميني كه 
همواره در آن زيسته مي يابد، ديگر دير شده و فرصت او براي زندگي 

رو به پايان است.

برزخ 
»برزخ« فيلمي بريتانيايي در ژانر»كمدي-

درام« به كارگرداني »بن شاروک« است. 
اين فيلم در فهرست آثار سينمايي منتخب 
»جشنواره فيلم كن2020« قرار داشت، 
اما به دليل اوج گيري شيوع ويروس كرونا 
و لغو جشنواره كن، اكران نشد و درنهايت 
در 12سپتامبر2020 )22شهريور( در جشنواره تورنتو به نمايش درآمد. 
برزخ داســتان تعدادي پناهجو در جزيره اي دورافتاده در اسكاتلند را 
روايت مي كند كه در حال گذراندن دوره اي از كالس هاي آموزشــي 

درباره فرهنگ بريتانيا هستند.

ناديا، شناي پروانه
»ناديا، شناي پروانه« فيلمي كانادايي به 
كارگرداني »پاســكال پالنته« است. اين 
فيلم نيز در فهرســت فيلم هاي منتخب 
جشنواره كن2020 قرار داشت كه پس 
از لغو اين جشــنواره، اكــران آن نيز لغو 
شد. »كاترين ســاوارد« در اين فيلم در 
نقش ناديا، يك قهرمان مسابقات شنا و دارنده مدال طالي المپيك 
بازي مي كند. ناديا پس از بازنشستگي از رشته ورزشي شنا، در پايان 
مسابقات المپيك تابســتاني2020 در صدد است زندگي جديدي را 
آغاز كند. در اين فيلم چالش هاي او در اين مســير به تصوير كشيده 

شده است.

معناي هيتلر
فيلم مســتند »معناي هيتلر« ساخت 
آمريكا، در 9كشــور فيلمبرداري شده 
اســت. در اين فيلــم »پتــرا اپرلين« و 
»مايكل تاكر« به بررسي معنا و اهميت 
هيتلر بــراي اعضاي جنبــش »برتري 
سفيدپوستان« و جنبش هاي ضد سامي 
پرداخته اند. در اين فيلم بــا مورخان زيادي دربــاره تأثير هيتلر بر 
جنبش هاي نژادپرســت آمريكاي امروز گفت وگو شده است. كتاب 
»معناي هيتلر« نوشــته سباســتين هافنر، الهام بخش ساخت اين 

فيلم بوده است.

احمدعلــي راغب، آهنگســاز 
ســرودهاي »خجســته باد اين 
پيــروزي«، »آمريــكا ننگ به 
نيرنگ تــو« و »هم شــاگردي 
ســالم« در ۶7ســالگي بر اثر 
بيماري دار فاني را وداع گفت. به 

گزارش همشهري، احمدعلي راغب آهنگساز 
پيشكسوت بامداد چهارشنبه، 19 آذر ماه بعد 
از تحمل يك  دوره بيماري درگذشت. احمدعلي 
راغب ســال1۳2۳ در بندرانزلي متولد شــد. 
او با تشــويق و آموزش هاي والدين فراگيري 
موسيقي و همچنين نواختن تار قفقازي را آغاز 
كرد. او نزد علي اكبر سرخوش به فراگيري دوره 
 تكميلي تار پرداخت و نوازندگي عود را به صورت 
خود آموز فراگرفت. در اين دوران آهنگ هاي 
محلي زيادي ساخت كه با صداي خواننده هاي 
گيالن اجرا و پخش شد. در ســال1۳4۵ از او 
دعوت شــد كه در اركســتر راديو و تلويزيون 

گيالن نيز همكاري كند.
احمدعلــي راغب در ســال1۳49 بــه تهران 
مهاجرت كرد و پس از مدتي، در ســال1۳۵0 
با قبولي در آزمون هنري شــوراي موســيقي 
راديو، به عنوان نوازنده عود در اركستر سازهاي 

ملي راديو زيرنظر مهدي مفتاح 
و بعدها، همايون خرم، مشغول 
به كار شد و آهنگ هايي نيز براي 
خوانندگان آن روزگار ســاخت. 
حضور در محضــر هنرمنداني 
همچون جليل شهناز، فرهنگ 
شــريف، علي اكبر ســرخوش، همايون خرم، 
علي تجويدي، جواد معروفي و همكاري با اين 
استادان، تجربيات ارزشمندي را براي او به همراه 
داشت. راغب در همين زمان، همراه با گروه هاي 
هنري و خوانندگان مشــهور و سرشناس آن 
روزگار، مســافرت هاي زيادي به خارج از ايران 
جهت معرفي و اجراي موسيقي ايراني داشت. 
او در اين دوران براي جمع آوري فرهنگ عامه 

ايرانيان با انجوي شيرازي همكاري داشت.
راغب بعد از پيروزي انقالب در زمينه ســاخت 
موسيقي هاي انقالبي فعاليت كرد و در ادامه با 
شروع جنگ تحميلي، روي آثار شاعران بزرگي 
چون حميد ســبزواري آهنگ ها و سرودهايي 
ماندگار ساخت. خجسته باد اين پيروزي، بانگ 
آزادي، شهيد مطهر، آمريكا ننگ به نيرنگ تو، 
مدرسه ها واشده، هم شاگردي سالم، و... ازجمله 

آثار اوست.

درگذشت آهنگساز سرود هاي انقالبي

پشت خط اكران2020

خبر

»قورباغه« 18- شد

ســريال »قورباغه« هومن ســيدي كه تبليغات 
محيطي خود را در سطح شــهر آغاز كرده، از روز 
گذشته به جاي  1۵-عدد 18- را خورده و به نظر 
ساترا با بازبيني مجدد رده ســني تماشاي فيلم 
را براي زيــر 18 ممنوع كرده اســت. به گزارش 
همشــهري، ســريال قورباغه كه پروانه ساخت و 
پخش اش را از وزارت ارشاد دريافت كرده بود، توسط 
ســاترا، بازبيني مجدد و براي زير 18سال ممنوع 
شد.  تبليغات محيطي سريال در سطح شهر تهران 
از امروز به جاي 1۵- با 18- جايگزين شد. قورباغه 
را »نماوا« انحصاري پخش خواهــد كرد و ظاهرا 

مشاركت اين پلتفرم با فيليمو رسما پايان يافت.

 اولين متقاضيان حضور
 در فيلم فجر

با انتشار فراخوان جشــنواره فيلم فجر، در اين 
روزها خبرهايي از فيلم هاي مختلف منتشــر 
مي شود كه نشــان مي دهد، متقاضي شركت 
در اين  جشنواره هستند، روز گذشته هم  خبر 
رسيد كه فيلم هاي ســينمايي »بانك زده ها« 
بــه كارگرداني جــواد اردكاني، »رمانتيســم 
عماد و طوبــا« به كارگردانــي كاوه صباغ زاده 
و فيلم ســينمايي »شــهربانو« به كارگرداني 
مريــم بحرالعلومي، متقاضي جشــنواره فيلم 
فجر هســتند. فيلمبرداري »بانك زده ها« به 
كارگرداني جواد اردكاني، با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي پايان يافت. »رمانتيسم عماد و طوبا« 
به كارگرداني كاوه صباغ زاده تا هفته آينده براي 
ارائه به فجر ۳9 آماده مي شود. فيلم سينمايي 
»شهربانو« به كارگرداني مريم بحرالعلومي كه 
با مشاركت بنياد سينمايي فارابي ساخته شده، 
براي ارائه به ســي ونهمين جشنواره فيلم فجر 

آماده شده است.

صحنه اي از سريال شرم    عكس: معين باقري
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كيوسك نگاه

 كرونــا در بريتانيا تا بــه اينجا بيش از 
يك ميليون و750هــزار نفــر را مبتال گزارش

كرده، 62هزار قرباني گرفته و اقتصاد را 
20درصد كوچك تر كرده است. بحران اما به همين جا 
ختم نمي شود؛ كرونا اكنون تماميت ارضي بريتانيا را 

نشانه گرفته است.
بريتانيا شامل كشــورهاي انگليس، اسكاتلند، ولز و 
ايرلند شمالي است. ســرعت باالي ابتال و مرگ ومير 
ناشي از كرونا، به انتقادها عليه عملكرد ضعيف دولت 
در رويارويــي با ويروس دامن زده و بــازار گروه هاي 
جدايي طلب را داغ كرده اســت. در ميان كشورهاي 
اروپايــي، بريتانيا بيش از هر كشــور ديگري قرباني 
داده اســت. در هفته هاي اخير، روند آمــار ابتالي 
روزانه از مرز 15هزار نفر گذشته و تا 33هزار نفر هم 
پيش رفته اســت. همين وضعيت دولت را مجبور به 
تشــديد دوباره محدوديت ها و قرنطينه كرده است. 
روزنامه اينديپندنت در گزارشي اين احتمال را مطرح 
كرده كه در صورت ادامه اين روند با توجه به افزايش 
موج حمايت هاي مردمي از جدايي اسكاتلند و ولز از 
بريتانيا، هيچ بعيد نيســت كه يك مرگ ديگر هم به 

آمار كشته هاي كرونا اضافه شود؛ پايان بريتانيا.
كمپين هــاي اســتقالل طلبي در اســكاتلند و ولز 
مي گويند كه به دنبال تفويض مديريت بيماري كرونا 
از سوي دولت مركزي به ادينبورگ، مركز اسكاتلند 
و كارديف، مركز ولز هســتند. همزمــان با موفقيت 
دولت هاي اين كشــورها در مصاف با ويروس كرونا، 
افراد بيشــتري در حال پيوســتن به اين كمپين ها 
هستند. آنها معتقدند مســئوالن در اسكاتلند و ولز 
بسيار بهتر از مسئوالن كشــوري اين همه گيري را 

كنترل كرده اند.

اقليت در ولز
ساين جابينز، بنيانگذار كمپين »يس كامري«، يكي از 
كمپين هاي جدايي طلب در ولز مي گويد: »شيوع كرونا 
باعث شــده مردم حكومت مركزي را زير سؤال ببرند. 
بسياري از مردمي كه به ما مراجعه مي كنند، مي گويند 
آنها ديگر اعتمادي به مقامات لنــدن ندارند، زيرا از اين 
بدتر نمي توانســتند با اين همه گيري مبــارزه كنند. از 
نظر مردم، وقتي مــا بهتر از بوريس جانســون و حزب 
محافظه كار توانســته ايم بحران را مديريت كنيم، چرا 
خودمان همه امور را در دست نگيريم؟« تعداد اعضاي 
اين كمپين از ابتداي بهار امسال كه محدوديت هاي تردد 
به خاطر كرونا اعمال شد تا اوايل پاييز، افزايش 3برابري 
داشــته و از 2100نفر به 7300نفر رسيده است. نتايج 
نظرسنجي مؤسسه يوگاو نيز نشان مي دهد كه 32درصد 
مردم ولز خواهان جدايي هستند. در نظرسنجي مشابهي 
كه سال گذشته انجام شده بود، اين آمار 28درصد بود. از 

نظر ولزي ها، مارك دركفورد، نخست وزير ولز اين روزها 
بهتر از بوريس جانسون توانسته از عهده مديريت بحران 
بربيايد؛ با آنكه شــايد برخي از آنها ضرورتا با سياست 

قرنطينه محلي كه او اعمال كرده، موافق نباشند.

اكثريت در اسكاتلند
هرچند تعداد حاميان اســتقالل از بريتانيا در ولز رو 
به افزايش است، اما اين گروه هنوز در اقليت هستند. 
برعكس، در اســكاتلند حاميان اســتقالل طلبي در 
اكثريت هستند. مؤسســه يوگاو در يك نظرسنجي، 
اين تعداد را 53درصد ارزيابي كرده و شبكه »بيزينس 
فور اسكاتلند« كه در زمينه استقالل از بريتانيا فعاليت 
مي كند، اعالم كرده كه 55درصد افراد به اين سؤال كه 
»آيا اسكاتلند بايد يك كشور مستقل باشد؟« جواب 
»بله« داده اند. اين دقيقا برخالف نتيجه  همه پرســي 
جدايي اســكاتلند از بريتانيا در سال2014 است كه 

 عملكرد ضعيف دولت مركزي بريتانيا براي مهار كرونا، گرايش مردم اسكاتلند و ولز را 
به جدايي از اين كشور افزايش داده است

زمزمه مرگ بريتانيا زير تيغ كرونا

آيا دشمني ميان عربستان و تركيه 
تمام مي شود؟

 

روابــط عربســتان و تركيــه شــاهد 
رقابت هاي منطقه اي آشــكاري است 
كه ريشه آن به قرن گذشته برمي گردد؛ 
يعني پايان خالفت عثماني و تاســيس پادشــاهي سعودي. اين 
2كشور همچنين نماينده 2الگوي متفاوت از كشورداري و روابط 
دين و دولت هستند. رقابت بر سر رهبري گفتماني جهان اسالم 
در سطح منطقه و داخل سازمان همكاري هاي اسالمي نيز از ديگر 
وجوه اختالفات 2كشور اســت. با روي كار آمدن دولت عدالت و 
توسعه در تركيه، روابط اين 2كشور شــاهد گشايش نسبي بود؛ 
گشايشي كه با ســفر ملك عبداهلل به آنكارا در سال2006 به اوج 
خود رسيد. اما با آغاز انقالب هاي بهار عربي بار ديگر روابط ميان 
تركيه و عربستان رو به سردي گراييد؛ چراكه تركيه از تغيير برخي 
نظام هاي عربي حمايت مي كرد؛ درحالي كه عربســتان به دليل 

نگراني از روند تحوالت، در موضع مخالف انقالب ها قرار گرفت.
شايد تنها استثنا در اين ميان، بحران ســوريه باشد؛ بحراني كه 
صحنه نوعي هماهنگي ميان 2كشور بود. اگرچه اين هماهنگي هم 
پايدار نماند و بار ديگر تركيه و عربستان از يكديگر فاصله گرفتند؛ 
به ويژه پس از موضع تند تركيه نسبت به كودتاي سال2013 مصر 
كه با حمايت سياسي و مالي عربستان سعودي رخ داد. در ادامه 
موارد ديگري ازجمله پشتيباني كم رنگ تركيه از جنگ يمن )كه 
انتقاد رسمي سعودي را به دنبال داشت( و حمايت هاي رسمي و 
غيررسمي عربستان از حزب كارگران كردستان در شمال سوريه 

نيز به پرونده هاي اختالفي ميان رياض و آنكارا اضافه شد.
اما نقطه اوج اين اختالفات، محاصــره قطر و در پي آن حمايت 
سياسي، اقتصادي و حتي نظامي تركيه از دوحه با تاسيس يك 
پايگاه نظامي بود. پس از آن نيز ماجراي ترور جمال خاشقجي، 
اصرار تركيه بر كشف هويت آمران ترور و مخالفت اين كشور با 
احكام صادر شده از سوي دادگستري سعودي، درواقع حكم نفت 
روي تمام اين آتش ها را داشت. به طور خالصه، عربستان و تركيه 
در تمامي مسائل منطقه مقابل يكديگر قرار گرفتند. در نتيجه 
اين حالت دوقطبي، محوري متشكل از عربستان، امارات، بحرين 
و مصر براي مقابله با نقش تركيه در منطقه ايجاد شــد؛ از ليبي 
گرفته تا سوريه، شرق مديترانه و حتي قفقاز! اگرچه عربستان در 
بســياري از نقاط موضعي متمايز از ديگر كشورهاي اين محور 
اتخاذ كرد و تقابل سياسي-رسانه اي كمتري عليه تركيه داشت، 
اما با وجود ايــن، ميزان تنش هاي 2كشــور در موارد مختلفي 
ازجمله حمالت رســانه هاي عربســتان عليه تركيه، مشاركت 
سطح پايين سعودي ها در نشست سازمان همكاري هاي اسالمي 
به ميزباني اســتانبول و تحريم غيررسمي كاالهاي تركي كامال 

مشهود بوده است.

آغاز چرخش ها
با وجود تمام آنچه ذكر شد، روابط سعودي و تركيه در هفته هاي 
اخير شاهد تحوالت مهمي بوده است؛ ازجمله تماس تلفني ملك 
سلمان با اردوغان در حاشيه نشست مجازي گروه20، تأكيد وزير 
خارجه ســعودي بر اهميت روابط با آنــكارا و البته تكذيب خبر 
تحريم كاالهاي ساخت تركيه. اين در حالي است كه گزارش هاي 
غيررسمي از توقف حمايت سعودي ها از گروه هاي كرد جدايي طلب 
خبر مي دهند. همزماني تمام ايــن چرخش ها با انتخابات آمريكا 
نشــان مي دهد مهم ترين انگيزه طرفين براي تغيير رفتار، پايان 
دوران ترامپ و آمادگي براي شروع دوراني جديد در منطقه است. 
جالب آنكه هيچ يك از اين 2كشور به داليل خاص خود عالقه اي به 

پيروزي بايدن نداشتند!
نگراني تركيه در اين زمينه عالوه بر اظهارات بايدن درباره »ضرورت 
حمايت از مخالفان دولت اردوغان«، متوجه مواضع سنتي بايدن 
در حمايت از يونان و همچنين گروه هاي كرد جدايي طلب است. 
در مقابل اما وضعيت عربستان به دليل مواضع علني بايدن نسبت 
به پرونده هايي نظير جمال خاشقجي، جنگ يمن، فروش سالح و... 

وخيم تر به نظر مي آيد.
به اين ترتيب، مي توان گفت تركيه و عربستان تغييرات عمده اي 
را در چشــم انداز دولت جديد آمريكا نسبت به منطقه خاورميانه 
و متحدان واشــنگتن احســاس كرده اند. اين درحالي است كه 
سعودي ها با نگراني مضاعفي درباره احتمال توافقي جديد ميان 
ايران و آمريكا نيز مواجه هستند و تالش مي كنند از طريق بهبود 
فوري روابط خود با تركيه در موقعيتي آسيب پذير در منطقه باقي 
نمانند. عالوه بر اينها، كســب رضايت تركيه در پرونده خاشقجي 
با توجه به موضع تند بايــدن در اين باره نيز از اهميت بااليي براي 

سعودي ها برخوردار است.

مسير پيش روي روابط
هنوز براي آنكه پيش بيني كنيم روابط عربســتان و تركيه دچار 
دگرگوني اساســي شــده و به مرحله هماهنگي يا حتي ائتالف 
مي رسد زود است. از يك ســو با وجود تمام چرخش ها، تغييري 
در اختالف ديدگاه ها و سياســت هاي متفاوت 2كشور نسبت به 
پرونده هاي متعدد ايجاد نشده است و از سوي ديگر نيز نمي توان 
گفت بايدن به تمام آنچه در دوران رقابت هاي انتخاباتي گفته )از 
جمله فشار بر رهبران سعودي و تركيه( پايبند خواهد ماند؛ چراكه 
بدون شك برخي از اين مواضع در مقابل فشار نهادهاي حاكميتي 
يا حتي منافع آمريكا تغيير مي كند؛ بنابراين فعال بايد منتظر عبور 
دولت بايدن از مرحله اظهارنظرها به مرحله واقعيت و عمل باشيم 
تا ببينيم آنچه در دوره رقابت هاي انتخاباتي بيان شده صرفا مانور 

تبليغاتي بوده يا برنامه حقيقي اين دولت.
با وجود اين، حتي اگر دگرگوني ريشه اي و سريعي در روابط 2كشور 
صورت نگيرد، نفس عقب نشــيني از مواضع تند پيشين و ارسال 
پيام هاي سياسي و رسانه اي مثبت بدون شك بر روابط دوجانبه و 
حتي بسياري از پرونده هاي منطقه اي تأثيرگذار است. همانطور كه 
اشاره شد، نخستين نشانه هاي اين تأثير در پرونده سوريه نمايان 
شده اســت. عالوه بر اين، بحران قطر كه انتظار مي رود به زودي 
شاهد گشايش نسبي باشد نيز يكي ديگر از پرونده هايي است كه 
قطعا از بهبود روابط آنكارا و رياض تأثير مي پذيرد. عالوه بر اينها، 
افزايش سطح روابط سياسي و اقتصادي ميان تركيه و عربستان كه 
در سال هاي اخير آسيب ديده هم مي تواند از ديگر نتايج اوليه تغيير 

مواضع 2كشور نسبت به يكديگر باشد.
منبع: الجزيره

 سعيد الحاج
كارشناس مسائل تركيه

فايننشال تايمز نوشــته است كه دولت 
بوريس جانسون در انگليس در پي به نتيجه 
نرســيدن مذاكرات برگزيت با مقام هاي 
اروپايي، به دنبال كاهــش تعرفه كاالهاي 
آمريكايي اســت تا از وارد آمدن شوك به 
بازار جلوگيري كنــد. مذاكرات برگزيت 
بر سر تعيين ســازوكار روابط اقتصادي و 
تعرفه اي ميان انگليس و كشورهاي عضو 
اتحاديه اروپا ايــن هفته براي چندمين بار 
شكست خورده و احتمال خروج انگليس از 
اين سازمان بدون انجام يك توافق مشخص 
و جامع قوت گرفته است. انگليس خواستار 
استفاده از مزيت هاي تعرفه اي اروپاست، اما 
مقام هاي اروپا اعالم كرده اند كه اين كشور 
نمي تواند هم خارج از اتحاديه باشد و هم از 
مزاياي تعرفه اي در تجارت با كشــورهاي 

اروپايي استفاده كند.

روزنامه يو اس اي تودي ]آمريكا[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه فايننشال تايمز ]انگليس[

اول آمريكا، بعد ديگران

 جنگ كرونا 
به مرحله واكسيناسيون رسيد

 انگليس به دنبال 
كاهش تعرفه كاالهاي آمريكايي

يو اس اي  تودي در گزارشــي به بررســي 
چالش هــاي واكسيناســيون در آمريكا 
پرداخته اســت. در اين گــزارش آمده 
كه دونالد ترامپ كه تا چنــد هفته ديگر 
بايد كاخ ســفيد را ترك كند، براي آغاز 
واكسيناسيون عجله دارد و به همين دليل 
به فكر صدور دســتوري براي تسريع در 
تحويل واكسن اســت. طبق اين دستور، 
او همچنيــن قصد دارد كه شــركت هاي 
آمريكايي توليد كننده واكسن را ملزم كند 
كه واكسن ها را ابتدا در اختيار مردم آمريكا 
و سپس ديگر نقاط جهان قرار دهند. كرونا 
در آمريكا بيش از 284هزار قرباني گرفته 
اســت و بيش از 15ميليون نفر هم مبتال 
شده اند. ســازمان غذا و داروی آمريكا كه 
درباره مجوز داروها تصميم گيری می كند، 
اعالم كرده كه بررسي داده های ۳8 هزار 
شركت كننده در آزمايشات بالينی واكسن 
توليدي شركت داروســازی فايزر نشان 
مي دهد نگرانی خاصی درباره ايمنی واكسن 
كرونا وجود ندارند. اين سازمان قرار است 
پنجشــنبه مجوز اضطراري اين واكسن را 
صادر كند تا كار واكسيناسيون در آمريكا 

آغاز شود.

روزنامه العربي الجديد توزيع واكسن فايزر 
در كشــورهاي انگليس و كانادا را به عنوان 
آغاز مرحله اي جديد در بحران كرونا به شمار 
آورده است؛ مرحله اي كه طي آن شاهد رقابت 
بزرگ ترين شــركت هاي داروسازي جهان 
براي فروش بيشتر واكسن ها خواهيم بود. 
تمام اينها در حالي است كه به گفته سازمان 
بهداشــت جهاني، هنوز تا ايمني اجتماعي 
در مقابل ويروس كرونا فاصله زيادي وجود 
دارد. همزمان، بحث رقابت ميان كشورها بر 
سر دستيابي به واكسن هم اهميت ويژه پيدا 
كرده است. در اين ميان، نگراني ها در مورد 
عدم دسترسي كشورهاي فقير به واكسن هم 

تشديد شده است.

اين روزها بــار ديگر در ميــان كاربران 
انتقادها از كيفيــت اينترنت باال گرفته فناوري

اســت؛ هرچند به صورت اســمي شايد 
پوشش دهي و حتي سرعت اينترنت به نظر بد نباشد، اما 
آنچه تجربه كاربري ناميده مي شود همراه با نارضايتي 
است. اين مسئله را مي شود به خوبي از ميان پست هاي 
شــبكه اجتماعي ديد. پس از شــيوع كرونا، مصرف 
اينترنت كاربران ايراني به صورت جدي دچار جهش شد. 
مقام هــاي وزارت ارتباطات مي گوينــد پس از مدتي 
كاهش سرعت و كيفيت توانستند با تالش هايشان اين 
مشــكل را برطرف كنند. گزارش ها نشان مي دهد كه 
برطرف شدن نســبي اين مشــكالت تنها وابسته به 
روش هاي فني بوده و عمال اضافه كــردن پهناي باند 
اينترنت كشور به خاطر مسائل مختلف ازجمله تحريم، 
عملياتي نشده است. در روزهاي اخير، اما به نظر مي رسد 
مسائل مختلف ازجمله اعمال محدوديت هاي شديدتر 
براي مقابله با كرونا بار ديگر اختالل را به شبكه ارتباطي 
كشور بازگردانده اســت. بررسي سيستم هاي نظارتي 
كيفيت اينترنت هم نتايج مشــابهي را نشان مي دهد. 
بررسي سامانه رادار شركت ابر آروان هم كه در ماه هاي 
اخير تعداد ورودي هــاي نظارتي آن كاهش پيدا كرده 
اختالل را به ويژه در ارتباط با اينستاگرام نشان مي دهد. 
حدود 90درصد كاربــران اينترنت پهن باند كشــور 
مشترك اينترنت موبايل هستند؛ به همين خاطر به غير 
از حدود 9 ميليون نفر مابقي كاربران از اينترنت موبايل 
براي دسترسي به اينترنت استفاده مي كنند. بررسي روز 
گذشته همشــهري در سايت نت ســنج پالس وزارت 
ارتباطات و براساس معيارهاي اين وزارتخانه وضعيت 
كيفيت اينترنت اپراتورهاي مســلط كشور را به عنوان 
نمونه در اكثر نقاط تهران براي وبگردي و دانلود حجيم 
ضعيف نشان مي دهد. به نظر مي رسد اين مسئله به ويژه 
پس از ساعت 21 و شروع منع تردد در شهر بيشتر ديده 

مي شود و مشكالت كاربران بيشتر مي شود.
طبيعي اســت كه در خانه ماندن دسته جمعي مردم 
باعث افزايش ترافيك مصرفي اينترنت مي شود و به نظر 
مي رسد براي اين مســئله بايد تدبير جديدي صورت 
بگيرد. متأسفانه روز گذشته تالش خبرنگار همشهري 
هم براي ارتباط با مسئوالن شــركت زيرساخت براي 

ارائه نظر درباره انتقادهاي كاربران به نتيجه نرسيد.

اين روزها به ويژه با ادامه محدوديت ها، مردم بيشتر از هر 
زمان ديگري به اينترنت براي انجام كارهاي روزمره شان 
ازجمله تحصيل و كار نياز دارند. هر چند طي سال هاي 
گذشته دسترسي به اينترنت موبايل در كشور به شدت 
افزايش يافته، اما كيفيت و تجربه كاربري مناسب هنوز 

پاشنه آشيل شبكه ارتباطي كشور است.

 كيفيت در مقابل سرعت
بســياري از كاربران عموما عادت دارند با اپليكيشن ها 
و سايت هاي مشهور سرعت اينترنت خود را بسنجند، 
اما ارقام باالي ســرعت بدون تامين كيفيت اينترنت 
عمال فايده  چنداني ندارد. بخشــي از اين ماجرا هم به  
فيلترينگ گسترده در كشور مربوط است كه باعث شده 

بسياري از افراد هميشــه مجبور به روشن نگه داشتن 
فيلترشــكن يا وي پي ان خود شوند. آخرين آمار نشان 
مي دهد كــه حداقل 45ميليون كاربــر اينترنت براي 
دسترسي به اپليكيشن هاي فيلتر شده از جمله تلگرام 
دست به استفاده از فيلترشــكن مي زنند. محمدجواد 
آذري جهرمي، وزير ارتباطات هم چندي پيش در پاسخ 
به سؤالي درباره انتقادها از كيفيت اينترنت، گفت: زماني 
كه مشــكالت مربوط به كيفيت اينترنت به ما گزارش 
مي شــود و آن را بررســي مي كنيم، متوجه مي شويم 
مشكل اصلي فيلترينگ و اثر سوئي است كه اين اتفاق 

بر تجربه كاربري مي گذارد.
او در توضيح اين مســئله گفته اســت: روشن كردن 
فيلترشكن ها باعث مي شــود استفاده از سرويس هاي 

داخلي عالوه بر هزينه زياد با كندي روبه رو شود و همين 
مسئله كيفيت اينترنت را خراب مي كند. عمده شكايتي 
كه از كندي ارتباط به ما ارسال مي شود، ناشي از تأثير 
ســوء فيلترينگ بر كيفيت اينترنت است. واقعيت اين 
است كه با فيلترينگ ســخت، اكثر مردم اكنون روي 
گوشي  تلفن همراه شــان حداقل يك فيلترشكن براي 
دسترســي به اينترنت دارند. گســترش دامنه بستن 
ســايت ها و شــبكه هاي اجتماعي تنها اينستاگرام را 
باقي گذاشته اســت كه آن هم چند نهاد و نمايندگان 
مجلس چند وقتي است خيزي بلند براي فيلتر كردن 
آن برداشته اند. اين براي نخســتين بار نيست كه وزير 
ارتباطــات به صــورت عمومي به چالــش فيلترينگ 
براي كيفيت اينترنت اشــاره مي كند. حدود 2ســال 
پيــش محمدجــواد آذري جهرمي در ايــن رابطه در 
گفت وگو با همشــهري تأكيد كرد: طبيعتاً فيلترينگ 
يك نارضايتي عمومي و چالشي براي موضوع كيفيت 
اينترنت است. همواره بخش مهمي از نارضايتي مردم از 
كيفيت اينترنت به خاطر در دسترس نبودن سايت ها و 
سرويس هايي است كه قصد استفاده از آنها را دارند كه 

اين مسئله هم قابل كتمان نيست.

اين روزها انتقادهاي كاربران از اختالل در دسترسي به اينترنت به ويژه با افزايش ترافيك اينترنت روي خط اختالل 
مصرفي به خاطر محدوديت هاي كرونايي افزايش يافته است 

55درصد از مردم به آن رأي منفي داده بودند.
اندرو ويلسون، مؤسس يكي از كمپين هاي جدايي طلب 
در اسكاتلند معتقد است: »حمايت از جدايي طلبي بعد 
از روي كار آمدن محافظه كاران روند افزايشي گرفته 
است. مردم اســكاتلند با دولتي روبه رو هستند كه به 
آن رأي نداده اند. اسكاتلندي ها موافق جدايي بريتانيا 
از اتحاديه اروپا يا برگزيت هــم نبودند.« كمپين هاي 
جدايي طلبي مي گويند به تعداد طرفداران حزب كارگر 
و محافظه كار كه معتقد به ضرورت جدايي اسكاتلند و 

ولز از بريتانيا هستند هم افزوده شده است.
مردم اسكاتلند هم مانند مردم ولز، حكومت محلي و 
نيكال استورجن، نخست وزيرشان را در مديريت كرونا 
موفق تــر از دولت مركزي مي دانند. اســتورجن خود 
يكي از طرفداران استقالل اســكاتلند از بريتانياست. 
با اين حال، جالب اينجاست كه هم تصميم گيري هاي 
دركفورد در ولز و اســتورجن در اســكاتلند، شباهت 
زيادي به سياست هاي جانســون دارد و هم آمار ابتال 
و مرگ ومير در اين مناطق با ديگر نقاط كشور تفاوت 
چنداني ندارد. بر اين اساس، بسياري معتقدند كه برگ 
برنده مسئوالن در اسكاتلند و ولز، ارتباط بهتر با مردم، 

گوش دادن به آنها و همدردي با نگراني هايشان است.
ويلسون مي گويد: »رفتار و طرز برخورد دو طرف زمين 
تا آسمان متفاوت است. استورجن رك و صادق است 
و به خوبي مســائل را براي مردم توضيــح مي دهد. او 
همچنين گاهي به زبان اسكاتلندي صحبت مي كند، 
اما جانسون، پاسخ روشني به سؤال ها نمي دهد و گاهي 
از نقل قول يوناني استفاده مي كند. اين موضوع هميشه 
چالش برانگيز بوده، مخصوصا االن كــه بحران كرونا 
اعتماد مردم به نخست وزير را كمرنگ تر كرده است.« 
نتايج يك نظرسنجي  نشــان مي دهد 70 تا 75درصد 
مردم اسكاتلند معتقدند كه استورجن به خوبي مي تواند 
يك شرايط بحراني را مديريت كند. در مقابل، همين 
نسبت از شركت كنندگان در نظرسنجي گفته اند كه 

جانسون وظايفش را به درستي انجام نمي دهد.

دليل و نتيجه جدايي
مطرح شدن بحث جدايي از بريتانيا قطعا تنها به دليل 
گســترش بحران كرونا نبوده است. مايكل كيتينگ، 
استاد علوم سياسي اسكاتلند در دانشگاه آبردين معتقد 
است: »بســياري از مردم در ابتداي همه گيري كرونا 
فكر مي كردند كه اين بحران مي تواند به اتحاد كشور 
كمك كند و همه مردم را زير يك پرچم بياورد؛ تجربه 
اسكاتلند در طول تاريخ نشان داده كه در اين مواقع به 
اتحاد گرايش پيدا مي كند. اما خيلي عجيب است كه 
اين بار چنين اتفاقي نيفتاد.« ســؤال اين است كه اگر 
دولت ديگري جز دولت جانسون بر سر كار بود، تشديد 
تمايالت جدايي طلبانه در اسكاتلند و ولز، باز هم اتفاق 
مي افتاد؟ كيتينگ به اين سؤال جواب منفي مي دهد 
و مي گويد: »انتقاد اصلي به دولت اين است كه دولت 
مركزي پيش از تصميم گيري ها به اندازه كافي مردم 
را در جريان امور نمي گذارد و با آنها مشورت نمي كند؛ 
همين منجر به سلب اعتماد از مسئوالن شده است.« 
به گفته او، اين جداشــدن البته مي تواند شرايط را هم 
براي اسكاتلند و هم ولز دشــوار  كند، زيرا هيچ كدام 
به تنهايي نمي توانند از پــس هزينه هايي كه كرونا به 
اقتصاد و بازار كار تحميل كرده، بربيايند. جدا از موضوع 
كرونا، آســيبي كه به دنبال خروج انگليس از اتحاديه 
اروپا به اقتصاد مناطق مختلف بريتانيا وارد مي شود نيز 

اهميت اتحاد را بيشتر مي كند.

مردم ولز و اسكاتلند معتقدند مارك دركفورد، نخست وزير ولز )باال، راست( و نيكال استورجن، نخست وزير اسكاتلند )چپ( در مديريت بحران كرونا عملكرد بهتري نسبت به بوريس جانسون داشته اند.

   اسكاتلندي هاي مركز گريز
پادشاهي بريتانيا متشكل از انگليس، ولز، اسكاتلند و 
ايرلند شمالي است. اين كشور در منابع فارسي اغلب 
به طور خالصه انگليس خوانده مي شود. بريتانيا شامل  
2جزيره اصلي است؛ يكي اسكاتلند، ولز و انگليس را 
در خود جا داده و ديگري ايرلند شمالي را. مردم بريتانيا 
در سال2016 در يك همه پرسي به خروج كشورشان از 
اتحاديه اروپا رأي دادند و برگزيت را رقم زدند؛ تصميمي 
كه هنوز سازوكار آن در ســايه اختالف نظر دولت اين 
كشــور و مقام هاي اروپايي به نتيحه نرسيده است. 
در همان همه پرســي، 62درصد اسكاتلندي ها اعالم 
كردند كه خواهان باقي ماندن در اتحاديه اروپا هستند؛ 
هرچند در مجموع، نظر موافقان خروج با 52درصد آرا 
به كرسي نشست، اما نتيجه رأي گيري در اسكاتلند از 
وجود يك شكاف عميق در جامعه و سياست بريتانيا 

حكايت داشت.

سمانه معظمي
روزنامه نگار
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   قطعی گسترده شبكه موبايل  
در حالی كه بسياری از كاربران به اينترنت موبايل در كشور وابسته هستند و زندگی شان با اين مسئله سپری می شود روز 
گذشته شبكه تلفن همراه اول شاهد قطعی گسترده در مناطق شمال و شمال غرب تهران بود. اين مسئله عمال استفاده از 
اينترنت موبايل و شبكه تلفن همراه را در اين مناطق غير ممكن كرده بود. مسئوالن همراه اول، علت اين قطعی گسترده 
كه گفته می شود با از مدار خارج شدن 40 سايت ارتباطات سيار همراه بوده را قطع فيبر نوری ميان دو مركز مخابراتی اعالم 
كردند. اين مناطق در مهرماه هم شاهد چنين قطعی گسترده ای بودند و آن زمان هم قطعی فيبر نوری مخابرات دليل اين 

مسئله اعالم شد.
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جايخاليشجريان دراتاقكارش

صفحه اينستاگرام »خانه شجريان«، عكسي از اتاق كاِر استاد آواز ايراني را در فقدان او 
منتشر كرده است.

شوخيبااينترنت
با يك جســت وجوي كوتاه در 
شبكه هاي اجتماعي در مي يابيم 
كه گويا كندي سرعت اينترنت 
در كنار مشكالت فيلترينگ، اين 
روزها بسياري از افراد را درگير 
كرده اســت. برخي به شوخي 

گفته اند كه گويا اين كندي چند روزه اينترنت و قطع و وصلي آن، كار وزير ارتباطات است 
كه بعد از توييت او در روز دانشجو كه گفته بود »جواني كنيد« و بازتاب توييت اش از سوي 
كاربران فضاي مجازي اتفاق افتاده است.  با اين جمله وزير جمالت طنز زيادي ساخته 
شده اســت. عده اي هم اين موضوع را با ديگر اتفاقات روزهاي اخير پيوند داده و مثال 
نوشته اند: »فردا پس فردا تور استانبول ويژه استفاده از اينترنت جهاني گذاشتند، تعجب 
نكنيد؛ مثال 20ميليون مي گيرند و به شهر وان مي برند تا پيام هايتان را چك  كنيد و يك 
پست هم بگذاريد و بعد بر گرديد.« كاربرديگري نوشته است: »براي كاري به كتابخانه ملي 
آمدم. اينترنت اش وصل نمي شود، اينترنت گوشي ام به لپ تاب وصل نمي شود.« كاربري 
به مشكل اينترنت در نقاط دوردست براي دانش آموزان توجه كرده است: »دانش آموزان 
روستاي گيران از توابع استان سيستان و بلوچستان، به دليل نبود اينترنت مجبور هستند 
براي دريافت تكاليف و فايل هاي درسي شان به كو ه ها كه اينترنت وصل مي شود، بيايند!«

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

newspaper.hamshahrionline.ir:سايتروزنامههمشهري 

عكس:ايرنا/محمدمهيمني انبارالستيكخاورشهر

يك قلم و كاغذ به يك كــودك يك تا 
2ساله بدهيد، يك خط صاف روي كاغذ 

مي كشد، از او مي پرسيد اين چيست؟ 
او مي گويد: »اين مامان است«. از 

اينجا به بعد شما شروع به انجام 
وظيفه خطير خــود در نابود 
كــردن خالقيــت كودكتان 
مي كنيد و مي پرسيد: »پس 

دست هاش كو؟ پس سرش كو؟ پس چشماش كو؟ و...«
كودك نگاهي به شــما و نگاهي به نقاشي اش مي كند و 
سعي مي كند نقاشــي را كامل كند، برايش سر و دست و 
پا و چشم و ابرو مي كشد. نظر شما براي كودكتان خيلي 
مهم است و شما داريد به او آموزش مي دهيد آنچه خودش 
فكر مي كند كامل نيست و بايدبه نظر ديگران توجه كند. 
نقاشي اي كه كودكتان از مادرش كشيده بود يك نقاشي 
انتزاعي از مفهوم مادر در ذهن خودش بود و چيزي كه با 
راهنمايي شما كشيده است، نظر شماست. شما ظاهر مادر 
را مي بينيد و كودك مفهوم ذهني مادر را نقاشي كرده و از 
اين به بعد ياد مي گيرد خالقيت خودش را با نظر ديگران 
اصالح كند و حاصلش مي شــود اين چيزي كه خيلي از 
ماها االن هستيم؛ كســاني كه مي ترسيم نظرمان را بلند 
بگوييم، مي ترسيم كاري كه فكر مي كنيم درست است را 
شروع كنيم، مي ترسيم مورد قضاوت ديگران قرار بگيريم 
و ياد مي گيريم خالق نباشيم؛ به همين سادگي! به قول 
»لي گويين« نويســنده آمريكايي، »بزرگساالن خالق، 

كودكاني هستند كه نجات پيدا كرده اند.«
خيلي از مطالعاتي كه درباره خالقيت انجام شــده است، 
روي ويژگي هاي افــراد خالق تمركز كرده اند. اشــتباه 
اين رويكرد اين اســت كه ما آدم ها را به 2دسته خالق و 
غيرخالق تقسيم كرده  و شروع به تحقيق و مطالعه روي آن 
دسته از آدم ها كه به نظرمان خالق بوده اند، كرده ايم. اگر 
من و شما خودمان را آدم خالقي نمي دانيم يا ديگران اين 
نظر را درباره ما دارند، به اين دليل است كه براي اين كار 
آموزش ديده ايم. ما ياد گرفته ايم كه خالق نباشيم. حاال 
وقت آن اســت كه دوباره به اصل خودمان برگرديم و ياد 

بگيريم كه خالق باشيم.
خالقيت يك كار تمام وقت با الگوهاي منظم خاص خود 
است؛ به همين دليل است كه اكثر آدم هايي كه ما آنها را 
خالق مي دانيم، چه نويسندگان و هنرمندان بزرگ و چه 
صاحبان كسب وكاري كه ناخودآگاه نامشان با خالقيت گره 
خورده است، روتين زندگي مشخصي دارند كه آن را طي 
سال ها و باتجربه به دست آورده اند. نويسنده اي كه هر روز 
در ساعت مشخصي و در محل مشخصي كار خود را آغاز يا 
خود را ملزم مي كند. مثاًل هزار كلمه در روز بنويسد، نقاشي 
كه روزهاي خود را به گذاشتن رنگ روي بوم مي گذراند 
و صاحب كسب وكاري كه هر روز خود را با بيدار شدن در 
ساعتي معين و انجام كارهاي منظمي در طول روز سپري 
مي كند، همه از يك الگو پيروي مي كنند؛ الگويي كه شايد 
در جزئيات با هم تفاوت داشته باشــد، اما در كليت همه 
شبيه به هم هستند؛ آنها ياد گرفته اند كه خالقيت خود را 

تحريك كنند و آن را پرورش دهند.
اگر قصد داريد آدم خالقي باشيد، به هيچ وجه مسير راحتي 
را انتخاب نكرده ايد. اين درســت مثل اين است كه شما 
تصميم بگيريد يك ورزشــكار تراز اول باشيد؛ يعني بايد 
به اســتراحت و تغذيه خود دقت و به طور روزانه و مرتب 
تمرين كنيد. همه كساني كه ورزشكار نيستند، خودشان 
هم مي دانند كه مي توانسته اند باشند، ولي دوست دارند 
به خودشــان بگويند كه وقتش را ندارند يا ديگر برايشان 
دير شده است. همين تفكر را درباره خالقيت هم داشته 
باشيد. اگر براي خالق بودن وقت بگذاريد و تمرين كنيد 
شما حتما يك انسان خالق خواهيد بود. تفاوت خالقيت 
با ورزش در اين است كه خيلي از ماها حتي اين تصور را 
هم درباره خودمان نداريم كه مي توانسته ايم خالق باشيم 
يا مي توانيم با صرف وقت و انرژي و پشتكار خالق باشيم 
و دلمان مي خواهد بگوييم اين يك موهبت الهي است كه 
سهم زيادي از آن به من نرسيده است؛ البته نظر شما هم 
محترم است، اما داريد اشتباه مي   كنيد دوست عزيز، هيچ 
موهبتي در كار نيســت، همه ما مي توانيم به يك اندازه 
خالق باشيم. خالقيت نتيجه مداومت بر عادت هاي خوبي 
است كه بايد آن را يافته و در خود تقويت كنيم و بهترين 

خالقيت نتيجه عادت هاي خوب كاري است؛ همين.

رضايعقوبيقلعهنونگاه

اسكس: جاده اي در انگلستان كه قدمت آن به 600سال 
پيش بازمي گردد، به علت باتالقي بودن اطراف آن و جزر و 
مد آب تا به حال جان بسياري از رهگذر ها را گرفته است. 
 به گزارش آديتي ســنترال، اين مســير كه به ددوم وي

)The Doomway( مشــهور اســت، داراي چاله هايي 
است كه به وسيله اليه اي از شن و ماسه پوشيده مي شود 
و رهگذر ها را به داخل خود مي كشــد. اين جاده در هواي 

باراني و مه آلود بسته مي شود.

كارولينايشــمالي:محققي در آمريــكا يك گلد فيش 
)ماهي قرمز( 4 كيلو و 80گرمي را به دام انداخت. به گزارش 
دبليو آي اس  نيوز، اين ماهي در درياچه اي واقع در گرينويل 
ايالت كاروليناي شمالي ديده شــد. محقق آمريكايي كه 
براي اندازه گيري و عالمت گذاري اين جانور هاي آبزي با 
قايق وارد درياچه شده بود، براي بي حسي موضعي ماهي ها 
از الكتريسيته ضعيف استفاده كرد و ناگهان با اين ماهي 

بزرگ رو به رو شد.

تورنتو:هنرمندي در كانادا با استفاده از شن هاي رنگي و 
به كار بردن تنگ هاي شيشه اي به عنوان بوم نقاشي، آثار 
جالب توجهي ترسيم مي كند. به گزارش آديتي سنترال، 
اين هنرمند كه جيمز  سان نام دارد براي خلق اين تصاوير 
اليه هاي شن را طوري روي هم مي ريزد كه طرح، مانند 
نقشــه قالي ذره ذره و به نوعي رج به رج باال بيايد و كامل 
شــود. او را در فضاي مجازي به نام هنرمند شــني هم 

مي شناسند.

كابل: گنجينه طاليي موســوم به باختر افغانستان، پس 
از 13سال به نمايش گذاشته شدن در پايتخت 13كشور 
جهان، بــه كابل بازگردانده  شــد. به گــزارش يورونيوز، 
گنجينه باختر از بزرگ ترين گنجينه هاي باســتاني طال 
 در جهان به حســاب مي آيد. اين اثر، 42ســال پيش در 
منطقه طال تپه در شــبرغان، از يك گورســتان شاهي 
كشف شد كه در آن 7جســد، با هزاران قطعه طال تزيين 

شده بودند.

پايانسفر13سالهگنجينهباخترنقاشيبهشيوهساعتشنيماهيقرمز4كيلوييمرگبارترينجادهانگلستان

خالقبودنياخالقنبودن؛مسئله
ايناست!

يكي از مشكالتي كه متأسفانه توسط برخي از رانندگان غيرمتعهد به اصول رانندگي 
و اخالق حرفه اي در رانندگي سبب بروز ترافيك و كند شدن حركت مابقي خودروها 
مي شود، ترددشان در مسيرهاي مخصوص اتوبوس )مثل اتوبان رسالت شرق به 
غرب روي پل صياد( اســت كه براي اتوبوس ها درنظر گرفته شده و اين رانندگان 
متخلف تا انتهاي مسير را طي كرده و درست در نقطه اي كه توسط ماموران بسته 
شده قصد خروج دارند و ترافيك بســياري را ايجاد مي كنند. اين خطوط بايد به 

دوربين مجهز شوند تا هر خودرويي  را كه وارد آن شد، بالفاصله جريمه شود.

حركتدرالينويژهاتوبوس

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:ما حّقر نفسه اال عاقل؛
 كوچك نشمارد نفس خود را، مگر انسان عاقل.

   اذان ظهر:  11:57    غروب آفتــاب: 16:51    اذان مغرب: 17:11 
   نيمه شب  شرعي: 23:13    اذان صبح: 5:34    طلوع آفتاب: 7:04

سرارادتماوآستاِنحضرِتدوست
كههرچهبرسرماميرودارادتاوست

صبازحاِلدِلتنِگماچهشرحدهد؟
كهچونشكنِجورقهايغنچه،توبرتوست
غنچه قبايي بر تن دارد كه باد صبا بند آن مي گشايد، از همين رو حافظ مي گويد:

دال چو غنچه شكايت ز كار بسته نكن 
كه باد صبح، نسيِم گره گشا آورد

خواجه شيراز، فروبستگي كار جهان و دل تنگي را به غنچه مانند مي كند، ولي وقتي 
به وصِف جماِل يار مي رسد، از غنچه هم كاري برنمي آيد:

تشبيه دهانت نتوان كرد به غنچه 
هرگز نبَود غنچه بدين تنگ دهاني

خاقاني كه »ُگِل پيمانه در دستش ز خجلت، غنچه مي گردد«، هم از فروبستگي 
و خاموشي غنچه مي سرايد:

بگشاي غنچه لب، بُِسراي ُغنه تَر
اي غنچه دهانت، از چشِم سوزني، كم

سعدي حسرت مي خورد:
جاي گريه ست بر اين عمر كه چون غنچه گل

پنج روز است بقاي دهِن خندانش
غنچه درنظر صائب، افزون بر ويژگي هاي دگر، مثال گره در كار افتادن اســت و 

نيز پاكدامني:
دلم به پاكي دامان غنچه مي لرزد

كه بلبالن همه مستند و باغبان، تنها
همانگونه كه خيام هم اين فراهمي را مي ستايد:

انصاف، مرا ز غنچه خوش مي آيد
كو دامِن خويشتن فراهم گيرد

و بيدل پرهيز مي دهد:
چو گل در وقِت پيري، مي كشي خميازه حسرت
 مكن اي غنچه، صرِف خواب، شب هاي جواني را

خواِبشبهايجواني

فضاي مجازي

»ممنــون كه ديــر آمديد«، نوشــته توماس 
فريدمن را احمد عزيزي به فارســي برگردانده 
و به تازگي از ســوي انتشــارات روزنه منتشر 
شده اســت. ممنون كه دير آمديد راهنمايي 

است مؤثر و راهگشــا براي كاميابي 
در اين زمانه مهم كه فناوري، جهاني 
شــدن و تغييرات آب و هــوا در آن 
شتابي ناگهاني گرفته و تحت تأثير 
خود وجــوه پرشــماري از جوامع 
مان را در آســتانه جابــه جايي قرار 
داده اند. كتابي كه بــراي فهم بهتر 
شرايط و تعاملي ســازنده تر با جهان 

پيرامون مي ايستد و به درنگ درباره مسائل و 
تغييرات مي پردازد. توماس فريدمن به معرفي 

عوامل تغييرآفرين در جهان، نحوه  
اثرگذاري آنها بر مردم و فرهنگ ها 
و شناسايي ارزش ها و راه حل هايي 
براي ساماندهي اين عوامل مي پردازد. 
چگونگي شكل گيري كتاب، برداشت 
نويســنده از عملكرد »ماشين« در 
شرايط كنوني و گزينه هايي كه آن 
را به اثرگذارترين عوامل بر دگرگوني 
تبديل كرده اســت، نحوه اثرگذاري اين 
عوامل بر انســان ها و فرهنگ ها و نقش شــان 

در دگرگون ســازي  محيــط كار، ژئوپليتيك، 
سياســت، اخالق و جوامع، ازجمله موضوعات 
مطرح شــده در اين كتاب به شــمار مي روند. 
توماس لــورن فريدمن مشــهور بــه توماس 
فريدمــن )متولــد 20ژوالي1953، آمريكا( 
ژورناليست، ستون نويس و نويسنده آمريكايي 
اســت. فريدمن متخصص مباحث سياســت 
خارجي، خاورميانه اســت. انتشــارات روزنه 
كتاب» ممنون كه دير آمديد« را در 426صفحه 
به بهاي 69هزارو500تومان منتشر كرده است.

ويترين

ممنونكهديرآمديد

 اين سخن مردي اســت كه مدام از »دشواري 
وظيفه« گفته و آن »غول زيبا« را پيوسته سروده 
اســت. احمد شــاملو در عالم ادب اين روزگار، 
داراي چهره اي چندوجهي اســت كه در طول 
بيش از نيم قرن از دريايي به درياي ديگر ســفر 
كرد و پيوسته گفته ها و نوشــته هاي زيادي را 
در پي داشت. شاملو از نسلي بود كه توفان هاي 
فراواني را پشت سر داشت؛ در روزگاري كه حزب 

و سياســت، بر عرصه ادب و هنر اين سرزمين 
ســايه افكنده بود. مردي كه در ستيز با خويش 
و جهان خويش، انســان مدرن را پيوســته به 
رخ مي كشــيد. از تاريــخ و تاريخ پذيري هماره 
مي گريخت و كفه عدالت و آزادي را براي كشف 
هويت هاي گمشده انسان معاصر مي خواست؛ 
چراكه انعكاس جدال كهنه »سنت« و»مدرنيته« 
همواره دستمايه كارش بود. شاملو به گونه اي در 

يادداشت

غريقزاللِيهمهآبهايجهان*

محمودمعتقدي
شاعر و منتقد ادبي

قلمروي ادب و هنر اين ســرزمين، يك حافظه 
بلند تاريخي را بر دوش مي كشــيد و پيوســته 
سعي داشــت تا با ابتذال و انحطاط در تقابل و 
ستيز باشد. شــعر و موســيقي و كشف »كالم 
مقدس« دغدغه انديشــه و نگاه عميقش بود. 
وي روشــنفكري معترض و گاه ياغي مي نمود 
كه از مردم با شيوه هاي خاص سخن مي گفت: 
»كاش دلتنگي ام نيز نام كوچكي مي داشــت / 
تا به جانش مي خواندي / نام كوچكي تا به مهر 
آوازي دادي...« شاملو طي سال هاي زيستن اش 
با نگرشي فرهنگي و هنري در بسياري از حوزه ها 
حضوري فعال و جدي داشت؛ به ويژه در برپايي 
نشريات ادبي، دستي توانا و انديشه اي باال  داشت 
كه صدالبته اين برپايي چندان دوامي نمي يافت. 
آخرين دستپخت اش كتاب »جمعه« بود كه در 

سال هاي نخستين انقالب57 در 36جلد درآمد 
و عمرش ديري نپاييد و به تاريخ پيوست. شاملو 
ديگر در ميان ما نيســت، اما حجم عظيمي از 
دستمايه هايش )نزديك به 200عنوان كتاب و 
مقاله( براي آيندگان از وي به يادگار مانده است. 
از شعر، قصه، مقاله، فيلمنامه و بسياري از مطالب 
در حوزه  روزنامه نگاري و از همه مهم تر نگارش 
فرهنگ كوچه و در كنار آن ترجمه هاي فراواني 
از شــعر و رمان، حاصل كارنامه مردي است كه 
نگرش تاريخي اش همانا، همنوايي با انســان و 
رنج هاي بي شمارش در اينجا و آنجا بوده است. 
اينك بار ديگر در چشم انداز ادب و هنر معاصر 
يادش را به ياد مي آوريم: »در خلوت روشن با تو 

گريسته ام براي خاطر زندگاني« 
* شعر از شاملو

رويدادهاي فرهنگي و هنري
برپاييآنالينسخنرانيهايايران-روسيه

 چهارميــن جلســه از سلســله ســخنراني هاي آناليــن 
ايران -روسيه با موضوع آشنايي با فلسفه تفسير عرفاني قرآن 
مجيد به صورت مجازي برگزار مي شود. به گزارش همشهري، 
اين جلســه توســط اداره تعامالت علمي، ملي و بين المللي 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي و بنياد مطالعات اسالمي 
روســيه به صورت مجازي برگزار مي شــود. حجت االسالم 
والمسلمين محمدعلي اسدي نسب، ســخنران اين نشست 
آنالين است كه شنبه 22آذرماه ساعت16:30 به وقت تهران 

)16 به وقت مسكو( برپا مي شود.

حضورگستردهفيلمهايايرانيدر»داكا«
نوزدهمين جشــنواره فيلــم داكا امســال ميزبان تعــداد قابل 
توجهي از فيلم هاي كوتاه، بلند و مستند ايراني است. به گزارش 
همشهري، جشــنواره بين المللي فيلم داكا يكي  از جشنواره هاي 
جنوب آسياســت كه از ســال1992 فعاليت خود را آغاز كرده 
اســت. نوزدهمين دوره اين جشــنواره با نمايــش 226فيلم از 
كارگردانان 60كشــور جهان برگزار خواهد شد. در اين جشنواره 
35فيلم سينمايي و كوتاه از ايران، از 27دي تا 5بهمن ماه )16 تا 
24ژانويه2021( به صورت تركيبــي )فيزيكي و آنالين( در داكا، 

پايتخت بنگالدش برگزار خواهد شد.

نقدوبررسي»َمِلكگرسنه«
نشســت ويژه شــهر 
كتـــــــاب 24 آذر 
ساعت 11 صبح به نقد 
و بررسي كتاب »َملِك 
ختصاص  گرســنه«ا
دارد كه با حضور ايرج 
شــهبازي و فرشــته 
نوبخــت به صــورت 
مجــــازي بـــرگزار 
مي شــود. به گزارش 

همشهري، اخيرا كتاب »َملِك گرســنه« نوشته نهال 
تجدد به همت نشر چشمه منتشر شده است. اين كتاب 
حكايت كودكي شمس است و تَرك خانواده، جابه جايي 
و يك جا نماندن، بستگي با مشايخ هم روزگار و  گسستگي 
از آنان و ســرانجام برخــورد او با موالنــا. عالقه مندان 
 مي توانند اين نشســت را از اينســتاگرام شــهر كتاب

 Instagram/bookcitycc پيگيري كنند.

به بهانه زادروز احمد شاملو

حميدضياييپرور
روزنامه نگار دست فرمان
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