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پيروزحناچي در گفتوگو با همشهري :منابع آالينده تهران
شناختهشده هستند و اكنون يك آالينده ديگر هم اضافه شده؛ اين را
گزارش كرده و خواستهايم مصرف مازوت در صنايع بررسي شود

تأثیرحضورمستمركودكان
در خان ه درگفتوگو با
يك روانشناسكودك

صفحه3

بررسیزندگیاستادحسین
لرزاده ،معماربرجستهايراني
در گفتوگو با دخترش

داليلحذفازفهرستكمك معيشتي

تصويب FATF

فهرست مشموالن يارانه معيشت متناسب با منابع دولت و مشتمل بر 34ميليون نفر
از كمدرآمدترين افراد بسته شده و فعال امكان اعتراض ندارد

قطار شارباغ ،نوروز در ایستگاه نخست
فاز نخست طرح ساماندهي اراضي روسطحي خطوط ريلي تهران -تبريز
در مناطق  17و  18پايتخت تا پايان سال بهبهرهبرداري ميرسد

يادداشت

حسين سليمي؛ كارشناس امور بانكي

 FATFمقوله اقتصادی است
سیاسی نشود
فرآیند تصویــب لوايح مرتبط
با  FATFدو ســال اســت كه
در نهادهــاي حاكميتي ،انگ
سیاسی خورده است .پيوستن
ايران به كنوانسيونهاي پالرمو
و ســيا فتي امری اقتصادي
است و 190كشــور با پيوســتن به  FATFچارچوبهاي
همكاري با اين گــروه را پذيرفتهاند .بــا این حال بهخاطر
همين كشمكشهاي سياسي ،جمهوري اسالمي ايران به

صفحه3

فهرست سياه  FATFاضافه شد ،براي خروج از آن هم بايد
قوانين  FATFرا پذيرفت .اين قانونمندي مثل فوتبال است
كه با دست نميتوان توپ را گرفت .اين قوانين شامل حوزه
پولشــويي و تامين مالي تروريسم اســت و اكثريت مطلق
كشورها نيز اين شــرايط را پذيرفتهاند .جمهوري اسالمي
ايران هماكنون ايــن قوانين را در بحث پولشــويي پياده
میکند ولي مخالفتها در تكميل اين روند جار و جنجال
بيهوده و كاذب ايجاد كرده است .مخالفان توجه كنند كه
رهبر معظم انقالب دستور بررسي مجدد لوايح را دادهاند و
برخالف آنچه مجمع تشخيص مصلحت نظام اعالم ميكند
اين امر تنها معناي تمديد مهلت بررسي لوايح ندارد.
ايــن دســتور بررســي مجــدد كليــد مثبتــي بــراي
چانهزنــي دولــت اســت كــه چــرا
ادامه در
صفحه2
لوايــح رد شــد هاند .ايــن دســتور
مثبت بود2 .نكته را نبايــد در تكميل اين بحث از نظر دور
داشت.

رئيسجمهوري :كساني كه
براي رفع تحريمها عجله ندارند،
شايد وضعشان خوب است

بم؛ 17سال پس از زلزله

آذر -99عكس :همشهري /علي آهنگران

حدود يكهفته از واريز دور جديد حمايت معيشتي ميگذرد و همچنان بسياري از كساني كه در دور قبل مشمول دريافت يارانه
حمايت معيشتي بودند ،نسبت به واريزنشدن يارانه جديد معترض هستند .پيگيريهاي همشهري از ستاد شناسايي مشموالن طرح
حمايت معيشتي حاكي از اين است كه فهرست مشموالن يارانه حمايتي جديد ،بر اساس دادههاي پايگاه رفاه ايرانيان و متناسب با
منابع دولت تهيه شده كه فقط 34ميليون نفر را شامل ميشود و امكان اعتراض به آن وجود ندارد .بهگزارش همشهري ،مرحله اول
از دور جديد يارانه معيشتي كرونا ساعت 24روز 27آذر بهحساب سرپرستان خانوارهاي مشمول واريز شده است .سخنگوي ستاد
شناسايي مشموالن طرح حمايت معيشتي به همشهري ميگويد :بهواسطه اينكه منابع اختصاصيافته به طرح فقط كفاف 34ميليون
نفر را ميداد ،طبيعي است كه بخشــي از فهرست قبلي يارانه معيشــت در دور جديد از گردونه حذف شوند.صفحه 4را بخوانيد.

بهترين راه مبارزه
با فساد است

ن سرپرست خانوار شدند
3روايت زنانه از1200زنكه ناگها 
گفتو گو با علي جهاندار درباره آغاز اميدوارانه و پايان نامعلوم پروژه باغ هنر بم
كه با ايده محمدرضا شجريان ساخته شد
ديدگاه

حامد فوقاني؛ دبير گروه شهر

رفع آلودگي هوا
نگاه بلندمدت ميخواهد
نوشــدارو پس از مرگ سهراب؛
عبارتي تكــراري كه درباره اغلب
بحرانهاي ايــران ميتوان بهكار
برد؛ بحرانهايــي بعضا تكراري
كه هنوز نسخهاي كامل و جامع
براي آنها تهيه نشده است .نمونه
چنين بحرانهايي ،آلودگي هواســت .هرســاله به نيمه پاييز
كه ميرسيم ،كمكم ،هواي شــهرهاي بزرگ كشور ،سنگين
و آسمان ،خاكستري و نفس شــهروندان تنگ ميشود .با اين

حال ،تصميمها همان تصميمهاي ساليان پيش است تا جاي
هيچ شك و شبههاي نباشد كه در بســياري از روزهاي پاييز و
زمستان ،آلودگي بارها و بارها چترش را بر سر شهرها باز خواهد
كرد .البته شايد خيليها بگويند كه كيفيت بنزيني كه اكنون
عرضه ميشود با 10سال پيش قابل قياس نيست .يا نيروگاهها
تا جايي كه امكان دارد ،مازوت نميســوزانند ،اما در برابر آنها
بايد گفت كه چرا همچنان آلودگي هوا ساالنه دستكم 4هزار
تهراني را به كام مرگ فرو ميبرد و خسارتي معادل 2.6ميليارد
ن طبق گزارش بانك جهاني)
دالر (حدود 65هزار ميليارد توما 
را در پايتخت به بار ميآورد .بــا همين آمار ميتوان حدس زد
كه ميزان خسارات آلودگي هوا در مجموع كالنشهرهاي كشور
رقمي باالتر از 10ميليارد دالر است .درصورتي كه 3سال پيش،
ايرج حريرچي ،ســخنگوي وقت وزارت
ادامه در
صفحه3
بهداشت اعالم كرده بود «ساالنه 34هزار
ميليارد تومان بهدليل اثرات آلودگي هوا خسارت به اقتصاد ملي
وارد ميشود».
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حسن روحـــــاني رئيسجمهور با
تأكيد بر اينكه شــفافيت و مبارزه با
فساد يعني اينكه همه بدانند و بتوانند
نقد كننــد ،گفت :تــاش دولت اين
اســت كه تا پايان فعاليت خود دولت
الكترونيك در بخشهاي مختلف رشد
يابد و راهاندازي سامانه تجارت تحول
بزرگي در حوزه توليد ،توزيع و مصرف
كاال و خدمات است كه در اين دولت
انجام شده است .صفحه2
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ايران

پنجشنبه  4دي  99شماره 8119

رهبری

«غيررسمي» امشب از شبكه3

در اين مستند ديدارهاي مقام معظم رهبري با هنرمندان روايت ميشود

ساعت 20امشب شبكه 3ســيما ،دومين قسمت از مســتند «غيررسمي» را پخش
ميكند .بهگزارش همشهري ،اين فيلم دومين قسمت از مجموعه فيلمهاي مستندي
است كه مؤسسه پژوهشي-فرهنگي انقالب اســامي (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت
آيتاهللالعظمي خامنهاي) ،از ديدارهاي غيررسمي و صميمانه رهبر معظم انقالب با
اقشار مختلف مردم توليد كرده.
از برنامههاي مستمر حضرت آيتاهلل خامنهاي كه از ســالهاي گذشته برقرار بوده،
برگزاري جلســات گوناگون با طيفهاي مختلف علمي ،اجتماعي ،فرهنگي و هنري
است؛ جلساتي كه در فضايي متفاوت از ديدارهاي رسمي برگزار شده و رهبر انقالب پاي
صحبتها و درددلهاي حاضران مينشينند كه بخشي از اين جلسات ،از سال ۹۵در
قالب جلسات «پنجشنبهاي» برگزار شده است.
قسمت اول اين مستند كه روايتي از ديدار راويان دفاعمقدس با رهبر معظم انقالب بود،
به مناسبت هفته دفاعمقدس منتشر شد .در فيلم جديد اين مجموعه كه امشب عالوه بر
شبكه 3سيما از مجموعه رسانههاي  KHAMENEI.IRو همچنين جمعه ساعت ۲۱از
شبكه افق و شنبه ساعت ۲۰از شبكه مستند سيما پخش خواهد شد ،مروري خواهد بود
بر ديدارهاي مقام معظم رهبري با هنرمندان كه روزيهاي پنجشنبه برگزار شدهاند.
بهعبارت ديگر ،قسمت دوم اين مجموعه با موضوع «مروري بر ديدارهاي پنجشنبهاي»
رهبر انقالب و حاشيههاي اين جلسات منتشر خواهد شد .سيدمحمدعلي صدرينيا،
كارگردان اين مجموعه است.

یادداشت
 FATFمقوله اقتصادی است ،سیاسی نشود
يك موضوع نبايد خلط شــود .بهنظر ميرسد در بحث
ادامه از
صفحه اول
 1واردات دارو و واكسن كرونا مشــكل حاكميت و دولت
جاي ديگري است ،چون ايران از قواعد تحريمي آمريكا در حوزه دارو مستثني است.
اگر خالف اين بوده طي 2سال اخير چگونه دارو وارد شده است .براساس مفاد تحريمها
دارو و مواد غذايي همچون گندم و جو ميتواند به ايران وارد شود و تا االن هم وارد شده
است .هماكنون از طريق سوئيس داروي انسان ،واكسن دامي و داروي طيور وارد كشور
ميشود .بنابراين نميتوان توقف واردات واكسن كوويد 19-بهخاطر محدوديتهاي
 FATFرا تأييد كرد .يك فرضيه در به تأخير افتادن واردات واكسن بيپولي دولت است
كه تأييد نشده است .چنين مشكالتي محتملتر هستند.
بايد توجه كرد عمده مشــكل در مراودات بانكي باقي مانده است .جدا از اين
 2استثنا ساير مبادالت تجاري ايران در حوزه واردات اقالم مصرفي از راه سوئيفت
بانكي انجام نشده است ،بلكه طلبهاي ايران بهصورت تهاتر تسويه شده است .مخالفان
دولت بايد توجه كنند سيســتم بانكي ايران قادر به جابهجايي پــول بابت كاالهاي
تحريمي نيست ،چون سوئيفت بانكي نياز است كه هماكنون به روي ايران بسته است.
ســوئيفت بانك ميگويد چون شــما قوانين  FATFرا تصويب نكردهايد نميتوانيد
سوئيفت داشته باشيد.
جناحهاي سياسي مقابل دولت نبايد يك اســتثنا را حمل بر بياثر بودن  FATFدر
فشــارهاي مالي عليه ايران جلوه دهند .سرنوشت ســرمايهگذاري در ايران و رشد
اقتصادي كشور معطل لوايح  FATFمانده است .آيا جمهوري اسالمي ايران نميخواهد
به اهداف مندرج در برنامههاي توسعه و سند چشمانداز برسد؟ كشور نياز به جبران
فناوري و ماشينآالت دارد و براي اينها بايد در گام اول تحريمها را لغو كرد و در تكميل
آن لوايح  FATFرا نيز تعيين سرنوشت كرد.
جمهوري اسالمي ايران چه مشــكلي دارد كه نبايد عضو  FATFشود؟ ايران 2اليحه
از 4اليحه را اجرا ميكند و پيوستن به لوايح باقيمانده است .مبارزه با پولشويي يكي
از محورهاي كاري بانك مركزي اســت .چرا وقتي قوانين ضدپولشويي و تامين مالي
تروريسم وجود دارد پيوستن به كنوانسيونها سياسي شده است؟ احساس ميشود
جريان مقابل دولت 2اليحه پالرمو و سيافيتي را براي يكسري اهداف سياسي نزد
خود گرو نگه داشته است تا بعدا از آن در زمان خودشان بهرهبرداري كنند .اختالفات
سياسي باعث شده ضرر اين مباحث اقتصادي به ملت و منافع ملي وارد شود .ضررهاي
3سال گذشته را چهكسي پاسخگو خواهد بود؟ بايد اميدوار بود تجديد بررسي منجر
به تصويب لوايح  FATFشود.
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رئيسجمهور :كساني كه براي رفع تحريمها عجله ندارند ،شايد وضعشان خوب است

تصويب  FATFبهترين راه مبارزه با فساد است
دولت هزينه زيادي براي تعطيلي مؤسسات اعتباري غيرمجاز بهعنوان دكانهاي فساد داد

حســــن روحـــــــاني
دولت
رئيسجمهور بــا تأكيد بر
اينكه شــفافيت و مبارزه با
فساد يعني اينكه همه بدانند و بتوانند نقد
كنند ،گفت :تالش دولت اين است كه تا
پايان فعاليت خــود دولت الكترونيك در
بخشهاي مختلف رشد يابد و راهاندازي
ســامانه تجارت تحول بزرگــي در حوزه
توليد ،توزيع و مصرف كاال و خدمات است
كه در اين دولت انجام شده است.
روحاني در همين زمينه به لوايح چهارگانه
ارائه شده از سوي دولت در زمينه مبارزه
با فساد اشــاره كرد و با بيان اينكه دستور
رهبري در اين زمينــه در تعيين تكليف
اين لوايح راهگشاســت ،گفت :اين لوايح
بهترين راه مبارزه با فســاد اســت ،البته
ممكن است برخي خوششان نيايد.
اشاره روحاني به  4اليحه مرتبط با FATF
است كه  2اليحه آن تصويب شد و 2اليحه
يعني ( CFTكنوانسيون مبارزه با تامين
مالي تروريسم) و پالرمو (مبارزه با جرائم
ســازمانيافته فراملي) در مجمع مانده
اســت .طبق آييننامه داخلــي مجمع،
بهدليل طوالني شــدن روند بررسي اين
دو اليحه از دستور كار مجمع خارج شد

اما اخيــرا لعيا جنيدي ،معــاون حقوقي
رئيسجمهــور از موافقت مقــام معظم
رهبري با تمديد بررســي لوايح FATF
در مجمع تشــخيص مصلحت نظام خبر
داد .ادعــاي علي مطهــري ،نايبرئيس
مجلس دهــم مبني بر اينكــه «بهخاطر
اينكه در ليست ســياه افايتياف قرار
داريم نتوانســتيم  50ميليون دالر مبلغ
سهميه ايران از واكسن كروناي سازمان
جهاني بهداشت براي  8ميليون ايراني را
منتقل كنيم و سهميه ايران باطل شد».
پيكان اتهام را به سمت مخالفان FATF
گرفت.
دكانهاي فساد را بستيم

رئيسجمهور مبارزه با فســاد و شفافيت
را از ديگــر موضوعات مهم مــورد توجه
دولت عنوان كرد و افزود :كاري كه دولت با
توسعه فضاي مجازي و دولت الكترونيك
در زمينه مبارزه با فساد و شفافيت انجام
داده با دولتهاي گذشــته قابل مقايسه
نيست.
روحاني گفت :امروز فضاي مجازي مناسب
براي كسبوكار و اطالعات در اختيار مردم
قرار گرفته ،همــه فعاليتهاي اقتصادي

مردم نگراني بابت واكسن كرونا نداشته باشند

روحاني در بخشي از سخنان خود به اقدامات انجام شده در زمينه مقابله با ويروس كرونا اشاره
كرد و افزود :در اين زمينه هيچ نگرانيای بابت توليد واكسن داخلي و تهيه واكسن مورد اطمينان
خارجي نداريم و پا به پاي دنيا و حتي بهتر از برخي كشورها در مقابله با اين ويروس پيش رفتهايم.
رئيسجمهور با بيان اينكه مردم نگراني بابت واكسن كرونا نداشته باشند ،تأكيد كرد :بانك مركزي
و وزارت بهداشت ودرمان همه تالش خود را به كار گرفته و برنامهريزيهاي الزم را انجام دادهاند
تا واكســن مورد اطمينان خارجي در اختيار مردم قرار گيرد و در داخل هم براي توليد واكسن
اقدامات در حال انجام است.

نماينــدگان در
مجلس ششمين نشست
متواليشان براي
اصــاح قانــون انتخابــات
رياســتجمهوري بــه بحث
تعريف و مصاديق رجل سياسي
و مذهبي ورود كرده و بايدها و
شــايدهايي را كه سبب اطالق
عنــوان «رجــل سياســي و
مذهبي» به يك فرد ميشــود،
تعيين كردند .تــا پيش از اين،
شــوراي نگهبان بود كه تعيين
ميكــرد كانديدايــي رجــل
سياسي هست يا نه.
بعــد از كارت ســبز مجلس به
منصوبــان رهبــري ،نظاميان
و روســاي قوا بــراي ورود به
انتخابات رياســتجمهوري و
درنظر گرفتن شــرايط سني و
سابقه مديريتي مشخص براي
كانديداهــا مجلس ديــروز به
حوزه رجل سياســي و مذهبي
ذيل ماده 35قانــون انتخابات
ورود كرد و مصاديقي براي آن
برشمرد.
ورود نماينــدگان بــه دايــره
تحت اختيار شــوراي نگهبان
بهعنوان نهاد باالدســتياي كه
مصوبات آنها با قانون و شــرع
مطابقــت ميشــود ،از همان
نشســت ديروز محــل ترديد
جمعي از نماينــدگان بود و در
البهالي ســخنان موافقان آن
هم هويدا شــد؛ چنانكه احمد
اميرآباديفراهاني ،نماينده قم
بررسي آن را باعث اتالف وقت
مجلس و انجــام كار بيفايده
دانســت .وي گفــت :مــاده۲
طرح اصالح قانــون انتخابات
رياســتجمهوري كه مشغول
بررسي آن هســتيم در حيطه
وظايف شــوراي نگهبان است.
بايد توجه داشــته باشــيم كه
تعريــف معيارها بــراي رجل
مذهبــي و سياســي برعهده
شوراي نگهبان است كه يكبار
در ديمــاه ســال ۹۶اينها را
تصويب كرده است .درنتيجه اگر

اعم از خدمات و اطالعات از طريق دولت
الكترونيك در اختيار عموم است و اليحه
بودجه ساالنه كشور بهصورت شفاف در
اختيار همــه مردم قــرار دارد تا درمورد
آن نظر بدهنــد و آن را نقد كنند كه اين
بيسابقه است.
رئيسجمهور ادغــام بانكهاي نيروهاي
مسلح و تعطيل كردن مؤسسات اعتباري
غيرمجاز را از ديگــر اقدامات مهم دولت
عنوان كرد و افزود :اين دولت مؤسســات
اعتباري غيرمجاز بهعنــوان دكانهاي
فساد را تعطيل كرد و البته هزينه زيادي
هم در اين راه داديم.
بعضيها وضعشان خوب است

حسن روحاني همچنين كاهش آثار جنگ
اقتصادي و پايان بخشيدن به تحريمهاي
ظالمانه را از اهداف مهم دولتش برشمرد
و افزود :هر روز كه موفق شويم تحريم را
بشكنيم ،صهيونيســم ،ارتجاع منطقه و

تندروها را شكســت دادهايم و هر روز كه
زودتر پشت صهيونيسم را به خاك بماليم
شادمانتريم.
رئيسجمهور با بيان اينكه فشــار تحريم
روي دوش مردم اســت و سختي را مردم
تحمل ميكنند ،گفت :كســاني كه براي
اين كار عجله ندارند ،شايد وضعشان خوب
است و بعضيها كه اصرار دارند آمريكا را
تطهير و تهذيب كنند ،خودشان ميدانند.
روحانــي ادامــه داد2 :فــرد مجنون در
تاريخ داشــتيم كه هر 2جنگ را به مردم
ايران تحميــل كردند ،يكــي صدام كه
جنگ نظامي و ديگري ترامپ كه جنگ
اقتصادي را به ما تحميــل كردند .ما در
جنگ تحميلي با اتحاد ،اتفاق و يكصدايي
دشــمن را شكســت داديم و روز به دار
آويخته شدن صدام مجنون روز پيروزي
مردم ايران بود .با مقاومت مردم ايران در
برابر تحريمها ،سرنوشت ترامپ هم بهتر
از صدام نخواهد بود.

مجلس ديروز وارد تعريف مصاديق رجل سياسي و مذهبي شد

گزینش مذهبی -سیاسی نامزدها
شناخت و آگاهي عميق نسبت به امور داخلي ،منطقهاي و بينالمللي و نيز قدرت تحليل
مسائل جاري و آتي مبتني بر مباني و معيارهاي انقالبي از معيارهاي رجل سياسي است

ما اكنــون آن را تصويب كنيم،
شوراي نگهبان آن را دخالت در
وظايف خود تلقي خواهد كرد و
به مجلس بازميگرداند.
هرچند هنــوز ايــن مصوبه از
ســوي شــوراي نگهبان تأييد
نشده است ،اما با توجه به سطح
هماهنگــي و مراوداتــي كه از
زمان اســتقرار مجلس یازدهم
با اعضاي شوراي نگهبان شاهد
آن هســتيم بهنظر ميرســد
مجلس در تعيين اين مصاديق
مشورتهايي با شوراي نگهبان
داشته است.
به هر روي با توجه به پشــتكار
در تدوين طــرح اصالح قانون
انتخابات رياســتجمهوري و
اولويت دادن به آن براي بررسي
آن هم در فصل بودجهنويسي
كه جزو روزهاي شلوغ پارلمان
اســت ،بهنظر ميرســد عزم
مجلــس اصولگــراي يازدهم
در ايجاد تغييراتــي در قانون

انتقاد از طوالني شدن بررسي طرح قانون انتخابات

انتخابــات رياســتجمهوري
جدي است و انتخابات 1400با
رنگ و بو و تفاوتهاي جدياي
برگزار خواهد شد.
نمايندگان در نشست ديروزشان
در ماده 2طرح اصــاح قانون
انتخابــات معيارهــاي رجل
مذهبي و سياســي را مصوب
كردند.
اعتقاد و التزام عملي به واليت
مطلقه فقيه ،ثبات و استواري در
اعتقاد و التزام به عقايد ،احكام
و اخالق اسالمي ازجملهانجام
واجبات و تقيد به ترك محرمات
و اشــتهار به آن ،بهرهمندي از
اطالعات الزم در حوزه اعتقادات
و اصول دين و مذهب تشيع در
حد اثبات حقانيت دين اسالم
و مذهــب تشــيع ،احســاس
مسئوليت نسبت به امور ديني
مــردم و ترويــج ارزشهــاي
دينــي و انقالبــي در جامعه،
ازجمله اعتقاد قلبي ،اشــتهار

مكث

در نشست ديروز بهارستان ،يعقوب رضازاده ،نماينده سلماس از طوالني شدن روند بررسي طرح اصالح
قانون انتخابات رياستجمهوري انتقاد كرد .او در قالب تذكر شــفاهي خطاب به رئيس جلسه گفت:
۶ماه از مسئوليت ما سپري شده و ۶جلسه است كه براي اصالح قانون انتخابات رياستجمهوري وقت
گذاشته شده است ،اما آيا اين وقت براي حل معيشت مردم ،مسكن و اقتصاد و تورم افسارگسيخته و
وضع اسفناك شهرهاي كشور بهويژه شهرهاي مرزي گذاشته شده است؟
رضازاده با بيان اينكه بودجه ســال ۹۹تنها ۱۰درصد محقق شــده است ،افزود :ســهم استانها و
شهرستانهاي مرزي از اين موضوع ناكافي بوده است.
بررسي طرح اصالح قانون انتخابات در نشست12آذر مجلس بهصورت اولويتدار در دستور كار نمايندگان
قرار گرفت .قرار است انتخابات سيزدهمين دوره رياستجمهوري خردادماه  1400برگزار شود و مجلس
به جد بهدنبال اعمال تغييرات در قانون انتخابات رياستجمهوري است.

و التزام عملــي به انجام فريضه
امر به معروف و نهــي از منكر
و بزرگداشــت شــعائر ديني و
صداقت در گفتــار و عدالت در
رفتار با بررسي سوابق ازجمله در
گزارشهاي مرتبط با سمتها
و مسئوليتها و ارائه آمارهاي
مرتبط معيارهاي 5گانهاي بود
كه ديــروز نمايندگان بهعنوان
شــرايط رجل و مذهبي بودن
كانديداها مصوب كردند.
نمايندگان همچنين معيارهايي
را در تعريف معيار رجل سياسي
برشمردند كه شامل بهرهمندي
از اطالعات الزم و قدرت تحليل
درخصوص مباني شكلگيري
نهضت امامخميني(ره) و نظام
اسالمي و اســتمرار آن ،عهد و
التزام عملي به نظام جمهوري
اسالمي ايران ،انقالب اسالمي و
قانون اساسي و همچنين درك
و آشنايي نســبت به اصول اين
قانون و حــدود صالحيتها و
جايگاه قواي ســهگانه و ساير
نهادهاي اساســي نظير مجمع
تشخيص مصلحت نظام ،مجلس
خبــرگان رهبري ،شــوراها و
نيروهاي مسلح ،داشتن مواضع
روشــن و عملكرد شفاف راجع
به جريانهاي غربگرا و واگرا و
طرفداران نظام سلطه در كشور
و تهديــدات و فتنههاي بعد از
انقالب اسالمي ميشود.
همچنيــن شــناخت و آگاهي
عميق نســبت به امور داخلي،
منطقــهاي و بينالمللي و نيز
قدرت تحليل مســائل جاري و

آتي مبتني بر مباني و معيارهاي
انقالبي از قبيل حفظ استقالل
همهجانبــه و تماميــت ارضي
كشــور ،عدمتعهد و گرايش به
قدرتهاي سلطهگر ،حمايت از
مبارزه حقطلبانه مستضعفين
در برابر مســتكبرين و دفاع از
حقوق همه مســلمانان ،سابقه
تالش همهجانبــه در تأمين و
حفــظ حقــوق شــهروندي و
آزاديهاي قانوني و مشــروع،
وحدت ملي و تقويت آن ،مصالح
نظام اســامي ،منافــع ملي و
ترجيح آن بر منافع شــخصي،
گروهي ،قومي و حزبي از ديگر
معيارهايي بــود كه نمايندگان
در تعيين رجل سياسي تعريف
كردند.
براســاس تبصره ايــن مصوبه
همچنين اخذ يا داشتن تابعيت
و يا اقامت دائم از كشــورهاي
بيگانه توسط داوطلب ،والدين،
همســر و فرزندان از مصاديق
عدمالتزام و تعهــد به انقالب و
نظام جمهوري اســامي ايران
تلقي ميشود.
سكوت مجلس در برابر حق
كانديداتوري زنان

نكتهاي كــه در اين ميان قابل
تامل اســت ،عدمورود به بحث
زن يا مرد بــودن واژه رجل در
اين مقوله است و بهنظر ميرسد
از آنجا كه نامــي از زنان در اين
مصوبه به ميان نيامده اســت،
باز دست شوراي نگهبان براي
عدماحــراز كانديداهاي زن در
انتخابات رياســتجمهوري باز
باشد .تاكنون كانديداتوري هيچ
زني ،از سوي شــوراي نگهبان
براي ورود بــه كارزار انتخابات
رياســتجمهوري احــراز
صالحيت نشده است.
كانديداها ايرانياالصل باشند

نماينــدگان همچنين در ادامه
بررســي جزئيات ايــن طرح
و در ماده 35قانــون انتخابات
رياســتجمهوري مصــوب
كردنــد كه كســاني ميتوانند
در انتخابات رياســتجمهوري
كانديدا شوند كه ايرانياالصل
باشند بدان معنا كه از پدر و مادر
ايراني با تابعيــت ايراني متولد
شده باشند و در گذشته تابعيت
كشور ديگري را نداشته باشند.
براســاس تبصره اين ماده هم
اتباع ايراني كه تابعيت كشــور
ديگري را در گذشــته داشــته
يا افرادي كه تابعيــت ايران را
بهتازگي كسب كردهاند ،امكان
حضور در انتخابات را ندارند.

روي خط ديپلماسي
اعتراض طالبان و دولت افغانستان به ظريف

اظهارات وزير خارجه در گفتوگو با يك رســانه افغان با اعتراض
دولت افغانستان و طالبان مواجه شــد .محمدجواد ظريف وزير
خارجه كشورمان در گفتوگو با «طلوعنيوز» درباره موضع ايران
در رابطه با طالبان گفتــه بود« :در قوانين ،ما هنــوز طالبان را از
گروه تروريستي خارج نكرديم؛ ما در اينباره تابع ملل متحديم».
ذبيحاهلل مجاهد ،ســخنگوي طالبان در واكنــش به اين موضوع
اظهارات ظريف را «مداخله آشــكار» در امور داخلي افغانستان و
«غيرمسئوالنه» و «بهدور از واقعيت» دانست كه به روابط 2كشور
لطمه وارد ميكند .همچنين ظريف با تأييد حمايت ايران از لشكر
فاطميون عليه گروه تروريســتي داعش نيز گفت :اينها بهترين
نيروهايي هستند كه اگر دولت افغانســتان تمايل داشته باشد،
ميتواند با سابقه رزم آنها با تروريستها و داعش هر جا كه بخواهد
از آنها براي مبارزه با داعش و تروريسم و نيز حفظ امنيت افغانستان
كمك بگيرد .به گزارش تسنيم« ،گران هيواد» سخنگوي وزارت
خارجه افغانســتان نيز در اينباره گفت كه حضور شــهروندان
افغانستان در صفوف فاطميون خالف منافع ملي ،قانون اساسي و
سياست خارجي افغانستان است.

خط و نشان آمريكا براي فرودگاه بغداد

در آستانه سالگرد شهادت سردار سليماني و ابومهدي المهندس،
شبكه العهد عراق به نقل از برخي منابع اعالم كرد كه دولت ترامپ
عراق را تهديد كرده و گفتــه كه اگر تصاوير يادبودي از ســردار
ســليماني و ابومهدي در فرودگاه بغداد نصب شود ،اين فرودگاه
تحريم خواهد شد .در آستانه نخستين ســالگرد شهادت سردار
سليماني و ابومهدي المهندس ،خيابانها و ميادين در سراسر عراق
به تصاوير بزرگ از اين شهدا مزين شده و هماهنگيها و تداركات
براي برگزاري باشكوه مراسم سالگرد همچنان ادامه دارد.

پادرمياني قطر بين ايران و اعراب

محمد بن عبدالرحمن ،وزير خارجه قطر اعالم كرد كه در گفتوگو
با سرگئي الوروف ،همتاي روسي خود در رابطه با مسائل مختلف
منطقه و تحوالت بحران میان كشورهاي عربي حاشيه خليجفارس
با قطر و همچنين توافق هستهاي ايران بحث و رايزني كرده است.
محمد بن عبدالرحمن گفت :ما خواهان گفتوگو بين كشورهاي
عربي حاشيه خليج(فارس) و ايران هستيم و از هر ابتكار عملي كه
منطقه را باثبات ميكند ،استقبال ميكنيم.

سفر سردار قاآني به بغداد

العالم ،روز چهارشــنبه ،به نقل از خبرنگار خود در عراق گزارش
داد كه «سردار سرتيپ پاسدار اســماعيل قاآني» فرمانده نيروي
قدس سپاه پاسداران انقالب اســامي ايران به بغداد سفر كرده
است .طبق اين گزارش ،سردار قاآني در اين سفر با مقامات بلندپايه
عراقي ديدار كرده و با آنها راههاي توسعه همكاري دوجانبه ميان
2كشور را مورد بحث و بررسي قرار داده است .در ادامه خبر العالم
آمده است كه سفر سردار قاآني به بغداد از پيش برنامهريزي شده
بوده و ارتباطي با موضوع هدف گرفته شــدن سفارت آمريكا در
بغداد نداشته است.

رايزني خاجي با مقام اروپايي درباره يمن

علياصغر خاجي ،مشاور ارشد وزير امور خارجه كشورمان در امور
ويژه سياسي درگفتوگوي ويدئو كنفرانســي با پيتر سمني ب 
ي
نماينده ويژه سوئد در امور يمن درباره آخرين تحوالت سياسي و
وضعيت فجيع انساني در يمن رايزني كرد.

روي خط انتخابات
تنگتر كردن دايره انتخاب

قاسم ميرزايينكو ،نماينده پيشين مردم دماوند و عضو فراكسيون
اميد مجلس دهم گفت  :بهنظر ميرســد كه نمايندگان مجلس
يازدهم در تهيــه و تدوين طرحها ،آنگونه كــه قوانين آن جامع
باشــد و مورد پذيرش جامعه قرار بگيرد ،عمل نميكنند .ضمن
اينكه ،اين طرحها در روند تهيــه از پختگي الزم برخوردار نبوده
و در نتيجــه ،مصوبات آن نيز ،چيزي جز تنگتــر كردن دايره و
دوختن عبا و قباي رياســتجمهوري براي يك شــخص خاص
بهنظر نميرسد .به گزارش اعتمادآنالين ،وي افزود :اين طرحها
و مصوبات به روح قانون اساســي درخصوص استقالل ،آزادي و
جمهوري اسالمي ،خدشه وارد كرده است .ضمن اينكه ،برخي از
محورها و مسائل اين طرحها ،اساسا برخالف قانون اساسي است.
ميرزايي نكو گفت :امام ،حضور نظاميان در سياست را منع كردند
و مهمترين پســت سياسي كشــور ما ،جايگاه رياستجمهوري
است .بر اين اساس ،يك نظامي ،چگونه بنا بر شركت در انتخابات
را داشته و پس از انتخابات نيز ،البد قصد بازگشت به جايگاه خود
را خواهد داشت؟
وي گفت :شــخصي نظامي كه در عرصه انتخابات شركت كرده
و از ۶ماه قبل از آن نيز به زمينهچينــي ميپردازد ،چگونه بعد از
انتخابات و درصورت نياوردن رأي ،مجددا به عرصه نظاميگري
باز خواهد گشت؟ به هر حال ،يا يك فرد ،سياسي است يا خير!

مسئولیتپذیری

محمدعلي ابطحي ،رئيس دفتر رئيس دولــت اصالحات درباره
انتخاب نامزد رياستجمهوري از ســوي اين جريان سياسي به
سايت فردا گفت« :ممكن اســت نامزدي ارائه نكنيم اما با نامزد
ائتالفي وارد انتخابات نميشــويم و اگر از يك نامزد اصالحطلب
حمايت كنيم ،مسئوليت او را بهطور كامل ميپذيريم».

همه بهجز پايداري!

حميدرضــا ترقي ،عضو شــوراي مركزي حــزب موتلفه درباره
فعاليتهاي ائتالف شــوراي وحدت نيروهــاي انقالب و نقش
جامعه روحانيت مبــارز در انتخابات آينده رياســتجمهوري،
به ايســنا گفت۴۸ :تشــكل اصولگرا به اين ائتالف پيوستهاند و
بهلحاظ كمي پيشرفت خوبي حاصل شــده است .تالش جامعه
روحانيت هم ايجاد انســجام و وحدت ميان اين تشكلهاســت.
خود جامعه روحانيت نگفته اســت كه ميخواهد محور وحدت
باشد ،بلكه اظهار كردهاند كه ميزبان وحدت خواهند بود؛ در واقع
آنها مايل نيستند كه نقش پدري و آقاباالسري داشته باشند .اين
فعال سياسي در پاسخ به اين پرسش كه آيا جبهه پايداري هم به
اين ائتالف پيوسته است ،گفت :خير ،جبهه پايداري هنوز به اين
ائتالف وارد نشده است.
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خبر
كارگروهي براي رفع بوي نامطبوع تهران
«بوي نامطبوع تهران» با حضور رئيس كميته محيطزيست و خدمات
شهري شوراي شهر ،معاون خدمات شــهري شهرداري ،مديرعامل
شــركت آب و فاضالب و تعدادي از مديران حــوزه معاونت خدمات
شهري مورد بررسي قرار گرفت.
بهگزارش همشهري ،شينا انصاري ،مديركل محيطزيست و توسعه
پايدار شهر تهران با تشريح احتماالت و سناريوهاي موجود درخصوص
ايجاد بوي نامطبوع در تهران ،فرضيات مطرح شده درخصوص حركت
گسلها ،فاضالب سابق ساختمان پالسكو و ...را در ايجاد بوي نامطبوع
مردود دانست و ورود فاضالب به انهار و آبهاي سطحي ،نقاط انفصال
شبكه فاضالب شهري ،مصرف سوختهاي فسيلي ازجمله مازوت،
فعاليت صنايع مســتقر در حريم ،جنوبي بودن بادها و فعاليت مراكز
آالينده در جنوب تهران را سناريوهاي احتمالي در ايجاد بوي نامطبوع
برشمرد .محمدرضا بختياري ،مديرعامل شركت آب و فاضالب استان
تهران هم در اين جلسه ،همكاري و شانه خالي نكردن از مسئوليت را
تنها راهكار حل مسئله دانست و گفت:توازن در ميان فاضالب شهري
با توان تصفيهخانهها يك عامل مؤثر و معضل است .در ادامه ،سيدآرش
حسيني ميالني ،رئيس كميته محيطزيست شــوراي شهر تهران،
همكاري شهرداري تهران و شــركت آب و فاضالب براي حل معضل
بوي نامطبوع را ضروري دانســت و گفت :بايــد كارگروهي با حضور
دستگاههاي مسئول از جمله شهرداري ،شركت آب و فاضالب ،اداره
محيطزيست استان تهران و ...ايجاد شود تا با همافزايي و همكاري با
يكديگر ديگر شاهد احساس بوي نامطبوع در تهران نباشيم.

رفع آلودگي هوا ،نگاه بلندمدت ميخواهد

جايگزيني معادن شن و ماسه با كارخانههاي بازيافت:

قطار شارباغ ،نوروز در ايستگاه نخست

جزئيات محور شارباغ

فاز نخست طرح ساماندهي اراضي روسطحي خطوط ريلي تهران -تبريز در مناطق  17و  18پايتخت تا پايان سال بهبهرهبرداري ميرسد
محمود مواليي

خبرنگار

زندگي لب خط راهآهن كمكم جاي
گزارش خود را با محور شارباغ عوض ميكند.
لب خط راهآهن تهران-تبريز پيش از
اينها جايي براي عبور قطار از ميان خانه ســاكنان
برخي محلهها در مناطق  17و  18بود و حاال با عبور
قطار از زيرزمين ،ســاكنان لب خط نفس راحتي
ميكشند؛ البته جدا از ساكناني كه خانههايشان در
بخش غربي رودخانــه كن قــرار دارد؛ آنهايي كه
جانشان به لب رسيد ،اما خطوط ريلي با وجود همه
وعدههاي دولت دهم و پيگيريها ،روي سطح ماند.
اما در بخش شرقي رودخانه كن ،ماجرا فرق ميكند.
خطوط ريلي سالهاست به زير زمين منتقل شده
و ديگر خبري از ســروصدا ولــرزه در آن محدوده
بهواســطه عبور قطار نيســت .اكنون 9كيلومتر از
بخش فوقاني اين مسير قرار است جاي سبزي شود،
همراه با مبلمان و فضاهايي كه ميتواند به تعامالت
اجتماعي مردم محل كمك كند و از ســوي ديگر
فضاي حضور بزهكاران را از بين ببرد .با اجراي اين
طرح ،فضاي سبزي براي تفريح خانوادهها با اولويت
پيادهروي و دوچرخهسواري ايجاد خواهد شد.
طول پروژه ســاماندهي اراضي روسطحي خطوط
ريلي جنوب پايتخت9 ،كيلومتر اســت؛ با عرضي
حدود 30متر .آزادســازي اين زمينها در جنوب
شهر تهران ،يكي از اتفاقات مهم محسوب ميشود
كه پيشتر با عنوان محور نيلوفري و حاال با عنوان
محور شــارباغ عمليات اجرايي پروژه شروع شده
است .كارگران 2ماهي است كه مشغول كارند و در
2.7كيلومتر آزادشــده از 9كيلومتر فعاليت خود را
ادامه ميدهند؛ به همين منظور و براي اينكه بيشتر
از حال و هواي عمليات اجرايي پروژه آگاه شــويم
همراه با عضو هيأترئيسه شــوراي شهر تهران ،از
محور شــارباغ بازديد كرديم .در اين بازديد ،زهرا
نژادبهرام احتمال داد كه اقدامــات فاز يك محور
شارباغ تا آخر اسفندماه به پايان برسد.
او به همشهري گفت« :اقدامات فاز يك انشاءاهلل تا
پايان ســال و در نگاه بدبينانه در بهار سال آينده به
نتيجه خواهد رسيد » .او ادامه داد« :از همان زماني
كه وارد شــوراي شهر شــدم ،محور نيلوفري براي
من بســيار جدي بود .درواقع برايم اهميت داشت
كه بتوانيم اتفاقي را در شــارباغ رقم بزنيم .با همت
و كمك شهرداري تهران و تالش همكارانمان كه
در سازمان نوسازي انجام دادند ،براي نخستينبار
در بافت فرسوده يك طرح توسعه شهري به مسابقه
گذاشته و يك طراح شهري در اين مسابقه برنده و
درنهايت به اقداماتي اجرايي منجر شد».
محــور شــارباغ در مرحلــه طراحــي در اختيار
ســازمان نوســازي شــهرداري تهران بود .در اين
مرحله ،مسابقهاي بينالمللي برگزار شد كه از ميان

بخش اول آزادسازي اراضي:
طول2770 :مترمربع
عرض متوسط34 :مترمربع
مساحت94180 :مترمربع در 2قطعه
قطعه يك آزادسازي اراضي:
واقع در منطقه  ،17حد فاصل ميدان شهداي مدافع
حرم و امامزاده حسن(ع)
طول1530 :مترمربع
عرض34 :مترمربع
مساحت52020 :مترمربع
قطعه 2آزادسازي اراضي:
واقع در منطقه  ،18حدفاصل پارك 15خرداد و خيابان
آيتاهلل طالقاني
طول1240 :متر
عرض34 :متر
مساحت42160 :مترمربع
فاز اول عمليات اجرايي پروژه شارباغ
محدوده 1و :2
2قطعه در منطقه  ،17در حدفاصل ميدان شــهداي
مدافع حرم و امامزاده حسن(ع)
طول520 :متر
عرض34 :متر
مساحت17680 :مترمربع

عمليات احداث محور شارباغ كه از  2ماه پيش شروع شده است ،در زمان بهرهبرداري به فضاي سبز بزرگي به طول  9كيلومتر تبديل خواهد شد .عكس :امير رستمي

تأثيرات اوليه يك پروژه عظيم
بعد از اينكه راهآهن تهران-تبريز در مناطق  17و  18به زيرزمين منتقل شد ،فضاي
زيادي در بخش فوقاني با مشــكالت متعدد روبهروشد .البته بخش بزرگ آن به
احداث تونل برميگشت .حسن صفات در اين رابطه گفت« :واقعيت اين است كه
بهدليل عدممناسبسازي تونل هر باد و توفاني ساكنان منطقه را اذيت ميكرد.
اما در مديريت جديد شــهري توافقي با وزير محترم راه و شهرسازي و مديركل
راهآهن صورت گرفت و به اين نتيجه رسيدند كه ساماندهي سطح روي پروژه را به
شهرداري تهران انتقال دهند .شهرداري تهران به ازاي تحويل سطح روي پروژه به
نفع شهروندان قرار شد مبلغ 180ميلياردتومان به پيمانكار راهآهن ،يعني قرارگاه
شهيدرجايي كمك مالي كند ».مديرعامل شركت يادمان سازه ادامه ميدهد « :در
حال حاضر 2.7كيلومتر آزاد شده و در اختيار شهرداري قرار دارد .ما در ارتباط با فاز
يك پروژه هماكنون 4قسمت را تعريف كردهايم؛  2قسمت در منطقه 17و 2قسمت
در منطقه 18كه طول هر كدام از اينها حدود 250متر با عرض 30متر اســت ».در

240طرح ،در ارديبهشتماه ســال 98طرح برتر
مشخص شــد .كاوه حاجيعلياكبري ،مديرعامل
سازمان نوسازي شــهرداري تهران در اين رابطه به
همشــهري ميگويد« :پروژه شارباغ فضاي فوقاني
خطآهن تهران-تبريز اســت كه مساحتي حدود
27هكتار دارد و از ســال 1397فرايند برنامهريزي
و طراحي آن در سازمان نوسازي شهر تهران شروع
شده است .به اين ترتيب ،طي مسابقهاي بينالمللي
آثار برگزيده مشخص شدند و اجرايي كردن طرح
برگزيده در اين ســازمان پيگيري شــد و در اواخر
ســال 98در 4نقطه حدود 30هــزار مترمربع كار
آماده اجرا شد ».در ادامه پيرو انعقاد تفاهمنامه بين
شركت راهآهن جمهوري اسالمي و شهرداري تهران
در مهرماه 99بخشي از اين مسير آزادسازي شد و
شركت يادمان سازه عمليات اجرايي را شروع كرد.

محور شارباغ 22كوشك بهعنوان ايستگاه دوچرخه ،موزه ،مراكز فرهنگي ،فضاي
تجاري ،مراكز اختصاصي بانوان و ...در فضاي سبز طراحي شده است؛ فضاي سبزي
كه گرچه هنوز مورد بهرهبرداري قرار نگرفته ،اما بهنظر ميرسد اهالي 2منطقه از
تأثيرات مثبت و اوليه آن رضايت دارند .مرد ميانسالي كه ساكن منطقه 17است
و در نزديكي پارك 15خرداد زندگي ميكنــد ،درباره تأثيرات اين اقدام ،اينطور
به همشهري توضيح داد« :تا 2ماه قبل معتادان بسياري در اين محدوده حضور
داشتند و مزاحمتهاي زيادي براي ساكنان محله ايجاد ميكردند .كارهايي انجام
ميدادند كه ناشايست بود و برخي از آنها متجاهر بودند .هماكنون ديگر معتادي در
اين محدوده نميبينيم ».او ادامه داد« :از موقعي كه كارشان شروع شده ،اتفاقات
خوبي افتاده است .شهردار و نيروهاي شهرداري منطقه مدام در اينجا حضور دارند
و كار ميكنند .اين پروژه بزرگ براي آسايش و آرامش مردم طراحي شده است.
شهرداري اينجا را هموار كرده و مطمئنا آينده خوبي دارد».

حســن صفات ،مديرعامل شــركت يادمان سازه
نيز كــه در بازديد از محور شــارباغ همراهمان بود،
در توضيحات تكميلي گفت« :اســتارت اين پروژه
در سال 83زده شــد .روگذر بود و به همين دليل،
مشــكالت عديدهاي را براي ســاكنان اين محله
بهوجود آورده بود .در همين ســال گفته شــد كه
راهآهن را به زيرزمين انتقال دهند و ســال 86اين
طرح اجرا شد و تا ســال 92توسط شركت راهآهن
و پيمانكار آن طول كشــيد .از ســال 92محوطه
روي تونل كه حدود 9كيلومتر بوده و طول و عرض
آن حدود 30متر اســت ،رها شــده بود .متأسفانه
با ســولههايي كه قرار بود بابت تهويــه تونل انجام
شــود و عمال خالي افتاده بود ،ايــن محل مامني
براي بزهكاران و افراد معتاد شــده و همين مسئله
مشكالتي را براي اين منطقه بهوجود آورده بود».

باال رفتن سرانه فرهنگي و رفاهي

با توجه بــه اينكــه منطقــه  18و بهخصوص 17
از آســيبپذيرين مناطق شــهر تهران محسوب
ميشــوند و تراكم جمعيت در اين  2منطقه زياد
است ،ايجاد يك فضاي سبز بزرگ ،سرانه فرهنگي
و رفاهــي در آنجا را افزايش ميدهــد .درواقع اين
پروژه در مسير شــعار «تهران شهري براي همه » و
براي كاهش شــكاف اجتماعي شكل گرفته است؛
چنانكه استخوانبندي اصلي آن شامل گسترههاي
«فرهنگي-تفرجــي»« ،گردشــگري-تفرجي» و
«تجاري-تفرجي» با 91درصد فضاي سبز در اين
مناطق است .پروژه شــارباغ در جنوب شهر تهران
به بهبود فضاي شهري در آنجا كمك قابلتوجهي
ميكند و بــا درنظر گرفتن خواســتههاي چندين
ساله اهالي آن مناطق ســبب كاهش آسيبهاي

محدوده 3و :4
2قطعه واقع در منطقه  ،18حدفاصل پارك 15خرداد و
خيابان آيتاهلل طالقاني
طول500 :متر
عرض34 :متر
مساحت17000 :مترمربع

اجتماعي ميشود .در همين راستا ،زهرا نژادبهرام
محور شــارباغ را پروژهاي بينظير در ايران قلمداد
كرد و گفت« :بهنظر ميرسد كه طرح محور شارباغ
در نوع خودش در كالنشهري مانند تهران بينظير
است و ميتواند يك الگو براي ساير شهرهاي كشور
و حتي شــهرهاي خاورميانه باشد .نوع سازهاي كه
از آن استفاده ميشــود يا ارتباط آن با شهروندان
ي مســكوني دارد،
بهخصوص كــه اين منطقه بافت 
بسيار مهم اســت؛ طوريكه سعي شــده سازهها
در قالب انســان و فضا صورت بگيرد .درواقع اينكه
طول آن 9كيلومتر اســت ،يك اتفاق بزرگ شهري
و انسانمحورانه محسوب ميشود كه در  2منطقه
محروم ما قرار دارد».
نژادبهرام از بررسي مداوم شــوراي شهر نسبت به
وضعيت محور شــارباغ نيز خبــر داد و افزود« :از
شركت يادمانسازه درخواست كردم كه به كفپوش
و بهطــور كلي مصالحــي كه اســتفاده ميكنند،
توجه شود .همچنين از شــهرداران مناطق  17و
 18درخواســت كردم كه در تاميــن مالي راهكار
مناســبي را بهصورت مشــترك طراحي كرده و
بتوانند خودشان به شكلي بخشي از منابع موردنياز
اين محور را تامين كنند».
او تأكيد كرد« :در نهايت بهنظرم اقدامات مناسبي
صــورت گرفته و اميــدوارم بتوانيم در نخســتين
فرصت ،بخشي از يك گام بلند در جهت انسانمحور
كردن شهر تهران را مشاهده كنيم».

شهردار تهران در گفتوگو با همشهري :ميزان مصرف مازوت در صنايع بررسيشود

درخواست بررسيآالينده جديد

پيروز حناچي از ستاد مركزي سامانه 137بازديد كرد
محمد سرابي
خبرنگار

يك سال قبل ،وقتي ديماه ميرســيد و آلودگي هوا
شهر
شــدت پيدا ميكرد ،بالفاصله مدرســهها را تعطيل
ميكردند .امسال نه فقط مدرسه و دانشگاه بلكه بخشي
از اصناف و ...هم تعطيل هستند و ادارات با نيروهاي كمتري كار را دنبال
ميكنند .كارمندان ادارات دولتي كمتر سر كار ميروند و رفتوآمد در
ن ماه دي ،هوا
شهر كاهش پيدا كرده است ،پس چرا همچنان با رسيد 
بهشدت آلوده شده است؟
شهردار تهران ميگويد« :معموال در اين فصل ســال وارونگي دما و
سكون هوا يا اينورژن را داريم كه چيز جديدي نيست .امسال بهنظر
ميرســد با وجود اينكه مدارس و دانشــگاهها تعطيل شدهاند ،بايد
30درصد از ميزان ترافيك كم شــده باشــد و در نتيجه نبايد چنين
آلودگي را داشته باشــيم .يك احتمال اين اســت كه سوختهاي
مصرفي صنايع در اطراف تهران عوض شــده باشــد .معموال وقتي
فشار گاز طبيعي در مناطق مسكوني كم ميشود ،به صنايع سوخت
مازوت داده ميشود ».پيروز حناچي در بازديد از ستاد مركزي137
آالينده هواي تهران ،گفت:

در پاسخ به سؤال همشهري درباره عوامل
«منابع آالينده شهر تهران شناختهشده و مشخص هستند .وقتي كه
از آنها عبور ميكنيم و اتفاق ديگري ميافتد ،معلوم ميشود كه يك
آالينده ديگر هم اضافه شده است .ما اين را گزارش كرده و خواستهايم
كه ميزان مصرف مازوت در صنايع بررســي شود ،چون يك موضوع
حاكميتي است .در شهرداري هم پيگير شناسايي عوامل آلودهكننده
هوا هستيم .اگر در صنايع اطراف تهران مازوت سوزانده شود ،تأثيري
مستقيم بر شدت آلودگي هواي تهران دارد».
 ،137نوك پيكان ارتباط با مردم است

شهردار تهران در پانزدهمين سالگرد ايجاد سامانه 137به محل ستاد
اين سامانه در شرق تهران رفت و از بخشهاي مختلف آن بازديد كرد.
ميزان درخواستهاي مردم با حوزههاي مختلف شهري
درصد تقريبي
حوزه مرتبط
69
خدمات شهري
15
عمراني
13
شهرسازي
2
ترافيك
1
اجتماعي

حناچي در اين بازديد گفت« :ميزان مراجعه و تماس مردم با  137و
20 ،1888درصد كاهش داشته است كه در حال تحليل آن هستيم.
اين ميتواند عالمت مثبتي تلقي شود .از طرف ديگر گزارشهاي منفي
شهرســازي از صدر پيامها به رتبه دوم و سوم رسيده است .پيامهاي
مربوط به آبگرفتگيها هم كاهش داشته است».
او خطاب به كاركنان سامانه 137گفت« :مردم زماني كه مستاصل
ميشوند با شما تماس ميگيرند و ممكن است با ناراحتي هم حرف
بزنند .شما بايد هم آنها را آرام كنيد و هم سعه صدر داشته باشيد».
شهردار تهران با بيان اينكه خود شاهد آثار سرقت تجهيزات شهري
مانند تابلوهاي راهنمايي و رانندگي بوده است ،تأكيد كرد« :اكنون كه
مسائل اقتصادي و مشكالت گوناگون باعث ايجاد شرايط سخت شده
است ،كسب رضايت مردم اهميت زيادي دارد .بايد بدانيد كه كارتان
براي شهرداري خيلي مهم اســت؛ از اين جهت كه نوك تيز پيكان
ارتباط شهرداري با مردم هستيد و پيامهاي آنها را دريافت و دستهبندي
ميكنيد و بعد از اجرا هم بايد بازخورد آن را ثبتكنيد ».در ادامه اين
نشستمجتبي موســوي معاف ،رئيس مركز نظارت همگاني۱۸۸۸
نيز گفت« :در سامانه1888بيشتر پيشنهادها و انتقادها به حملونقل
عمومي مخصوصا تأخير در رســيدن اتوبوسهاي شهري اختصاص
دارد و پس از آن به تغيير كاربري غيرمجاز ساختمانها و در رتبه سوم
به تعمير و نگهداري تجهيزات مانند پلهــاي عابر پياده ارتباط پيدا
ميكند ».او افزود« :بهطور كلي نزديــك 70درصد پيامهاي 1888
درباره حملونقل عمومي و بعد از آن خدمات شهري است و رتبه سوم
به شهرسازي اختصاص دارد».
در بخش ديگري از اين جلسه رئيس ســامانه مديريت شهري ۱۳۷
گفت« :در سامانه  ۱۳۷در فصل بارندگيها معموال گزارشهاي زيادي
از آبگرفتگي در شهر داشــتيم .اين نقاط اليروبي و بازبيني شدند و
ي كه در چند بارندگي اخير
اثربخشي آن قابل مشــاهده بود ،بهطور 
پيامهاي مربوط به آبگرفتگي كاهش داشت و از بعضي نقاط هم هيچ
پيامي ثبت نشد».
حميدرضا نصيريان افزود« :در هر ناحيه شــهرداري يك اكيپ 137
مستقر است كه تعداد كلي آن را به  122اكيپ ميرساند .اين اكيپها
براي كار نياز به 43قلم ابزار شامل موتور برق ،دستگاه جوش ،سنگ
فرز ،تجهيزات تخريــب و بنايي و مانند آن دارند ».موضوع بيشــتر
تماسهاي  137مناطق شمالي پايتخت آلودگي ناشي از ساختوساز و
در مناطق مركزي نظافت معابر است .در مناطق جنوبي بيشتر تماسها
را اليروبي جوي تشكيل ميدهد .درمنطقه 21نيز نصب مخزن زباله و
در منطقه 22و برخي مناطق ديگر جمعآوري سگهاي ولگرد بيشتر

خواهرخواندگي تهران و ماناگوا

مكث

 5سهم زيادي از شن و ماسه مورد نياز شهرها از طريق معاد 
ن
شن و ماسه توليد ميشود؛ معادني كه در فاصله 20كيلومتري تهران
قرار دارند و گردوغبارشان گاهي به پايتخت هم ميرسد .درصورتيكه
با حمايت براي راهاندازي شركتهاي بازيافتي نخاله در حريم چسبيده
به شهر ،هم آاليندگي گردوغباري معادن شن و ماسه به مرور حذف
ميشود و هم مسافت رفتو برگشتي كاميونها در كار نخواهد بود.
دقيقه  90تصميم نگيريد :ديروز صبح بعد از آنكه كيفيت
 6هواي تهرانيها براي 2هفته در شرايط ناسالم براي گروههاي
حساس قرار داشــت ،اســتانداري تهران خبر داد كه كميته شرايط
اضطرار آلودگي هواي تهران ظهر تشكيل ميشود .اين در حالي بود كه
پيشبينيهاي هواشناسي نشــان ميداد چهارشنبهشب (ديشب)
شرايط آب و هوايي تغيير ميكند و ميتواند به پسزدن آلودگي هوا
كمك كند .اينكه با رصد دقيق وضعيت آب و هوايي و نقشههاي پايش
و پيشبيني آلودگي هواي پايتخت ميشد پيشبيني كرد كه از 22آذر،
تهرانيها هواي آلودهاي را پيشرو خواهند داشــت -همانطور كه در
گزارش روز شنبه 22آذر همشهري هم به اين موضوع اشاره شد -اما
مسئوالن پس از 2هفته و درست در روزي كه قرار بود آلودگي هوا كمتر
شود ،تصميم گرفتند تا فعاليتهاي عمراني شهر به حداقل و صنايعي
مثل معادن شن و ماسه بهطور موقت تعطيل باشند.
مديريت واحد الزم است :تصميمگيري درباره موضوعات
 7شهري مثل كاهش آلودگي هوا ،مديريت واحد ميطلبد .اگر
مكزيكوسيتي در سال 1992ميالدي بهعنوان آلودهترين شهر دنيا
شناخته ميشد اما اكنون جزو شهرهاي پاك دنياست ،به اين خاطر
است كه مديرانش تصميم گرفتند با يكمديريت واحد ،برنامههاي
نظارتي و وضع قوانين سختگيرانه براي معاينه فني خودروها را ارتقا
دهند ،ناوگان حملونقل عمومي را توسعه دهند ،سيستم رايگان اجاره
دوچرخه را ترويج دهند و با نصب سيستم  OBDروي خودروها كه
نقش مهمي در تشــخيص و اعالم هرگونه نقص فنــي در خودرو و
همچنين بررسي كيفيت سوخت دارد ،جلوي تردد خودروهاي آلوده
را بگيرند .ديگر شهرهايي مثل اشتوتگارت آلمان و مادريد اسپانيا هم با
همين مديريت واحد و توسعه حملونقل پاك به جنگ آلودگي هوا
رفتهاند و موفقيتهايي بهدست آوردهاند.
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عكس :مجتبي عربزاده

حال اگر خسارت آلودگي هوا را در آن سال با دالر
ادامه از
صفحه اول 4هزار توماني حساب كنيم ،به رقم 8.5ميليارد
دالري در كل كشــور ميرســيم .بهعبارتي تالشها نهتنها به ثمر
ننشسته ،بلكه همانطور كه مالحظه ميشود به خسارتها افزوده شده
است .بنابراين سؤال مهم اين است كه چرا آلودگي هوا همچنان يقه
كالنشهرهاي كشور را ميفشارد؟ اين سؤال ،پاسخهاي زيادي دارد كه
در ادامه تنها چند به موردشان اشاره ميشود:
نگاه كوتاهمدت را كنار بگذاريم :نگاه كوتاهمدت به مسئله
 1آلودگي هوا باعث شده تا اين معضل همچنان حلنشده باقي
بماند .وضعيت اتوبوسهاي شركت واحد و اهميت نوسازي آنها نمونه
عيني چنيــن نگاهي اســت .واقعيت امــا اينكه اتوبوسها ســهم
5.7درصدي در توليد ذرات معلق آالينده تهران دارند و هرچه زمان
ميگذرد نيز ،جمعيت اتوبوسهاي فرسوده شهر افزايش مييابد .تا
جايي كه اكنون ميانگين سن اتوبوسهاي پايتخت به باالي 12سال
رسيده است .با وجود اين ،موضوع نوسازي اتوبوسها در چرخه بيپولي
و تحريم افتاده و از ظرفيت توليد داخل غفلت ميشود.
مازوت و شفافسازي :مازوت يا همان نفتكوره ،ارزانترين
 2سوخت براي كورهها ،موتورهاي ديزلي و برخي نيروگاهها به
شمار ميرود .در اين ميان ،به جاي آنكه دائما مسئوالن كتمان كنند
كه نيروگاهها مازوت مصرف نميكنند ،بهتر است واقعيت را بگويند تا
كارشناســان بهدنبال راهحلي براي دشواري تامين نياز نيروگاهها در
شرايط سخت محاصره اقتصادي فعلي باشند .از سوي ديگر ،مازوت تنها
در نيروگاهها به مصرف نميرسد ،بلكه بسياري از صنايع حريم پايتخت
هم براي پايينآوردن هزينهها ،مازوت را جايگزين گازوئيل و حتي گاز
كردهاند .اين در حالي است كه اگر به جاي كتمان مصرف مازوت در
صنايع ،ارائه راهكارهاي صرفهجويي گاز توسط شهروندان در روزهاي
سرد سال در دستور كار قرار گيرد ،حتما نيروگاهها هم مجبور نخواهند
بود براي توليد برق ،به استفاده از سوختي ارزان به نام مازوت روبياورند.
توجه به انرژيهاي نــو :اســتفاده از انرژيهــاي نو در
 3ساختمانهاي مســكوني ،اداري و تجاري سبب ميشود تا
مصرف گاز پاييــن بيايد .انرژيهاي نو هم ارزان هســتند ،هم باعث
ميشــوند تا ميزان مصرف گاز به حدي باال نرود كه بهانه استفاده از
مازوت فراه م آيد ،هم ايمني بااليي دارند و هم اينكه آاليندگي ندارند.
در عين حال ،معاينه فني موتورخانهها بهعنوان راهحلي كوتاهمدت و
ميانمدت نيز نبايد فراموش شود.
كاميونها را دريابيد :حضــور صنايع در شــعاع كمتر از
20 4كيلومتــري اطراف شــهر ،باعث ميشــود تــا نهتنها
آاليندههايشان راحتتر به مركز شهرها برســد ،بلكه خودروهاي
سنگين بيشتري در نزديكي شهرها تردد كنند .به هر حال ،خوراك و
محصول صنايع بايد توسط يكســري از كاميونهاي با عمر باالي
30سال جابهجا شود .اين در حالي اســت كه سختگيري الزم براي
معاينه فني كاميونها وجود ندارد.

شهر
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مراسم امضاي قرارداد خواهرخواندگي تهران و ماناگوا ،پايتخت نيكاراگوئه با حضور پيروز حناچي شهردار تهران ،ايساك لنين براوو
سفير نيكاراگوئه در ايران بهصورت حضوري و رينا خوانيتا روئدا آلوارادو ،شهردار ماناگوا و مجيد صالحي ،سفير ايران در نيكاراگوئه
بهصورت مجازي برگزار شد .شــهردار تهران بر افزايش همبســتگي و همكاري و انتقال تجارب براي عبور از بحرانهاي جهاني و
نزديكترشدن ملتها تأكيد كرد .به گزارش شهر ،پيروز حناچي ،شــهردار تهران در مراسم امضاي قرارداد خواهرخواندگي تهران
با ماناگوا ،پايتخت نيكاراگوئه با اشاره به اينكه در ايران در حال تجربه موج سوم كرونا هستيم ،خطاب به شهردار ماناگوا گفت :همه
كشورهاي دنيا درگير پاندمي كرونا هستند و بعد از نظام بهداشت و درمان معموال شهردارانبيشترين درگيري را با اين بيماري دارند.
شرايط پاندمي كرونا نشان ميدهد كه مرزهاي قراردادي بين كشورها براي بحران جهاني خيلي تفاوتي ايجاد نميكند ،ولي همبستگي،
همكاري و انتقال تجارب كمك ميكند كه بحرانهاي جهاني را پشت سر بگذاريم .رينا خوانيتا روئدا آلوارادو ،شهردار ماناگوا نيز در
ارتباطي ويدئويي گفت :اين بحران ،كشور ما را تا وضعيت حاد پيش برد اما با متحدكردن نظام بهداشت و آموزش و ساير نظامهاي مرتبط
توانستيم اين بحران را كاهش دهيم و همچنان بر سيستم بهداشت نظارت ميكنيم .انقالب نيكاراگوئه و انقالب ايران در حال گذراندن
لويكمين سال خود هستند كه هدف آن مبارزه با فقر و پيشرفت و رفاه مردم بوده است .در كشورهاي در حال توسعه مانند ايران و
چه 
نيكاراگوئه كه در معرض ترور اقتصادي و تحريمهاي قدرتهاي غربي قرار گرفتهاند ،با قدرت ايمان و مديريت و استراتژي دولت از اين
دوران بحران عبور كرده و به درجات باالتر و بهبود شرايط خواهيم رسيد.

پيامها را بهخود اختصاص دادهاند.
در گذشته طرحي بهنام «هبه» در شهرداري به اجرا درآمده بود كه در
آن شهروندان ميتوانستند با تماس با سامانه  137لوازم اضافي خانه
خود را به نيازمندان اهدا كنند .بهدليل مشكالتي در زمينه همكاري
با برخي خيريهها ،اين طرح متوقف شده است اما معدودي از تماسها
همچنان ادامه دارد.
19ميليون پيام در 15سال

سامانه 137در سال 1379در قالب صندوق پستي شروع بهكار كرد و
در 3ديماه 1384به شكل شماره تلفني كه اكنون با اين نام شناخته
ميشود ،در آمد .اين سامانه نيازهاي فوري شهروندان در امور شهري

را دريافت و از طريق نيروهاي مستقر در ناحيه اجرا ميكند6 .ماه بعد
سامانه1888نيز به آن اضافه شد كه مخصوص شكايات و انتقادات از
عملكرد بخشهاي مختلف شهرداري است .اپراتورهاي 137تاكنون
به 31ميليون تماس تلفني پاسخداده و 19ميليون مورد آن را كه در
حوزه فعاليتهاي شــهرداري بود ،ثبت كردهاند .اين پيامها اوايل در
16عنوان دستهبندي ميشدند كه اكنون به 650عنوان رسيده است.
در شــكل كلي نيز ميتوان اين پيامها را بنا بــه معاونت مربوطه در
شهرداري تهران تقسيمبندي كرد .براساس اين گزارش در دوره 3ساله
اخير ســامانه 137در بخشهايي مانند ارتباط با ســامانههاي ديگر
مانند 1888و تهرانمن توسعه پيدا كردهو نظرسنجي خودكار عملكرد
اپراتور و بازخوردسنجي پيامكي به آن افزوده شده است.
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در گفتوگوي همشهري با دبير انجمن خودروسازان اعالم شد

خودروسازان در انتظار
آزادسازي قيمت خودروهاي كمتيراژ

آزادسازي قيمت خودروهاي
خودرو
كمتيراژ ايرانخودرو و سايپا
كــه رقبايــي مشــابه در
شــركتهاي خودروسازي
خصوصي دارند ،در انتظار ابالغ مصوباتي است كه در
دستور كار شــورايعالي هماهنگي اقتصادي قوا و
شوراي رقابت قرار دارد ،اما اين مصوبات هنوز ابالغ
نشده است.
بهگزارش همشهري ،خودروسازان در حالي منتظر
مصوبات شــورايعالي هماهنگي اقتصادي قواي
ي بيش از
ســهگانه و شــوراي رقابت براي آزادساز 
10محصول كمتيراژشــان هســتند كه گرچه اين
موضوع در چارچوب درخواست سازمان گسترش
و نوسازي صنايع ايران از شوراي رقابت و ارائه طرح
جهش توليد خودروسازان توســط وزير صنعت به
شوراي هماهنگي سران اقتصادي قوا ارائه و دوشنبه
هفته جاري نيز در دستور كار ايندو نهاد قرار داشته،
اما هنوز هيچ خبــري مبني بر رد يــا تصويب اين
درخواست منتشر نشده است.
دبير انجمن خودروسازان در گفتوگو با همشهري
با بيان اينكه هنوز خبري از موافقت شــورايعالي
هماهنگــي اقتصادي قــوا و شــوراي رقابت براي
آزادسازي قيمت خودروهاي كمتيراژ داخلي منتشر
نشده و خودروســازان در انتظار تصويب و ابالغ اين
مصوبات براي جبران بخشي از زياندهي خود هستند،
گفت :در جلسات كارشناســي سازمان گسترش و
نوســازي صنايع ايران با شــوراي رقابت ،اين شورا
مجاب شــد تا برخي خودروهاي كمتيراژ داخلي را
كه بهدليل توليد خودروهاي مشابه در شركتهاي
خودروســازان بخش خصوصي ،بازاري انحصاري
ندارنداز شمول ضوابط قيمتگذاري اين شورا خارج
كرده و تعيين قيمت آن بهخودروسازان واگذار شود.
احمد نعمتبخش افزود :بر مبناي اين نشســتها
شــوراي رقابت موافقت ضمني خود با آزادســازي
قيمت اين خودروها را اعالم و موضوع را براي بررسي
و تصويب نهايي اعضاي شــورا به مركز ملي رقابت
ارائه كرد و سرانجام اين موضوع در جلسه دوشنبه
هفته جاري شــوراي رقابت بررسي شد .بهگفته او،
عالوه بر مطرحشدن اين موضوع در شوراي رقابت،
وزير صنعت ،معدن و تجارت نيز در چارچوب بسته
جهش توليد خودروسازان كه در آن موضوعاتي مانند
افزايش 50درصدي تيراژ توليد و پرداختتسهيالت
و تامين ارز مورد نياز خودروسازان پيشبيني شده،
آزادســازي قيمت خودروهاي كمتيراژ را بهعنوان
راهكاري بــراي كاهش زياندهي خودروســازان به
شــورايعالي هماهنگي ســران اقتصادي قوا ارائه
كرده است .نعمتبخش دليل ارائه اين بسته توسط
وزير صنعت را زيان 14هــزار و500ميليارد توماني

2خودروساز بزرگ كشور دانســت و افزود :بهدليل
قيمتگذاري دســتوري محصوالت خودروسازان
توســط شــوراي رقابت ،طي 6ماه نخست امسال
ايرانخودرو بيش از 9هزارو500ميليارد و سايپا بيش
از 5هزار ميليارد تومان زيان كردند .بر اين اساس وزير
صنعت در چارچوب طرح مذكور تالش كرده تا ضمن
جبران بخشي از زيان خودروسازان ،تيراژ توليد در
اين شركتهاي خودروسازي را نيز افزايش دهد.
انتقال زيان هرساله خودروسازان

دبير انجمن خودروســازان با بيان اينكــه قرار بود
شورايعالي هماهنگي اقتصادي سران قوا در نشست
دوشــنبه هفته جاري خود طرح وزير صنعت را كه
آزادســازي خودروهاي كمتيراژ نيز بخشــي از آن
محسوب ميشود ،در دســتور كار خود قرار دهد،
گفت :هنوز خبري از بررســي و تصويب اين طرح
در شــوراي مذكور اعالم نشــده و خودروسازان در
انتظار تصويب و ابالغ آزادسازي قيمت اين خودروها
هستند .نعمتبخش با اشاره به اينكه حتي تصويب
طرح مذكور نيــز قادر بــه جبران زيان انباشــته
خودروسازان نيست ،افزود :با وجود اين آزادسازي
قيمت اين خودروها بخشي از زياندهي خودروسازان
را جبران ميكند .در واقع اين طــرح وزير صنعت
با رد طرح مجلس براي عرضــه خودرو در بورس به
شورايعالي هماهنگي ســران قوا ارائه شده است.
او با بيان اينكه بــا تداوم باقي مانــدن خودروهاي
پرتيراژ در شــمول ضوابط قيمتگذاري شــوراي
رقابت ،زياندهي خودروسازان همچنان ادامه خوهد
داشت چراكه در اسفند سال 90كه مقرر شد قيمت
خودرو 20درصد افزايش يابد اما رئيس وقت سازمان
حمايت با استناد به شــرايط خاص بازار شب عيد
تنها با افزايش 6درصدي قيمتهــا موافقت كرد و
قرار شد تا 14درصد باقيمانده افزايش قيمت را در
سال 91اعمال كنند ،اما وضعيت توليد و بازار خودرو
بدتر شد و هيچ وقت اين ميزان افزايش نرخ مصوب
اعمال نشد.
نعمتبخش حتي افزايش هر 3مــاه يكبار قيمت
خودرو توسط شــوراي رقابت براســاس نرخ تورم
بخشي اعالمشده توســط بانك مركزي را گرهگشا
ندانست و افزود :شــوراي رقابت براساس فرمولي
كه بر مبناي آن مثال قيمت سال 99خودرو مساوي
با قيمت ســال 98به اضافه برخي فاكتورها مانند
بهرهوري ،نرخ تورم بخشي و ...است را براي تعيين
قيمت خودروهاي پرتيراژ درنظر ميگيرد اما بر اين
اساس قيمت بسياري از خودروها كه از سال 90زير
قيمت تمامشده نرخگذاري و پايه قيمتي آن اصالح
نشده ،هرساله موجب تحميل زيان بهخودروسازان
ميشود.

خروج خودروهاي جديد از شمول قيمتگذاري دستوري

دبير انجمن خودروسازان با بيان اينكه با توجه به درخواستهاي مطرحشده ،محصوالت جديد خودروسازان نبايد
مشمول ضوابط قيمتگذاري شوراي رقابت باشد ،گفت :با وجود اين تا 2ماه پيش شوراي رقابت براي خودرو شاهين
سايپا با بررسي قيمت خودروهاي مشابه خارجي ،حدود قيمتي تعيين كرد .بهگفته نعمتبخش ،درصورتي كه آزادسازي
خودروهاي كمتيراژ ابالغ نشود ،اين احتمال وجود دارد كه شوراي رقابت همانند گذشته با استفاده از ديدگاههاي
كارشناسان حدود قيمتي براي تارا بهعنوان محصول جديد ايران خودرو را نيز تعيين كند .او افزود :با توجه به شرايط
كنوني ناشي از رشد هزينه تمامشده توليد و بازار خودرو ،شركتهاي خودروسازي در انتظار مصوبات دستگاههاي
مذكور براي آزادسازي قيمت خودروهاي كمتيراژ و تعيين وضعيت قيمتگذاري محصوالت جديد خود هستند.

طال و سكه دوباره باال رفت
قيمت طــا و ســكه در بازار
بازار سكهو
تهران بيتوجه به كاهش بهاي
طال
اونس جهاني دوباره افزايش
يافت.
به گزارش همشهري ،روز گذشته و درحاليكه اونس
جهاني طي چند روز گذشــته تحتتأثير افزايش
نگرانيهاي ناشــي از كشــف گونه جديد ويروس
كرونا در مسير كاهشي قرارگرفته ،بازار طال و سكه
تهران شاهد رشــد قيمت بود .افزايش قيمت دالر
در صرافيها با تأثير بر بازار فلز زرد ســكه را دوباره
از 12ميليون تومان فراتر بــرد و مظنه طال را كمي
بيشتر به 5ميليون نزديك كرد .قيمت هر قطعه سكه
طرح جديد تا ســاعت 16:30روي سايت اتحاديه
طال و جواهر تهران 12ميليونو100هزار تومان به
ثبت رسيد كه نسبت به آخرين قيمت روز سهشنبه
250هزار تومان افزايش داشت.
ســكه طرح قديم هم بــا 200هزار تومان رشــد
11ميليونو500هزار تومان معامله شد و نيم سكه
با 150هزار تومان افزايش بــه 6ميليونو350هزار
تومان رســيد .ربع سكه و ســكه يك گرمي ديروز
تغيير قيمتي نداشــتند .اما بهاي هــر گرم طالي
18عيار روز چهارشنبه 7هزار تومان افزايش يافت
و به يكميليونو146هزار تومان رســيد .افزايش
قيمت طال باعث شــد تــا قيمت هــر مثقال طال
به 4ميليونو970هزار تومان برســد كــه البته تا
ســاعت 16:30كاهش 5هزار توماني داشت .بازار

اقتصاد

طال و ســكه در هفتههاي اخير نوسانات كوچك و
كمدامنهاي داشــته و اعتقاد كارشناسان و فعاالن
بازار بر اين است كه به دوره ثبات نسبي رسيده است.
از ابتداي امسال معامالت مصنوعات طال با كاهش
شديد مواجه بوده و انواع سكه با هدف سرمايهگذاري
مورد توجه قرار گرفته كه آن هم در 2ماه اخير با افت
قيمت سكه با كاهش بسيار زياد تقاضا همراه بوده
است .بازار طالي تهران در موارد بسياري برخالف
روند حركت اونس جهاني رفتار كــرده و بهعنوان
مثال ،طــي هفته قبل كه اونس تــا 1890دالر نيز
باال رفت با كاهش قيمت طال در بازار تهران مواجه
بوديم .روند رو به رشد بهاي اونس جهاني كه با شروع
واكسيناسيون كرونا در دنيا آغاز شده بود ،در چند
روز گذشــته با افزايش نگرانيهاي ناشــي از ادامه
مشكالت اقتصادي ناشي از كرونا متوقف شد و روند
عكس درپيش گرفت.
قيمت طال و ارز در بازار  آزاد تا ساعت  16:30ديروز
قيمت (تومان)
نوع دارايي
4.965.000
مظنه تهران
1.146.170
طالي 18عيار (گرم)
12.100.000
سكه طرح جديد
11.500.000
سكه طرح قديم
6.350.000
نيم سكه
4.200.000
ربع سكه
2.350.000
سكه يك گرمي
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داليل حذف از فهرست كمك معيشتي
فهرست مشموالن يارانه معيشت متناسب با منابع دولت و مشتمل بر 34ميليون نفر
از كمدرآمدترين افراد بسته شده و امكان اعتراض ندارد

حــدود يكهفتــه از واريز دور
يارانه
جديــد حمايــت معيشــتي
ميگذرد و همچنان بسياري از
كساني كه در دور قبل مشمول
دريافت يارانه حمايت معيشــتي بودند ،نســبت به
واريزنشدن يارانه جديد معترض هستند .پيگيريهاي
همشهري از ستاد شناسايي مشموالن طرح حمايت
معيشتي حاكي از اين اســت كه فهرست مشموالن
يارانه حمايتي جديد ،بر اســاس دادههاي پايگاه رفاه
ايرانيان و متناسب با منابع دولت تهيه شده كه فقط
34ميليون نفر را شامل ميشود و امكان اعتراض به آن
وجود ندارد.
بهگزارش همشــهري ،مرحله اول از دور جديد يارانه
معيشــتي كرونا ســاعت 24روز 27آذر بهحســاب
سرپرســتان خانوارهاي مشــمول واريز شده است.
حسين ميرزايي ،سخنگوي ستاد شناسايي مشموالن
طرح حمايت معيشــتي بــه همشــهري ميگويد:
بهواســطه اينكه منابع اختصاصيافته به طرح فقط
كفاف 34ميليون نفر را ميداد ،طبيعي است كه بخشي
از فهرست قبلي يارانه معيشت در دور جديد از گردونه
حذف شوند و يارانه جديد به افرادي كه شرايط مالي
نامساعدتري داشتند پرداخت شود.
مالك حذف افراد از فهرست يارانه معيشت

باتوجه به مصوبه ســتاد ملي كرونــا و تفاهم دولت و
مجلس مبني بر حمايت از معيشت اقشار كمدرآمد در
شرايط كرونا ،مقرر شده است :يارانه حمايت معيشتي
بهمدت 4ماه ،به افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي
هر نفر ماهانه ۱۲۰هزار تومان پرداخت شود .همچنين
در اين دوره 4ماهه ،به ســاير خانوارهاي موجود در
فهرست قبلي يارانه معيشت كه اوال هيچيك از اعضاي
آنها حقوق ماهانه دريافــت نميكنند ،دوم هيچيك
از اعضاي آنها بيمهپرداز نيســتند و ســوم براساس
شاخصهاي بانكي از درآمد حداقلي برخوردار نباشند،
ماهانه ۱۰۰هزار تومان بهازاي هر عضو خانوار پرداخت
خواهد شد.

بهگزارش همشهري ،فهرســت قبلي افراد مشمول
يارانه معيشــت بيش از 60ميليون ايراني را شــامل
ميشد؛ اما بهواسطه محدوديت منابع اختصاصيافته
به يارانه معيشــت جديد فقط بخشي از اين فهرست
كه شرايط نامساعدتري داشــتند ،مشمول شناخته
شدهاند .سخنگوي ستاد شناســايي مشموالن طرح
حمايت معيشــتي دولت ميگويد :وزارت تعاون ،كار
و رفاه اجتماعي فقط متولي شناســايي افراد است و
فهرست يارانه معيشتي نيز براساس دادههاي پايگاه
رفاه ايرانيان و بهاندازه منابعــي كه دولت اختصاص
داده تهيه شده است .حســين ميرزايي در گفتوگو
با همشــهري ميافزايد :اصليترين عاملي كه باعث
شده بخشــي از افراد از فهرست جديد يارانه معيشت
حذف شوند ،شــاخصهاي بانكي و خصوصا گردش
حساب آنها بوده اســت .بهگفته او حدود 34ميليون
نفر از كساني كه شــرايط مالي نامساعدتري داشتند
در فهرســت يارانه جديد قرار دارنــد و امكاني براي
اعتراض حذفشدگان وجود ندارد .ميرزايي ميگويد:
هرگونه تغيير در ســاختار پرداخت يارانه معيشتي يا
طوالنيشدن دوره آن ،منوط به تصميم دولت است و
اين ستاد نقشي در آن ندارد.
كورسوي اميد براي وام يكميليوني

در كنار پرداخت يارانه معيشت كرونا ،ستاد ملي مقابله

با كرونا مصوبهاي نيز بــراي پرداخت وام يكميليون
توماني به خانوارهاي مشمول يارانه حمايت معيشتي
داشــت كه برخالف يارانه معيشــتي ،بايد بهواسطه
مســائل حقوقي ،لزوما با ثبتنام سرپرســت خانوار
مشمول اجرايي ميشد.
بر همين اســاس از 4آذر تا 11آذر ،وزارت تعاون ،كار
و رفاه اجتماعي طــي فراخواني از مشــموالن يارانه
معيشتي خواست با ارسال كد ملي سرپرست خانوار
به سرشماره ،6369درخواســت خود براي دريافت
اين تسهيالت قرضالحســنه را ثبت كنند .حاال اما،
در شــرايطي كه فرصت ثبتنام به پايان رسيده و وام
يكميليوني نيز بهحســاب متقاضيان واجد شرايط
واريز شده است ،برخي از افراد مشمول يارانه معيشتي
خواستار ثبتنام براي اين وام هستند .اما سخنگوي
ستاد شناســايي مشــموالن طرح حمايت معيشتي
دولت ميگويد :امكاني براي ثبتنام دوباره متقاضيان
جامانده وجود ندارد؛ مگر اينكه دولت و ســتاد مقابله
با كرونا ،مصوبه جديــدي براي ثبتنــام دوباره وام
يكميليون توماني ابالغ كننــد و درگاه ثبتنام وام،
دوباره با هماهنگي بانك مركزي باز شــود .ميرزايي
ميافزايد :جامعه آماري مشمول يارانه معيشت جديد،
مشــمول وام يكميليوني نيز بودهاند كه از مجموع
11ميليون خانوار ،حدود 7ميليون خانوار متقاضي وام
بودهاند كه بهحساب آنها واريز شده است.

راهنماي حذفشدگان يارانه و جاماندگان وام

افرادي كه از آذرماه سال گذشته در فهرست يارانه معيشتي قرار داشتند ،اما يارانه معيشتي جديد براي آنها واريز نشده،
اگر همچنان دو شرط اصلي يارانه جديد يعني نداشتن حقوق ماهانه و بيمه پرداز نبودن اعضا را دارند ،بايد به شاخصهاي
بانكي و گردش حساب خود رجوع كنند .گاهي حتي ،نقلوانتقال پولهايي كه هيچ منفعتي براي شخص ندارد نيز باعث
ميشود گردش مالي فرد بهقدري افزايش پيدا كند كه در رده اقشار كمدرآمد قرار نگيرد .همچنين اجارهدادن حساب
بانكي ،مشترك بودن حساب كسبوكار با حساب شخصي و حتي مادرحســاب شدن افراد ازجمله مواردي است كه
ميتواند خانوارهاي كمدرآمد را از نظر شاخصهاي بانكي توانمند جلوه دهد و منجر به حذف يارانه معيشتي آنها شود .طبق
اعالم سخنگوي ستاد شناسايي مشموالن طرح حمايت معيشتي دولت ،اگر افرادي حتي به اين داليل از فهرست يارانه
معيشت جديد حذف شدهاند ،فعال امكان بازگشت به فهرست موجود را ندارند و جايي براي اعتراض نيست .در مورد وام
يكميليوني نيز چنانچه افراد مشمول يارانه معيشتي جديد ،به هر دليلي تقاضاي خود را از طريق پيامك به اطالع وزارت
كار نرساندهاند ،ديگر امكان دريافت وام ندارند مگر اينكه دولت و ستاد مقابله با كرونا در مصوبهاي جديد ،مهلت دوبارهاي
براي ثبتنام اين افراد در نظر بگيرند .در حقيقت گره كار اين افراد فقط بهدست دولت و ستاد مقابله با كرونا بازخواهد شد.

مانعتراشي بر سر صادرات فوالد

مطابق گزارش مركز پژوهشهاي مجلس طرح توسعه و توليد پايدار زنجيره فوالد در كار صادرات فوالد خلل ايجاد ميكند

پس از شيوهنامه بازار فوالد ،حاال
صنعت
نوبت به مجلس رســيد .از يك
طرف دولت شيوهنامه جديدي
براي تنظيم بازار فوالد نوشت كه
بهگفته كارشناســان صادرات را محدود ميكند و از
طرف ديگر مجلس در حال تدوين طرح جديدي براي
بازار فوالد است كه گويا اين طرح هم همان خاصيت را
دارد .در شركتهاي فوالدسازي ،اما كارگران مشغول
كارند و صنعت فوالد را بدون اين قوانين و مقررات جلو
ميبرند .گويا مشــكل اصلي صنعت فوالد هم همين
قوانين و مقررات است .مركز پژوهشهاي مجلس در
تازهترين گزارش خود به بررسي طرح تازه مجلس براي
تنظيم بازار فوالد پرداخته و آن را حاوي 3ايراد اساسي
ازجمله ايجاد مانع برسر صادرات دانسته است.
به گزارش همشهري ،ايران دهمين توليدكننده بزرگ
فوالد دنياست و سالي 25ميليون تن فوالد توليد كرده
اســت .ميزان ارز آوري اين صنعت در ســال گذشته
9.2ميليارد دالر بوده و براساس چشمانداز افق،1404
ظرفيت توليد فوالد ايــران بايد بــه 55ميليون تن
برسد؛ با اين حال براي رسيدن به اين ظرفيت توليد
بايد 8.5ميليارد يورو سرمايهگذاري انجام شود .اين
صنعت در طول سالهاي گذشته روي يك خط رشد
بهكار خود ادامه داده و اكنون مهمترين مشــكل آن
قيمتگذاري دستوري دولتها است .همين سياست
سركوب قيمتها و نظام قيمتگذاري دستوري كه اگر
وجود نداشت صنعت به راحتي به كارش ادامه ميداد،
منجر به بروز مشكالتي در سالهاي گذشته شده است.
حاال دولت و مجلس دست بهكار شدهاند تا براي حل
مشكلي كه عاملش خودشان هستند راهحل پيدا كنند.
بر همين اساس ،يكماه پيش دولت با تدوين شيوهنامه
ي صنعت
تنظيم بازار فوالد ،گام اول را براي بهينهساز 
فوالد برداشــت ،اما اين طرح زمينهساز جنجالهاي
فراواني شد و هنوز هم بالتكليف است و حاال مجلس
در حال تصويب طرحي است كه چشــمانداز آينده
بازار فوالد را ترسيم ميكند؛ اين طرح كه با نام طرح
توسعه و توليد پايدار زنجيره فوالد شناخته ميشود
در كميســيون صنايع مجلس تصويب شده و منتظر
تصميمگيري نهايي اســت .اما مركــز پژوهشهاي
مجلس با بررســي اين طرح كه نســخهاي مشــابه
شــيوهنامه تنظيم بازار فوالد دولت اســت ،مشخص
كرده اين طرح هم داراي  3ايراد اساســي اســت كه
مهمترين آن مانعتراشي بر سر صادرات فوالد است.
به زعم مركز پژوهشهاي مجلس؛ در سالهاي گذشته
سياستگذاريهاي نادرستي مانند نبود توازن در توسعه
بخشهاي مختلــف زنجيره ارزش ،ابهــام درتحقق
برنامههاي توسعه صنعت فوالد ،ساختار معيوب تعيين
قيمت حاملهاي انرژي ،فقدان ســامانههاي آماري
و اطالعاتي جامع و مهمتر از همــه ،عدمتنظيم بازار
فوالد مشكالت قابلتوجهي را براي اين صنعت ايجاد
كرده است .بر اين اســاس الزم است كه اين موارد در
هر طرحي كه براي توسعه بازار فوالد نوشته ميشود
مدنظر قرار گيرد .بهزعم بازوي تحقيقاتي مجلس؛ طرح
مجلس با شناسايي برخي از اين آسيبها ،درصدد حل
آنها بوده و تاحدي در اين خصوص موفق بوده است،
به همين دليل مركز پژوهشهــاي مجلس با كليات
اين طرح موافق است ،اما 3رويكرد اصلي اين گزارش
شامل بيتوجهي به ضرورت ثبات در صادرات دركنار

تأمين پايدار نياز داخل ،الزام به عرضه محصوالت همه
توليدكنندگان در بــورس كاال و ايجاد كميته جديد
براي سياستگذاري در صنعت فوالد نادرست است و
درصورتيكه اين 3موضوع اصالح نشــوند مشكالت
تازهاي براي زنجيره فوالد در ايران ايجاد خواهد شد.
ايجاد مانع برسر صادرات

مطابق ماده 3طرح توسعه و توليد پايدار زنجيره فوالد
صادرات كليه محصوالت زنجيــره فوالد صرفا پس از
عرضه هفتگي توسط توليدكنندگان در بورس كاال يا
نماينده رسمي آنها و به ميزان مازاد عرضه ثبت شده
در بورس كاال بهصورت ماهانه مجاز است.
مطابق بررســي مركز پژوهشهاي مجلس صادرات
پايدار محصوالت زنجيره فــوالد نيازمند برنامهريزي
ميانمدت و بلندمدت توسط توليدكنندگان است تا
ضمن انعقاد قراردادهــاي صادراتي و حفظ بازارهاي
موجود به بازارهاي جديد دست يابند .به همين دليل
اجراي طرح موردنظر مجلس منجر خواهد شد ،امكان
برنامهريــزي ميانمدت و بلندمدت بــراي صادرات
واحدهاي توليدي سلب شود ،زيرا تغييرات ناگهاني
در بازار داخلي ممكن اســت موجــب افزايش تقاضا
شده و بازارهاي صادراتي توليدكنندگان را با چالش
و شوكهاي مقطعي روبهرو كند .مركز پژوهشهاي
مجلس پيشنهاد كرده اســت براي توسعه صادرات
محصوالت فوالدي صادرات محصوالت زنجيره فوالد
توسط هريك از توليدكنندگان ،منوط به عرضه بخشي
از توليد آنها در بورس كاال شود و درصورت عدمعرضه
توليدكننده در بــورس كاال مطابــق برنامه اعالمي،
صادرات شركت تا پايان دوره 6ماهه ممنوع شود.
اين گزارش همچنين پيشــنهاد كرده است ،وزارت
صنعت ،معــدن و تجارت موظف شــود براي هريك
از حلقههــاي زنجيره فوالد ،معيــار عرضه در بورس
كاال به ازاي صــادرات را اعالم كنــد .همچنين كليه
توليدكنندگاني كه قصد صــادرات محصول خود را
دارند ،موظف شــوند برنامه صادرات (ميزان) و برنامه
عرضه در بورس (زمــان و ميزان) محصــول خود را
براساس نسبت اعالم شده از ســوي وزارت صنعت،
معدن و تجارت در بازههاي زماني 6ماهه اعالم كنند.
عرضه در بورس كاال

مطابق ماده 2طرح توسعه و توليد پايدار زنجيره فوالد،
كليه توليدكنندگان محصوالت زنجيره فوالد به غيراز
لوله و پروفيل با رعايت قانون احكام دائمي كشور براي
فروش داخلي ملزم به عرضــه و فروش در بورس كاال
هســتند .معامله اين محصوالت خارج از بورس كاال
ممنوع بوده و در حكم فروش خارج از شبكه و مشمول
ماده 5قانون تعزيرات حكومتي است.

مطابق گزارش مركز پژوهشهاي مجلس الزام كليه
توليدكنندگان محصوالت زنجيره فــوالد به عرضه
محصول خود در بورس كاال قابليت اجرا ندارد و موجب
ايجاد چالش در زنجيره فوالد خواهد شــد؛ بنابراين
بهتر است ماده دوم اين شيوهنامه بهطور كامل حذف
شود ،چرا كه اجراي اين بند در عمل با شكست روبهرو
خواهد شــد .آنطور كه مركــز پژوهشهاي مجلس
تحليل كرده توليدكنندگان كوچك و متوسط زنجيره
فوالد ،شرايط عمومي ،تضامين و نقدينگي الزم براي
پذيرش در بــورس كاال را ندارنــد .همچنين بهدليل
اينكه بازارهاي توليدكنندگان كوچك و متوســط،
بازارهاي محدود محلي و منطقهاي اســت ،الزام اين
توليدكنندگان به عرضه محصوالت خود در بورس كاال
موجب ايجاد چالشهاي جدي در برخي زنجيرههاي
تأمين بهويژه در استانها خواهد شد .از طرف ديگر در
حلقههاي نخست زنجيره توليد فوالد ،الزام به عرضه در
بورس كاال موجب بههمخوردن روند تأمين مواد اوليه
خواهد شد و ممكن اســت تعداد زيادي از واحدهاي
زنجيره فوالد با مشكالت جدي روبهرو شوند و يا امكان
دسترسي به مواداوليه با مشخصات فني مورد نظر خود
را نداشته باشند .به اين دليل كه مشخصات فني اين
محصوالت بسيار متنوع است و ميان تأمينكنندگان
مواد اوليه و توليدكنندگان آهن اســفنجي يا فوالد
عمدتا قراردادهاي بلندمدت منعقد ميشود .مشكل
ســوم عرضه همه محصوالت فوالدي در بورس اين
اســت كه پايش و نظارت بر عرضه كليه محصوالت
زنجيره فوالد در بورس كاال و ممنــوع بودن خريد و
فروش محصوالت درخارج از بــورس ،نيازمند وجود
سيستمهاي نظارتي و تعزيراتي گســترده و كارآمد
است .براساس تجارب سالهاي گذشته ،برخوردهاي
تعزيراتي و قضايي با واحدهــاي توليدي امكانپذير
نيست و پايش و رصد زنجيره براي جلوگيري از فروش
در خارج از بورس كاال قابليت اجرا ندارد.
تشكيل كميته ضرورت ندارد

مطابق ماده يك طرح توســعه و توليد پايدار زنجيره
فوالد پيشبيني شــده اســت كه يك كميته رصد و
پايش بازار فوالد براي بررســي مــداوم تحوالت بازار
تشكيل شود .مركز پژوهشهاي مجلس اما با تشكيل
اين كميته مخالف و بر اين باور است كه تشكيل چنين
كميتهاي ضرورت ندارد .مركز پژوهشهاي مجلس
استدالل كرده اســت نظارت و رصد مستمر زنجيره
فوالد ،تعيين قيمت پايه و بررســي عملكرد بنگاهها
در ايفاي تعهدات ميتواند توســط معاونت تخصصي
مربوطه در وزارت صنعت ،معدن و تجارت انجام شود.
در نتيجه ضرورتي به تشكيل كميته رصد و پايش بازار
فوالد وجود ندارد.

قيمتگذاري دستوري؛ چالش بزرگ صنعت فوالد

مركز پژوهشهاي مجلس در بخشي از گزارش خود به بررسي چالشهاي پيش روي صنعت فوالد پرداخته و استدالل
كرده است كه اين صنعت هماكنون با 3چالش تامين مواد اوليه در آينده ،افزايش سرمايهگذاري براي رسيدن به اهداف
افق 1404و نظام قيمتگذاري دستوري دولت روبهرو اســت .بهزعم بازوي تحقيقاتي مجلس بحث تامين سنگ آهن،
كنسانتره ،گندله و آهن اسفنجي بهعنوان ماده اوليه زنجيره فوالد در آينده جدي است و براي افزايش ظرفيت توليد بايد
تا سال 1404نزديك به2.5ميليارد يورو سرمايهگذاري براي تكميل زنجيره و5.9ميليارد يورو سرمايهگذاري براي تكميل
لونقل ،بنادر و ...انجام شود .با وجود 2چالش قبلي يكي از مهمترين
زيرساختهاي مورد نياز اعم از معادن ،انرژي ،حم 
مشكالت زنجيره فوالد ،چالش تنظيم بازار فوالد اســت .با توجه به شرايط تحريم و نوسانهاي قيمت ارز در سالهاي
اخير ،دولت مداخالت گستردهاي را براي تنظيم بازار فوالد انجام داده است .مداخله دولت براي تنظيم بازار فوالد موجب
ايجاد شكاف قيمتي قابلتوجهي ميان قيمتهاي داخلي و جهاني و توزيع رانت و رونق واسطهگري در بازار شده است.

گزارش

بودجه1400؛ تورمزا يا تورمزدا؟
حسن روحاني ،رئيسجمهور بارديگر به انتقادهاي مجلس از اليحه
بودجه 1400پاسخ داد و با اشــاره به كاهش نرخ رشد تورم ماهانه و
نقطه به نقطه در آذرماه امسال ،آن را نشانهاي از پيام بودجه سال آينده
اعالم كرد .همزمان انتقادهاي نمايندگان و بهويژه چهرههاي شاخص
مجلس ادامه دارد و آنها ميگويند به بودجهاي كه بر تورم بيفزايد ،مهر
تصويب نميزنند اما دولت هم در پاسخ راز رشد هزينههاي دولت را
به صراحت افزايش حقــوق كارمندان بهويژه معلمان ،پرســتاران و
بازنشستگان اعالم ميكند.
آيا نشست اخير روســاي جمهور و مجلس در حضور نمايندگاني از
مجلس و دولت ميتواند اختالفنظرها را كاهش و راه را براي تصويب
آخرين بودجه دولت روحاني هموار ســازد؟ رشد هزينههاي جاري
دولت در سال آينده از يك سو و كسري تراز عملياتي بودجه از سوي
ديگر اين خطر را بههمراه دارد كه دولت براي جبران كسري بودجه
خود دست به اســتقراض بيشــتر بزند و از بانك مركزي مستقيم يا
غيرمستقيم وام بگيرد .البته در بخشنامه بودجه 1400رئيسجمهور
همه دستگاهها را موظف كرده بود تا دخل و خرج سال آيندهشان را
براساس نرخ تورم هدفگذاري شده 22درصدي بانك مركزي درنظر
بگيرند و حاال رئيس ســازمان برنامه و بودجه ميگويد دليل رشــد
هزينههاي جاري دولت ترميم حقوق حقوقبگيران و بازنشستگان و
البته حمايت از معيشت مردم است.
رئيسجمهور هم اميدوار به اينكه نظرات دولت و مجلس درباره بودجه
به هم نزديكتر شود و آخرين بودجه هم به سالمت از پيچ بهارستان
عبور كند ،ميگويد :پيام بودجه 1400متفاوت با بودجه 3سال پيش
است و حتي انتظارات مردم را نســبت به آينده مثبت كرده است .او
ديروز به صراحت اعالم كرد :نخستين نقطه اثر بودجه را در تورم آذر
ميبينيم كه نخستين حركت در كم شدن تورم نقطه به نقطه آغاز شده
است و ما در مسير مهار شتاب تورم خواهيم بود.
دردسر افزايش حقوقها

دولت ميگويد چارچوب بودجه را برمبناي ترميم وضعيت معيشتي
حقوق بگيران ،بازنشستهها و مستمريبگيران استوار كرده و بهگفته
روحاني ،عالوه بر افزايش 25درصدي حقوقها ،رقم قابل مالحظهاي
براي مبارزه با فقر مطلق و همسانســازي حقوقها پيشبيني شده
است .ســؤال جدي اما اين اســت كه آيا با بودجه بهشدت انبساطي
دولت در ســال آينده ميتوان اميدوار به تقويت ارزش پول ملي بود؟
منتقدان ازجمله محمدباقر قاليباف ،رئيس مجلس و عليرضا زاكاني
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس مخالف نظر دولت هستند تا جايي
كه زاكاني از كســري 344هزار ميليارد توماني بودجه در سال آينده
خبر ميدهد درحاليكه مركز پژوهشهاي زيرنظر او ميگويد :كسري
بودجه ۳۲۰هزار ميليارد توماني نشــاندهنده ضعف اساسي اليحه
بودجه 1400است و ميتواند آثار تورمي اساسي بهدنبال داشته باشد.
بهگفته زاكاني هر 10هــزار ميليارد تومان خلق پول توســط بانك
مركزي2.5 ،درصد تورم بهدنبال خواهد داشــت ،درحاليكه دولت
ميتواند با يك نگاه عادالنه ،توزيع ثروت را بهنحوي انجام دهد كه منجر
به كسري افسارگسيخته و جدي نشود و همچنين كمك كند تا كيك
اقتصادي و امكانات كشور به درستي تقسيم و طبقات پايين جامعه
بهرهمند شــوند .محمدباقر قاليباف ،رئيس مجلس هم با بيان اينكه
اشكاالت اقتصادي محدود به اين دولت و اليحه بودجه ۱۴۰۰نيست،
ي تحريمها ،اصالح ساختار
ميگويد :نخســتين گام براي خنثيساز 
بودجه است .موضعگيريهاي نمايندگان مجلس نشان ميدهد كه
دســتكم چهرههاي اقتصادي حاضر در خانه ملت بر اين باورند كه
بودجه بهدليل تورمزا بودن ،قدرت خريد مردم را كاهش ميدهد .البته
آنها بهصراحت از اينكه دولت درآمدهاي نفتي سال آينده را بر مبناي
فروش روزانه 2.3ميليون بشكه نفت تنظيم كرده ،نگران هستند و آنرا
نشانهاي از تمايل دولت به تالش براي رفع تحريمها با روي كارآمدن
دولت جو بايدن در آمريكا توصيف ميكنند و معتقدند كه اين مسير
اشتباه اســت .پس از نامه مقام معظم رهبري مبني بر تعيين تكليف
مازاد درآمدهاي نفتي درصورت فــروش روزانه بيش از يك ميليون
بشكه نفت در روز و افزايش ســهم صندوق توسعه ملي به 38درصد،
اكنون سؤال و چالش اصلي پيشروي دولت و مجلس اين است كه از
بودجه كدام دستگاهها و رديفها كم كنند چرا كه در غيراين صورت
دولت با كسري بودجه مواجه خواهد شد و اگر نتواند اين كسري را از
مسيرهاي غيرتورمي جبران كند ،دود آتش تورم سال آينده بهعنوان
محصول مشترك مجلس و دولت به چشم مردم خواهد رفت.
حقوق را دست نزنيد

مشخص است كه كمكردن از ميزان افزايش حقوق پيشبيني شده
توسط دولت در بودجه سال آينده ،چالش برانگيز خواهد بود و دولت
هم تمايلي به ايــن كار ندارد .در تازهتريــن موضعگيري محمدباقر
نوبخت ،رئيس ســازمان برنامه و بودجه گفت كه نبايد اجازه دهيم
آستانه تحمل بازنشستگان ،پرستاران و معلمان پايين بيايد و وظيفه
ماست كه سطح معيشت اقشــار كمدرآمد را تامين كنيم .بهگزارش
همشهري ،اگر سياستهاي مالي در بودجه 1400نتواند كسري بودجه
دولت را پوشش دهد ،انبساط در سياستهاي پولي گزينه روي ميز
خواهد بود و اين همان انتشار پول پرقدرت و قبول رشد تورم است.

كاهش قيمت گوشت در ميادين
قيمت گوشت تازه گوسفند در ميادين ميوه و
تر هبار
ترهبار تهران از صبح ديروز تا 8500تومان در هر
كيلوگرم كاهش يافت .بهگزارش همشــهري،
نرخنامه جديد ســازمان ميادين ميوه و ترهبار
شهرداري تهران نشان ميدهد قيمت گوشت تازه گوسفندي در اين
ميادين بهطور متوسط 18درصد پايينتر از ميانگين قيمتهاي سطح
شهر است و در اين ميان ،هر كيلوگرم شقه گوسفندي در ميادين بعد
از مدتها با نرخ زير 100هزار تومان عرضه ميشود .قيمت گوشت در
بازار نيز طي يكماه اخير اندكي كاهش داشته است.
قيمت انواع گوشت تازه گوسفندي در ميادين ميوه و ترهبار و قصابيها
قيمت در قصابيها
قيمت در ميادين
نام محصول
(تومان)
(تومان)
137.000
119.900
ران
110.000
102.000
سردست
78.000
61.000
قلوهگاه
137.500
118.900
كفدست
125.000
99.900
گردن
195.000
119.900
ماهيچه
190.000
129.900
خورشتي
110.250
106.000
راسته با استخوان
115.000
99.9000
شقه(الشه)
159.500
91.900
چرخكرده مخلوط
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تاریكی ما را میپوشاند
چراغ را روشن كن!

آمدنــد ،اغواگــر و دلبرانه
آمدنــد ،امــا چون نســیم
ترسیده از باد ،گریزپا رفتند
و ما را مثل ناكامان چشــمه
آب حیات رها كردند و رفتند؛
فریدونصدیقی
پرســپولیس باخــت و ما از
استاد روزنامهنگاری
سرما ،سرخ شدیم! شب یلدا
غمگین آمد و رفت ،چون ما از بیكســی به تنهایی پناه
بردیم ،چون دورهمیها فقط در بیمارستان مجاز است!
ما ماندیم و وفادارترین یار؛ كرونا! راست این است باالخره
كرونا میرود دیر یا زود ،پرســپولیس ســرانجام روزی
قهرمان آسیا میشود دیر یا زود ،اما آنكه همواره و همیشه
هست ،نیازمند است .آنان كه در پرتو زیادهخواهی اغنیا
همچنان بازندهاند! گرچه معصومترین و راســتگوترین
افراد جامعه هستند! با هم یك خاطره پرمعنی از دوسه
سال پیش از كرونا را مرور كنیم؛ گفت هیچ نمیخواهم
جز لقمه نانی برای امشب! دیگر هیچ نگفت و رفت .یك
لحظه هم صبر نكرد ،تأملی ،مكثی ،اندكی مالحظه تا من
باور كنم واقعا نیازمند است .اما تندی رفت .چرا؟ با خودم
گفتم وقتی غریبهای سر میرسد و میگوید ،مرا دریاب!
البد نیازمند است ،چون هیچ گرسنهای نمیتواند فریبكار
باشد ،همینطور است ،اما روزگار بدجوری فریبكاری را
تبدیل به قاعده بازی كرده است .آنكه ناگهان سر راهم
ظاهر شد در پیادهرو خیابانی كه ابر آسمانش را خالكوبی
كرده بود ،مرد متین و میانسالی بود كه به شكل عجیبی
با تكدیگری غریبه بود .او كه بود كه ســینه به ســینه
من ،زمزمه میكرد؛ لقمه نانــی میخواهم و من در آن
غافلگیری ،پاسخ دادن را فراموش كردم!
كسی میگوید وقتی خودتان ،خودتان را فریب میدهید
و درستكار میدانید و البد چون شبها زود از خواب بیدار
میشوید انتظار دارید خورشــید همپای شما برخیزد،
دیگر چه انتظاری از غریبه دارید؟! حق با اوســت ،واقعا
اگر گرسنگی ،دزد تولید میكند پس من آن آقای موقر را
كه لقمه نانی از من میخواست دنبال دزدی فرستادهام!
من از فكر كردن به این موضوع حالم بد شد ،تاریكی مرا
پوشاند ،من شب شدم ،افسوس خوردم و آه كشیدم پس
چراغ را روشــن كردم و یادم آمد گرسنگانی كه پارسال
دزد شده بودند بیشتر شبیه لیلی و مجنون بودند!
وقتی میخواهی دور شوی
نگاهت با خیلی از چیزها گره میخورد
و باز كردن این گره
گاه هفتهها
گاه ماهها ،گاه سالها طول میكشد
آن هزار سال پیش هم كسانی بودند كه فقط یك لقمه
نان میخواســتند .همان موقعها هم كسانی بودند كه
شك كنند ،نكند آنكه طلب نان میكند ،فریبكار است .اما
راست این است آن روزگاران نیازمند زیاد نبود ،چون كار
كم نبود ،حتی كار گِل ،چون هنوز افغانستانیها مهمان

گفتوگو با كلكسیونری كه گلهای كمیاب و زینتی را

یادداشت

ما نشده بودند .اصال زمانه یكجورهایی در تعادل و توازن
بود .كسی با دماغ دیگری نفس نمیكشید ،چون قناعت،
بیشتر بود .چون پیتزا فقط پیتزای مخلوط بود و قیمت
آن هم گرانتر از دیزی نبود .چــون كم و بیش همه به
عدالت احترام میگذاشتند و وقتی میآمد در را به رویش
نمیبســتند .همراهم میگوید؛ هر دورهای زشتیها و
زیباییهای خود را دارد و در هر دورهای ممكن است هر
مرد عاقلی فریب یك احمق را بخورد .من میگویم؛ آن
هزار سال پیش كه با هم آشــنا شدیم ،من عاقل بودم یا
احمق؟ همراهم سكوت میكند و من مثل آن مردی كه
لقمهای نان میخواست ،فرصت نمیدهم ،بلند میشوم
و خودم را به پنجره میرسانم .شب از تاریكی مینالد! با
خودم میگویم من عاقل احمقــم یا احمق عاقل؟ حالم
تا دیروقت درمانده است ،همراهم باید خوابیده باشد!
نیمه شب است
تمام پنجرهها خاموشند
غیر از پنجره شاعر
دنیا بهدست تاریكی افتاده
ای آخرین چراغ
خاموش نشو!
حاال و اكنون من بدون آمد و حضور كرونا دوباره خاطرات
را ورق میزنم و میگویم راســت این اســت من گاهی
خودم را سر كار میگذارم تا بیكار نباشم؛ مثل جوانانی
كه درس خواندهاند ،ســربازی رفتهاند اما كار گم شده
اســت و برای فرار از بیكاری ،ادامه تحصیل میدهند و
مدرك جمعآوری میكنند یا در كنج اتاق یا روی نیمكت
تنهایی ،آدامس افسردگی میجوند .من هم گاهی خودم
را سر كار میگذارم تا كسی ســر كارم نگذارد .چون در
چنان اوضاعی خشــم بهجای عقل حــرف میزند كه
پایانش برای من پشیمانی است .همراهم میگوید :اینكه
بدتر اســت .من میگویم :چه چیزی؟ او پاسخ میدهد:
بهتر است فریب بخوری تا اینكه خودت ،خودت را فریب
دهی و كسی را كه دوست نداری به دروغ بگویی دوستت
دارم .من میگویم :به هر حال باید عاشــق بود .او جواب
میدهد :بله ،اما عاشقی دل خوش میخواهد و دل وقتی
خوش است كه شكم سیر باشد .میگویم :من دهها عاشق
میشناسم كه دل خوش دارند ،اما گرسنهاند .او جواب
میدهد :نویســندهای در جایی نوشته بود ،هیچ اتفاقی
برای هیچ ،اتفاق نمیافتد .بنابراین آنها یا خیال میكنند
یا خواب میبینند .من در جواب از قول شاعر میگویم:
عشق چراغی خاموش است
باید آن را روشن كرد
در عین حال
باید احتیاط نیز به خرج داد
وگرنه همین میشود كه میبینید
خانهها یا گرفتار تاریكی میشوند
یا دچار آتشسوزی
همه شعرها از :رسول یونان

در گلخانهاش نگهداری میكند

كاكتوس
100میلیونی

در این روزهای كرونایی ،رود-درههای
تهرانفضاهایكمخطریبرایگردشهای
كوتاهمدت بهحساب میآیند

فرار به دامان
تفرجگاههای بكر 06
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یكی از دالیلی كه مرا به
مجموعهداری كاكتوس
عالقهمند كرد ،تنوع
باالی این گیاه است.
بهطور كلی تنوع در
هر مجموعهای جذاب
است و حرف اول و آخر
را میزند

روايت دومین سلسله ایرانی

بعد از اسالم كه ماجرای بنیانگذار

نفیسه عابدی ،سرآشپز برنامههای
تلویزیونی ،دستور غذاهای جالبی برای
بهبود بیماران كرونایی دارد

ویروسكُشی
با سوپها

08

هادی محمدیان ،كارگردان
انیمیشنهای فیلشاه و شاهزاده رومی
از قصهگويی برای كودكان میگويد

قصههای ایرانی
گنج پنهان ما09 ...

باارادهاش زبانزد است

آهنگرزاده
پادشاه
13
كار یعقوب لیث به اینجا
ختم یافت كه توانست
یك سلسله بزرگ را
پایهگذاری كند .البته
توی ذهنش هم بود كه
برود و خلیفه عباسی را از
تخت پادشاهی به زیر
كشد ،كه عمرش به
دنیا نبود

پریسا خسروتاش ،روانشناس كودك،
از تأثیرات حضور مستمر كودكان در
خانه در روزهای كرونایی میگوید

درمان خانهنشینی
10
كودكان
بررسی زندگی استاد حسین لرزاده،
معمار نامآشنا و برجسته ایرانی در
گفتوگو با دخترش شهناز

حساسیت به
لقمه حالل

12

كتاب گردی

6

پنجشنبه

گل خانه
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در این روزهای كرونایی ،رود-درههای تهران فضاهای
كمخطری برای گردشهای كوتاهمدت بهحساب میآیند

جدیجدی خالق شو

خالقیت جدی
همــه مــا دربــاره خالقیت و
نــوآوری شــنیدهایم ،اینقدر
شنیدهایم و اینقدر دربارهاش
اطالعات ریز و درشــت به ما
دادهانــد كه نمیدانیــم اص ً
ال
یعنی چه .اما بدون شــك یك
نام در حوزه خالقیت و پرورش
ذهن خالق میدرخشد ،ادوارد
دوبونو .او به قدری در این حوزه
خوب كار كرده كه بخشــی از
سیستمهای آموزشی جهان،
كتا بهــا و رو شهایــش را
برای آموزش ذهــن خالق در
مدرســهها اجباری كردهاند.
دكتــری دارد و تحصیلكرده
است و روی مكانیسم فعالیت
ذهن و تفكر بســیار كار كرده.
حتی برخی مفاهیــم را برای
نخســتینبار وارد لغتنامهها
كرده اســت .اگر دوست دارید
ذهن خالقی داشته باشید ،به
كتاب «خالقیت جدی» ادوارد
دوبونو فكر كنیــد؛ كتابی كه
وقتــی آن را میخوانید ،تازه
متوجه میشــوید كتا بهای
دیگری كه در این حوزه وجود
داشتهاند ،ســوءتفاهمی بیش
نبودهاند .درواقــع اگر بتوانید
با رویكــرد دوبونو پیش بروید،
بهراحتــی میتوانید ضرورت
خالقیت و روشهای مهم آن را
یاد بگیرید .دوبونو معتقد است
شوخطبعی ،بزرگترین كاركرد
ذهن اســت ،چراكه به راحتی
و در كســری از ثانیــه ،چند
مفهوم بیربط را بــه هم ربط
داده و نتیجــه جدید و بدیعی
میسازید؛ خالقیت به همین
سادگی است.

چطور به اینجا رسید؟

فرار به دامان
تفرجگاههایبكر

مقصد 8 :رود-دره تهران

تقریبا 10ماه است كه در قرنطینهایم و ماسك و دستكش و مواد
ضدعفونیكننده جزو جداییناپذیر زندگیهایمان شده است .از
اسفندماه پارســال تا همین امروز ،شمار مسافرتها ،جشنها و
مهمانیهایمان به صفر رسیده و دیگر خبری از تفریحات سابق مثل
پرنیانسلطانی
رفتن به سینما و تئاتر یا استخر و باشگاههای ورزشی نیست .اینها
یعنی در این مدت از جسممان به خوبی در مقابل ویروس كرونا
مراقبتكردهایم اما باید در این روزهای خانهنشینی اجباری حواسمان به وضعیت روحمان
هم باشد .گشتوگذارهای كمخطر در فضاهای خلوت شهر میتواند گزینه خوبی برای فرار
از افسردگی در روزهای قرنطینه باشد؛ به شرط اینكه تمام پروتكلهای بهداشتی را رعایت
كرده و با انتخاب گزینههای گردشگری كمخطر ،همزمان از جسم و روحمان مراقبت كنیم.
رو د-درههای پایتخت فضای بكر و معموال خلوتی هستند كه میتوانیم برای گردشهای
نیمروزه در ایام كرونا روی آنها حساب كنیم .اگر برای یك گردش كمخطر حالخوبكن
آمادهاید ،با ما به تفرجگاههای شمال تهران و مناطق روستایی پایتخت بیایید.

اگر تا پیش از این برای رفتن لبآب ،راهی اطراف تهران میشــدید و سر از جاجرود و لواسان و فشم
درمیآوردید ،بد نیست این روزها نگاهی به ظرفیتهای داخل شهر داشته باشید .همین تهران خودمان
در كنار دود و شلوغی و ترافیك ،فضاهای گردشــگری بكری دارد كه اگر درست آنها را بشناسیم ،از
رفتن به دیگر شهرها و روستاها بینیاز میشویم .نمونهاش 8رو د-دره دارآباد ،گالبدره ،دربند ،دركه،
مقصودبیك ،فرحزاد ،كن و ورودآورد در جنوب رشــتهكوه البرز است كه با داشتن فضای باغ مانند و
رودخانه پرآب ،تفرجگاههای بسیار خوب و كمخطری برای این روزهای كرونایی بهحساب میآیند.
توگذار كرونایی را آماده كنید؛ ماسك ،دستكش
فقط قبل از شال و كاله كردن ،حتما ملزومات یك گش 
و مواد ضدعفونیكننده كه نیاز به یادآوری ندارد ،اما یادتان باشد همه خوراكیهای موردنیاز را از خانه
همراه ببرید تا با خرید غذا و تنقالت از بیرون ،ریسك گردش كمخطرتان را باال نبرید.

اسم دارآباد رویش است؛ یعنی جایی كه با دارودرخت آباد شده است .دلیلش هم رودخانهای است
كه از دل این محدوده عبور كرده و باعث شده فضای سبز بینظیری در محدوده شمال شرق تهران
بهوجود بیاید .رودخانه دارآباد كه شــرقیترین رود رشتهكوه توچال اســت ،در سالهای گذاشته
ساماندهی شده و امروزه یكی از فضاهای مناسب گردشگران پایتختنشین بهحساب میآید .برای
همین اگر قصد دارید در این روزهای كرونایی راهی دره دارآباد شوید ،بهتر است برنامهتان را طوری
بچینید كه در ساعتهای شلوغ آخر هفته آنجا نباشید .صبحهای زود بهترین زمان ممكن برای رفتن
به دره دارآباد و لذت بردن از آبشارهای غالك ،چال پونه ،چال مگس ،كبوترخوان و دم اسبی است.
ضمنا این دره زیبا3 ،مسیر متفاوت دارد كه هر كدام از آنها برای یك گروه از مراجعهكنندگان مناسب
است .یكی از این مسیرها كه از بقیه سختتر است ،برای كوهنوردان درنظر گرفتهشده .مسیر دوم
كامال مناسبسازی شده و به نیمكت و سرویس بهداشتی مجهز اســت .برای همین بیشتر حالت
پیكنیك دارد و به درد خانوادهها میخورد .مسیر سوم هم شاید كمی سخت باشد ،اما درنهایت شما
را به منظره بكر و زیبای دره دارآباد میرساند كه ارزش كمی سختی كشیدن را دارد.

دربند و دركه؛ شناخته شدهترینها
رو د-درههای «دربند» و «اوین،دركه» كه نیاز به معرفی ندارند .این رو د-درهها كه درست در شمال
پایتخت واقع شدهاند ،بیشك معروفترین رودخانههای پایتخت بهحساب میآیند كه بیشتر آنها
توگذار و تفریح راهی این رودخانهها
را با مسیرهای كوهنوردیشان میشناسیم .اگر فقط برای گش 
میشوید ،میتوانید در هر كجای مسیر كه خواستید ،خودتان را كنار رودخانه برسانید و ساعتی را لب
آب روان و گوارای ارتفاعات البرز بگذرانید اما اگر قصدتان از رفتن به دربند و دركه ،كوهنوردی هم
هست ،بد نیست بدانید با كمی باال رفتن از مسیر دربند ،به آبشار دوقلو میرسید كه یكی از جاذبههای
گردشگری این محدوده است .پناهگاه «شیرپال» هم جایی است كه میتوانید كمی در آنجا استراحت
ن-دركه هم كه
كرده و دوباره خودتان را به ســطح زمین برســانید .یكی از جاذبههای رودخانه اوی 
درست از كنار زندان اوین عبور میكند ،استخر طبیعی «هفتحوض» است؛ فضایی كه آب بهصورت
پلكانی درآمده و منظره بسیار زیبایی را رقم زده است .همچنین در مسیر دره دركه به سمت پناهگاه
پلنگچال ،جنگلی كوچك به نام «كارا» وجود دارد كه با رفتن به آن میتوانید خودتان را مهمان مناظر
بكر و به یاد ماندنی از جمله آبشارهای زیبای جوزك ،ازغال چال و بند سیاه كرك كنید.

پل«حاجمحمدعلیكنی»
یادگاری از عصر قجر

فرحزاد؛ هم روستا ،هم رود و باغ
رودخانه كن؛ رود 33كیلومتری شمالغرب
برای ســاكنان محدوده غرب تهران ،عالوه بر رو د-دره فرحزاد ،رودخانه كن هم گزینه بســیار خوبی برای یك
گشتوگذار كوتاهمدت بهحساب میآید .این رود بزرگ كه از ارتفاعات شمالغربی تهران سرچشمه میگیرد،
33كیلومتر طول دارد و طوالنیترین مسیل شهر تهران بهحســاب میآید .ضمنا این رودخانه با دبی میانگین
88میلیون مترمكعب در سال ،عنوان پرآبترین رود پایتخت را هم بهخود اختصاص داده است .رود-دره كن كه
تهرانیها آن را با نامهای «رودخانه سولقان» یا «رودخونه بزرگ» هم میشناسند ،از قدیم محل تفریح تهرانیها
بوده و هنوز هم یكی از گزینههای اصلی گردشگری در شهر بهحساب میآید.

یكی از رو د-درههای بكر و زیبای تهران ،رو د-دره فرحزاد است؛ فضایی كه اگر چه روزگاری امنیت كافی
نداشت و در قرق معتادان بود ،اما حاال چند سالی است كه كامال ســاماندهی شده و محیط بكر و امنی
برای یك تفریح كوتاهمدت و چند ساعته بهحســاب میآید .این دره زیبا و سرسبز كه در دامنه جنوب
غربی ارتفاعات البرز قراردارد ،درواقع رودخانه پونك است كه سر راهش از بوستان نهجالبالغه و پردیسان
میگذرد و در پایان به رودخانه كن میریزد .این محیط زیبا و دلپذیر جایی است كه شما را به روستای
فرحزاد میرساند و این امكان را در اختیارتان قرارمیدهد تا عالوه بر گذران ساعاتی خوش در كنار رودخانه
و درختان سرسبز و سر به فلك كشیده ،سری هم به روســتای بكر و زیبای فرحزاد با «چهلپله»های
معروفش بزنید .ضمنا این رو د-دره در باالدست ،مسیر رسیدن به امامزاده داوود(ع) هم هست و این گزینه
هم میتواند در فهرست نقاط گردشگری كمخطر و بكرتان برای روزهای كرونایی قراربگیرد.

راهنما
هر وقت نامی از بناهای تاریخی در تهران بردهمیشود ،احتماال ذهن بیشتر ما به سمت كاخ گلستان و سعدآباد میرود یا نهایتا به چند خانه
قدیمی در محدوده مركزی پایتخت میرسد .درحالیكه در گوشهگوشه تهران آنقدر بناهای تاریخی مختلفی وجود دارد كه بسیاری از ما
ساكنان این شهر چندمیلیوننفری حتی از وجودشان هم بیخبریم؛ نمونهاش پل تاریخی «حاج محمدعلی كنی» كه از عصر قاجار روی
رودخانه كن بنا شده و روزگاری تنها راه ارتباطی روستاهای شمال رودخانه با ده كن بوده .اگر تاكنون اسم این پل هم به گوشتان نخورده
یا اطالعات زیادی درباره آن ندارید ،با ما همراه شوید و به پل آجری و تاریخی شمال غرب تهران بیایید.

پل 90ساله؟

سرگذشت آنتونی رابینز
دربــاره آنتونی رابینز بســیار
شــنید هاید .حتــی برخی از
كسانی كه در حوزه روانشناسی
مثبتگرا در داخل كشــور كار
میكننــد را به اســم آنتونی
رابینزهای ایرانی میشناسند.
اما چنین آدم موفقی ،چطور به
این مرتبه رسیده است؟ شاید
بد نباشد به جای آموزههایش،
یكبــار نیــز زندگینامــهاش
را بخوانیــد و درك كنیــد كه
چطور به اینجا و این شــهرت
و موفقیت رســیده .در زندگی
این فرد ،نكتههای بسیار جالبی
مشــاهده خواهید كــرد .او از
همان نوجوانی درگیر موفقیت،
سخنرانی و توسعه فردی بوده
و شكستهای ســنگینی هم
خورده است .اضافهوزن زیادی
هم داشــته و در یــك آلونك
زندگــی میكرده .امــا كمكم
پیش رفته و به موفقیت باالیی
رسیده است .نكته جالب اینكه
خود نیــز مصداقــی از همان
حرفهایی اســت كه میزند؛
موفقیــت خالــص .كتــاب را
مایكل بولداك نوشته و هومن
مجردزاده كرمانی به فارســی
برگردان كرده است .بولداك از
شاگردان رابینز بوده و زندگی
خودش نیز با آموزههای او تغییر
كرده اســت .یكــی از بهترین
نكتههایی كه رابینز میگوید،
تفكر خالق است .از نگاه او تفكر
یعنی فرآیند ســؤال و جواب و
تفكر مثبــت یعنی ســؤال و
جوابهای مثبت .پس همیشه
باید سؤالهای مثبت از خودتان
بپرسید و بسیار هم مصر باشید
كه جوابش را بگیرید.

دارآباد؛ جایی كه پر از دا رودرخت است!

اینطور كه قدیمیترهای محله كن و حتی مسئوالن شهری شمالغرب تهران میگویند ،پل تاریخی كن یادگار سالهای
پایانی حكومت قاجار است و از آن زمان روی این رودخانه قرار داشتهاست اما روی قطعه سنگی كه روی پل قرار دارد،
سال ساخت پل1312 ،عنوان شده است؛ یعنی حدودا 90سال پیش و در زمان حكومت پهلوی اول .به هر حال چه این
پل اواخر دوره قاجار ساخته شده باشد ،چه اوایل دوره پهلوی ،حدود یك قرن قدمت دارد و یكی از
جاذبههای گردشگری شمالغرب تهران بهحساب میآید.
ضمن اینكه این پل بهگفته تهرانشناسان و
كارشناسان میراث فرهنگی ،تنها پل قدیمی
باقیمانده در تهران است كه سازه آجری
دارد.

راهی برای تردد مسافران و زائران

ساخت این پل آجری جدا از اینكه خیال مردم روستاهای كن را برای رفتن از اینطرف به
آنطرف رودخانه راحت كرد ،باعث شد مسافران و زائران امامزاده داوود(ع) هم با آسایش و
راحتی بیشتری در این محدوده تردد كنند .آن زمان مردم برای سفر به سمت روستای امامزاده
داوود(ع) ،با قاطر و بار زیاد سفر میكردند و به همین دلیل گذر از رودخانه پرآب كن واقعا
سخت و طاقتفرسا بود .زمانی كه این پل ساخته شد ،زائران امامزاده داوود(ع) هم به راحتی از
این پل آجری عبور كرده و بهطور كلی تردد در محدوده
كن شكل دیگری بهخودش گرفت.

اگر برای دیدن پل تاریخی كن گذرتان به این محدوده افتاد،
میتوانید از روستاهای بكر و زیبای كن سولقان هم دیدن كنید؛
روستاهایی كه هركدام دیدنیهای خاص خودشان را دارند و
اتفاقا در این روزهای كرونایی ،تفریحات كمخطری بهحساب
میآیند .فقط تجهیزات گش 
توگذار كوتاهمدت در روزگار كرونا
را فراموش نكنید؛ ماسك ،دستكش و مواد ضدعفونیكننده!
روستای سنگان

این روستا كه یكی از محلههای ییالقی محله كن به شمار
میرود ،فضای بسیار خوب و خلوتی برای كوهپیمایی است.
در نزدیكی این روستا آبشاری به نام «رندان» هم وجود دارد
كه در این وقت سال بهطور كلی یخ میزند و بسیار زیباست.

حاج محمدعلی
كه بود؟

روی ســنگ كوچك روی
پل نوشــته شــده مرحوم
«حاجی محمدعلی محمدی
كنی» این پل آجری را در ســال
1312شمســی بنا كرده و آن را
وقــف اهالی روســتای كن كرده
اســت اما اینكه حاج محمدعلی كنی
كه بود و چرا این پل را ســاخت ،سؤالی
است كه جواب آن دســت قدیمیترهای
روستای كن است .اینطور كه ریشسپیدان
روســتای كن ســابق و محله كن امروز از
پدرهــا و پدربزرگهایشــان نقلمیكنند،
سالهای سال پیش رودخانه پرآب كن بین
روستاهای شــمال رودخانه با دِهی كه در
جنوب رودخانه قرارداشــت ،فاصله انداخته
بود و اهالی این روســتاها امــكان تردد به
اینطرف و آنطرف رودخانه را نداشــتند.
حدود ســال 1290هجری شمسی ،اهالی
این روستاها پلی روی رودخانه كن ساختند،
اما بهخاطر وقوع سیلهای زیاد و باال آمدن
آب رودخانه خراب شــد .بعــد از این اتفاق
«حاج محمدعلی» كه یكــی از متموالن و
خیران روستای كن بود ،تصمیم گرفت پلی
آجری روی رودخانه كن بسازد تا مقاومت و
استحكام بیشتری داشــته باشد .همین هم
شــد و این پل آجری كه مرحوم محمدعلی
كنی آن را وقف اهالی روســتای كن كرد ،تا
سالهای سال تنها راه ارتباطی روستاهای
شمال رودخانه با ده كن بود.

روستاهای زیبا و بكر
كنسولقان

روستای واریش

سازه مستحكمكن

رودخانه كن از گذشته تا به امروز همواره به پرآب بودنش شهره بوده .تا جایی كه همین
امروز هم بهعنوان پرآبترین رودخانه پایتخت شناخته میشود .تا به امروز این رودخانه
چند باری هم طغیان كرده و تبدیل به سیل شده ،اما پل آجری محله كن هنوز هم برقرار
و استوار است .اگر چه در سیل سال گذشته بخشهایی از قدیمیترین پل آجری تهران
دچار آسیب شد ،اما سازه مستحكم كن هنوز هم به قوت خودش باقی است و شهرداری
تهران مرمت این پل را آغاز كردهاست .در كن داســتان جالبی درباره استحكام این پل
تعریف میكنند .میگویند یكبار سیلی آمد كه خرابیهای زیادی به بار آورد .تا جایی
كه یك مینیبوس روستا سر از جاده قم درآورد! اما پل آجری سر جایش باقی ماند .بهنظر
میرسد یادگار حاج محمدعلی مستحكمتر از این حرفهاست و بعد از مرمت دوباره ،با
همان شكوه و زیبایی قبل در شمالغرب تهران پذیرای گردشگران خواهد بود.

ثبت در سال

1397

پل تاریخی كن در سال 1397به ثبت ملی رسید؛ یعنی دقیقا یك
سال قبل از اینكه سیل ویرانگر رودخانه كن ،بخشهایی از آن را از بین
ببرد11 .تیرماه سال  ،1397سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی
و گردشــگری اثر فرهنگی و تاریخی پل كن را با شماره 31927در
فهرست آثار ملی به ثبت رساند .این پل زیبا و منحصربهفرد پایتخت
در منطقه 5تهران ،محدوده كن ،محله بهاران ،ابتدای جاده سولقان،
بعد از پل فلزی ،انتهای خیابان پل آجری قــراردارد و یكی از نقاط
گردشگری شهر تهران بهحساب میآید.

این هم یكی دیگر از روســتاهای معروف محله كن است
كه بهتر اســت دیدن از آنجا را به فصل گرم سال موكول
كنید .چون جاذبه اصلی این روستا در كنار منظره بكری
كه دارد ،چشمهاش است كه بهتر است در بهار و تابستان
از آن دیدن كنید.
روستای وردیج

به این روســتای زیبای محله كن ،قلمرو آدمهای سنگی
هم میگویند .چون در آن ســنگهایی وجود دارد كه با
تراشههایی به شكل صورت انسان درآمدهاند! عالوه بر این
روستای وردیج دارای آبشار زیبایی به نام «لت مال» است
كه بهتنهایی میتواند جذب گردشگر كند.

پنجشنبه
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مرد چندمیلیارد تومانی

گفتوگو با كلكسیونری كه گلهای كمیاب و زینتی را در
گلخانهاش نگهداری میكند

كاكتوس100میلیونی
بهنامسلطانی برای رســیدن به بزرگترین مجموعه كاكتوسهای كمیاب در ایران باید از
پیچوخمهای شهرهای كوچك اطراف كرج بگذریم تا به گلخانه پروپیمان
مهرداد ارمگان برســیم؛ مجموعهدار با ذوقی كه حدود 50سال از عمرش را
صرف جمعآوری گونههای مختلف گیاهی كرده تا مجموعه متنوع و كمنظیر كاكتوسها را سر و شكل
بدهد .انبوه كاكتوسهای بعضا نایاب مثل قطعات پازل كنارهم چیده شدهاند و تماشای 3هزار گونه
كاكتوس در یك گلخانه هوش را از سر هر بینندهای میبرد .مهرداد ارمگان گاهی دراین گلخانه با
كاكتوسها صحبت و گاهی آنها را نوازش میكند .او میگوید از پنجدهه قبل و همزمان با شروع ورزش،
نخستین كاكتوسها را جمع كرده و در این سالهای طوالنی ،جسم و روحش را توأمان جال داده است.

بذر مجموعهداری
جمعآوری كاكتوس در ابتدای دهه 50بیشتر شبیه یك ماموریت غیرممكن بود ،چراكه در آن سالها كاكتوس یكی از ناشناختهترین
گونههای گیاهی بود و كمتر كسی برای خرید یك گلدان كاكتوس به صرافت میافتاد .مهرداد ارمگان درست در همان روزها و با خرید
یك «اچینوبسیس» وارد دنیای رنگی كاكتوسها شد .او میگوید جمعآوری كاكتوس در آن سالها یكی از سختترین كارهایی بود
كه به سرانجام رساند؛ «كاكتوس در آن سالها ،كمیاب و گرانقیمت بود .آن موقع بذر كاكتوس فقط از آلمان وارد میشد ،اما حاال
این گیاه طرفداران زیادی پیدا كرده و بیشتر كشورهای دنیا صاحب بذر شدهاند ».كاكتوسها را میتوان جزو گونههای شگفتانگیز
گیاهی دانست كه بالغ بر 50هزار گونه دارد و نوع دفرمه و ابلق آن ،تنوع گونهها را بیشتر میكند .كلكسیونر كرجی ،تنوع گیاهی
كاكتوس را با هیچ گیاه دیگری قابل قیاس نمیداند؛ «یكی از دالیلی كه مرا به مجموعهداری كاكتوس عالقهمند كرد ،تنوع باالی این
گیاه است .بهطور كلی تنوع در هر مجموعهای جذاب است و حرف اول و آخر را میزند».

راهنما
چند نكته درباره نگهداری كاكتوس

نور ،خاك ،آبیاری

كاكتوس گیاه سازگاری اســت و با رعایت چند نكته ساده
میتوانید از این گونه گیاهــی در آپارتمان نگهداری كنید.
برخی كاكتوسها به تصفیه هــوای خانه كمك میكنند و
برخی دیگر با ظاهر زیبایی كه دارند به خانه شــما رنگ و
لعاب میدهند .با رعایت این چند نكته میتوانید نگهداری از
كاكتوس را در خانه یا محل كار تجربه كنید.

برای جلوگیری از زخمیشدن دست ،گل كاكتوس را با یك
ورق روزنامه كه چند الیه شده جابهجا كنید و برای ریختن
خاك در گلدان هم بهتر است از یك برگ كاغذ استفاده شود.

صبر ایوب دارم
آریو كارپوسهــا را میتوان باارزشترین گونه گیاهــی مجموعه مهرداد ارمگان
دانست؛ گلهایی كه شاخ و برگ آنچنانی ندارند و در نگاه اول چندان باارزش به نظر
نمیرسند اما جزو خاصترین گونههای گیاهی بهشمار میروند و قیمت برخی از
آنها سرسامآور است .مجموعهدار كرجی كاشت بذر آریو كارپوسهایش كه عمر
برخی از آنها به 45سال رسیده را نوعی سرمایهگذاری هم میداند؛ «قیمت یكی از
گونههای آریو كارپوسهای من دستكم 100میلیون تومان است ،اما برای رشد آن
باید صبر ایوب داشته باشید .در این مجموعه كاكتوسهای  50و 70میلیون تومانی
هم دارم كه قیمت آنها براساس سنشان تعیین میشود .برخی از این گلدانهایی
كه میبینید سالی یك یا دو سانتیمتر رشد میكنند و به همین دلیل با قیمتهای
گزاف خرید و فروش میشوند ».آنطور كه مجموعهدار كرجی میگوید نگهداری
كاكتوس جای وسیع میخواهد و بهدلیل نداشتن جای ثابت ،تاكنون چندینبار
برای فروش كاكتوسها به صرافت افتاده ،اما حاال همه آنها را در این گلخانه كه به
یكی از دوستانش تعلق دارد نگهداری میكند.

طی 50سال اخیر گونههای گیاهی از كشورهای مختلف وارد ایران شدهاند و دست بر قضا در ردیف محبوبترین گیاهان آپارتمانی قرار
گرفتهاند .فرآیند ایرانیزه شدن نام برخی از این گیاهان هم در نوع خودش جالب است و ایرانیها به فراخور زمان و شمایل آنها ،نامهای
عجیب و بعضا بامسمایی برایشان انتخاب كردهاند .مثل گیاه محبوب سانسوریا كه در زبان انگلیسی بهعنوان زبان مادرزن هم شناخته
میشود اما در ایران نام زبان مادرشوهر را روی آن گذاشتهاند یا گل صدتومانی كه داستان نامگذاری آن به دوره قاجار بر میگردد .به
همین دلیل آشنایی با گونههای عجیب گیاهی و نامهای ایرانی آنها خالی از لطف نیست.

ابوباران
«استان درعا ،هممرز با اسرائیل
اســت و پــادگان و پایگاههای
نظامــی زیــادی دارد .بــرای
همین ،موقعیتهای جغرافیایی
مصنوعی هم ساختهاند؛ كو هها
و تلهایــی كــه در دل آنهــا
تونل و راههای مخفی درســت
كردهاند .شــبی ،من و ابوحامد
و دانیال از این تونلها و ایســت
و بازرســیهایش رد شدیم .من
نمیدانســتم كجا قرار اســت
برویــم ،اما ابوحامــد ،كارتی را
كه همراه داشــت بــه مأموران
لبنانی نشان داد و آنها به ما اجازه
عبور دادند تا اینكــه به منطقه
تاریكی رسیدیم و ماشین را نگه
داشتیم .به محض پیاده شدن،
یك نفر جلو آمد و با من دســت
داد و گفت :چطوری جوان؟ در
تاریكی شب نتوانستم چهرهاش
را تشــخیص دهم ،اما وقتی با
ابوحامد به داخل یــك اتاقك
رفتنــد ،دانیال به مــن گفت:
فهمیدی آن مرد كه بود؟ حاج
قاسم بود » ...بله ،قصه آن جوان
را در كتاب «ابوباران» میتوانید
مطالعه كنید؛ كتابی كه مهرماه
امسال رونمایی شده و حاال دارد
چاپ ششم را هم تجربه میكند.
آن جوان ،مصطفی نجیب ،مدافع
حرم افغانســتانی بود كه حاال
كتابش ،خاطراتــی ناب و كمتر
شنیده شــده از روزگار سوریه
دارد .كتاب را زهرا سادات ثابتی
نوشته اســت؛ كتابی كه درباره
جانشــین فرمانده و بنیانگذار
تیپ فاطمیون اســت؛ تیپی كه
شیعیان افغانستانی ایجاد كردند
تا مقابل داعش بایستد.

برای نوجوانان

قهر و آشتی

پائونیا

گل صدتومانی

این گیاه در كشور چین میروید و بهواســطه طرفداران بیشماری كه دارد لقب گل
امپراتور را به آن دادهاند .اما ماجرای انتخاب نام ایرانی آن حكایت نسبتا مفصلی دارد.
ماجرا از این قرار است كه فردی به نام جورج پترویا در یكی از سفرهایش به فرنگ ،پیاز
گلی را به همراه خود به ایران آورد و در كاخ مظفرالدین شاه كاشت .وقتی این گل رشد
كرد ،مظفرالدین شاه تحتتأثیر زیبایی آن قرار گرفت و به كسی كه این گل را كاشته
بود  ۱۰۰تومان هدیه داد .در دوران قاجار  ۱۰۰تومان مبلغ بسیار زیادی بود و به همین
دلیل نام صدتومانی روی این گل ماند .نكته جالب در مورد گل صدتومانی این است كه
عمر آن معموالً به ۵۰سال میرسد .برگهای این گل در زمستان از بین میروند و در
فصل بهار دوباره سبز میشوند.

در فصول پاییز و زمستان ،یك مرتبه به خاك كود اضافه
كنید .كود مخصوص كاكتوس در گلفروشیها موجود است.

تابستان برای پیوند و قلمهزدن كاكتوسها فصل مناسبی
است .اكثر كاكتوسها در تابستان گل میدهند و در این فصل
با گردهافشانی میتوانید از آنها بذر تهیه كنید.

بخشی از گلخانه به جایی برای كاشت بذر و پرورش كاكتوس اختصاص داده شده و
بخشی دیگر محل نگهداری كاكتوسهای رشدیافته است اما قسمت شمالی گلخانه
توجه هر تازهواردی را جلب میكند ،چراكه مجموعه مهرداد ارمگان بعد از چندینبار
جابهجایی ،اینجا آرام گرفتهاند و به زینت گلخانه بدل شدهاند .او از معدود مجموع هداران
كاكتوس است كه در زمینه تهیه بذر به خوكفایی رسیده و به جای وارد كردن بذر از
كشورهای مختلف ،در همین گلخانه بهاصطالح «خزانهكاری» میكند؛ «این مجموعه
شامل10هزار دسته گلدان است ،اما تنوع گونههای كاكتوس به حدی باالست كه هنوز
دنبال گونههای جدید هستم .قیمت برخی از كاكتوسها ارزان نیست .بارها پیش آمده
كه برای خرید وسایل شخصی پول كنار گذاشتهام ،اما در نهایت آنها را صرف خرید
كاكتوسهای جدید كردهام .وقتی پراید 4میلیون تومان قیمت داشت ،یك گونه از
آریو كارپوس را كه از ژاپن آمده بود به  4/5میلیون تومان خریدم».

مجموعهدار كرجی بذر بسیاری از گونههای كمیاب
كاكتوس را برای نخستین بار كاشــته و در این كار
تبحر خاصی دارد .مثل آریو كارپوسهایی كه برای
نخستین بار بذر آنها را در ایران كاشت و حاال70گونه
از این گیــاه را در مجموعهاش نگهــداری میكند.
ارمگان ،پرورش كاكتوس را بــرای خودش فراتر از
یك شغل میداند و میگوید در70سالگی دغدغهای
جز همنشینی با گلهایش ندارد؛ «خیلیها از من
میپرسند چگونه میشود پیش گلها نشست و با
آنها حرف زد .كسی كه با گل محرم شود میتواند با
آن ارتباط برقرار كند .اگر كسی به من بگوید گلدانش
رشد نمیكند نخستین سؤالی كه میپرسم این است
كه با آن ارتباط هم برقرار میكند یا نه؟ گیاه هم مثل
هر موجود زندهای به توجه نیاز دارد .من خیلی اوقات
با این گلهایی كه میبینید حرف میزنم و بهگفته
دوستانم گلهای این گلخانه طراوت بیشتری دارند».
بزرگترین اچینوهای ایران كه بهتنهایی قابل حمل
نیستند در بهترین جای گلخانه آرام گرفتهاند و آریو
كارپوسهای كمیاب هــم ارزش افزوده مجموعه
مهرداد ارمگان بهشــمار میروند اما او آینده چنین
مجموعه با ارزشی را مبهم میداند؛ «ما مجموعهداران
زیادی داشتیم كه رفتند و گلخانهشان هم بعد از آنها
رفت .این سرنوشت محتوم مجموعههایی است كه
از جانب هیچ سازمان و ارگانی حمایت نمیشوند،
درحالیكه میشــود مثل بســیاری از كشورهای
جهان ،مجموعههایی از این دست را در معرض دید
عموم قرار داد و حتی برای آنها ورودی تعیین كرد».

این گل زیبا ،همانطور كه از نامش پیداست بسیار حساس
اســت و برگهای آن به محض تماس دست ،یكییكی
به هم میچسبند و بهاصطالح قهر میكنند .مكانیسم
جمعشدن برگهای این گل بسیار جالب و علمی است.
گل قهر و آشتی هنگامی كه در معرض تماس دست یا
هر محرك دیگری قرار میگیرد ،آب را از ســلولهای
برگها خارج كرده و به ســاقه میبرد و به همین دلیل
برگها شادابی خود را از دست میدهند و جمع میشوند.
فرایند جمع شدن برگها در چند لحظه انجام میشود،
اما آشتیكردن یا بازشــدن دوباره آنها چنددقیقه زمان
میبرد ،چراكه گیاه باید آب جمع شــده در سلولها را
دوباره به برگها برگرداند .یادتان باشد كه درصورت باز و
بستهشدن بیش از حد ،برگها ،عوامل محرك حساسیت
خود را از دست میدهند و آسیب میبینند.

كاكتوس طی فصل رشد به آبیاری بیشتری نیاز دارد .این
گیاه در فصل استراحت خود تنها چند هفته یكبار به آبیاری
نیاز دارد .برای اطمینان از خشكی خاك یك خالل دندان را
با احتیاط در خاك فرو كنید ،اگر خالل دندان نمناك شد،
یكی دو روز دیگر صبر كنید.

یادتان باشد كه آبیاری بیش از حد موجب پوسیدگی ساقه
و ریشه گیاه میشــود و هنگامی كه ریشه كاكتوس بپوسد
یا حتی پوسیدگی آن شروع شــود  ،دیگر نمیتوان گیاه را
نجات داد.

خرید گلدان با پول پراید

تنها با گلها

چطوری جوان؟

میموزا پودیكا

پس از تعویض گلدان ،مراقبت از كاكتوس سادهترین كار
ممكن است ،اما فراموش نكنید كه كاكتوس 2فصل دارد؛
فصل رشد در بهار و تابستان و فصل اســتراحت در پاییز و
زمستان.

مراقب باشید كه كاكتوس را زیر نور مستقیم آفتاب قرار
ندهید .در فصل رشد كاكتوس ،دمای  32تا 38درجه برای
این گیاه كافی است و بهترین دما در فصل استراحت بین  7تا
12درجه سانتیگراد است.

اغراق نیســت اگر مهرداد ارمــگان را پدر
كاكتوس ایران بدانیم ،چراكه بذر بیشــتر
كاكتوسها و بسیاری از گلهایی كه در ایران
رشد كردند و تكثیر شدند را برای نخستین
بار وارد كشور كرده و به قول خودش خاك
كار گلخانهداری و مجموعهداری را خورده
است .ارزش مجموعه ارمگان وقتی دوچندان
میشود كه بدانیم رشــد كاكتوس به این
آسانی هم نیست و در برخی موارد چنددهه
زمان میبرد .او رشــد دیرهنگام بیشــتر
گونههای كاكتوس را خاصیــت این گیاه
میداند؛ «هر چیز خاصــی كه در طبیعت
كم تولید میشود كمیاب است .كاكتوس
هم از ایــن قانون پیروی میكنــد .در این
گلخانه «اولدمن» یا همان پیرمرد را داریم
كه عمرش به 20سال میرسد .عمر این گیاه
60سال تخمین زده میشود و تا 3متر رشد
میكند .گل«اچینو» داریم كه 45سال سن
دارد و از نسل اول كاكتوسهایی است كه
جمعآوری كردم .آریو كارپوسهای ما بین
25تا 30سال عمر دارند و در این سالهای
طوالنی مثل فرزند از آنها مراقبت كردهام».
آنطور كه مجموعهدار كرجی میگوید در
این 50ســال ،بارها جابهجا شده و برخی
از كاكتوسهایی كه مثــل اچینوها و آریو
كارپوسها را با خودش حمل كرده ،حاال به
تكهای از وجودش بدل شدهاند.

نامهای جالب
برای گونههای عجیب گیاهی

قبــل از هر چیز یادتان باشــد كه خاك گیــاه كاكتوس
مخصوص است و از هر خاكی برای تعویض گلدان استفاده
نكنید .خاك مناسب كاكتوس را میتوانید از گلفروشیها
تهیه كنید و در غیر این صورت تركیب خاك و كمی شن و
ماسه برای گلدان شما مناسب است.

كاكتوسها به نور فراوان نیاز دارند .بنابراین بهتر اســت
گلدان را پشت پنجرههای رو به آفتاب قرار دهید .استفاده از
نور چراغ ارزش چندانی ندارد.

كاكتوس 45ساله

عكس :اميررستمی

باركد را اسكن كنيد و
ويديوی اين گفتوگو
را ببينيد

مجموعه كاكتوسهای مهرداد ارمگان برای عالقهمندان
به گل و گیاه و همه كســانی كه در ایــن زمینه تحقیق و
پژوهش میكنند یك گنجینه گرانبهاســت ،اما آنطور كه
باید مورد توجه محققان قرار نگرفته اســت .مجموعهدار
كرجی به همیــن دلیل تاكنون چندبار تا آســتانه فروش
مجموعهاش پیش رفته ،اما دلبســتگیاش به كاكتوسها
در حدی اســت كه جدایی از آنهــا را غیرممكن میداند؛
«وقتی تصمیم گرفتم عطای مجموعهداری كاكتوس را به
لقایش ببخشم3 ،میلیارد تومان روی آن قیمت گذاشتم،
اما مذاكرات به مرحله نهایی نرسید .در بیشتر كشورهای
دنیا به مجموعهدارها كه نگهبانهای میراث ملی بهشمار
میروند كمك میكنند ،اما در كشــور مــا هیچ حمایتی
صورت نمیگیرد .مجموعهداری كاكتوس كار بدی نیست،
اما جوانها تصور نكنند كه میشــود یــك گل را مثال به
100هزار تومان خرید و چنــد روز بعد به 200هزار تومان
فروخت .مجموعهداری كاكتوس درآمد آنچنانی ندارد ،اما
مملو از عشق است .شما با همه این گلها میتوانید ارتباط
برقرار كنید و از همنشینی با آنها لذت ببرید».

كتاب گردی

افوربیا

جون من یك برگ

این گیاه بیبرگ را با نامهای عجیب دیگری مثل درخت
مداد ،چوب در آتش یا شیرپوش هم میشناسند .دلیل
این نام عجیب بیبرگی این گیاه اســت كه آن را شبیه
یك ســاقه بدون برگ یا یك كاكتوس بدون خار كرده
اســت .عجیبترین نكته در مورد گیاه «جون من یك
برگ» این است كه قابلیت تبدیلشدن به بنزین را دارد
و حتی میتوان برای تولید نفت از آن اســتفاده كرد .به
همین دلیل ملوین كالوین ،شیمیدان معروف آمریكایی
پیشنهاد بهرهبرداری از این گیاه برای تولید نفت را داده
اســت .كالوین تخمین زده كه در هر هكتار از این گیاه
میتوان بین  10تا 50بشكه نفت استخراج كرد .عدهای
دیگر هم میگوینــد از این گیاه میتــوان برای تولید
الستیك اســتفاده كرد .این گونه گیاهی در آفریقا به
وفور یافت میشود و در ایران هم طرفداران زیادی دارد.

سانسوریا

زبان مادرشوهر

یكی از گیاهان آپارتمانی زیبا كه به زبان مادرشــوهر معرف شده سانسوریا نام دارد،
اما ماجرای انتخاب نام ایرانی برای این گیاه پرطرفدار در نوع خودش جالب است .این
گیاه در انگلیسی به زبان مادرزن ( )Mother- in- law's tongueشناخته میشود اما
در منابع فارسی بهواسطه برگهای كشیده و نوك تیزی كه دارد به آن زبان مادرشوهر
میگویند .از حواشی پیرامون سانسوریا كه بگذریم باید از آن بهعنوان یكی از مفیدترین
گیاهان آپارتمانی نام برد ،چراكه هوای داخل خانه را تصفیه میكند و با فراهم كردن
شــرایط حداقلی بهراحتی میتوان از آن نگهــداری كرد .این گیــاه در برابر كمآبی
بسیار مقاوم است و با حداقل آبیاری و نور كم رشد میكند .ارتفاع این گیاه گاهی به
140سانتیمتر هم میرسد و نوع ابلق آن در ایران طرفداران زیادی پیدا كرده است.

آشناییباسازمانمللمتحد
در خبرهــای روزانــه یكــی از
بیشترین واژههایی كه میشنویم،
ســازمان ملل متحد است .شاید
بــرای نوجوانان ایــن واژه كمی
ســخت باشــد یا اینكه والدین
عالقهمند باشند به آنها اطالعاتی
در اینباره بدهند ،اما خودشــان
هم دربارهاش كــم بدانند .در این
صورت بهترین گزینــه میتواند
معرفی كتابی به این منظور باشد
كه در دل خودش75 ،پرســش
معمــول دربــاره ســازمان ملل
را جــواب داده؛ آنهم بــه زبان
نوجوانان .این كتــاب تاریخچه،
اهداف و اركان این نهاد بینالمللی
را بررســی كرده است و نوجوانان
درصــورت خوانــش كتــاب ،به
آگاهی كاملی دربارهاش خواهند
رســید .كتــاب را ســیدمهدی
سیدناصری ،پژوهشــگر حقوق
بینالملل ،نگارش كرده اســت.
نویســنده درباره این كتاب گفته
اســت« :بدون شــك ســازمان
ملل متحــد یكــی از مهمترین
سازما نهای بینالمللی در عصر
حاضر اســت كه در حل و فصل
و مهــار بحرانهــای بینالمللی
نقش انكارناپذیــری دارد .آگاهی
از چگونگی تشكیل ،نحوه عملكرد
و وظایف ســازمان ملل و اركان و
سازما نهای وابســته آن بسیار
ضروری اســت .امروزه در تمامی
بحرا نهای بینالمللی ،جنگها
و اختالفات میان كشورها و حتی
بحرانهای داخلی نام سازمان ملل
متحد و سازمانهای وابسته به آن
را از اخبار و رســانههای مختلف
میشــنویم» .بــرای نوجوانانی
كه عالقهمند یهای سیاســی و
بینالمللی دارند بهنظر میرســد
كه كتاب جالبی باشد.

فیلمگردی
ماجراهای برج

  اسپاگتی در هشتدقیقه
همین چند وقت پیش بود كه
شبكه آی فیلم ،فیلم اسپاگتی
در هشتدقیقه را پخش كرد.
همین بهانهای شــد تا دوباره
به این فیلــم بپردازیم .اگر هم
از تماشــای آن جاماندهایــد،
در پلتفــرم تلوبیون یــا دیگر
پلتفرمها میتوانید آن را تماشا
كنید .فیلــم را رامبــد جوان
كارگردانی كرده است و مربوط
به روزگار جوانی اوست؛ .1384
نویسندگان آن نیز خود جوان
و محمود طالبیــان بودهاند .با
بازی آكتورهایــی چون رامبد
جوان ،ســارا خوئینیها ،آتیال
پســیانی ،افســانه چهرهآزاد،
حسین محباهری و . ...زمان
خودش هم فروش گیشه بدی
نداشت .این فیلم نوددقیقهای،
درباره پــدرام آرام ،وكیل پایه
یك دادگســتری اســت كه با
دختر ششسالهاش به نام تكتا
در یك برج 21طبقهای زندگی
میكند .او آدمی بینظم است
و گاهی هم روزهــای هفته را
اشتباه میگیرد .در همسایگی
آنها گلشید 30ساله با پسرش
مانی ،بهصــورت موقت طبقه
باالیی آنها را اجــاره میكنند.
گلشــید قصد دارد بــه آلمان
مهاجــرت كند .اما گلشــید با
یك ماجرای كالهبرداری هم
روبهرو شــده و همین امر او را
به پدرام كه وكیل است ،پیوند
میزند و فیلم با ارتباط این دو
خانواده دنبال میشود.
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شماره 105

نفیسه عابدی ،سرآشپز برنامههای
تلویزیونی ،دستور غذاهای جالبی برای
بهبود بیماران كرونایی دارد

ویروسكُشی
با سوپها
سحرغفوری

نام و چهر هاش برای آن دسته از افرادی كه برنامههای آشپزی
شبكههای مختلف سیما را دنبال میكنند ،آشناست .البته
شهرت این آشپز جوان و خالق به این برنامهها ختم نمیشود
و او از بالگرهای معروف و پرطرفدار در فضای مجازی است.
تشــویق پدر و مادرش در دوران نوجوانی موجب شده تا از
۱۸سالگی در كنار تحصیل به سراغ مجلههای آشپزی رفته
و از هر فرصتی برای یادگیری استفاده
كند .نفیسه عابدی از ۶سال پیش
فعالیت در فضــای مجازی را
آغاز كرد و كمكم با خالقیتها
و هنــری كــه از خــودش
بهنمایش گذاشــت ،توانست
در اینســتاگرام برای خودش
محبوبیتی كســب كند .شعار
این بانوی ۳۷ساله در صفحه
یاش كه بیش از
مجــاز 
 ۵۰۰هزار دنبا لكننده
دارد ایــن اســت؛
«تركیبی از مدرنیته،
ســنت و انــرژی به
توان حس خوب ».او
بهتازگی در برنامههای
آشپز یاش آموزش
پخت ســو پهای
مقوی را برای بهبود
بیماران كرونایی در
منزل میدهد كه
مورد استقبال قرار
گرفته است .با ما
همراه باشید تا با
طرز پخت 4سوپ
خوشمزه و مقوی
آشنا شویم.

سوپ بلدرچین

ابتدا بلدرچینها را بهصورت درسته بشویید؛
طرز تهیه یعنی داخل شكم آن را خالی كنید و بشویید.
ترهفرنگی یا پیاز را بهصورت نگینی خرد كنید
و داخل قابلمهای با مقداری روغن تفت بدهید .سپس بلدرچینها را
به آن اضافه كرده و مجددا تفت بدهید .نمك و فلفل سیاه و زردچوبه
را به آن اضافه كنید .داخل قابلمه آب بریزید .زمانی كه آب جوش
آمد ،شعله را كم كنید و اجازه بدهید به آرامی بپزند .كف روی آب
بلدرچینها را بردارید .زمانی كه نیمپز شد هویج و سیبزمینی را
نگینی خردكرده و به بلدرچینها اضافه كنید .گوجهفرنگی ،جوی
پرك ،همراه با عصاره آبمرغ یا گوشت را هم بهاضافه سبزیهای
خردشده به سوپ اضافه كنید .كره ،سیر ،نمك و فلفل را هم افزوده
و برای مدت یك ســاعت زمان بدهید تا ســوپ كامال پخته شود.
زمانی كه بلدرچینها پختند آن را از ســوپ خارج و گوشتهای
آن را جدا كنید و داخل قابلمه بریزید .یك نكته اینكه در دســتور
پخت ما ،این سوپ را با گوشتكوببرقی میكس میكنیم ولی شما
میتوانید میكس نشده هم سرو كنید .چاشنی این سوپ لیموترش
اســت .میتوانید آن را با لیمویتازه میل كنید .در انتها میتوانید
از چند تكه نان تســت مزهدارشــده برای تزئین و سرو بهتر سوپ
استفاده كنید.

این همان سوپی است كه برای بیماران بهویژه مبتالیان به كرونا پیشنهاد میشود .شما هم اگر
خدایی نكرده در خانواده یا اطرافیان كســی مبتال به كرونا داشتید ،بهتر است برای او یك سوپ
بلدرچین درست كنید .البته این سوپ فقط مختص این بیماران نیست ولی یكی از مقویترین
سوپهایی است كه باعث باالرفتن سیستم ایمنی بدن میشود .عابدی در اینباره میگوید« :اگر
خاطرتان باشد از گذشته برای كودكان با توان جســمانی ضعیف ،سالمندان یا كسانی كه عمل
جراحی داشتند پیشنهاد خوردن بلدرچین میدادند زیرا این خوراك طبعگرمی داشته و موجب
تقویت قوای بدن میشود .نگران طعم آن هم نباشید زیرا خیلی با مرغ فرق ندارد و با چاشنیهایی
كه به آن اضافه میكنیم خوشمزهتر هم میشود».

مواد الزم

  بلدرچین ۲ :عدد
  سیب زمینی و هویج (هركدام)۲ :عدد
  ترهفرنگی :یك بوته
  جو پرك :یكدوم پیمانه
  سبزی سوپ تازه :به مقدار الزم
  گوجهفرنگی پورهشده۴ :عدد

  جعفری خردشده ۲ :قاشق غذاخوری
  كره یا روغن ۲۵۰ :گرم
  سیر ۲ :حبه
  زنجبیل :یك تكه كوچك
  قرص عصاره مرغ :یك عدد
  زردچوبه ،نمك و فلفل :به مقدار الزم

سوپ قارچ
ســوپ قارچ ،بهترین
غــذا یــا میانوعــده
برای این فصل اســت؛
بهخصوص كــه كرونا
و سرمـاخـــوردگی
هم دســت از ســرمان
برنمیدارد و بهتر است
با این سوپهای مقوی
خودمــان را تقویــت
كنیــم .در ادامه با طرز
تهیه این ســوپ آشنا
میشوید.

مواد الزم
  شیر ۲۵۰ :گرم
  كره ۱۰۰ :گرم
  آرد سفید :یك قاشق غذاخوری
  جعفری خردشده :یك قاشق غذاخوری
  نمك ،فلفل سیاه و زردچوبه :به اندازه كافی

  قارچ ۵۰۰ :گرم
  پیاز متوسط ۲ :عدد
  هویج متوسط ۲ :عدد
  ترهفرنگی ۱۰۰ :گرم
  خامه ۲۰۰ :گرم

پیاز را ابتدا با كره و ســپس با ترهفرنگــی و هویج كمی تفت میدهیم .ســپس قارچها را
طرز تهیه بهصورت ورقهای خرد یا رنده میكنیم .پس از گذشــت ۱۰دقیقه قارچ را اضافه میكنیم.
بهمدت  ۵دقیقه دیگر مواد را تفت میدهیم تا قارچها هم نرم شوند .در ادامه آرد سفید را
بهصورت كمكم داخل یك لیوان آبجوش حل میكنیم .در همیــن مرحله  ۳لیوان آبجوش و مقداری نمك
و فلفلســیاه به ســوپ اضافه میكنیم ۵ .دقیقه صبر میكنیم تا مواد بجوشند ،سپس شــیر را به همراه خامه
مخلوط كرده و بــه قابلمه اضافه میكنیم .حدود  ۵دقیقه بعد جعفری خردشــده را به ســوپ اضافه میكنیم
و دیگر در قابلمه را نمیگذاریم تا ســوپ جا بیفتد .پس از اینكه ســوپ آماده شــد آن را با قارچ تزئین كرده و
سرو میكنیم.

سوپشلغم
شلغم یكی از سبزیجات مفید و پرخاصیت
است كه بهعنوان آنتیبیوتیك كاربرد دارد
و برای درمان ســرماخوردگی و بسیاری
از بیماریها بســیار مفید اســت .شلغم
موجب بهبود سرفه میشود و برای بهبود
بیماران كرونایی هم توصیه میشــود .به
روشهای مختلفی هم بهصورت خام و هم
بهصورت پخته میتوان از شلغم استفاده
كرد .روشهای طبخ آنها نیز متنوع است،
مانند پختن ،جوشــاندن ،تفتدادن و یا
بخارپزكردن .به یاد داشته باشید كه برای
حفظ بافت ترد شلغمها نباید آنها را بیش
ازحد یا بهمدت طوالنی بپزید .با ما همراه
باشــید تا با طرز تهیه ســوپ شلغم آشنا
شویم.

مواد الزم
  سیبزمینی :یکعدد
  نمك و فلفل :به میزان الزم
  خامه صبحانه ۲ :قاشق غذاخوری
  كره ۲۵ :گرم

  شلغم ۴ :عدد
  لبو و پیاز (هركدام) :یک عدد
  سیر :یك حبه
  مرغ :یكتكه یا آبمرغ

طرز تهیه سوپها تفاوت چندانی با هم ندارند .مثل ســوپ قبلی مواد اصلی مانند شلغم،
طرز تهیه سیبزمینی و سیر و پیاز را همراه با تكههای مرغ و نمك و فلفل در حرارت متوسط میریزیم
تا بپزد .برای تهیه این ســوپ میتوانید از آبمرغ یا درصورت نداشــتن آب مرغ از قرص
ن مواد اصال مهم نیست .چون قرار است وقتی پخته شدند همه اینها را
عصاره مرغ یا گوشت استفاده كنید .ابعاد ای 
میكس كنیم .برای خوشرنگشدن این سوپ كمی به آن آبلبو اضافه میكنیم .میتوانید هویج بریزید و سوپ
نارنجیرنگ میشود .با رب یا گوجه هم میتوانید سوپ را قرمز كرده و حتی میتوانید به همان شكل سفید میل
كنید .در انتها  ۲قاشق خامه صبحانه هم به آن اضافه میكنیم.

گمشدهای دارم
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  برادرم نادعلی
در سینمای ایران ،ژانر شهدا و
رزمندگان مفقوداالثر ،تقریباً
برای خــودش تبدیل به یك
ژانر مستقل شده و فیلمهای
زیادی در این زمینه مشاهده
میكنیم .فیلمهایی كه در آنها
گمشــدهای وجود دارد كه یا
شهید شــده و یا همگان از او
بیخبرند .گر ههای داستانی
میافتــد و ســرانجام خبــر
قطعی از شهادت یا زنده بودن
میرسد .حاال اصل داستان به
روایت كارگردانش برمیگردد
كــه میتوانــد بهخوبــی از
عهــدهاش برآید یا نــه .این
روزها در پلتفر مهای نمایش
فیلم و ســریال ،مستندی به
نــام «بــرادرم نادعلــی» در
حال پخش اســت كــه ذیل
سینماحقیقت قرار میگیرد.
مســتند ،درباره خانواده یك
شهید مفقوداالثر است؛ همان
داستان آشــنای همیشگی.
امــا در اینجا پیونــد برادری
بهعنوان خط اصلی مســتند
در پیــش گرفته میشــود،
خطی كه شــاید آن را كمتر
در چنین آثاری دیده باشیم.
برادر این شــهید كــه پیگیر
شناسایی اســت ،باید یكی از
قبور با مشخصات شهیدشان
را نبــش كنــد تــا ببیند كه
عزیزشــان در اینجــا آرمیده
یا نه .این مســتند را محسن
اســا مزاده تهیهكنندگــی
كــرده و كارگردانــیاش نیز
برعهده علی تكروستا بوده.
نام شــهیدی كه این مستند
دربــارهاش ســاخته شــده،
نادعلی دهقانكار اســت كه
دست بر قضا ســنگ مزاری
به نام او در بهشــت زهرا پیدا
میشود.

خداحافظی موقت با رژیمهای
سخت الغری

اگر نگران اضافه وزن خود بهویژه در این روزهای خانهنشینی اجباری
بوده و درصدد گرفتن یك رژیم سخت الغری هستید دست نگه دارید.
پزشكان توصیه میكنند در این ایام كرونایی ،افراد از گرفتن رژیمهای
الغری خودســرانه و با كالری پایین جدا پرهیز كنند .ایــن افراد اگر
رژیمهای زیر ۱۵۰۰كالری دریافت كننده به محض مواجهه با ویروس
كرونا ممكن است حالت شدید این بیماری را مبتال شوند .بنابراین كفایت
انرژی بسیار مهم است .حاال اگر فردی واجب است رژیم الغری بگیرد
حتما باید زیرنظر مشاور تغذیه باشد ولی كال توصیه میشود نه كمبود
وجود داشته باشــد و نه افراد در مصرف آنها زیادهروی كنند چون
میتوانند مثل یك تیغ دولبه باشند و فرد را دچار مشكل كنند.
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مصرف زیاد و خودسرانه
دمنوشها ممنوع
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پروتئین كافی
مصرف كنید

با رژیم غذایی صحیح برای تسریع روند بهبود بیماریها آشنا شویم

۱۰نكته غذایی برای كروناییها

متأسفانه تعداد زیادی از مبتالیان به بیماری كرونا هم در زمان ابتال و هم در دوران نقاهت ،با ضعف سیستم تنفسی و سیستم ایمنی
بدن مواج هاند و ممكن است تا ماهها ضعف جســمی ،ناراحتی روحی و روانی برای آنها بهدنبال داشته باشد .كارشناسان تغذیه و
حتی بسیاری از پزشكان معتقدند اگر فردی به كرونا مبتال شود میتواند با توصیههای تغذیهای صحیح ،روند بهبودش را سریعتر
طی كند .آنها معتقدند که سیستم ایمنی بدن ما برای عملكرد صحیح خود به مواد مغذی نیاز دارد و این كامال ثابت شده است كه
وضعیت تغذیهای با ایمنی مقاومت افراد رابطه مستقیمی دارد .با ما همراه باشید تا با چند نكته طالیی تغذیه ،به جنگ با بیماریها
و حتی كرونا برویم.

برخی از مبتالیان به كرونا حتی چند هفتــه بعد از این بیماری هم
ضعف جســمانی دارند .دریافت كافی و مناســب روزانه اسیدهای
چرب امگا ۳برای كسانی كه در دوران نقاهت كرونا هستند ،توصیه
میشود .اسیدهای چرب امگا ۳را اگر از منابع غذایی به اندازه كافی
دریافت كنیم ،بهتریــن منبع آن گردو و ماهی چرب اســت؛ مثل
ســالمون و قزلآال .توصیه میشــود كه فرد روزی  ۳عدد گردو در
وعده صبحانه مصرف كند و هفتهای حداقل ۲بار ماهی در وعدههای
اصلی غذایی مصرف كند و اگر به هــر دلیلی امكان دریافت امگا ۳از
طریق منابع غذایی نبود با تشخیص مشاور و متخصص تغذیه امگا۳
تجویز میشود.
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این روزها بــازار دمنوشها داغ اســت .حتی افراد به
یكدیگر نیز نوشــیدن دمنوشهای مختلف را توصیه
میكنند اما این نكته را فراموش نكنید كه مبتالیان به
كرونا نباید بهصورت خودسرانه از گیاهان و دمنوشها
اســتفاده كنند زیرا گیاهان ممكن اســت فاكتورهای
ناشناخته داشته باشند و مصرف تركیبی و زیاد از هركدام از
این گیاهان ممكن است دردسرساز شود .همچنین ما شناخت
كافی راجع به عملكرد دقیق ویروس كرونا در سطح سلول نداریم
بنابراین ممكن است با مصرف بیرویه گیاهان كه عوامل ناشناخته
دارند باعث شــویم كه مشــكالتمان بیشتر شــود .اگر هم از گیاهان
میخواهیم استفاده كنیم باید زیرنظر كارشناس و مشاور تغذیه باشد.

شاید شــما هم شنیده باشــید كه برای
پیشگیری از ابتال به كرونا و حتی مبتالیان،
مصرف مواد مغذی و پروتئیندار پیشنهاد
میشــود .نكته مهم ،دریافت مناســب
پروتئین اســت كه ۲منبــع دارد :منبع
حیوانی مثل گوشت و تخممرغ و لبنیات
و منبع گیاهی آن هم مثل حبوبات و غالت
است .همچنین بهتر است افراد برای اینكه
یك پروتئین كامــل را از گیاهان دریافت
كنند ،این غذاها را تركیــب كنند؛ مثل
عدسپلو و یا لوبیاپلو .وقتی این مواد را با
هم بخورند یك تركیب پروتئینی كامل را
دریافت میكنند .البته مصرف زیاد گوشت
قرمز توصیه نمیشود .گوشت قرمز بهدلیل
وجود اسید آراشیدونیك میتواند عوامل
التهابی در بدن ایجاد كند.
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افرادی كه در نقاهت كرونا
هستند بخوانند

04

حذف لبنیات
یك اشتباه بزرگ!

ترســی كــه در دوران كرونا بیــن افراد
وجود دارد ترس از مصرف شــیر اســت
كه كامال اشتباه است و كارشناسان این
حوزه توصیه میكنند افــراد روزی ۲تا
 ۳لیوان شــیر مصرف كنند .شیر منبع
خوبی از كلســیم و پروتئین است و هیچ
ماده غذایــی نداریم كه كلســیم آن به
خوبی شیر جذب بدن شود؛ حتی قرص
كلسیم به خوبی كلسیم شیر ،جذب بدن
نمیشود .همچنین اســتفاده از ماست
پروبیوتیك توصیه میشــود .اگر افرادی
حس سردی بعد از مصرف ماست دارند
بهراحتی میتوانند با اضافهكردن كشمش
به ماست این مشــكل را برطرف كنند و
حذف این ماده غذایی بههیچ وجه توصیه
نمیشود .باید رعایت تنوع و تعادل را در
رژیم غذایی دوره كرونا داشته باشیم.

افزایش ایمنی بدن
در برابر كرونا با مواد مغذی

مواد مغذی مؤثر كه در افزایش مقاومت سیستم ایمنی بدن مؤثر
هستند اسید چرب امگا ،۳آهن ،روی ،سلنیوم ،منیزیم ،ویتامین
 ،Cویتامین ،Aویتامین ،Dویتامین ،B6فولیك اســید ،ویتامین
 ،B12پریبیوتیكها و پروبیوتیكها هســتند .طبیعی اســت كه
وقتی ما یك برنامه غذایی متنوع و متعادل داشــته باشیم ،دریافت
مناسبی از تمام این مواد را خواهیم داشت ولی برخی افراد بهدلیل
اینكه برنامه غذایی خوبی ندارند ممكن است كمبود برخی از این مواد
مغذی را داشته باشند كه به تشخیص پزشك برای آنها مكمل تجویز
میشود .یكسری مواد غذایی داریم كه خاصیت آنتیاكسیدانی دارند
كه توصیه میشود از آنها استفاده شود؛ موادی مثل هویج ،زردك،
اسفناج ،سیر و پیاز.
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با بیاشتهایی
چه كنیم؟

اغلب كســانی كه به كرونا مبتال میشوند
تمایلی به خوردن غــذا ندارند .برای مبارزه
با مشكل بیاشــتهایی در این بیماران ،باید
غذا به دفعات به آنها داده شود؛ یعنی حجم
غذا را كاهش داده و تعداد وعدههای غذایی
را افزایش دهیم .به این شــكل ما با مشكل
بیاشتهایی فرد باید مبارزه كنیم .همچنین
بایــد از غذاهای حجیم كــه كالری پایینی
دارند ،پرهیــز كنیم و غذاهــای بیمار باید
كمحجم و مغذی باشد .یكی از مكملهایی
كه احتماال پاســخ خوبــی میدهد تجویز
پروبیوتیكهاســت كه گوارش فرد را بهتر
میكند و میزان جذب مواد مغذی را در بدن
بیمار باال میبرد.
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ویتامینD
بهصورت مكمل

حتما شنیدهاید كه یكی از ویتامینهایی
كه معموال مصــرف آن بهصورت مكمل
توصیه میشود ویتامین Dاست؛ بهدلیل
اینكه این ویتامین منبــع خوب غذایی
ندارد و بهسختی میتوان از راه غذا بهاندازه
كافی این ویتامین را دریافت كنیم .بخشی
از ویتامین Dباید با تابش آفتاب تبدیل به
ویتامین Dو جذب بدن شود اما متأسفانه
بهدلیل نوع پوشش و آلودگی هوا ما از این
منبع تا حدودی محروم هســتیم .البته
توصیه میكنیم با یك آزمایش ســاده از
ســطح ویتامین Dبدنتان مطلع شوید و
سپس با نظر پزشك این مكمل دارویی را
مصرف كنید.
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اهمیت
ویتامینC

نوبتــی هم باشــد نوبت بــه ویتامینها
میرسد .گل سر سبد این گروه ،ویتامین
 Cاست كه از ویتامینهای مهم در تقویت
سیســتم ایمنی بدن محسوب میشود.
بهدلیل اینكه در ساختار سلولهای ایمنی
بدن ،ویتامین Cزیادی وجود دارد و وقتی
كه التهاب وارد بدن میشود و یا بدن در
مواجهه با یك بیماری عفونی قرار میگیرد
مصرف ویتامین Cبدن بسیار باال میرود.
منابع غذایی ویتامین Cزیاد هستند ولی
این ویتامین بسیار در برابر حرارت حساس
است و زود از بین میرود و شاید الزم باشد
كه برای پیشــگیری از كرونا از مكمل آن
استفاده كنیم.
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دفاع در برابر
كرونا با آب كافی

فقط وقتی احساس تشنگی كردید آب
ننوشید بلكه حتی زمانی كه این حس را
ندارید آب بخورید زیرا برای پیشگیری
و درمان این بیماری مسئله بسیار مهم،
مصرف مایعات بهاندازه كافی اســت.
مصرف كافــی آب و مایعات در تقویت
سیستم ایمنی بدن بسیار مهم بوده و به
پاكسازی بدن از سموم كمك میكند و
باعث میشود مواد مغذی بهراحتی وارد
سلول شوند .اما اینكه از كجا بفهمیم كه
آب به اندازه كافی دریافت میكنیم یا
خیر فرد میتواند با توجه به رنگ ادرار
از این مسئله اطالع پیدا كند .اگر ادرار
رقیق و روشن باشــد ،پس فرد آب به
اندازه كافی مصرف كرده اســت .منابع
مایعات آب و چای و ســوپ و غذاهای
آبكی است.

پنجشنبه

تماشا خانه

 4دی 1399
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فیلمگردی

هادی محمدیان ،كارگردان انیمیشنهای فیلشاه
و شاهزاده رومی از قصهگويی برای كودكان میگويد

علیه والدین بیتفاوت

قصههایایرانی
گنج پنهان ما هستند

   بهنظر شما كودكان در شــرایط قرنطینه،
توقعات و نیازهای متفاوتی نســبت به قبل
دارند؟
شــرایط موجود ،نیازهای كودكان را تغییر داده است .پیش
از این ،بچهها تحرك بیشــتری داشــتند اما حاال كه امكان
بیرونرفتن از خانه نیســت ،بچهها دچار كمتحركی شدهاند
و این موضوع آســیبهای خود را دارد .شكل زندگی روزمره
كودكان تغییر كرده است .از طرف دیگر ،والدین هم شرایط
سختی را تجربه میكنند .قبال میتوانستند كودكان را ساعتی
بیرون ببرند ،هم خودشــان حال و هوایی عوض كنند و هم
سرگرمی برای كودكانشان بسازند .اما خانهنشینی همهچیز
را تغییر داده است .پركردن ساعتهای شبانهروز بچهها ،به
چالشی بزرگ تبدیل شده اما این شرایط ،پیامدهای مثبتی
هم داشته است.
   این پیامدهای مثبت كدامند؟
ارتباط كودكان با فضای مجازی خیلی بیشــتر از قبل شده و
از آنجا كه نمیدانیم این شرایط تا چه زمانی ادامه دارد ،باید
باور كنیم كه رفتارمان با بچهها در حوزه رسانه و سرگرمی باید
تغییر كند .سواد بصری بچهها در این دوران باالتر رفته است.
من معتقدم ذهنیت بچهها را باید خوب بسازیم ،آنها نباید آثار
ضعیف از نظر محتوایی و بصری ببینند تا سلیقهشان بهدرستی
شــكل بگیرد .والدین باید درباره این موضوع دغدغه داشته
باشند؛ چرا كه رسانه ،به جزوی از سبكزندگی بچهها تبدیل
شده اســت .بنابراین انتخابها باید با دقت بیشتری صورت
بگیرد .از طرف دیگر انیمیشــن و فیلم ،كاركرد آموزشی هم
دارد و از این جنبه نیز مهم محسوب میشود .بچهها همیشه
در حال شناخت اطراف خود هستند و در این راه ،انیمیشن به
كمك والدین میآید؛ چرا كه میتواند جهانبینی مشخصی

برایشان ایجاد كند .همه حرفها و آموزههایی كه گفتنشان
برای والدین سخت است ،با دیدن یك فیلم به كودكان منتقل
میشود و این كاركرد ،اهمیت زیادی دارد.
   كرونــا بــر انتخابها و فعالیت شــما در
فیلمسازی چه تأثیری گذاشته است؟
تولید انیمیشن كار سخت و زمانبری است و نمیتوان دقیقا
مشخص كرد كه چه زمانی پخش میشــود .به همین دلیل
شرایط به شكل مستقیم بر محصول كار ما اثر نمیگذارد .اما
درسهایی كه از این شرایط گرفتیم و اصالحاتی كه در زندگی
خود اعمال كردیم ،بر شیوه فعالیت ما اثرگذار خواهد بود .در
ناخودآگاه ما هم بعضی تغییرات بهوجود آمده كه حاصل شیوه
زندگی جدید اســت و این تغییرات در فعالیتهایمان دیده
میشــود .مثال بهنظرم در دكوپاژهای این روزها ،به چشمام
آمده كه شخصیت داســتان ،هیجان و دوندگی زیادی دارد.
دنیای انیمیشن ،دنیای رؤیاهاست و در آن به سراغ موضوعاتی
میرویم كه در واقعیت نمیبینیم .این روزها هم ردپای خود
را بر رؤیاهای ما ثبت خواهد كرد.
   بهنظر شــما قصههای ایرانی چقدر قابلیت
تبدیلشدن به انیمیشن را دارند؟
قصههای ایرانی ،گنج دربسته ما هستند ،نه اینكه قبال گفته
نشده باشند ،بارها روایت شــدهاند اما اتفاقا بد گفته شدهاند.
كسی كه وظیفه نمایش این گنج را دارد ،باید بلد باشد از این
گوهر درست استفاده كند و آن را به شــكل زیبایی نمایش
دهد .هنوز این اتفاق نیفتاده است .با وجود همه تالشها ،از
نظر قصهگفتن دچار ضعف هستیم و در تبدیل متن به تصویر،
چندان موفق عمل نكردهایم .این موضوع دالیل مختلفی دارد
كه در بحث ما نمیگنجد .نمیگویم قصههــای ایرانی بهتر
از بقیه قصههای دنیاست ،اما ناشــنیدهتر هستند و در برابر

10كتاب مصور بخوانیم

عكس :جواد گلزار

100سال از ساخت نخستین انیمیشنها در جهان میگذرد .این هنر در ایران نيز
بيش از 60سال قدمت دارد هرچند انيميشن ايراني سهم چنداني از بازار جهاني
اين توليدات ندارد .با این حال هادی محمدیان ،سازنده آثار موفقی مثل «فیلشاه»
و «شاهزاده رومی» ،معتقد است انیمیشن ایرانی روزبهروز بیش از قبل پیشرفت
نیلوفرذوالفقاری میكند و چندان عقبتر از سطح جهانی نیست .این روزها كه كودكان فرصت و
امكان بیرونرفتن از خانه را ندارند ،فراهمكردن سرگرمیهای متنوع برای آنها
كار دشواری است .محمدیان معتقد است كه با تولید انیمیشنهای جذاب ایرانی،
میتوانیم از این فرصت به بهترین شكل برای آموزش و تفریح كودكان استفاده كنیم .با محمدیان درباره
فیلمسازی برای كودكان در روزگار كرونایی و قصههای ایرانی مناسب برای انیمیشنسازی گفتوگو كردهایم.

خالق پرفروشترین انیمیشنها

«فیلشاه» و «شاهزاده روم» در رتبههای اول و دوم پرفروشترین پویانماییهای بلند تاریخ سینمای ایران قرار دارند و هادی
محمدیان ،فیلمساز جوانی است كه هردوی این آثار را كارگردانی كرده اســت .متولد سال 1361در تهران است .او از همان
كودكی استعداد خود را در نقاشــی نشان داد و بعدها در دانشگاه در رشــته گرافیك تحصیل كرد .نخستین تجربه حرفهای
محمدیان ،كارگردانی هنری ســریال پویانمایی «دره زنجفیل» برای كودكان بود كه در سال 91تولید شد .تقریبا همه آثار
محمدیان برای مخاطب كودك و نوجوان ساخته شدهاند؛ جز دو پویانمایی كوتاه و «پرواز تا بینهایت» و «مردی كه خودش
را كشت» كه مخاطب بزرگسال دارند.
قصههای تكراری كه بارها روایت شــده ،جای كار بیشتری
روی آنها وجود دارد .امیدوارم روزی برسد كه خودمان از این
قصهها استفاده كنیم و این قصهها را متناسب با فرهنگ جامعه
و روحیات بچهها ،به فیلم و انیمیشن تبدیل كنیم .قصههای
ایرانی پر از قهرمانان با ظرفیت خوب برای پرداختن است.
   با این همه نمونه پر زرق و برق خارجی ،بچهها
چقدر با انیمیشــنهای ایرانی ارتباط برقرار
میكنند؟
برای بچهها در مرحله اول ،جذابیت و سرگرمی مهم است.
البته اگر قصه ایرانی باشــد ،بچهها بیشــتر لذت میبرند.
كودكان ایرانی به انــدازهای كه یك كــودك غیرایرانی از
دیدن انیمیشــن خارجی لذت میبرد ،از این لذت بهرهمند
نمیشــوند چون آنها همان ماشــینی را در فیلم میبینند
كه ســوار میشــوند ،خانهای را میبینند كه شــبیه خانه
خودشان است و رفتارهایی را تماشا میكنند كه در جامعه
هم دیدهاند ،بنابراین برایشــان نوســتالژیك است .اما این
ویژگی برای ما وجود ندارد .اگر قصههایی كه فضای ایرانی

دارند را بسازیم ،قطعا بچهها بیشتر و كاملتر لذت میبرند.
در نهایت فیلمساز محكوم به سرگرمكردن كودك است؛ چرا
كه بچهها مالحظات بزرگترها را ندارند و اگر كار برایشان
جذابیت نداشته باشد ،همان دقایق اول ممكن است تماشای
فیلم را رها كنند .ما هنوز به آن پختگی الزم برای ســاخت
انیمیشنی كه در همان دقایق اولیه جذابیت الزم را داشته
باشــد ،نرســیدهایم .كمپانیهای خارجی 100سال است
انیمیشن میســازند و تجربه زیادی دارند ،تجربه ما در كار
استاندارد و حرفهای اندك اســت .خوشبختانه در مسیری
فعالیت میكنیم كه در ســالهای آینــده ،آثاری قویتر و
حرفهایتر خواهیم ساخت.
   شما برای شــناخت بچهها ،دنیای آنها و
توقعاتشان چه میكنید؟
در قدم اول ،با بچههایی كه اطراف خودم هســتند صحبت
میكنم .در مراحل بعدی ،سعی میكنم كودكی را در وجود
خودم زنده نگه دارم و به تعبیری ،دیرتر به دنیای بزرگساالن
پرتكلف وارد شــوم .مطالعــه برای شــناخت بچهها و رصد

محصوالتی كه برای آنها تولید میشود ،در راه شناخت سلیقه
و نیازهای آنها كمككننده اســت .گاهــی كتاب قصههای
كودكان را هم میخوانم تا با فضای كارهایی كه در این حوزه
انجام میشود ،ارتباطم را حفظ كنم.
   خودتان در كودكی طرفدار چه برنامهها و
كارتونهایی بودید؟
انتخابهای ما نســبت به حاال واقعا محدود بــود .اما از بین
كارتونهای آن زمان ،واتو واتو در ذهنم ماندگار شــده است.
برنامه باغچه ســبزیجات را هم دوست داشتم .سالهای بعد
هم ،طرفدار دوقلوهای افسانهای و فوتبالیستها شدم كه آن
روزها بین همسن و سالها محبوبیت زیادی داشتند.
   این روزها مشغول چه كاری هستید؟
كار ســینمایی «بچه زرنگ» به مراحل انتهایی رســیده و
موسیقی آن در حال ساخت است .بعد از آن احتماال یك كار
سریالی خواهیم داشــت .در كنار اینها ،فعالیتهایی غیر از
انیمیشن در حوزه كتاب و مجسمهسازی هم دارم و فضاهای
جدیدی را تجربه میكنم.

این روزها كه فرصت بیشتری برای كتاب خواندن داریم ،بد نیست سراغ انواع متنوعی از كتابها برویم .داســتان مصور یا كمیكاستریپ در واقع نقاشی یا
مجموعهای از نقاشیهای دنبالهدار است كه ماجرایی را روایت میكنند .كمیكاستریپ طرفداران بیشماری دارد .بعضی از كتابهای مصور محبوب ایرانی و
خارجی را فهرست كردهایم.

دستهای رو شده

این كتاب درمورد فردی ثروتمند با چهرهای اهریمنی به نام «شیتانا» است كه عاشق جمعآوری كلكسیونهای مختلف
است .داستان با ضیافت شام رعبانگیزی در خانه شیتانا شروع شده و پوآرو متوجه میشود كه مستر شیتانا دوست دارد
كلكسیونی از آدمهایی كه جنایت كردهاند ،برای خود داشته باشد .كتاب ،محصولی از انتشارات نگارش الكترونیك كتاب
است .این كتاب توسط آگاتا كریستی نوشته شده و سپیده حبیبی آن را ترجمه كرده است .اثر در 48صفحه تماما رنگی با
كاغذ گالسه به چاپ رسیده است .كتاب «دستهای رو شده» با موضوع ادبیات داستانی برای گروه سنی
كودك و نوجوان مناسب است.

تن تن در كنگو

تنتن شخصیتی خیالی و شخصیت اصلی داستانهای تصویری ماجراهای تنتن و میلو است .او خبرنگار زیرك بلژیكی
و خلبانی توانمند و جنگجوی متبحری است كه در مسیر ماجراهای جذاب و خطرناك قرار میگیرد .او قهرمان اصلی
مجموعه داستانهای تنتن است و به همین دلیل اغلب موضوعی اتفاقی كه اكثرا مربوط بهكار خبرنگاری اوست،
وی را در سیر اتفاقاتی عجیب ،توطئههای پی در پی و اكتشافات بزرگی قرار میدهند .تنتن دارای شخصیتی پاك و
خوشطینت است و از این روی از دیگر شخصیتهای سری كتابهای تنتن شخصیتی سادهتر و جسورتر دارد .این
كتاب 62صفحهای است.

آدم آهنی ،ماجراهای زو و زت

«زو و زت» ،مجموعه داستانهای یك خواهر و برادر است كه ناخواسته درگیر ماجراهایی میشوند .چندین مجموعه
از این كتابهای مصور تا به حال منتشر شده است .ژرژ پراسپر رمی ،مشهور به هرژه ،نویسنده و كارتونیست بلژیكی
بود كه بیش از همه بهخاطر خلق ماجراهای تنتن و میلو مشهور است .این اثر از مشهورترین آثار كمیك تمام تاریخ و
بهخصوص در تاریخ اروپاست و بهخاطر آن نام هرژه در 2003به تاالر مشاهیر كتابهای كمیك اضافه شد .او تجربههای
ارزشمندی در خلق كتابهای مصور دارد و مجموعه زو و زت از ماندگارترین آثار اوست.

سورنا ،سردار خستگیناپذیر

مجموعه داستانهای مصور ایرانی چندان پرتعداد نیستند اما در یكی از این مجموعهها ،به داستانهای سرداران نامی
ایران پرداخته شده است .سورنا یكی از سرداران بزرگ و نامدار تاریخ ایران در زمان اشكانیان است كه سپاه ایران را
در نخستین جنگ با رومیان فرماندهی كرد و لشكر روم را كه تا آن زمان در همه جا پیروز بودند ،برای نخستین بار با
شكستی سخت و تاریخی روبهرو كرد .سورنا از خاندان سورن یكی از هفت خاندان معروف ایرانی (در زمان اشكانیان و
ساسانیان) بود .كتاب در كاغذ گالسه ،به شكل مصور و رنگی منتشر شده و برای گروه سنی «ج» مناسب است.

ایلیا

مجموعه داستان مصور «ایلیا» ،یك مجموعه داستانی سریالی است و داستان ابرقهرمانی را روایت میكند كه در آن
4نوجوان برخاسته از اقشار مختلف جامعه طی اتفاقاتی به قدرتهای ماورایی و فانتزی دست یافته و از آن برای مبارزه با
نیروهای شرور و اهریمنی استفاده میكنند .داستان مصور ایلیا در یك شهر خیالی جریان دارد اما تالش بر آن بوده كه
از المانهای ایرانی و اسالمی در طراحی محیطهای داستان و معماری ساختمانها استفاده شود تا فضای داستان بیش
از پیش ایرانی شود و برای مخاطبان آشنا باشد .همچنین در تولید و طراحی كمیك استریپ ایلیا سعی شده است كه
استانداردهای جهانی در طراحی كمیك رعایت شود.

  ویلوبیها
ســینما و هنر جهان هیچگاه
دســت از انیمیشنســازی
برنمــیدارد ،چراكــه یك ژانر
همیشــگی و ابدی اســت كه
هواخواهــان خــود را دارد و
خیلی از كارهایی كه در سینما
و تلویزیون نمیشود را میتوان
در انیمیشــنها و از طریــق
برنامههــای انیمهنویســی به
نمایش گذاشت .به همین دلیل
است كه هرساله انیمیشنهای
جذابــی تولید میشــود ،مثل
همین مــورد «ویلوبیها» .این
انیمیشــن كانادایی ،توســط
استودیوی بران انیمیشن برای
نتفلیكس ســاخته شده است.
كارگردانــی آن نیــز برعهده
كریس پرن و راب لودرمیر بوده.
اصل قصه انیمه هم براســاس
كتابی با همین نام نگارش شده
است؛ درواقع ما با اثری اقتباسی
روبهرو هستیم .اما در این انیمه
با چه چیزی روبهرو هســتیم؟
داســتان انیمیشــن ،داستان
خانوادهای شــشنفره است كه
در آن والدین ،كام ً
ال نســبت به
فرزندان خود بیتفاوت هستند.
تیم ،جین و یك دوقلو كه اسم
هر دو بارنابی اســت ،فرزندان
این خانواده را تشكیل میدهند.
روزی از روزها بچهها تصمیمی
میگیرند؛ اینكه پدر و مادرشان
را به سفری دوردست بفرستند
كــه امــكان بازگشــت از آن
برایشان وجود نداشته باشد.
درواقع انیمه ،یــك جورهایی
جامعهشناسی خانواده در غرب
به زبان همهفهم است.

در میانه مه

ماجراهای بنتن

یكی از معروفترین شخصیتهای دنیای كمیكاستریپ ،بنتن است .در مجموعه چندجلدی داستانهای این
شخصیت ،خواننده 3داستان و ماجرای متفاوت و هیجانانگیز هستیم كه در سفرهای بن و پدربزرگ و دخترعمویش
اتفاق میافتند.در داستان اول گاوی عجیب در حال اجرای نمایش است .داستان دوم به مسابقه ماشینسواری و
هیجان ماشینها و رانندهها میپردازد و باالخره داستان نهایی این جلد از كتاب درباره آرایشگاهی مرموز است .مجموعه
كتابهای كمیك «بنتن كالسیك» ،برگرفته از انیمیشن سریالی آن است كه به روایت داستانهای گفتهنشده
همچون قسمتهای جدید سریال در قالب كتاب كمیك از این شخصیت ابرقهرمانی میپردازد.

داستان گیسو كمند

كتاب داستانهای مصور «گیسو كمند» ،اثری با كیفیت چاپی باالست كه در سال 1398توسط انتشارات همراهان
جوان ترجمه شده و به چاپ رسیده است .داستان را اسكات پترسون نوشته است .این كتاب ،روایتگر داستان زندگی
شاهزادهای است كه با مردم با مهربانی برخورد و داستانهای آموزنده را روایت میكند .این مجموعه كتابهای مصور در
رشد استعداد و خالقیت كودكان و نوجوانان مؤثر است .كتاب را امیرحسین معرفت ترجمه و انتشارات همراهان جوان
منتشر كرده است .نخستین شماره از كتاب شامل 2داستان است.

بهرام چوبین

این كتاب در ادامه مجموعه كتابهایی است كه به زندگی سرداران و مفاخر ایرانی میپردازند .در روایت داستان آمده:
پس از مرگ انوشیروان ،هرمز كه شاهی ناالیق بود بر تخت مینشیند .خاقان ترك سپاه بزرگی به سوی ایران میفرستد.
هرمز ،بهرام را به جنگ او میفرستد و او با حیلههای جنگی بر خاقان پیروز میشود .اطرافیان هرمز به بهرام حسادت
میكردند و هرمز را بر او میشورانند .بهرام نیز تصمیم میگیرد كه تاج و تخت را بهدست آورد و جنگی در میانشان
درمیگیرد .نویسنده كتاب محمود برآبادی است و تصویرگری آن را سعید رزاقی انجام داده است .انتشارات خراسان این
كتاب را در 56صفحه چاپ كرده است.

از قرو قمبیلهای قلمی بیقال و قیل!

نام بزرگمهر حسینپور برای طرفداران كاریكاتور و كمیك آشناست .سالها صفحه پشت جلد مجله چلچراغ با نام
ساندویچ ،به كمیك استریپهای او اختصاص داشت و همواره از خواندنیترین صفحات این مجموعه بود .كتاب،
گزیدهای است از بهترین ساندویچهای درست شده توسط حسینپور به همراه چند اثر دیگر .نویسنده در مقدمه
كتاب نوشته« :باید مقدمهای برای كتاب بنویسم و دارم مینویسم .نوشتن آدم اگر نیاید ،چیزی میشود عین من؛ در
واقع عین االن من و من دقیقا نمیدانم چه كار باید كرد كه آدم نوشتنش بیایید .حرفهای زیادی دارم برای زدن ولی
نمیزنم .سوژههای زیادی دارم برای كشیدن ولی نمیكشم .گفتنیهای زیادی دارم برای گفتن اما نمیگویم».

عملیات اچ3

چند مجموعه داستان مصور درباره حماسههای دفاعمقدس منتشر شده كه خواندنی است .عملیات اچ 3یكی از
عملیاتهای بزرگ هوایی دنیاست كه به نام دالورمردان نیروی هوایی جمهوری اسالمی ایران ثبت شده است .خلبانان
ایرانی طی عملیاتی پیچیده و خارقالعاده ،در فروردین 1360پایگاه هوایی الولید در مجموعه اچ 3واقع در غرب عراق را
كامال نابود كردند .نویسنده كتاب حسن ودود است و تصویرگری آن را میثم برزا انجام داده و انتشارات خراسان هم كتاب
را در 28صفحه منتشر كرده است.

  مسیر معكوس
«مسیر معكوس» ،فیلمی است
كه ابوالفضل جلیلی ســاخته و
بهتازگی قرار اســت كه در یك
جشــنواره خارجی هم نمایش
داده شود .جلیلی را به ساخت
فیلمهایی كــه موضوع غالبش
نوجوانها هستند ،میشناسیم؛
فیلمســازی كــه تقدیرهای
بینالمللــی قابلتوجهی هم
دارد و غالبا هــم فیلمهایش را
با حضور نابازیگران میســازد.
او ایــن فیلم را هم بــه دنیای
نوجوانان اختصاص داده است
و مســائل اجتماعی مربوط به
این قشــر را به تصویر كشیده.
این فیلمساز اشاره هم كرده كه
هنوز بهطور كامل با نوجوانان
امروزی گــره نخــورده و این
فیلم را ســاخته و نمیداند كه
معضالت پیشآمده برای آنها،
علل اجتماعــی دارد یا مربوط
بهخودشــان اســت .مســیر
معكوس ،درواقع مشقی است
برای كارگردانش تا سر از دنیای
نوجوانان امــروزی دربیاورد،
چرا كه بهگفتــه خودش هنوز
نوجوانهــا برایــش همــان
نوجوانهــای قبــل از انقالب
هســتند كه در همین ســن و
سال میتوانســتند روی پای
خودشان بایستند و خانوادهای
را اداره كننــد ،اما نوجوانهای
فعلی در میان بیتفاوتی دست
و پا میزنند و مشخص نیست
از كجا باید دالیل این اتفاق را
جســتوجو كرد .باید منتظر
نمایشهای جهانی این اثر در
فستیوالهای مختلف باشیم تا
ببینیم كه نــگاه بینالمللی به
این اثر جدیــد جلیلی چگونه
خواهد بود.

موزیك گردی
بازهم پاییز

قبل پاییز ،بعد پاییز
بهتازگی آلبومی با مشــاركت
محمدامیــن همایــی و امیــد
نعمتی منتشر شــده است كه
اولی آهنگســازی و دومی آواز
كار را عهــدهدار بوده .این آلبوم
6قطعه دارد به نامهای «چیزی
به من بگو»« ،نایاب»« ،پاییز»،
«برف»« ،بهشــت غمانگیز» و
«یادداشت» .ترانه قطعهها نیز
از اشعار احســان افشاری است.
از ایــن دو ،پیش از ایــن آلبوم
«شــهر جادو »از همایی را در
بازار دیده بودیم و امید نعمتی
هم كه با كارهایــی كه همراه با
گروه پالت ،دنگشو و ...منتشر
كرده بود ،شــهرت یافته است.
نعمتی البته آثار مستقل زیادی
را هم منتشــر كرده است .این
آلبوم برای كســانی كه معموالً
آثار نعمتــی را دنبال میكنند،
میتواند قابلتوجه باشد؛ كسی
كه در حوزه موســیقی تلفیقی
و تجربی كار میكند و كارهای
چشــمنوازی هــم تا بــه حال
داشته اســت .نعمتی در طول
دوره كاری خــودش توانســته
تندیس بهترین آلبوم موسیقی
تلفیقــی و همچنیــن بهترین
تیتراژ را برای قطعه تمام ناتمام
و ...بگیــرد و به همیــن دلیل،
طرفــداران خاص خــودش را
دارد .برای كســانی كه نه كامل
میخواهند گوش موســیقایی
خودشــان را به پاپ بسپارند و
نه كامل به موســیقی ســنتی،
میتواند این آلبــوم نیز درنگی
باشــد برای كشــف قطعههای
حد میانه این دو.
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نیلوفرذوالفقاری پاییز هم تمام شد و امسال نخستین اول مهری را
تجربه كردیم كه در آن ،بچهها راهی كالس درس
نشدند و در خانه ماندند تا مدرسه رفتن را به شكل مجازی تجربه كنند
و در عوض ،از كرونا در امان باشند .برای بچههای كوچكتر هم ،امسال
مهدكودك و خانهبازی تعطیل بود .از طرف دیگر محدودیتهای كرونایی
باعث شد خبری از پارك و شهربازی و تفریح
نباشد و خانهنشینی ادامه داشته باشد .حضور
مستمر كودكان در خانه در روزهای كرونایی،
از نظر روانی پیامدهایی برای خودشــان و
اعضای خانواده داشته است؛ از كجخلقیها و
تنشها تا امتیازات مثبت وقتگذرانی بیشتر
با والدین .دكتر پریسا خسروتاش ،دكترای
روانشناسی تربیتی كه سالهاست در حوزه
كودك و نوجوان فعالیت میكند ،از تأثیرات
روانی خانهنشینی كودكان در محدودیتهای
كرونایی میگوید.

پریسا خسروتاش ،روانشناس كودك ،از تأثیرات
حضور مستمر كودكان در خانه در روزهای كرونایی میگوید

درمان خانهنشینی

كودكان

طرح :محمدعلیحليمی

حرفشنوی در سایه قوانین خانواده
خانه محل امن و آرامش همه ماست اما این بهمعنای بیقانونی نیست؛ مخصوصا در روزهای
خانهنشینی .هر خانواده قوانینی دارد و كودكان و نوجوانان برای رعایت این قوانین ،انگیزه
و تربیت نیاز دارند .اگر اعضای خانواده در پیوندهای عاطفی و ارتباطی دچار اختالل باشند،
شاهد بروز گروكشــی در تعامالت آنها خواهیم بود .میزان همدلی در چنین خانوادههایی
كاهش پیدا میكند و كودك و نوجوان برای پذیــرش قوانین خانواده ،حالت تدافعی ایجاد
میكنند و حرفشنوی كمتری خواهند داشت چرا كه وارد جنگ قدرت شدهاند .این موضوع
تأثیرات روانی درازمدت بر فرزندان بهجا میگذارد .اگر توقع دارید بچهها تابع قوانین خانه
باشند ،این قوانین را واضح و شفاف به آنها توضیح دهید و درباره قوانین با آنها گفتوگو كنید
تا ابهامی برایشان بهوجود نیاید .در اجرای قوانین قاطع باشید اما سختگیری افراطی نشان
ندهید .به هر حال این روزها همه ما در شرایط جدیدی قرار گرفتهایم كه قبل از كرونا آن را
تجربه نكرده بودیم .مدارا كنیم اما اجازه ندهیم بیقانونی ،بچهها را به بینظمی عادت دهد.
نمیدانیم این شــرایط تا چه زمانی ادامه دارد بنابراین باید برای گذراندن آن ،برنامهریزی
درست داشته باشیم.

وابستگی افراطی به والدین

تمایز احساسات و كنترل هیجان

یكی از اتفاقاتی كه ممكن است در اثر خانهنشینی مستمر كودكان به همراه والدین
بیفتد این اســت كه آنها بیش از حد به پدر و مادر خود
وابسته شوند .این وابستگی افراطی نهتنها برای كودك
در آینده دردسرســاز خواهد بود بلكه برای والدین هم
كالفهكننده و باعث نگرانی اســت .بهتر است بهتدریج
درجه وابستگی فرزندتان را بهخود كاهش دهید .یكی
از راهكارها این است كه از همسرتان بخواهید زمانهایی را او با كودك همبازی
شود .از طرفی سعی كنید كمكم احساس استقالل را در كودك تقویت
كنید .برای كسب استقالل بیشــتر باید كودك احساس امنیت را در
كنار شما تجربه كند و با اطمینان خاطر از حضور دائمی و نبود موقتی
شما ،توانایی جدا شدن از شــما را پیدا كند .میتوانید از قایمباشك بازی
كه شما پنهان میشوید و دوباره پیدا میشوید ،بهره بگیرید .به این ترتیب
كودك در فضایی شاد ،آموزش خواهد دید كه به چه طریقی و با استفاده
از چه راهكارهایی ،نبودن موقتی شما را تحمل كند .میتوانید در
زمانهایی كوتاه ،كودك را با همسرتان تنها بگذارید و برای یك
پیادهروی كوتاه در خارج از خانه یا دیدار یك دوست بهره بگیرید.
به كودك یادآوری كنید كه نبود شما در بعضی زمانها ممكن اما
موقتی است و او نباید در نبود شما احساس ناامنی كند.

كودكان و نوجوانان هم مثل ما بزرگساالن ،این روزها احساسات مختلفی را تجربه میكنند.
بزرگترها كه صبور باشند ،بچهها راحتتر این دوران را پشت سر میگذرانند .هیجانات و احساسات،
از فاكتورهای مهم برای نحوه تكامل و رشد عاطفی فرد محسوب میشود .برای اینكه یك نوجوان دوره
سالمتری را از نظر رشد هیجانی و عاطفی تجربه كند ،باید دوره كودكی را سپری كرده باشد كه از نظر
عوامل تربیتی ،زمینهساز این رشد بهینه باشد .باید روشهای بیان احساس و كنترل هیجانات
را به كودكان و نوجوانان آموزش دهیم و ســامت روانی آنها را پایهگذاری كنیم .راهكارها و
تدابیری برای این كار وجود دارد كه كودك یا نوجوان ،نحوه مدیریت و مواجهه با شرایط مختلف
را یاد بگیرد و بتواند هیجانات خود را كنترل كند .نخستین تدبیر این است كه والدین سعی
كنند در شناخت هیجانات و احساسات فرزندشان به او كمك كنند و
با مثالهای عینی ،با او وارد صحبت شوند .مثال بگویند دیروز كه من به
اتاقت آمدم ،چرا عصبانی شدی و چه احساسی داشتی؟ دلگیر
و ناراحت بودی یا عصبانی؟ به این ترتیب تمایز احساسات برای
فرزندان واضحتر میشود و كنترل آنها را در دست میگیرد.
میتواند بین ناراحتی ،دلخوری و عصبانیت فرق بگذارد و تشخیص دهد كه كدام احساس در وجودش
شكل گرفته و متناسب با آن ،احساسش را كنترل كند و آنها را بیان كند.

پرخاشگری كودك

ممكن است مشاهده كنید كه كودك شما در مدت خانهنشینی ،رفتارهای پرخاشگرانه از خود
بروز میدهد .در ابتدا الزم است به عوامل ایجاد پرخاشگری در محیط خانواده توجه كنید .این
عوامل میتواند شامل رفتارهای پرخاشگرانه بزرگساالن باشد كه منبعی برای الگوگیری كودك
هستند .پدر و مادری كه خودشان دارای عادات پرخاشگرانه هستند ،نمیتوانند انتظار رفتار
همراه با آرامش از كودك داشته باشند .از طرفی باید نباید و مواخذه زیاد كودك هم عامل مهمی
برای افزایش پرخاشگری اوست .سعی كنید هر رفتار كوچك كودك را مورد مواخذه قرار ندهید.
این را به یاد داشته باشید كه الزم است كوپنهای تربیتی خود را بهجا و بهموقع خرج كنید تا
ارزششان را از دست ندهند .راهكار مهم اینكه الزم است وقت بیشتری را با كودكتان سپری
كنید .زیرا یكی از عوامل پرخاشگری ،دیده نشدن از طریق رفتارهای خوب و استفاده از رفتارهای
نامطلوب برای جلب توجه است .با درنظر گرفتن همه این عوامل ،محیط متفاوتی نسبت به قبل
برای كودك ایجاد كنید و مطمئن باشید كه تغییرات رفتاری كودك را مشاهده میكنید.

بزرگترها كه صبور
باشند ،بچهها راحتتر
این دوران را پشت سر
میگذرانند .هیجانات و
احساسات ،از فاكتورهای
مهم برای نحوه تكامل
و رشد عاطفی فرد
محسوب میشود

كرونا ،دشمن همزمان روح و جسم

روانشناسان و محققان به این نتیجه رسیدهاند كه كرونا جز خطراتی
كه برای سالمت جسمی كودكان دارد ،آســیبهایی هم به سالمت
روانی آنها وارد میكند .آنها میگویند كه كودكان بهخاطر خانهنشینی
نمیتوانند نیازهای خود مانند ارتباطات و فعالیتهای متناســب با
ســن خود را تجربه كنند بنابراین در همه زمینههای رشد شناختی،
عاطفی ،جســمی و اجتماعی دچار اختالل میشوند .مطالعات نشان
داده كه خانهنشینی كودكان تأثیرات منفی زیادی بر رفتار والدین و
كودكان داشته ،این مطالعات كه بین كودكان 2تا 14سال بهصورت یك
نظرسنجی آنالین صورت گرفته نشان داده است كه سطح استرس در

كودكانی كه قرنطینه شدهاند تا چهار برابر افزایش یافته است ،در عین
حال اختالالتی همچون فوبیا ،وابستگی ،بیتوجهی و تحریكپذیری
بعد از همهگیری كووید19 -بهعنوان شــدیدترین عالئم در كودكان
گزارش شده است .بهخصوص برای كودكانی كه مستعد دیدن جهان
با اصطالحات بدبینانه هستند ،اضطراب بیشتری وجود دارد .یادمان
باشد رعایت پروتكلهای بهداشتی را نباید به شكل ترس و وحشت از
محیط و دوستان به كودكان آموزش داد .چرا كه اگر ترس از محیط در
كودكان ذهنی شود ،آنها به سرعت افرادی درونگرا ،منزوی ،گوشهگیر
و مضطرب خواهند شد.

راهنما
روایت جنوبغربی

تیپشناسی شخصیت آلبرت اینشتین

نابغهای با عادتهای عجیب

آلبرت اینشتین  ،نابغهای كه بعد از گذشت همه این سالها ،هنوز هم بهعنوان نمادی از علم نوین شناخته میشود ،عادتهای رفتاری و اخالقی
عجیب و غریبی داشت كه باعث شد روانشناسان در تحلیل تیپ شخصیتی او ،با سؤالهای تازهای متوجه شوند؛ سؤالهایی مثل اینكه این عادتهای
رفتاری مخصوص نابغههاست یا همین عادتها یك فرد عادی را به اینشتین شدن میرساند؟ تحلیل شخصیت این دانشمند نشان میدهد ،موضوع
پیچیدهتر از این حرفهاست .همانطور كه نظریههای علمی اینشتین جنجالی شدند ،تحلیل شخصیت او هم خالی از نكات تازه و عجیب نیست.

تالش
برای صلح

موسیقی نواحی خوزستان
بهتازگــی نخســتین آلبــوم
رسمی موسیقی محلی اعراب
خوزستان منتشــر شده است
كه در نوع خودش اتفاق جالبی
است؛ اتفاقی كه باعث میشود
تا موسیقی نواحی این منطقه،
ماندگار شود و برای نسلهای
بعــدی ،باقی بمانــد .این كار
بــه كوشــش مؤسســه آوای
خورشــید و همكاری محمود
مشهودی صورت گرفته است.
این موسیقی در سبك علوانیه
تولید شده اســت .مشهودی،
پژوهشگر موسیقی درباره این
سبك چنین میگوید« :علوانیه
یكی از ســبكهای موسیقی
عرب خوزستان است ،نام این
سبك برگرفته از نام سراینده
آن ،علوانالشویع است كه در
نوازندگی این سبك تخصص
داشــت و یكی از میرا ثهای
معنوی عربهای ایران به شمار
میآید .علوان الشویع اهوازی،
حســان اگزار چنانیشوشی،
حسن معشوری ،ثامر زرگانی،
علی ادریس ،علی رشــداوی
شــیخ كریم باوی و ...ازجمله
كسانی هستند كه این موسیقی
را حفظ كرده و بهدســت نسل
امروز ســپردهاند .این ســبك
در كشــور عراق نیز توســط
خوانندههای مشهور این كشور
مانند داخل حســن و سلمان
منكوب اســتفاده میشد .این
آوازها كه به 5درجه میرسد،
در اهــواز و كشــورهای عربی
به «طور» معروف هســتند».
جالب اینكه موسیقی علوانیه به
همت قاسم آ لكثیر و محمود
مشهودی پیش از این به ثبت
ملی رسیده است.

اگرچه اینشتین را بهعنوان فیزیكدانی بزرگ میشناسیم
اما دیدگاههای سیاسی او كمتر از دستاوردهای علمیاش مورد
توجه نبوده است ،این جهتگیریهای سیاسی همانند دستاوردهای
علمیاش ،پیچیدهتر از آن بوده است كه خیلیها تصور میكنند .نابغه ما
یك صلحطلب مادامالعمر بود و فقط یكبار به نفع جنگ فعالیتی انجام
داد .در سال 1939فیزیكدان مجارستانی ،لئو زیالرد ،نامهای به روزولت
نوشت و از او خواست به واكنش زنجیرهای و انرژی هستهای اهمیت
بیشتری دهد .زیالرد دانشمند گمنامی بود اما هنگامی كه
اینشتین زیر نامه را امضا كرد ،مسئله شكل دیگری بهخود
گرفت .همین موضوع بعدها باعث برپایی پروژه منهتن شد
اگرچه اینشتین در این پروژه شركت نكرد و امضای آن
نامه را یكی از اشتباهات زندگی خود دانست .او
با به فروش گذاشتن نسخ خطی تحقیقات
خود و كمك به گروههای صلحگرا و
مخالف جنگ ،سعی كرد این
اشتباه را جبران كند.

نابغهها هم اشتباه
میكنند

سال  1905اینشتین 4مقاله منتشر
كرد كه پایههای علم فیزیك را لرزاند،
دیدگاه انســان به فضا ،زمان ،ماده و
انرژی را متحول كرد و فیزیك نوین
را پایه گذاشــت .در همین زمان او
در حــال به پایان رســاندن دكتری
بود و بهعنوان ممتحن در دفتر ثبت
اختراع سوئیس كار میكرد .بعد برای
تدریس در بســیاری از آكادمیهای
آموزشی پذیرفته شد اما همه او را رد
كردند چون در بخشــی از رزومهاش
با ســادهلوحی تمــام از توصیهنام ه
هاینریش وبر كه كالسهای زیادی
را خراب كرده بود ،استفاده میكرد.
همین مثال نشــان میدهد هوش
باال برابر بــا خردمندی نخواهد بود و
انســانهای باهوش نیز اشتباهاتی
مرتكــب میشــوند .هرچنــد این
پذیرفتــه نشــدن باعث شــد زمان
بیشــتری در اختیارش قرار بگیرد و
4مقال ه خــود را جمعبندی و در یك
مقاله منتشــر كند كه ســرانجام به
دریافت جایز ه نوبل منتهی شد.

تیپ
شخصیتی مهندسها

تعداد افرادی با تیپ شخصیتی اینشتین بسیار كم است،

چیزی درحدود 3درصد جمعیت ،دارای تیپ شخصیتی INTP

معروف به تیپ مهندس هستند .این دسته افراد ،عموما تحلیلگران
خوبی هستند و روی تئوریها تعصب ندارند به همین دلیل هم اغلب
آماده پذیرش نظریههای جدیدی هستند كه بهنظرشان منطقی است
و حتی خودشان چنین نظریههایی خلق میكنند .بیشتر افراد این تیپ،
تفكرات لیبرال دارند و قائل به آزادی برای همه و عدمدخالت در زندگی
بقیه هستند .عالقه آنها به كارهای اجرایی و فعالیتهای روتین روزانه
كم است و ترجیح میدهند در محیطی كه آزادی عمل آنها را
تضمین كند و خالقیتشان را به چالش بكشد ،فعالیت كنند.
آنها معموال به دانش و منطقشان مغرور میشوند و
عالقه دارند درباره ایدئولوژیهایشان گفتوگو
كنند.

قدم
زدن تا نابغگی

در زندگی روزمره ،اینشتین عاداتی داشت كه در
شكلگیری موفقیت او تأثیرگذار بودند .مثال پیادهروی روزانه برای
او كاری واجب و همیشگی بود .زمانی كه در دانشگاه پرینستون
كار میكرد ،هر روز تا آنجا پیاده میرفت و بازمیگشت .او در این
زمینه از رفتار داروین الگوبرداری كرده بود كه روزانه 45دقیقه
ب اندام انجام نمیداد.
قدم میزد .این كار را تنها برای تناس 
شواهد زیادی وجود دارد كه اثبات میكنند قدم زدن
قدرت حافظه ،خالقیت و توانایی حل مشكل را تقویت
میكند .قدم زدن ذهن را از امور فكری منحرف
ك پا جلوی دیگری و زمین
میكند تا بر گذاشتن ی 
نخوردن تمركز كند .این كاركرد پیچیده به زبان
ساده یعنی «كاهش فعالیت در بخشهای
خاصی از مغز».

بیعالقه
به حرف زدن

جالب است بدانید نابغه معروف تا 3سالگی حرف زدن
را شروع نكرد و بعد از آن هم تا سن بیشتر از هفتسالگی
بهندرت صحبت میكرد ،این موضوع در كنار ذهن متمركز او در
حل مسائل فیزیك ،ذائق ه موسیقایی و بیتوجهی به بعضی درسهای
مدرسه و در مقابل توجه به مطالب مورد عالقه ،باعث شده عدهای بر
این باور باشند كه او از سندروم اسپرگر رنج میبرد .دانشمندان بزرگ
دیگری مانند اسحاق نیوتون و ماری كوری هم احتماالً با این مشكل
مواجه بودهاند .اینكه چگونه مغز این افراد در بعضی استعدادها
سریعتر فعال میشود و در برخی دیگر آهستهتر ،همچنان
نامعلوم باقیمانده است .شواهد نشان میدهد این نابغه
تا آخر عمر یك متفكر بصری بود و كمتر وقت
خود را باحرف زدن هدر میداد.

اعتقاد
به سوسیالیسم

پدر اینشتین در سال 1902فوت كرد و مسئولیت مراقبت
از خانواده بر گردن آلبرت افتاد .او بهدلیل بیكاری در این
دوران با دشواری زیادی مواجه شد .او حتی با وجود مدرك تدریس
فیزیك هم نتوانست در محافل دانشگاهی كاری برای خود پیدا كند
و از خیر تالشهای اولیه برای ادامه تحصیل در مقطع دكتری گذشت.
مدرك دكتری میتوانست به او در پیدا كردن شغل مناسب كمك كند اما
آلبرت در عوض در سال 1903بهعنوان كارمند اداره ثبت مالكیت معنوی
اختراعات در برن آلمان مشغول بهكار شد .به عالوه ،خانواده او به عمویش
بدهی قابل توجهی داشت .مشكالت مالی كه بخش بزرگی از آن به
ورشكستگی كسب و كار خانوادگیشان برمیگشت ،در نهایت
باعث شد آلبرت ایدهآلهای سوسیالیسم را بر كاپیتالیسم
ترجیح دهد .او در سالهای آخر عمر خود ،دولتی
واحد برای كل دنیا پیشبینی كرد.

اضطراب كرونایی نگیرید

بعضی از ما كرونا گرفتهایم و بهبــود پیدا كردهایم ،اما
بعضی دیگر با اینكه كرونــا نگرفتهایم ،از نگرانی بیمار
شــدهایم .این روزها بســیاری افراد اضطراب ابتال به
ویروس كرونا را دارند .چرا مضطرب میشــویم و باید
چه كنیم؟
اضطراب واكنش طبیعی به شرایط سخت و تهدیدآمیز
است ،اما اگر شدید و طوالنی شــود و رنج ایجاد كند،
زندگی را مختل میكنــد .اضطــراب میتواند روی
سیستم ایمنی تأثیر منفی داشته باشــد و بدن را در
برابر بیماریها ضعیف كند .گاهی هم اضطراب باعث
رفتارهای ناكارآمد میشــود .برای مثال ممكن است
باعث شود اخبار اشتباه یا ناخوشایند را برای هم ارسال
كنیم و پیامهای درست را ندیده بگیریم.
كارهایی كه فــرد مبتال به اضطــراب انجام میدهد و
چرخه اضطراب خودش و دیگران را بیشــتر میكند،
جســتوجوی مداوم خبر در رســانهها و شبكههای
اجتماعی نامعتبر اســت .عدماطمینان و بزرگنمایی
خطرات از ویژگیهای افراد مضطرب است .اشخاصی كه
از قبل دچار اختالل اضطراب منتشر ،اختالل اضطراب
بیماری و وسواســی جبری بودهاند ،در این شــرایط
اضطراب بیشتری را تجربه میكنند.
قبل از بازنشر اخبار و اطالعات از درستی آن مطمئن
شوید .انتشار اخبار نادرست ،اضطراب اطرافیان شما و
جامعه را بیدلیل زیاد میكند.
پروتكلها را رعایت كنید اما بدانید این نخســتین و
آخرین بیماری واگیردار و همهگیر نیست .كشندهترین
بیماری نیز نیست.
اگر برای رعایت ایمنی ســاعات طوالنــی در منزل
هستید ،سعی كنید در خانه فعال باشید و بیكار نمانید.
تحرك كافی داشته باشید و حتی در خانه ورزش كنید.
برای قــدم زدن و پیادهروی بــه مكانهای خلوت یا
طبیعت بروید و خود را مــدت طوالنی در خانه حبس
نكنید.
با دوستان و اطرافیان خود صحبت كنید .صحبت در
مورد نگرانیها به بهتر شدن حال شما كمك میكند
ولی صحبتهای خود را به اخبار كرونا محدود نكنید.
سعی كنید بر مواردی كه روی آن كنترل دارید تمركز
كنید .از روشهایی كه قبال بــرای كاهش اضطراب و
استرس شما مؤثر بوده استفاده كنید .خود را سرگرم
كنید ،فیلم تماشا كنید یا هر فعالیت لذتبخشی كه شما
را آرام میكند.

پنجشنبه

توپ خانه
با حمیده عباسعلی كه نخستین بانوی المپیكی
تاریخ كاراته ایران شد

ما خودمان را
باوركردهایم

به تعویق افتادن زمان برگزاری بازیهای المپیك توكیو
برای ورزشكارانی كه در اوج آمادگی بهسر میبردند یك
تهدید بزرگ بود ،اما برای برخی ورزشــكاران كه دچار
مصدومیتهای ناخواسته شــدند به یك فرصت طالیی
مهردادرسولی
بدل شد .حمیده عباســعلی ،بانوی كاراتهكار ایرانی كه
كلكسیونی از مدالهای آسیایی و جهانی را در كارنامهاش
دارد درست در آخرین مسابقه انتخابی المپیك مصدوم شد ،اما این مجال را پیدا
كرد سر فرصت به آلمان برود و پای مصدومش را جراحی كند و حاال بعد از پشت سر
گذاشتن دوران نقاهت خودش را برای دوئلهای درخشان در توكیو آماده میكند.
او از یكدهه قبل كه پرچمدار ورزش بانوان در ایران شد سودای حضور در المپیك
را داشت و اقبال بلندی دارد كه سرانجام كاراته در فهرست بلندباالی ورزشهای
المپیكی قرار گرفت .حمیده عباسعلی میگوید آرزوی دوران نوجوانیاش كه روی
دیوار مینوشت محقق شده و حاال آماده است تا تصویری شفاف و واقعی از زن
خستگیناپذیر ایرانی را در توكیو به دنیا نشان بدهد.

رزمیكاران برتر تاریخ سینما را بشناسید

خشنهای دوستداشتنی
جت لی

بازیگــر صاحبســبك چینــی
شروع خوبی در سینما نداشت و
نخستین فیلمهایش در آمریكا
مورد تمســخر تماشــاگران
و منتقــدان قــرار گرفت.
جت لی به همیــن دلیل
بــه هنگكنــگ رفت
و كارش را در ایــن
كشــور ادامه داد ،اما
در دهــه ۹۰دوباره به
هالیوود برگشــت و در
كنار مل گیبسون در فیلم
«اسلحه مرگبار »۴بازی كرد
و ستاره شد .شیوه مبارزه او
مورد اســتقبال تماشاگران
قرار گرفت و آرامآرام چهره
قهرمان صحنههای اكشــن را به تصویر
كشــید .از فیلمهای معروف ایــن بازیگر
چینی میتوان به«بوسه اژدها»« ،جنگ»
و «اقیانوس بهشت» اشاره كرد .جت لی در
ایران طرفداران زیادی دارد.

سگال
استیون ِ

درست اســت كه مدتهاســت سگال را
اســلحه بهدســت و در حال تیراندازی
میبینیــم ،امــا خیلیهــا او را
بهواســطه نقشآفرینــی
در فیلمهــای اكشــن و
پــر زدوخــورد بهخوبی
میشناســند .سگال در
اواخر دهــه ۸۰میالدی
پایش به ســینما باز شد
و با فیلم «فراتر از قانون»
به هالیوود راه پیدا كرد .او
حاال یكی از مشهورترین
و ثروتمندترین بازیگران
رزمــیكار دنیاســت.
ســگال با ۹بــار نامزدی
و یكبــار دریافــت جایزه
«تمشــك طالیــی» كــه
هر ســال بــه بدترینهای
هالیــوود داده میشــود
ركــورددار اســت ،اما نزد
طرفداران فیلمهای اكشن
محبوبیت زیادی دارد.

ژان كلود وندام

شماره 105

موانع ریز و درشت اســت و اگر مهارت عبور از
موانع را نداشته باشید در این تونل گرفتار خواهید
شد .نسل جدید باید قبل از ورد به عرصه ورزش
قهرمانی بداند چه میخواهد؛ همانطور كه یك
پزشــك در دوران تحصیل تصمیــم میگیرد
طبابت پیشه كند .البته در یك جامعه الزم نیست
كه همه پزشك یا ورزشــكار حرفهای
شوند و خیلیها خودآگاه یا
ناخودآگاه مسیر دیگری
را دنبال میكنند .با
این حــال معتقدم
آینــده ورزش

خیلیها بروس لی را نخســتین بازیگری میدانند كه با فیلمهایش ،ژانر رزمی را به سینمای
جهان اضافه كرد ،اما شروع این ماجرا به سال  ۱۹۴۹مربوط میشود كه با یك فیلم چینی ،پای
رزمیكاران به دنیای سینما باز شد .نمونههای اولیه براساس شخصیتهای افسانهای كه قدرت
جادویی داشتند ساخته میشد اما این كاراكترها آرامآرام به آدمهایی معمولی بدل شدند كه
در مبارزات و زندگیهایشان از هنرهای رزمی سود میبردند و بروس لی یكی از همین انسانها

دُلف الندگرن

این بازیگر ،همان بوكسور خشنی
اســت كه در فیلــم «راكی»۴
حریف سیلوستر استالونه بود
و با همین فیلم به اوج شهرت
رســید .الندگرن با قد بلند و
هیبــت ترســناكش ،خیلی
زود به انتخــاب اول بســیاری
از كارگردانهــا بــرای حضور در
فیلمهــای اكشــن بدل شــد .در
دهه ۹۰كه اوج دوران حرفهای
ایــن بازیگــر ســوئدی بود،
منتقدان از او بهعنوان رقیبی
جدی برای «ژان كلود وندام»
دیگر ســتاره فیلمهای اكشــن
نام میبردنــد .الندگرن دان4
كمربند مشــكی كاراته را در
سبك كیوكوشین دارد و 2بار
قهرمان اروپا شده است .او در
ســال 1982كارشناسیارشد
خود در رشته مهندسی شیمی
را دریافت كرد.

شاید كمتر كسی بداند بازیگری كه در فیلم «رینگ
خونین» نقــش «فرانكی» را بــازی میكرد یك
بلژیكی است كه در رشــته فولكنتاكت چندین
مدال جهانــی دارد و در یك مســابقه ظرف 3روز
توانسته ۲۵حریف را شكســت دهد .او حاال ستاره
پولساز و موفق فیلمهای اكشن است و در عالم سینما
هم كارنامه پر و پیمانــی دارد .وندام در یك برهه
به استفاده از موادمخدر گرایش پیدا كرد و پروسه
دشــوار ترك اعتیاد به چهره و
اندامش لطمــه زد ،اما هنوز
یكی از مهمتریــن بازیگران
رزمی تاریخ سینماســت .او
در ایران بیشــتر با نام
«فرانكی» شناخته
میشود.

بروس لی

طرفداران فیلمهای اكشــن در انتخــاب بروس لی
بهعنوان بهترین و مهمترین بازیگر تاریخ ســینمای
رزمی تردید ندارند .خیلیها بــروس لی را مرد اول
صحنههای اكشــن میدانند اما او مرد تفكر و فلسفه
بود و در فیلمهایش نماد غلبه خیر بر شــر بهشــمار
میرفت .تردیدی وجود ندارد كه بروس لی موفقترین
بازیگر سینمای رزمی بود .او فقط
 6فیلم در كارنامه سینماییاش
ثبت كــرد و با همیــن تعداد
اندك صاحب جایگاهی ابدی
در سینمای رزمی شد .درباره
مرگ بروس لی افسانههای
زیادی ساختند ،اما
او در اثــر ابتال به
تومور مغزی از
دنیا رفت.

بانوان در ایران روشن است ،چون استعدادهای
خوبی داریم.
با توجه به تجربه شخصیتان در
ورزش به نسل جدید توصیه میكنید
كه سراغ ورزش قهرمانیای بروند؟
من فكر میكنــم در این مواقــع بحث آموزش
خیلی اهمیت پیدا میكند .باید به نســل جدید
آموزش بدهیم كه هیچ موفقیتی آســان
بهدست نمیآید و بعد از هر سختی
آسانی است .كسی كه میخواهد
یك آدم معمولی باشد میتواند
مســیر هموارتری را انتخاب
كند .معتقدم نســل جدید
ظرفیت و استعداد الزم برای
انجام كارهای بزرگ را دارد
و خانوادهها باید بهدرستی
آنها را هدایــت كنند .من
یك دختر دههشــصتی
هســتم و خوشــبختانه
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حمایت بیچون و چرای خانواده را پشــت سرم
احساس كردم .وقتی ورزش را شروع كردم مادرم
مشوق اصلیام بود و مواقعی كه دوست نداشتم
تمرین كنم به من انگیره میداد .مادرم قهرمان
زندگی من است ،چون تحت هر شرایطی كنارم
بوده .اما هســتند خانوادههایی كــه گاهی مانع
پیشرفت فرزندشان میشــوند و بعضا با ورزش
كردن دخترشان مخالفت میكنند.
المپیكی شدن كاراته برای شما
یك فرصت اســت .فكر میكنید
با توجه به مصدومیــت بدموقع و
طیكردن روند درمان میتوانید در
المپیك توكیو از این فرصت استفاده
كنید؟
من معموال اهداف و آرزوهایم را مینویسم و روی
دیوار میچسبانم .موقعی كه كسی باور نمیكرد
كاراته المپیكی شــود میگفتم كاراته تا قبل از
پایــان دوران قهرمانی من المپیكی میشــود و
مبارزه در المپیك را بهعنوان یك هدف روی دیوار
چسبانده بودم .البته راهیابی به المپیك برای من
آسان نبود ،چون نزدیك به دو ســال در كوران
مسابقات انتخابی المپیك بودم و دو هفته یكبار
باید مســابقه میدادم تا در ردهبندی مسابقات
انتخابی جزو نفرات برتر باشم .خوشبختانه سهمیه
المپیك را كســب كردم ،اما در آخرین مسابقه
دچار آسیبدیدگی شــدم .بعد از آسیبدیدگی
حتی یك لحظه هم فكر نكردم كه این اتفاق مانع
رفتنم به المپیك شود .با شیوع كرونا خیلیها را
از دست دادیم ،اما روی دیگر ســكه این بود كه
المپیك به تعویق افتاد و بدون اضطراب و نگرانی
روند درمانم را طی كــردم و حاال برای حضور در
المپیك امیدوارم.
میتوانیــم امیدوار باشــیم كه
بهعنوان نخستین زن ایرانی قهرمان
المپیك شوید؟
سقف آرزوی هر ورزشكاری كسب مدال طالی
المپیك اســت ،اما در طول دوران حرفهای قول
مدال طال نــدادهام و االن هم قــول میدهم در
المپیك بهترین عملكردم را داشته باشم.

عكس :علیرضاطهماسبی

شــاید اغراق نباشد اگر بگوییم
زنان ورزشــكار ایرانی تا یكدهه
قبل در حسرت حضور در میادین
بینالمللی بودند امــا حاال برای به
گردن آویختن مدال المپیك آماده
میشــوند .فكر میكنیــد در این
یكدهه چه اتفاقاتی افتاد كه ورزش
بانوان در ایران تا این حد پیشرفت
كرد و دگرگون شد؟
از بازیهای آسیایی 2010بود كه مجوز حضور
زنان ایرانــی در رقابتهــای بینالمللی كاراته
صادر شــد و تا قبل از آن مردم شناخت چندانی
از وضعیت ورزش بانوان نداشتند .در آن سالها
رسانهها كمتر از بانوان ورزشــكار یاد میكردند
و مســابقات ما از شــبكههای تلویزیونی پخش
نمیشــد .با این حال زنان ورزشــكار ایرانی در
بازیهای آســیایی  2014شگفتیساز شدند و
شایستگی خودشان را نشــان دادند .بعد از این
بازیها رسانهها اهمیت بیشــتری برای ورزش
زنان قائل شــدند و به موازات آن ،نگاه عموم هم
تغییر كرد .مردم آرامآرام پذیرفتند كه زنان هم

میتوانند در عرصه مسابقات بینالمللی خودشان
را نشان دهند .این روندی است كه در این یكدهه
طی شده تا زنان ورزشكار ایرانی امروزه پابهپای
مردان در مسابقات آســیایی و جهانی به میدان
بروند و مدالهای باارزشی بگیرند.
این روند برای شما نوعی تجربه
شخصی است؛ اینكه یكدهه برای
حضور در باالترین سطح مسابقات
بینالمللی مبارزه كنید و چند قدم
با مدال المپیك فاصله داشته باشید.
تجربه سختی بود و فرازونشیب زیادی را تجربه
كردم .حضور زنان ایرانی در مسابقات بینالمللی
یك اتفاق نمادین است و بهرغم همه مشكالتی
كه وجود دارد باید از پرچم كشورمان دفاع كنیم.
موفقیت ما در مسابقات بینالمللی نگاه مردم به
ورزش بانــوان را هم تغییر میدهــد و به همین
دلیل تصور میكنم بیش از ورزشكاران مرد باید
تالش كنیم .بهنظرم نكته مهم ماجرا این است كه
زنان ورزشكار ایرانی در این سالها ب ه خودباوری
رســیدهاند و حاال تواناییشــان را به دنیا نشان
میدهند .امروز تیم ملی كاراته زنان در آسیا حرف

اول را میزند و در مسابقات جهانی از ما بهعنوان
رقبای قابل احترام یاد میكنند .یك ورزشــكار
حرفهای قبل از هر چیز باید بهخودباوری رسیده
باشد و بداند كه موفقیت در عرصه ورزش آسان
نیســت .فكر میكنم من و بیشتر زنان ورزشكار
ایرانی به این خودباوری رســیدهایم .ما در این
مسیر چالشهای زیادی را پشت سر گذاشتیم.
گاهی اوقات خیلیها نمیخواهند شــما مدال
بگیرید و عدهای دیگر قلباً برایتان آرزوی موفقیت
میكنند .ورزشكار باید انرژیهای منفی و مثبت
پیرامونش را مدیریت كند و به دور از حاشیههای
ورزش ،قدم به قدم جلو برود .در سالهایی كه تازه
ورزش را شروع كرده بودم آرزویم این بود كه یك
روز به اردوی تیمملی دعوت شوم .وقتی ملیپوش
شدم آرزویم این بود كه قهرمان آسیا شوم و بعد
رؤیای قهرمانی در مسابقات جهانی را داشتم و
حاال برای درخشش در المپیك تمرین میكنم.
میخواهم بگویم من و بسیاری از زنان ورزشكار
ایرانی قدمبهقدم آرزوهایمان را دنبال كردهایم و
به این نقطه رسیدهایم.
فكر میكنید ورزش زنان در ایران
به كمال رسیده یا اینكه بانوان ایرانی
برای رسیدن به قله ورزش دنیا راهی
طوالنی در پیش دارند؟
تردیدی وجــود ندارد كه ســقف توانایی بانوان
ورزشــكار ایرانی این نیســت و برای برداشتن
قدمهای بزرگتر باید امكانات و شــرایط فراهم
شــود .من برای خودم آرامشطلــب میكنم.
دوست دارم اطرافیان مدام به من آرامش بدهند
و شرایطی ایجاد شود كه فقط به تمرین و مسابقه
و كسب مدال فكر كنم .باورم این است كه زنان
ورزشكار در این یكدهه آنقدر درخشان ظاهر
شــدهاند كه نســل بعد آنها را الگو قرار بدهد و
به همین دلیل میگویم آینــده ورزش زنان در
ایران درخشــان اســت .آمار دخترانی كه این
روزها به ســمت رشــتههای ورزشی
مختلف میآیند با 10ســال قبل
قابل مقایسه نیســت و آینده به
آنها تعلق دارد.
البته نسل جدید
كمتر به سمت ورزش
قهرمانــی میرود
و شــاید در آینــده
هم شــاهد درخشش
تكستار هها در مسابقات
مهم بینالمللی باشــیم.
فكر میكنید نسل جدید
ورزش همگانی را بر ورزش
قهرمانی ترجیح میدهد؟
باید قبول كنیم كه مسیر ورزش قهرمانی
سخت و طاقتفرساست و شاید نسل جدید
تحمل این ســختیها را ندارد .این مســیر را
میتوانم به تونل تاریكی تشــبیه كنم كه پر از
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باركد را اسكن كنيد و
ويديوی اين گفتوگو
را ببينيد

بود .فیلمهای بروس لی آمیزهای از خشونت و انتقام بود ،اما بعد از مرگش پای شوخی و خنده
هم به این ژانر باز شد و جكی چان لقب ستاره فیلمهای اكشن را یدك كشید .بعد از مدتی رقبای
اروپایی و آمریكایی هم از راه رسیدند و سینماگران صاحبسبكی مثل كوئینتین تارانتینو به آن
توجه نشان دادند .حاال سینمای رزمی بخشی از واقعیت سینماست و شاید آشنایی با ستارگان
رزمی سینمای جهان كه اتفاقا در ایران طرفداران زیادی دارند خالی از لطف نباشد.

جكی چان

جكی چان را میتوان ســلطان
شیرینكاری در هنرهای رزمی
دانســت .شــاید طرفــداران
فیلمهای كالســیك رزمی
از نمــــكریـختـــنها و
مبارزههــای فانتزی جكی
چان دل خوشــی نداشــته
باشــند و بــه همیــن دلیل
شــأن این بازیگر چینــی را به
یك آكروباتیســت تنزل بدهند،
اما جكی چان یك بازیگر مهم در
سینمای رزمی است .او بازیگری
است كه نشــان داده از خشونت
و درگیری فیزیكی هم میتوان
بــرای خنداندن مخاطب ســود
برد .جكی چــان در چند فیلم در
نقش سیاهیلشــكر و كتكخور و
بدلكار ظاهر شد ،اما با فیلمهایی
مثل«داســتان جنایــت» و
«ســاعت شــلوغی» ،در دنیا،
بهخصوص ایران مشهور شد.

مایكل جیوایت

این بازیگر را باید اســتاد هنرهای رزمی
دانســت ،چرا كه در چند رشته
رزمی كمربند مشكی دارد .وایت
از هفتســالگی با جوجیتسو
آموزش هنرهای رزمی را آغاز
كرد و بعدها شانســش را در
سبكهای دیگر آزمود .وایت با
آن اندام ورزیده و چهره خشنی
كه دارد متخصص نقشآفرینی
در فیلمهایی است كه براساس
كمیكهای ابرقهرمانی ساخته
میشوند .او بهواســطه بازی
در سریال «تایســون» به اوج
شهرت رســید .از فیلمهای
معــروف ایــن بازیگــر
آمریكایــی میتــوان به
«شكســتناپذیر ،»۲
«خون و اســتخوان»،
«دینامیــت ســیاه»،
«قدرت شــاهین» و
«عقبنشینی هرگز»
اشاره كرد.

موزيك گردی
تقدیم به تهران

تهران عاشق
یكی از كارهای جالبی كه اخیرا ً
انجام شــده ،انتشــار آلبومی
رایگان از یــك خواننده مطرح
سنتی ایران اســت .این كار را
محمــد معتمــدی ،خواننده
معروف كشــورمان انجام داده
است .او آلبومی به «نام تهران
عاشق» را منتشر كرده كه همه
قطعههای آن بهطور رایگان در
اختیار عموم عالقهمندان قرار
گرفته است و از همه درگاههای
مجازی موســیقی قابل دانلود
اســت .این آلبوم بــا حمایت
شهرداری تهران تولید شده و
آهنگســازی آن را محمدرضا
چراغعلی برعهده داشته است.
همچنین اشــعار آن را سجاد
عزیزی آرام ســروده است .این
آلبوم شــامل 10قطعه اســت
به نا مهای ســنگ ،پریشانی،
بیخاطره ،سراب ،با من بمان،
مینویسم عشق ،تهران عاشق،
پناه آخر و قطعه بیكالم تهران
عاشق .در شــعر آهنگ تهران
عاشق میخوانیم« :شهر بارانی
و من بیتو پریشان ماندهام /در
هوایت ســا لها محتاج باران
ماندهام /از همــان دیدار ما در
كوچههای خاطره /من اســیر
خاك دامنگیر تهران ماندهام/
مانده بر پیراهن هر سنگفرش
كهنــهای /رد پاهایی كه با هم،
هر قدم برداشــتیم /هر زمان با
یاد تو پا مینهم هر جای شهر/
یادگار آرزوهایی است كه با هم
داشتیم/با عاشقی زیباست اگر
زیباســت تهــران /زیباییاش
بیداری شبهاست تهران /هر
كوچهای یك داستان عاشقانه
اســت /هر خانــهاش آكنده از
رؤیاست تهران.»...

ساده نمردم

وسلی اسنایپس

این بازیگــر و رزمــیكار آمریكایی،
كارش را با فیلمهای اكشــن و رزمی
شــروع كرد ،اما در بازیگری چنان پیش
رفت كه جایزه بهترین بازیگر فســتیوال
ونیز را بابت فیلم «رابطه یكشــبه»
ربود .اســنایپس از معدود بازیگران
سیاهپوســت فیلمهای اكشن است
و 2فیلم سینمایی«تیغه» و «بلید»
او را بهعنوان یكی از بازیگران شاخص
این ژانر معرفی كردند .این بازیگر
در طراحی مبــارزه و اجرای
تكنیكهای ریســكی و
پیچیده تبحر بسیاری
دارد ،امــا هرگز در
دایــره اكشــن و
رزمــی محدود
نمانــد .ایــن،
وجــه تمایــز
اســنایپس با سایر
بازیگران رزمیكار هالیوود
است.

چاك نوریس

بهنظر میرسد دوران اوج این بازیگر آمریكایی سپری
شــده ،اما بازیهای درخشــان او در فیلمهای اكشن
را نمیتــوان از یاد برد .چاك نوریس بعــد از آنكه 2بار
در مســابقات جهانــی كاراتــه قهرمان
شــد به بازیگری گرایــش پیدا كرد
و بــا حضــور در فیلــم «راه اژدها»
و نقشآفرینی مقابل بــروس لی به
شهرت رسید .در برههای كه هالیوود
دنبال رقبــای آمریكایی برای
چشــم بادامیهــای
فیلمهای رزمی بود،
نوریــس انتخاب
اول بســیاری از
كارگردا نهــا
شد .او بازیگری
بود كــه بیش
از فنون رزمی،
روی احساس خود
حســاب میكرد و در
عین حال میتوانست یك
صحنه طوالنــی مبارزه را
هم پیش ببرد.

كجای جهانی
در این شماره یك تكآهنگ در
حوزه موسیقی سنتی را به شما
معرفی میكنیم تا كمی حال و
هوایتان عوض شــود .این قطعه
را بهنام ابوالقاســم آهنگسازی
كرده و پوریا اخواص خوانندگی
آن را برعهده داشته .ترانهاش هم
كه كاری از علیرضا كلیایی است.
این تك قطعه را ســازندگان در
آلبوم «همیشــه لحظه باران»...
گنجانده بودند كه حاال از طریق
ســایتها و كانالهای موسیقی
در اختیار عالقهمندان است .این
آلبوم نخستین اثر مستقل بهنام
ابوالقاسم محسوب میشود كه
جزو پیانیســتها و نوازندگان
نامآشنای ایرانی اســت و حاال
نخستین كار مستقلش را بیرون
داده .در این كار هم البته گروهی
دیگر از نوازنــدگان و هنرمندان
ایرانی حضور داشتهاند .این قطعه
«كجای جهانی» هم كه دومین
قطعه از این آلبوم است .در بخشی
از ترانه این قطعــه میخوانیم:
«خیال زخمیمان را نفس بكش
كه نمیرم /منی كه از بن خوابت
سقوط كرده یقینم /به عشق زنده
شدم من اگرچه ســاده نمردم/
منی كه در ته هستی مقیم رنج
زمینم /همیشــه یاد تو بودم اگر
چه دورترینی /بگو كجای جهانی
كه گم شدم به خیالت /مسافرم
به مسیری كه میبرد تن من را/
كشانكشان به نشانی به آرزوی
محالت »...بد نیســت در هجوم
این همــه موســیقی رنگارنگ،
گوشهایتــان را به این دســت
موزیكها نیز عادت بدهید.

خانه گردی
سالم به قلعهها

ساخت مخفیگاه
وقتی كــه قرار اســت چند
ســاعتی با بچههــا در منزل
ســرگرم باشــیم ،معمــوالً
نخســتین چیزهایــی كــه
به ذهــن والدین میرســد
چیست؟ یا كتاب بخوانند ،یا
فیلم و انیمیشن تماشا كنند،
یا درگیر بازیهــای رایانهای
بشــوند ،یا اینكه كاردســتی
درســت كنند و . ...اما یكی از
بهترین اید ههایی كه هر پدر
و مادری میتواننــد در خانه
انجــام دهند ،ساختوســاز
است .نترســید ،قرار نیست
آجر و گچ و ...بیاوریم .با كمی
خالقیت و با استفاده از همان
وسایلی كه داخل خانه دارید،
میتوانید خانــه و مخفیگاه و
قلعه و ...بســازید .این كارها
مخصوصا برای بچههایی كه
سن و سال كمتری هم دارند،
میتواند حسابی سرگرمكننده
باشد و احساس مالكیت آنها
را تحریك كند .بــاور كنید با
همین كار ســاده ،میتوانید
ســاعتها آنها را مشــغول
نگه دارید .البتــه نكته اصلی
اینجاســت كه حتمــاً باید
قصهای هم بــرای این قلعه و
مخفیگاهی كه ســاختهاید،
داشته باشید؛ اینكه مهمانی
برویــد و بیایید ،یــا مثال به
این قلعــه حمله كنیــد و. ...
اگر داســتانی برایش نداشته
باشید ،میتواند كسلكننده
باشــد .چادر ،بالشت ،فضای
بیــن مبلهــا ،میلههــا،
ظر فهــا و ...میتواننــد به
این منظــور مورد اســتفاده
قرار گیرند.

من یك تیرم
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بررسی زندگی استاد حسین لرزاده ،معمار نامآشنا و برجسته ایرانی در
گفتوگو با دخترش شهناز

پدرمحساسیتبسیاری
به لقمه حالل داشت
شاید هیچكدام از ما این افتخار را نداشتهایم كه او را از نزدیك ببینیم اما این سعادت را داشتهایم
كه در عصر او زندگی كنیم و دستكم یكبار قدم به ســرزمین آبی و فیروزهای پر از آرامشی
بگذاریم كه به دستان توانمند او ساخته شده است .استاد حســین لرزاده را میگوییم؛ معمار
برجسته ایران كه اگر او را عصاره و چكیده معماری سنتی معاصر ایران بنامیم ،بیراه نگفتهایم؛
مردی كه در زمان حیات پربارش آرامگاه فردوســی ،گنبد كاخ مرمر ،سردر مدرسه دارالفنون
پرنیانسلطانی
و سردر بانك شــاهی (تجارت) میدان توپخانه را ساخته و طراح و معمار 842مسجد در تهران،
شهرستانها و حتی خارج از كشور بوده است .در این گزارش سراغی از شهناز لرزاده ،دختر فخر
معماری ایران گرفتیم تا برایمان از سبك زندگی و ناگفتههای زندگی پدرش بگوید؛ روایتهایی از ویژگیهای اخالقی و
روش زندگی استاد لرزاده كه همواره در سایه كارنامه درخشان هنریاش قرار گرفته و كمتر به آنها پرداخته شده است.

وزیر دربار و تشریفات پدر!

داماد فقط ایمان داشته باشد
نوبت به ازدواج بچهها كه میرسید ،استاد هیچوقت سختگیری نمیكرد و برای
دامادهایش نهتنها حرفی از شــیربها نمیزد بلكه برای مهریه هم حدی تعیین
نمیكرد .شــهناز خانم لرزاده درباره این اخالق پدرش میگوید« :آقا برای ازدواج
هیچكدام از ما سخت نگرفت .خواهر بزرگم 13ساله بود كه ازدواج كرد .از او تا آخرین
دختر ،هیچ شرط سختی برای دامادهایش نگذاشت .میگفت داماد فقط ایمان
داشته باشد ،نمازخوان باشد و یك شغل آبرومند هم داشته باشد كه رزق
حالل برای زن و بچهاش ببرد ،كافی است؛ حاال پول داشته
باشد یا نه ،مهم نیســت .پول را خدا میرساند.
معتقد بــود دو خانواده باید درشــأن هم
باشند .پای ازدواج برادرانم هم كه میرسید،
همهچیز را به خواست خانواده عروس موكول
میكرد و میگفت هر چه رسم شماست».

زندگی فخر معماری ایران
در سال 1285در تهران ،كوچه قلمستان ،نزدیك
باغ و حمام حاج عبدالصمد به دنیا آمد .پدرش
استاد محمد لرزاده از معماران بنام دوره قاجار و همكار
حاج صنیعالدیوان بود.
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این بزرگمرد نسبت به آوردن لقمه حالل سر ســفره همسر و فرزندانش،
دقت و حساسیت عجیبی داشت .شاید كمتر كسی بداند مشاركت استاد
لرزاده در پروژههای حكومتی مثل كاخ مرمر ،برخالف خواست قلبیاش بود
و او هیچوقت پولی را كه از این راه عایدش میشد ،خرج خانه و زندگیاش
نمیكرد! شهنازخانم در اینباره میگوید« :آقا را به زور سر كارهای
حكومتی میبردند و بهعنوان معمار استخدام میكردند؛
چارهای نبود ،باید میرفت .امــا هیچوقت پولی را كه از
اداره میگرفت ،به خانه نمــیآورد و خرج زندگی و
خورد و خوراك ما نمیكــرد .میگفت این پولها
شــبهه دارد و من نمیدانم از كجــا آمدهاند» .و
بعد ادامه میدهد« :نزدیك پیروزی انقالب باز
از اداره فرســتادند دنبال آقا كه بیایید برای
همكاری .آقا گفت نمیتوانم ،دیگر توانایی
ندارم .آن ایام آقا با پول خودش ماشــین
خریده بود و راننده هم داشت .اما وقتی به
اداره جواب منفی داد و گفت دیگر همكاری
نمیكند ،ماشین شخصیاش را
برد و تحویــل اداره داد تا
كسی فكر نكند ماشین
را با پول اداره خریده و
دارد از آن سوءاستفاده
میكند!».
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از دختر مرحوم استاد لرزاده درباره سبك تربیتی پدرش میپرسیم؛
اینكه در تربیت بچهها بیشتر روی چه مســائلی تأكید داشت كه
پاسخ میدهد« :آقا ،انتظاری از بچههایش نداشت جز اینكه باایمان
و بامحبت باشند ،دروغ نگویند و دست به خیر باشند» .برای كسی
كه در زندگینامهاش میخوانیم كه از پدرش نقل كرده «حسین
حاللت نمیكنم اگر كســی برای كاری مراجعه كرد و چیزی
نمیدانســت ،یادش ندهی .هر چه میتوانی كار مــردم را راه
بینداز» ،اصال دور از ذهن نیست كه همواره در كار خیر پیشقدم
بوده باشد .شــهناز لرزاده تعریف میكند« :یك اتاق بزرگ در
خانه داشتیم .از دوران كودكی یادم میآید از 2ماه مانده بهماه
مبارك رمضان ،آن اتاق پر از گونیهای برنج میشــد .به اندازه
همانها هم انبارمان پر از دبههای روغن میشد .گاهی كنجكاو
میشدیم و میگفتیم آقا ماماه رمضان این همه برنج و روغن الزم
نداریم .میگفت صبر داشته باشید .یك هفته مانده ب ه ماهمبارك،
یكدفعه اتاق و انبار خالی میشد .میپرسیدیم پس روغنها و
برنجها چه شدند؟ آقا میگفت شما چه كار دارید؟ رفتند جایی
كه باید میرفتند! بعدها متوجه شدیم برای خانوادههای نیازمند
یك گونی برنج و یك دبه روغن میفرستاد ،مبلغی پول هم روی
آنها میگذاشت تا خودشان گوشت تهیه كنند» .بعد ما را میهمان
روایت دیگری از دست بهخیربودن پدرش میكند و میگوید:
«آن وقتها حیاطمان پر از درخت گیالس ،گوجه ،آلو و آلوزرد
بود .ما میوهها را سبدسبد به همسایهها و كسانی میدادیم كه
آقا خودش میشناخت .این روحیه آقا به ما هم منتقل شده بود».

استاد حسین لرزاده98 ،سال عمر باعزت و بابركت داشــت؛ در سال 1285در تهران به دنیا آمد،
در كودكی و نوجوانی استعداد هنریاش را با نقاشــی ،مجسمهسازی ،تابلونویسی ،پارچهكشی و
منظرهسازی بروز داد و درنهایت معمار برجستهای شد كه روی قله معماری سنتی ایران ایستاد .او

در این سال همزمان با از دستدادن پدرش ،به دعوت
جعفرخان كاشانی كه مشغول ساختن عمارت سنگی تپه
علیخان در سعدآباد بود ،بهكار نقاشی در یكی از اتاقهای
این عمارت مشغول شد.

در هفتسالگی راهی مكتبخانه میرزا حسن در
نزدیكی چهارراه حاجرضا (خیابان بلورسازی)
شد و بعد از آن به مدرسه دیگری مقابل منزل
محتشمالسلطنه رفت.
بازی اندرویدی REDDEN
این بازی را یكی از بهترینهای
اندرویدی دانســتهاند .بازی
بهصورت سیاه و سفید ساخته
شده اســت .بازیهای سیاه و
سفید بعد از موفقیت یكی دو
بازی كه در این ژانر ســاخته
شد ،در دستور كار سازندگان
بازیهــای اندرویــدی قرار
گرفت .این بازی را مناســب
نوجوانان میدانند .این بازی،
در حــوزه بازیهای اكشــن
محســوب شــده و در آن از
بازیهای اكشن رنگی خبری
نیســت .در این بازی ،شــما
قرار نیســت كه یك سوپرمن
باشید یا در هیبت یك حیوان
عجیب و غریب ظاهر شوید و
از مراحل مختلف بگذرید .در
این بازی اندرویدی ،شما تیر
هستید .بله ،تعجب نكنید؛ شما
در واقع قرار است كه تیرهایی
را كه شلیك شد هاند ،هدایت
كنید .این تیرها ،باید از طریق
امكاناتــی كه داریــد ،كنترل
شوند و از میان بدن دشمنان
یا حیواناتی كه به عنوان موانع
بازی طراحی شدهاند ،بگذرند
و شــما امتیاز بگیریــد .ابتدا
هدایت این تیرها خیلی راحت
است ،ولی همینكه كارتان را
دنبال میكنیــد و امتیازهای
جدیدتر و بیشــتر میگیرید،
كار ســختتری برای هدایت
این تیرها خواهید داشــت .در
نهایت اینكه باید 3ستاره كامل
بازی را بگیرید و بتوانید نتیجه
جنگهــا را به نفــع خودتان
تغییر دهید.

راز برنجها و روغنهای انبار

لقمه حالل سر سفره میآورد

استاد حســین لرزاده 22ســاله بود كه با دخترعمهاش ازدواج كرد .آن زمان از محله
پدریاش در خیابان قلمستان ،به خیابان لرزاده حوالی میدان خراسان آمده بود .ثمره این
زندگی مشترك 5دختر و 3پسر بود كه شهناز ،فرزند ششم و دختر چهارم خانواده است .او
كه فرزند محبوب پدرش بود و بعد از ازدواج دیوار به دیوار خانه پدریاش زندگی میكرد،
با خنده میگوید« :آقا از روی محبت ،مرا «سوســو» صدا میزد .البته لقبهای دیگری
هم به من داده بود؛ مثل «وزیر دربار» یا «وزیر تشریفات»! گهگاهی كه به خانهمان
میآمد ،میگفت آمدهام با وزیر تشریفات مشورت كنم و بروم!».
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او كه همواره در محضر پدر مشق معماری میكرد،
در این سال برای ساختمان بنای آرامگاه فردوسی به
توس رفت .ابتدا ماكت آرامگاه را ساخت و بعد كار را
آغاز كرد.

كار آرامگاه فردوسی پس از 18ماه به پایان رسید و در
جشن هزاره فردوسی كه در سال 1313برگزار شد ،برای
طراحی و ساخت ساختمان حكیم توس ،مدال فردوسی
دریافت كرد.
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به ديدن كوچكترها هم میرفت
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بعد از پایان كار آرامگاه فردوسی ،مجلس شورای ملی
او را احضار كرد تا گنبد كاخ مرمر را بسازد .لرزاده در
این سال كار ساخت گنبد كاخ مرمر را به اتمام رساند.

شهنازخانم یاد عید نوروز و عیددیدنیهای پدرش میافتد و برایمان اینطور تعریف
میكند« :هنوز توپ سال تحویل در نشده و تبریك و روبوسی اعضای خانواده تمام
نشده بود كه میدیدیم آقا شال و كاله كرده .میگفتیم كجا؟ میگفت كه راننده
دم در منتظر است .سوار میشد و میرفت از كوچك تا بزرگ فامیل را سر میزد،
عیددیدنی میكرد ،عیدیهایشان را میداد و برمیگشت .وقتی میرسید خانه
میگفت حاال خیالم راحت شد .میگفتیم آخه آقا آنها كوچكتر از شما هستند،
آنها باید اول عید دیدنی بیایند .اما آقا میگفت بزرگ و كوچك نداریم .اتفاقا بزرگی
به این است كه بروی دیدن اقوام ،نه اینكه منتظر بنشینی آنها بیایند».

ارادت به اهلبیت

یكی دیگر از خاطرات مشترك همه اعضای خانواده استاد لرزاده ،عالقه او
به اهلبیت(ع) و ارادت خاصش به سیدالشهدا(ع) بود .اینطور كه چهارمین
دختر استاد برایمان تعریف میكند ،طراح و معمار بیش از 800مسجد در
ایران و حتی خارج از كشور وقتی كه جوان بود دهه اول محرم را با دوستان
بازاریاش دسته سینهزنی راه میانداخت .بعدها كه كمی پا به سن گذاشت
و دیگر نمیتواست در مراسمماه محرم شركت كند ،چشمانتظار روضه دهه
آخرماه صفر دختر و همسایه دیوار به دیوارش ،شهناز میشد .شهناز خانم
میگوید« :آقا خیلی به این مجلس روضه اهمیت میداد .از چند روز مانده
مدام میگفت شهناز روضهات كی شروع میشود؟ مهمانها كی میآیند؟
كی نذری میپزی؟ وقتی هم كه روضه تمام میشد ،تلفن میكرد و میگفت
كه بابا برای من چای روضه بیاورید».

كه در محضر پدر مشق معماری میكرد و شاگر سید محمدتقی نقاشباشی بود ،با اجرای سردر بانك
شاهی (تجارت فعلی) میدان توپخانه ،نامش را بهعنوان یك هنرمند برجسته معمار مطرح كرد و به
جایی رسید كه امروز نامش با بیش از 800بنای منحصر به فرد گره خورده است.

با تصمیم آیتاهلل بروجردی برای ساخت مسجد اعظم
قم در جوار حرم حضرت معصومه(س) ،كار ساخت این
مسجد در سال 1329به استاد لرزاده سپرده شد.
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در مراسم بزرگداشت نامآوران علم و ادب و هنر در سال
 ،1381بهدلیل سالها حضور فعاالنه و هنرمندانه در عرصه
معماری كشور ،نشان درجهیك فرهنگ و هنر دریافت
كرد.
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بهدلیل ماموریتش در تعمیر آستان مقدس اباعبداهلل
الحسین(ع) ،در رمضان سال 1384قمری ،یعنی سال
1343شمسی به لقب معمار آستانه مقدسه حضرت
اباعبداهلل الحسین(ع) دست یافت.
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زندهیاد حسین لرزاده كه استاد بیبدیل معماری
كشور بود ،در 23شهریورماه سال 1383چشم از
جهان فروبست و فردای آن روز در مقبرهای كه خودش
ساخته بود ،آرام گرفت.

یادگاری
خاطرات خواندنی استاد لرزاده

اگر میخواهید بیشتر درباره زندگی پر فراز و نشیب معمار محبوب و نامآشنای
مساجد بدانید ،حتما سری به كتاب «ماجرای معماری سنتی ایران در خاطرات
استاد حســین لرزاده» بزنید .این كتاب كه به كوشش حســین مفید و مهناز
رئیسزاده و توسط نشر «مولی» منتشر شده ،دربرگیرنده مطالب بسیار زیبا و
خواندنی از زندگی استاد لرزاده است كه بیشتر آنها به زندگینامه خودنگاشت
او اختصاص دارد .در اینجا بخشهایی از دفتر خاطرات اســتاد معماری سنتی
اسالمی  -ایرانی را كه به مرمت عمارت محروقه مجلس شورا و ساخت آرامگاه
فردوسی حكیم اشاره دارد ،با یكدیگر ورق میزنیم.

مهندس فورد ،حیرت كرده بود

مجلس شورا آتش گرفته و قسمتی از آن ســوخته بود .همین بود كه سر و كله
قربان قصری معمار پیدا شــد تا مرا ببرد عمارت محروقه را تعمیر كنم .پس از
آتشگرفتن مجلس ،برای تعمیرات ،قربان قصری گرفتار مهندسی شده بود به
اسم مسیو فورد؛ گویا فرانسوی بود .به دســتور وی ،ساختن سقف سالن بزرگ
تنفس را شروع كرده بودند و وقتی مرا بردند ،مســیو فورد ،سقفی ساخته بود
فلزی .مدتی كه گذشت ،سقف شكم برداشت .داشت خراب میشد و میریخت.
مهندس فورد هم قبول نمیكرد كه كار خراب است .انگار غرورش بود كه داشت
فرو میریخت .كار را سپردند به من .وســط سقف را چوب زدم و از پشت شروع
كردم به زدن خرپا .مهندس فورد حیرت كرده بود .باور نمیكرد كه از عهده كار
برآیم .گفته بود كه اگر لرزاده این سقف را باال ببرد ،من دیگر ایران نمیمانم .من
سقف را باال بردم و مهندس هم به قولش وفا كرد و از ایران رفت.

طرح آرامگاه فردوسی ،شبیه اهرام مصر بود

تعمیر عمارت محروقه كه تمام شــد ،پس از چندی ســاختمان یادبود آرامگاه
فردوسی شروع شــد .ســال 1311بود كه به توس رفتم .مدتی بود كه دیگران
طرح را زده بودند و داشتند ساختمان میكردند اما طرح شبیه اهرام ثالثه مصر
درآمده بود و مهندسش هم آقای گدار بود .ذكاءالملك فروغی ،نخستوزیر بود
و ریاست باستانشناسی را هم بهعهده داشت و شــكل هرم مصری برای شاعر
ایرانی ،فروغی را به تعجب انداخته بود .میخواست كه بنا ایرانی باشد و هویت
ما را داشته باشد .همین بود كه مرا خواستند .آرامگاه تا باالی پلهها باال رفته بود
و میبایست بقیه كار را شروع كنم .طرحم را كشیدم ،ماكتش را ساختم ،مورد
پسند كه واقع شد ،دست بهكار شــدم .گفتند حجارباشی هم در اختیار توست.
حجارباشی ،حسین ترك بود .سنگها را در كارگاهش میبرید و میآورد .یك
هفته كه گذشت ،دیگر از آن هرم گدار خبری نبود .اگر به صرافت نیفتاده بودند،
آرامگاه فردوسی هرمیشكل در میآمد.

ع

گشتی در خانه استاد بیبدیل معماری

خانه استاد حسین لرزاده كه در دهه 30با ذوق و قریحه مثالزدنی این استاد
بیبدیل معماری ساخته شد و 50سال محل زندگی خانواده استاد بود ،این روزها
به خانهموزه تبدیل شده است .این خانه آجری 2و نیم طبقهای با پنجرههای
زیبا و شیشههای رنگیاش در خیابان شریعتی ،كوچه سخن قرار دارد؛ جایی كه
ورودیاش متنی از استاد حسین لرزاده است كه درواقع بازدیدكنندگان را به خانه
پر از زیبایی و حس خوبش دعوت میكند؛ «اینكه با شما سخن میگوید ،نامش
حسین ،كنیه و تخلصش لرزاده ،فرزند محمدخان معمار ،تهرانیاالصل ،زادگاهش
تهران ،كوچه قلمستان ،زادروزش 1285شمسی ،شغلش معماری و طراحی است.
در موقع تنظیم شناسنامه ،خان از نام پدر حذف و لر به لرزاده تبدیل شد .پدر از
سادگی و صفای باطن به لر معروف بود».

آثار
سهیم در ساخت 842مسجد؛ از
طراحی تا معماری

اگر چه در كارنامه پر و پیمان هنری استاد حسین لرزاده ،ساخت آرامگاه
حكیم ابوالقاسم فردوسی ،مرمت صحن و ســرای حضرت اباعبداهلل
الحسین(ع) ،اجرای سردر دارالفنون و سردر بانك شاهی (بانك تجارت)
میدان توپخانه ،معماری گنبد كاخ مرمر ،تعمیر عمارت محروقه مجلس
شورای ملی و ...به چشم میخورد اما شــكی نیست كه استاد لرزاده،
معمار محرابها و مساجد است .این اســتاد برجسته معماری ایران
در ساخت 842مسجد نقش داشته كه بیشتر آنها را طراحی و برخی
از آنها را نیز اجرا كرده اســت؛ مثل مسجد اعظم قم ،مسجد «سجاد»
خیابان جمهوری ،مســجد «مهدیه» خیابان ری ،مسجد «فخریه»
خیابان امیریه ،مسجد «لرزاده» خیابان لرزاده ،مسجد «زعیم» خیابان
منیریه ،مسجد «فرازنده» خیابان شوش ،بازطراحی شبستان مسجد
«سپهساالر» خیابان بهارستان ،مسجد «امام حسین(ع)» میدان امام
حسین(ع) ،مسجد «انبار گندم» خیابان ری ،مسجد «عمار» خیابان
سپاه و ....استاد لرزاده كه نهتنها معماری چیرهدست و توانمند بود بلكه
شاعر و ادیب هم بود .در یكی از اشــعارش به نقشی كه در ساخت این
842مسجد داشته اشاره كرده و میگوید« :دفتر لرزاده را دیدم ز بعد
انقالب 363 /مسجد ثبت شــد كم كن حساب 842 /مجموع بود اندر
كتاب  /خارجی و داخلی و قبل و بعد از انقالب»!

پنجشنبه

رصد خانه
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وطنپرست خالص

یعقوب لیثصفاری در اصل یك آدم عادی بود كه در روستای قرنین از سیستان به دنیا آمد.
یك زندگی معمولی هم داشت تا اینكه نشست و با خودش فكر كرد كه چرا باید یك زندگی
معمولی داشته باشد؟! آدم بسیار سفت و سختی هم بود .خالصه با خودش تصمیم گرفت كه دل
به دریا بزند و شروع به بزرگی كند .ارادهای بسیار قوی هم داشت .نقل است كه وقتی به جوانی رسید،
عیسیمحمدی
یكی از بزرگان فامیلش قصد كرد كه برایش دختری را نشان كند .رسم بر این بود كه پسران جوان باید
چیزی در خور تحویل این بزرگ میدادند كه ببرد و به خانواده دختر بدهد كه مث ً
ال چشم
آنها را حسابی بگیرد .به یعقوب لیث گفت تو چه داری كه ببرم برای خانواده دختر كه تو را بپسندند؟ یعقوب
هم رفت خانه و یك شمشیر و سپر آورد و به فالنی داد ،گفت به دختری كه برایم نشان كردهاید ،بگویید كه
شرق و غرب عالم را با همین شمشیر برایش خواهم آورد.

یعقوب جزو عیاران بود كه به جوانمردی شهره بودند و آداب خاصی داشتند .همانطور كه اشاره
شد ،در ابتدا رویگری میكرد و حقوق میگرفت .اما چون آدم جاهطلبی بود ،به این مقام قناعت
نكرد و به سمت عیاری و راهزنی رفت و عدهای را دور خودش جمع كرد تا دست به كارهای بزرگ
بزند .گفته شده كه در راهزنی هم اهل انصاف بود؛ به قول خودمان كمی شبیه رابینهود بوده.
البته صفاریان سعی میكردند كه نسبی هم به ساسانیان برسانند و در این زمینه تاریخپردازی
و شجرهپردازی هم میكردند؛ كه حاال صحت و سقم آن مشــخص نیست .روی هم رفته در
برخی تاریخها ،گفتهاند كه یعقوب لیثصفاری درست است كه در ابتدای امر ثروت و جایگاهی
نداشت ،ولی 2ویژگی خاص داشت كه باعث شــد تا به چنین مرتبهای برسد و كارش از پیش
برود :اول اینكه بهشدت وطنپرست بود و بیزار از اجنبیها و دوم اینكه به قاعده عیاران ،اهل
بخشش و جوانمردی بود .به همین دلیل توانست افراد زیادی را دور خودش جمع كند و به قول
معروف ،مهندسی انسانی خوبی داشت.

آزمون اراده
در روایتی دیگر هم آمده كه یك بار ،این جناب یعقوبخان میخواسته به جایی لشكركشی كند .كلی هم كالهخود و
زره و لباسهای آهنی تنش بوده .بعد رفته و چند ساعت همینطور زیر آفتاب داغ ایستاده؛ بدون حركت .فرماندهانش
تعجب كردهاند كه این چه كاری است كه میكنی؟ دیوانهای مگر؟ تصور كنید كه در آن هوای گرم سیستان و جنوب،
چنین كاری ،آنهم درحالیكه كلی لباسهای ســنگین نظامی و كالهخود و ...تنتان است ،دستكمی از دیوانگی
ندارد .او هم گفته كه بله ،چون در آینده میخواهم دست به كارهای بزرگی بزنم ،قصد داشتم اراده خودم را بسنجم كه
در سختیها ،چقدر میتوانم دوام بیاورم؛ حاال میبینم كه نه ،میتوانم سختیها را دوام بیاورم.

استقامتش چون سندان است

در خود نخوتی میدید
كار یعقوب لیث به اینجا ختم یافت كه توانست یك
سلســله بزرگ را پایهگذاری كند .البته توی ذهنش
هم بود كه برود و خلیفه عباسی را از تخت پادشاهی
به زیر كشــد ،كه عمرش به دنیا نبود .سلسلهای كه
او ســاخت ،شــامل بخشهایی از ایران ،افغانستان،
تركمنســتان ،ازبكستان ،تاجیكســتان و پاكستان
امروزی میشد .تاریخ هم دربارهاش نوشته كه پسر
یك رویگر یا آهنگر بوده و خودش هم درگیر همین
كار بوده است .میگویند بخشی از بدگوییهایی كه
نسبت به او در تاریخ وجود دارد ،به واسطه این است
كه مورخان غالباً عرب بودهاند .به همین دلیل است
كه مث ً
ال حمداهلل مستوفی در تاریخ گزیده خود ،از او
نسبتاً مثبت نوشته«:لیث رویگر بچه سیستانی بود و
چون در خود نخوتی میدید به سالحورزی و عیاری
و راهزنی پرداخت .اما در آن طریق انصاف سپردی و
مال كسی به یكبارگی نبردی و بوده كه از برده بعضی
بازدادی .شبی خزانه درهم بن نصر بن رافع بن لیث
بن نصر سیار را كه والی سیســتان بود ،بردی و مال
بیقیاس بیرون برد .سپس چیزی شفاف یافت تصور
گوهری كرد ،برداشــت و زبان امتحان بر او زد ،نمك
بود .چون حق نمك پیش او بر قبض مال غالب آمد،
مال بگذاشت و برفت .شبگرد خازن از آن متعجب شد
و به درهم بن نصر بنمود ،درهم مناری كرد و دزد را
امان داد تا حاضر شود و لیث صفار پیش او رفت .درهم
پرسید چون بر اموال قادر شدی موجب نبردن آن چه
بود؟ و لیث حكایت نمك و حق آن را یاد كرد و درهم
را پسندیده آورد و او را به در گاه خود راه داد و به او جاه
و مرتبه و او را امیر لشكر كرد» .

باركد را اسكن كنيد و
پادكست اين گزارش
را ببينيد

روايت دومین سلسله ایرانی بعد از اسالم

كه ماجرای بنیانگذار باارادهاش زبانزد است

آهنگرزادهپادشاه

پیمان من ،شمشیر من است

خالصه یعقوب كه دید میتواند از پس پادشــاهی بر بیاید
و كم از دیگران ندارد ،شــروع بهكار كرد .خاندان طاهریان،
نخستین خاندان ایرانی بعد از اســام ،دچار زوال شده و در
نتیجه سلسله صفاریان بهعنوان دومین سلسله بنیان نهاده
شــد .او ابتدا با خوارج درگیری پیدا كرد كه به شــرق ایران
آمده بودند .حاكم سیســتان را هم زندانی كرده بود كه در
جریان این نبرد ،از زندان گریخت .سیستان را تحت فرمان

در ایران پیكرههای زیادی از شخصیتهای تاریخی نامآشنا ساخته شده است

تاریخ به روایت مجسمهها

خودش درآورد و به واسطه رفتاری كه با اطرافیان ،اسرا و...
داشت ،توانست طرفداران زیادی برای خودش دست و پا كند.
سپس بعد از جنگهایی چند ،توانست كابل ،كرمان ،فارس
و خراســان را هم تصرف كند و حتی بخشهایی از آسیای
میانی را هم زیر پرچم خودش بیــاورد .زمانی كه میرفت تا
خراسان را تسخیر كند ،فرمانروای خراسان پیام فرستاد كه
اگر به دســتور خلیفه آمدهای ،نوشته و عهد و پیمان خلیفه

حرب را زادهاند

را نشان بده تا تمام خراسان را تحویلت بدهم .یعقوب هم نه
گذاشت و نه برداشت ،شمشیر را نشان او داده و گفت كه عهد
و لوای من این است .یعقوب حتی به جنگ رومیها رفته و با
عباسیان هم درافتاد .البته عمرش به دنیا نبود و قولنج ،باعث
شــد تا زودتر از موعد ،دنیا را ترك كند .چه بسا كه اگر باقی
میماند ،میتوانســت طومار خلیفه عباسی را برای همیشه
در هم بپیچد.

در نهایــت ،در دالوری و بیباكی این مرد نمیتوان شــك و
شبههای وارد دانست .سرلشكر خراسان وقتی كه در جنگ با او
شكست خورد ،نزد محمدبنطاهر ،والی خراسان آمد و گفت:
«با این مرد به حرب هیچ نیاید كه سپاهی هولناك دارد و از
كشتن هیچ باك نمیدارد و بیتكلف و بینگرش (بیمالحظه)
همی حرب كنند و دون شمشیر زدن هیچ كاری ندارند ،گویی
از مادر ،حرب را زادهاند » .و دلیــری او چنان بود كه بهگفته
ابراهیم باستانی پاریزی در كتاب یعقوب لیث ،موفق شدند كه
«اسبهای خود را در كنار دجله و در ساحل خزر و در حاشیه
جیحون آب دهند».

سالم به اسطورهها

گرشاسپ :گرز ثریت
قصههــا و شــخصیتهای
شــاهنامه در كل ،هــم برای
ســاخت انیمیشــنها و هــم
ساخت بازیها و حتی ساخت
فیلمهای تاریخی و اكشــن ،از
بهترین گزینهها هستند .حتی
وقتی كه قصههای شــاهنامه
را بهصــورت صوتــی گــوش
میدهید ،متوجه میشوید كه
چه گر ههای داستانی عجیبی
دارد و دقیقــاً مثــل فیلمهای
تاریخی -تخیلــی امروز بهنظر
میرسد .حاال بازیسازان ایرانی
هم از این فرصت استفاده كرده
و بازیهایی را با شخصیتهای
شاهنامهای ســاختهاند .یكی
از بازیهایــی كــه در تاریــخ
بازیسازی ایرانی در این مورد
به چشم میخورد ،همین بازی
گرشاسب است .بازی براساس
اسطورههای كهن ایرانی در دوره
ضحاك شكل گرفته است و برای
رایانههای شــخصی طراحی و
تولید شــده .این بازی در زمان
خــودش برای ســرویسهای
آنالین استیم ( )Steamو گیمرز
گیت ( )GamersGateمنتشر
شد؛ البته منتقدان خودش را هم
داشت .ولی همه از اینكه چنین
كیفیتی را یك بازی تولیدشده
از ســوی گروهی مستقل ارائه
میداد ،تمجیــد كردند .بازی
تقریباً توانســت نظر مســاعد
سایتهای نقد جهانی بازیهای
رایانهای را هم جذب كند .برای
كســانی كه میخواهند حین
بازی ،با شخصیتهای تاریخی
و اســطورهای ایرانــی روبهرو
باشند ،این بازی میتواند گزینه
مناسبی باشد.

امدادگر كوهستان

مجسمه شاهاسماعیل

عبرت پوتینها

آرمیده در كوهستانها

انقالب كه پیروز شد ،دوره پهلوی و شاهبازی هم برای همیشه تمام شد .به
همین دلیل بود كه برخی از انقالبیون ،نمادهای مربوط به دوره قبلی را از
جلوی چشم برداشتند .یكی از این نمادها ،مجسمه رضاشاه بود كه تا پیش
از انقالب ،در مجموعه كاخهای سعدآباد حضور داشت .جالب اینكه در
كنار این مجسمه ،پیكری هم از آرش كمانگیر ،از شخصیتهای افسانهای
ایران و شــاهنامه خودنمایی میكرد .اما با سرنگونی محمدرضاشاه ،از
مجسمه پدرش تنها دو پوتین باقی ماند كه خودش تذكری بود برای گذرا
بودن دوره هر حكومتی .حاال كسانی كه به سعدآباد میروند ،میتوانند
این پوتینها را مشاهده كنند؛ پوتینهای یك نظامی.

این روزها كه تنشهایی بین ایران و تركیه ایجاد شــده ،بعضی از رسانهها یاد جنگ
چالدران افتادهاند .جنــگ چالدران مواجهه جانانه ایرانیهــا و عثمانیها در ناحیه
چالدران ایران بوده است كه البته صفویها شكست خوردند ،ولی قهرمانانه جنگیدند
و دلیل شكستشــان ضعف تســلیحاتی بود .حاال در یكی از روســتاهای منطقه
كوهستانی چالدران آرامگاه ســیدصدرالدین صفوی قرار دارد؛ از فرماندهان شجاع
این نبرد .در اینجا این فرمانده و 27هزار سربازش جان باختهاند .مقابل این آرامگاه
هم مجسمهای وجود دارد كه میگویند مجسمه شاهاسماعیل صفوی است؛ بنیانگذار
سلسله صفویه .این مجسمه در جاده روستایی گلاشاقی به سعدل در این منطقه واقع
شده و گردشگران مدام به آن سر میزنند.
مجسمه نادرشاه

مجسمه امیركبیر

شاهكار مجسمهسازی

كسانی كه به مشهد رفته باشند ،حتماً سری هم به مجموعه
باغموزه نادری زدهاند و در آنجا مجسمه بزرگ نادرشاه افشار
را هم دیدهاند .میگویند كه این آرامگاه نادرشــاه ،در دهه
40توسط هوشنگ سیحون طراحی و مجسمهاش توسط
ابوالحسن صدیقی ساخته شده است .اینجا آرامگاه نادر است
كه حاال تبدیل به موزه هم شده است .یكی ،دو سال پیش
هم یكی از پژوهشگران تاریخی جملهای درباره این مجسمه
گفت و اینكه باید تخریب شود ،مگر نادرشاه چهكسی بوده
كه دوباره جنجالساز شــد .اخباری درباره ایجاد ترك در
ناحیه سر این مجسمه هم مدتی آن را سرخط خبرها آورد؛
مجسمه فردی كه آخرین جهانگشای شرق بود.

دو مجسمه از یك شاه

همانطوری كه در مطلب اصلی این صفحــه تاریخی مطالعه كردید،
یعقوب لیث صفاری یا همان رادمان پورماهك ،نخســتین پادشــاه
درست و حسابی بعد از اسالم ،در زابل به دنیا آمد .به همین دلیل است
كه مجسمهاش را در این شهر ساختهاند كه یادكردی از این شخصیت
تاریخی هم باشد .این مجسمه نیز توسط ابوالحسن صدیقی ،از بزرگان
هنر مجسمهسازی و پیكرتراشی ایران ساخته شده و میگویند كه دو
كپی یكسان از آن با امضای این هنرمند در ایتالیا طراحی و ریختهگری
شده است .یكی از این مجسمهها در زابل و دیگری هم كه در دزفول
كار گذاشته شده است .دزفول را ،محل دفن این پادشاه میدانند.

یعقوب لیثصفاری را از حیث اراده و همتی كه داشته ،بسیار ستودهاند .تصور كنید
طرف توی مغازه پدرش داشته آهنگری میكرده ،بعد بلند شده و توانسته شاه جهان
خودش بشــود .در خیلی از جنگها هم پیروز مطلق بوده .حسن بن زید علوی ،از
دشمنان یعقوب ،او را در استقامت و پایداری سندان لقب داده بود .سندان ،ابزاری
است كه آهنگرها استفاده كرده و روی آن آهنهای گداخته را با پتك شكل و شمایل
میدهند؛ یعنی این سندان خیلی خیلی باید محكمتر از پتك و آهن گداخته و...
باشد .همچنین روایتهای دیگری هم از جوانمردی او نقل شده كه به روزگار تعلق
خاطر او به عیاران بازمیگردد .مثل اینكه كاری را بدون نظر دیگران انجام نمیداد
و نماز بسیار میخواند و كال آدم شــهوترانی هم نبوده؛ به قاعده شاهان دیگر .به
شــیوه عیاران ،روزانه هزار دینار صدقه میداد و همت زیادی هم در انجام امور و
پیگیریشان داشت .فرد بسیار باهوشی هم بوده و حتی او را كسی میدانند
كه اگر نبود ،خبری از زبان فارسی نبود .حتی این نقل از او معروف است كه
شاعری در ستایش او به عربی قصیدهای سروده بود .او هم گفته بود چیزی
كه من نمیفهمام را چرا میگویی؟ و در نتیجه همه به زبان فارسی شعر
گفتند و ادبورزی كردند و . ...درباره اینكــه انگیزه اصلیاش هم چه
بوده3 ،نظریه وجود دارد :احیای شكوه ایرانباستان ،احیای اسالم كه به
واسطه تحریف عباسیان به خطر افتاده بود و نفع شخصی .اما در نهایت،
این آهنگرزاده را باید جزو نخســتین پادشــاهان ایرانی بعد از اسالم
بدانیم؛ كســی كه بهگفته خودش پادشاهی را مانند عباسیان به ارث
نبرده بود ،بلكه با شیرمردی و عیاری بهدست آورده بود.

مجسمهها یادبودهایی هستند كه برای یادآوری یا بزرگداشت در مناطق مختلف و غالب ًا مرتبط ساخته میشوند .نكته مهم این است كه یك مجسمه ،صرف ًا بهمعنای تأیید موضوع
مجسمه نیست .مث ً
ال اگر مجسمهای از فالن شاه ساخته میشود ،بهمعنای تأیید آن شاه نیست؛ بلكه غالب ًا جنبه تذكر و یادآوری و هنری دارد؛ نكتهای كه بعضی از افراد متوجه آن
نیستند .به همین واسطه نیز مجسمههای تاریخی مختلفی در ایران وجود دارند كه شهروندان را ،متوجه نكتهای یا بزرگداشتی میكند .حاال كه درباره یعقوب لیث صفاری صحبت
كردهایم و مجسمهاش در ورودی زابل چشمنوازی میكند ،بیبهانه ندیدیم كه سراغ مجمسههایی از شخصیتهای تاریخی ایرانیان برویم و آنها معرفی كنیم.

پوتینهای رضاشاه

مجسمه رادمان پورماهك
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شاپور اول

غارشاه

این مجســمه البته در دل شهر واقع نشــده و در دل یك غار
قرار گرفته است .سازندهاش هم ناشناس است .شاپور اول از
شاهان بزرگ دوره ساســانی و ایران باستان بوده كه توانست
سه امپراتور رومی را شكست داده یا اسیر كند .حاال یك بنده
خدایی در غار شاپور واقع در اطراف كازرون ،پیكرهای از این شاه
بزرگ ساسانی را ساخته است .این مجسمه از تراشیدن سنگ
آستاالگمیت بهوجود آمده .البته بعدها به واسطه زلزله نقش
زمین شد ولی برایش پایهای بتنی و محكم ساختند تا بهعنوان
جاذبهای گردشگری ،خودنماییكند و ثبت ملی هم شده است.

پیكره كبیر امیر

این مجسمه هم توسط اســتاد صدیقی بزرگ ساخته شده است .این
پیكره در دهه  50شمسی و توسط انجمن مفاخر ایران سفارش داده شد.
كارهای طراحی و ساختش هم كه طبق روال در ایتالیا صورت گرفت .اما
در ادامه جریانات انقالب پیش آمد و انتقال آن به ایران با تأخیر روبهرو
شد .سرانجام بعد از 3دهه ،آن را به ایران آورده و تصمیم بر آن شد كه
در پارك ملت تهران نصب شود .ســرانجام هم در همین پارك نصب
شد .ارتفاع این مجسمه 3متر و وزنش هم نزدیك نیم تن است .احتماال
خیلی از پایتختنشینها با این مجسمه عكس یادگاری گرفته باشند.

مجسمه هركول

سالم هركول

میگویند كه هركول بزرگ بعد از مرگ اسكندر،
مدتی حاكم آسیای غربی بوده است .مجسمههای
زیادی هم از این شخصیت در همهجای دنیا وجود
دارد .اما در ایران هم مجسمهای از او وجود دارد،
چرا كه میگویند ســالها بر بخشهایی از غرب
ایران حكومت كرده اســت .حاال این مجســمه و
سنگتراشه در استان كرمانشــاه وجود دارد كه
بهصورت برجسته تراشیده شده .برای تماشای آن
باید 20كیلومتری از كرمانشاه دورتر بروید .جالب
اینكه سر این مجسمه 2 ،بار سرقت شده و سر باز
پس گرفته شده برای امنیت بیشــتر ،در میراث
فرهنگی نگهداری میشود .هنرمندان ایرانی هم
سری آهكی برایش بازطراحی و بازسازی كردهاند
كه مراجعان ببینند.

مجسمه فردوسی

خالق داستانهای پهلوانی

بیشتر شــخصیتهای تاریخی ایران باســتان را غالباً از دریچه نگاه
فردوســی بزرگ به یاد میآوریم .به همین دلیل است كه آفریننده
شاهنامه ،خود نیز از شخصیتهای بزرگ تاریخی و ادبی ما محسوب
میشود .مجسمههای مختلفی از این شخصیت در ایران وجود دارد،
ولی چشــمنوازترین آنها در میدان فردوســی تهران جاخوش كرده
است .این اثر را هم ابوالحسن صدیقی ،چهره ماندگار مجسمهسازی
ایران ساخته است .نمونههای دیگر این مجسمه را میشود در تبریز و
برج میالد و لرستان مشاهده كرد .مجسمه فردوسی به واسطه اینكه
همیشه جلوی چشم شهروندان تهرانی و مسافران پایتخت ایران است،
جزو معروفترین پیكرهها هم لقب گرفته است.
مجسمه شاهعباس

دقیقا كجایی؟

اما بشنوید از یكی از مجسمههایی كه سرنوشتی عجیب داشته است؛ در میدان آزادی یا میدان دروازه شیراز شهر
اصفهان .در اینجا مجسمهای وجود داشت از شاهعباس صفوی .میگویند كه بزرگترین مجسمه برنزی قبل از
انقالب هم بوده و توسط ایرج محمدی ساخته شده است كه تصویر شاه معروف صفوی سوار بر یك اسب را نشان
میدهد .اما این مجسمه بعد از انقالب راهی انبار یك پادگان شد تا نگهداری شود .میگویند كه كار معاون وقت
عمرانی شــهرداری اصفهان بوده تا گزندی به آن نرسد .وقتی در سال 1379از ســازنده میخواهند شبیه آن را
بسازد ،متوجه قصه شده و دنبال مجسمه میروند؛ ولی آن معاون اسبق مرحوم شده و محل اختفای مجسمه هم
ناشناس مانده؛ واهلل اعلم.

بازی رایانهای كوهنورد
یكی از بازیهــای دیگری كه
یكدهه قبل در ایــران تولید
شــده ،ولی هنوز هم میتوان
آن را معرفــی كــرد ،همیــن
بازی كوهنورد اســت .درواقع
این بــازی ،جــزو اولینهایی
بود كه توانســت نگاههــا را به
باز یسازی ایرانی تغییر دهد.
ایــن بــازی را فرهــود فرمند
توانست با ســاد هترین موتور
بازیسازی یعنی «گیممیكر»
طراحــی كند .داســتان بازی
درباره كوهنوردی بــه نام فاد
كاشف اســت كه قصد دارد در
رقابتهایــی بینالمللی برای
كسب مقام امدادگر كوهستان
تالش كنــد .بــازی دوبعدی
ساخته شده و شامل 10مرحله
طوالنی میشود كه هم داستان
جالبی را دنبــال میكند و هم
شــخصیتهای متنوعی دارد.
شــخصیت اصلی بــازی ابتدا
دست خالی است ،اما در مسیر
بازی از طریق موفقیتهایی كه
بهدست میآورید ،میتوانید به
او تجهیزات مختلفی را اضافه
كنید تا هم مراحل سختتر را
طی كند ،هم دارای تجهیزاتی
كاملتر شود .این بازی توسط
شــركت تبیان منتشر شده و
در سبك «ســكوبازی» تولید
شــده اســت .جالب اینكه در
سال 1390نیز جایزه بهترین
بــازی ســال را بهخــودش
اختصاص داد .درنهایت اینكه
اگر دنبال یك بــازی دوبعدی
ساده هستید كه حسابی شما
را مشغول كند ،میتوانید روی
این بازی حساب باز كنید.

خانه گردی
خاك پولساز

سفال اللجین
پیــش از این از صنایعدســتی
ایرانی زیــاد گفتهایم كه با كمی
حوصله و كمی صرف وقت و فضا
و ،...میتواند هم شما را حسابی
ســرگرم كند و هم در ادامه راه
برای شــما درآمدزایی داشــته
باشد .حتی میتوانید خانوادگی
هم به این كارهــا بپردازید .این
شماره میخواهیم سفال اللجین
همدان را به شما پیشنهاد بدهیم.
جالــب اینكه اللجیــن ،یكی از
شهرهای شهرستان بهار از استان
همدان است و مركز تولید سفال
خاورمیانه هم شناخته میشود
و بیشتر مردمش درگیر همین
ســفالگری ،ســرامیككاری و
نقاشی روی سفالها و ...هستند.
تنوع و زیبایی سفالهای اللجین
چشمنواز اســت .میتوانید این
هنر را بهصورت مجازی یا حتی
حضوری یاد بگیرید و شــروع به
انجامش كنیــد .جالب اینكه در
این شهر سفالهایی با طرح لعابی
با نقوش ثابت برجسته هم تولید
میشود .ضمن اینكه مشتریان
این نوع ســفالها هــم زیادند و
معموال بازار خرید و فروش خوبی
دارند .در این سفالها از رنگهای
پالستیكی ،روغنی و رنگدانههای
معدنی استفاده میشود كه هر
كدامــش ،روش خاصــی برای
جاگرفتن در بدنه این ســفالها
را دارند .برای كسانی كه فضای
خالی پاركینگ یا خرپشــته را
در اختیار دارنــد ،میتواند این
صنایعدستی گزینه جالبی برای
كار باشد.
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هنوز هم در خیلی از قهوهخانههای قدیمی میتوان ردپای نقاشی قهوهخانهای را پیداكرد

مشاغل داخل قهوهخانهها
قهوهخانههای تهران هم برای خودشان ،تاریخچه و
جامعهشناسی و ...خاص خودشان را دارند .مخصوصاً
برای جامعهشناسان و متخصصان تاریخ ارتباطات و نیز
مردمشناسان و فرهنگشناسان ،شناخت این تاریخچه،
میتواند خیلی كارساز و حاوی نكات ارزشمندی باشد.
معروفترین و قدیمیترین قهوهخانههای تهران در نقاط
مركزی شهر فعال بودند .تا اوایل دهه ۵۰در كنار نانوایی،
قصابی و بقالی ،قهوهخانهها یكی از  ۴صنف اصلی در هر
محله به شمار میرفتند .در دل قهوهخانههای بزرگ
قدیمی چند شغل دیگر نیز ایفای نقش میكرد؛ مثل
آرایشگری ،كفاشی ،سیرابیفروشی و نقاشی قهوهخانهای
به اضافه شمایلكشی و ترسیم صورت افراد كه هر یك از
این مشاغل هم در گوشهای از قهوهخانه در حد یك صندلی
و میز كار برقرار بود.

نبرد اسطورهها روی دیوار

تا به حال چیزی از نقاشی قهوهخانهای شنیدهاید؟ متأسفانه نقاشــی قهوهخانهای با وجود سالها ممارست و هنرمندی نقاشــانی كه در این عرصه صادقانه
خدمتكردهاند ،در محاقی از فراموشی و سراشیبی قرارگرفتهاست .بیتوجهی مسئوالن امر نسبت به این مقوله ،عدموجود رشته نقاشی قهوهخانهای در چرخه
آموزشی كشور و نارساییهای دیگر باعث شدهاست تا بهتدریج این نوع نقاشی در هالهای از مهجوریت بماند .این درحالی است كه آثار قهوهخانهای سراسر پیام است
و پند و چون برگرفته از كتابهای ماندگاری چون شاهنامه است ،طبع ًا برد معنایی بیشتری در میان مخاطبان از خود به جای میگذارد .از اوایل قرن۱۱هجریقمری
نخستین پرده نقاشی قهوهخانهای ساختهشد كه در موزه آستانقدسرضوی نگهداری میشود .این مطلب را بخوانید تا با نقاشی قهوهخانهای بیشتر آشنا شوید.

درونمایه بسیاری از این نقاشیها ،حادثه عاشورا و حكایتهای
شاهنامه است كه بر دیوار یا پردهها نقاشی شدهاست .با تولد
جنبش مشروطیت این هنر مردمی در تهران یكباره جانی تازه
گرفت .داستانهای حماسی و مبارزات آزادیخواهانه مذهبی و
میهنی ،به وسیلهای برای آگاهی و ایجاد حس مبارزه در مردم
تبدیل شد و در همین دوران بود كه این هنر به اوج خود رسید.
مداحان و نقاالن ،در حسینیهها ،تكیهها و قهوهخانههای رو به
رشد پایتخت و دیگر شهرها ،سهمی بهسزا در حفظ این بیداری
داشتند .نقاشی قهوهخانهای و نقالی چیزی فراتر از یك هنر یا
یك سرگرمی ســاده برای مردم درماه مبارك رمضان یا دیگر
روزهای سال بود تا با آن وقت خود را پر كنند.

قدیمیترین قهوهخانه تهران ،قهوهخانه چال نام
داشت كه در مولوی ،بازار حضرتی ،جنب كوچه
ارامنه میزبان اهالی و پایههای این محفل بود .این
قهوهخانه در اوایل سلسله قاجار دایر شد و تا اواخر
سلسله پابرجا بود .یكی دیگر از قهوهخانههای
قدیمی تهران معروف به رجبتنبل در باغ فردوس
مولوی بود .این قهوهخانه تا سال ۱۳۴۴همچنان دایر
بود .در این قهوهخانه عالوه بر نقالی ،خیمهشب بازی
هم رواج داشت .جدا از قهوهخانههای معروف تهران،
قهوهخانههای دیگری هم وجود داشت كه پاتوق
و محل تجمع مردم كوچه و بازار بودند .قهوهخانه
فخرآباد در دروازهشمیران ،قهوهخانه قاسم
گوسفندی در بازارچه قوامالدوله ،قهوهخانه شاغالم
در بازار امینالسلطان ،قهوهخانه سیدقراب واقع در
خیابان سیروس و ...از جمله آنهاست.

نقل داستانهای مذهبی و ملی

قهرمانی روی دیوار قهوهخانه

حاال كه كرونا  نمیگذارد از موزههای تهران دیدن كنید
با دیدن این تصاویر به موزه صلح تهران بروید

موزهای در ستایش صلح

خاستگاه این هنر ،سنت قصهخوانی و مرثیهسرایی و
تعزیهخوانی است كه سابقه آن به صدها سال پیش از ایجاد
قهوهخانهها و چایخانهها میرسد .در اواخر دوران قاجار و
اوایل پهلوی همزمان با جنبش مشروطه در ایران ،این هنر
ایرانی در شهر ما اوج گرفت .پس از آن در دهههای  ۱۳۲۰و
 ۱۳۳۰این شیوه موردتوجه نقاشان و هنرمندان آكادمیك
و مدرن قرارگرفت .درونمایه این شیوه نقاشی موضوعات
مذهبی و رزمی و بزمی است .نقاشی قهوهخانه در تاریخ
نقاشی ایران پدیدهای نوظهور به شمار میرفت كه تلفیقی از
ارزشهای مذهبی و میهنی ایرانیان را در دل خود جای داده
بود و داستانهایی از حماسهها و ایثار پیشوایان دینی و ائمه
اطهار(ع) و نیز پهلوانان ملی ایران زمین را روایت میكرد.

موضوع نقاشیها چه بود؟

قدیمیترینقهوهخانهپایتخت

نقاشی قهوهخانهای بازتابنده آمال ،عالیق ،اسطورهها و اعتقادات
ملی و مذهبی جامعه ایرانی است .بخش عمدهای از نقاشی
قهوهخانهای را تابلوهای مذهبی با نگاهی به واقعه مهم عاشورا
تشكیل میدهد .این تابلوها چه روی پرده و چه به شكل كاشیكاری
از لحاظ صورت و معنا ویژگیهای خاصی دارند .ازجمله اینكه
شخصیت اصلی واقعه همیشه بزرگتر از شخصیتهای فرعی نقاشی
میشدند یا اینكه بهترین و بیشترین فضا را در گسترده تركیببندی
به قهرمان واقعه اختصاص میدادند .در شخصیتپردازیها ،نقاش از
قراردادهای تصویری معین برای تأكید بر جنبههای مثبت یا منفی
شخصیتها استفاده میكرد .تالش نقاش در بازنمایی صحنهها و
نمایش ویژگیهای ظاهری و درونی قهرمانان بهشدت تحتتأثیر
جانبداری او از نیروهای خیر است.

پیشینه نقاشی قهوهخانهای

ویژگیهای نقاشی قهوهخانهای

در این نوع از نقاشی هرگز شكست و خواری در چهره قهرمان داستان دیده نمیشود .از آنجا كه مخاطب این نقاشیها و نقالیها عموم مردم بودند و مانند دیگر سبكهای
نقاشی با مخاطب خاص و كارشناس سر و كار نداشت ،در شخصیتپردازیها ،هدف نقاش صراحت و سادگی بیان بود تا بتواند هر چه بیشتر بر مخاطب خود تأثیربگذارد و
او را جذب كند .حتی در بسیاری از موارد نام شخصیت داستان نیز در كنار تصویر نوشتهمیشد .نكته جالبتوجه اینكه هرچند بسیاری از نقاشان قهوهخانه در امر نقاشی
چندان باتجربه نبودند و بیشتر كار خود را به شكل تجربی یاد گرفتهبودند اما در استفاده بهجا و بهموقع از رنگ بسیار مهارت داشتند و این ویژگی در آثار به جا مانده از آنها
به وضوح دیدهمیشود.

نقاشی قهوهخانهای از نظر موضوعی به  ۲بخش كلی تقسیم
میشود؛ نقاشیهای مذهبی و نقاشیهای ملی .نقاشیهای
مذهبی مجموعهای از چهرههای پیشوایان و بزرگان دین و مذهب
و صحنههایی از جنگها و نبردهای معروف پیامبر اسالم(ص) و
حضرت علی(ع) و رویدادهای كربال را شامل میشود .نقاشیهای
ملی هم مجموعهای بزرگ از داستانهای رزمی و بزمی ایرانی است
كه به رویدادها و اتفاقات افسانهای ،حماسی ،تاریخی و چهرههایی
از قهرمانان شاهنامه میپردازد .در نقاشی قهوهخانهای آناتومی
رعایت نمیشود و به همین دلیل نام خیالیسازی را نیز به این
سبك از نقاشی میدهند .طویل بودن ،قدرت غلو و اغراق در نقاشی
قهوهخانهای برد فراوانی دارد و نقاش میتواند با استناد به منابعی
كه در دست دارد به نوعی به اغراق نیز بپردازد .در واقع نقاش و نقال
به سبك و سیاق فیلمهای سینمایی امروزی آزاد بود تا برحسب
سلیقه و عالقه مخاطب خود در بخشهایی از داستان كه به كلیت آن
آسیب وارد نمیكرد ،تغییراتی ایجاد كند .ركود و سپس به فراموشی
سپرده شدن نقاشی و نقالی قهوهخانهای دالیل زیادی داشت ،اما
تكراری شدن داستانها و نبود خالقیت برای پرداختن به داستانها
و موضوعات جدید و تحوالت اجتماعی ازجمله دالیل اصلی آن بود.
نمونههای قابلتوجهی از آثار هنرمندان نقاشی قهوهخانهای امروزه
در موزهها نگهداری میشود.

موزه صلح در پارك شهر و در مركز پایتخت فعالیت میكند و بنیانگذاران آن اعضای
انجمن حمایت از قربانیان سالحهای شیمیایی هستند .اين اعضا اغلب داوطلبانی
هستندكهبهصورتافتخاریهمكاریمیكنند.تعدادیازآناننیزقربانیانسالحهای
شیمیایی هستند كه بهعنوان راهنماهای موزه فعالیت دارند .دوربین ما سری به موزه
صلحتهران،كهیكیازموزههایعضوشبكهبینالمللیموزههایصلحاست،زده.

ورود به موزه صلح

برای ورود به موزه باید از در شیشهای
ضلع جنوبی ساختمان وارد شد .هنگام
ورود توجه شما به فروشگاه اقالم یادگاری
جلب خواهدشد؛ جایی كه میتوانید در
آنجا با خرید نرمافزار ،كتاب ،كارتپستال،
نقاشیهایی با موضوعات دفاعمقدس ،صلح
و دوستی همچنین تیشرت و لیوانهایی با
آرم و لوگوی موزه صلح را تهیه كنید.

بنیآدم اعضای یكدیگرند

هدف موزه صلح

موزه صلح تهران دارای چند ویژگی است ازجمله اینكه جزو شبكه بینالمللی
موزههای صلح جهان است كه مقر آن در شهر الهه قراردارد .این موزه از قربانیان
جنگ بهعنوان پیامآوران صلح استفاده میكند و با بسیاری از تشكلهای مردمی
دنیا در ارتباط است .موزه صلح تهران یك وجه تشابه با سردر سازمان ملل دارد،
چرا كه روی در ورودی موزه و سازمان ملل شعر «بنی آدم اعضای یكدیگرند» نقش
بستهاست.

شیوههای مدرن كشتار

بخش دیگری از موزه صلح به سالحهای ممنوعه دیگری (به غیر از سالحهای
شیمیایی) كه همگی آنها جزو سالحهای كشتارجمعی هستند ،اختصاص داده
شده .متأسفانه كشورها برخالف كنوانسیونها و قوانین منعكننده و شاید حتی
عضویت آنها در پیمان اوتاوا و انپیتی و ...به راحتی از این سالحها استفاده
میكنند .سالحهایی چون بمبهای خوش های و سالحهای هستهای را میتوانید در
آنجا با اسنادی چون فیلم و عكس ببینید.

هدف اصلی این موزهها ترویج فرهنگ صلح از طریق نشاندادن پیامدهای ناگوار جنگ،
خشونت و آثار زیانبار آن بر انسانها و محیطزیست است .موزههای صلح بیشتر از آنكه
مكانی برای تماشای اشیاء تاریخی باشد ،محلی برای گفتوگو ،انجام برنامههای آموزشی
و پژوهشی و فرهنگسازی است .در اینجا بخش تلفات پنهانی جنگ و تأثیرات روحی،
روانی بر افراد را با سرگذشت بازماندگان شیمیایی به خوبی میتوان لمس كرد.

اولین در خاورمیانه

موزه صلح ابتدا در سال  1386راهاندازی شد و پس از مدتی ساختمان آن مورد
بازسازی قرارگرفت .ساختمان جدید این موزه در سال 1390با حضور مهمانانی
از كشورهای مختلف از جمله رئیس موزه صلح هیروشیما در تیرماه  1390افتتاح
شد .بد نیست بدانید بیش از 150موزه صلح در دنیا وجود دارد .موزه صلح تهران،
نخستین موزه صلح در منطقه خاورمیانه است .همگی موزههای صلح عضو شبكه
بینالمللی موزههای صلح هستند.

اتاق جنگ یك موزه

در این بخش با ارائه آمار و
نمودارهایی از تلفات انسانی
(متأسفانه مردم غیرنظامی
نخستین قربانی جنگها و
منازعات مسلحانه و جنگهای
داخلی هستند) ،به همراه
فیلم ،عكس و مستندی از
جنگجهانی دوم ،سعی شده
حس جنگ و خشونت و تبعات
منفی آن به بازدیدكننده القا
شود و مجسمههایی كه سمبلی از
جنگافروزی و نمادی از زشتی،
سیاهی و پلیدی هستند ،نمایش
داده میشود.

نمادی برای جانبازان شیمیایی

جلوی در ورودی موزه صلح تهران ماكت یك رزمنده با لباس سبز و ماسك
جلوگیری از گاز شیمیایی خودنمایی میكند كه نماد مجروحیت و مظلومیت
جانبازان سالحهای كشتارجمعی است .در محفظههای بزرگ شیشهای ،آمپولها
و ماسكها كه معرف آسیبهای جنگ است و تصاویر قربانیان شهر سردشت و
حلبچه به چشم میخورد كه به روایت تورگردانان موزه ،توریستهای خارجی را
تحتتأثیر قرارمیدهد.
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بم پس از زلزله

مكث
زمانبندي 3ساله براي آسفالت شهر بم

3روايت زنانه

از زلزله بم

بم از زيرآوار دوباره قد كشيد
سيده زهرا عباسي
روزنامه نگار

بم ،سختجاني است از جنس كوير .كويريجماعت
اهل گله و شكايت نيست؛ آنهم حاال كه 17سال از
تلخي گذشته .حتي اگر زير آوار غم 2سال در چادر،
سوز كوير را به جان خريده باشند .حتي اگر بعد از اين
همهسال نصيبشان كوچههاي خاكي باشد و شهري
از نوســاخته كه ردي از نخل نــدارد .روزگار با همه
اينها ميچرخد و مردم هم به زندگي بازگشــتهاند.
ديوارهــاي فروريخته از زلزله ،دســتنخورده باقي
مانده تا كســي يادش نرود خشتخشت آن بر سر
30هزار عزيز و فرزند كســي يا كســاني آوار شــد؛

آواري به قدرت 6.8ريشتر در ساعت 5:28:59جمعه
پنجم دي .ايستادن از نو در توان هر كسي نيست ،اما
كويريجماعت از نو ايستاد تا خشتخشت ارگ فرو
ريخته را دوباره روي هم بچيند.
***
پس از زلزله و از ســال 82به بعد بنابر اعالم مهدي
محمدي ،معاون بازســازي و مسكن روستايي بنياد
مســكن كرمان در مجموع ۴۰هزار واحد مسكوني
شهري و روستايي بازسازي شده و با اين آمار ميتوان
گفت ۷۰درصد واحدهاي مســكوني مقاومســازي
شدهاند ،اما در كل اســتان اين آمار ۶۲درصد است.
عالوه بر 40هزار واحد شهري و روستايي ،بازسازي

زمين زير پاي بم كشيدهشد .بم ماند و آوار غم .خشت به جاي ماند و اشك ،اشكي و آهي،
آهي و زني؛ يكه .بم ،خود زني بود كمر خم كرده زير بار زلزله .سرش ،تنش ،دلش لرزيده بود.
بار 17ساله را بم به دوش كشيد و 3هزار زن تنها مانده.

1500زن در بم سرپرست خانوار هستند

يك پژوهش دانشــگاهي نشــان ميدهد آمار زنان سرپرســت خانوار
پيش از زلزله در شهرســتان بم 250نفر بود كه اين عدد بعد از زلزله به
2916مورد رســيد .با وجود اين ،فرماندار بم در گفتوگو با همشهري
آمار رسمي بهزيســتي از اين زنان را پس از زلزله 1200نفر و هماكنون
1500نفر اعالم و تأكيد ميكند كه 1589زن مستمريبگير بهزيستي
اين شهرستان هستند.هادي شهســوارپور با بيان اينكه 78زن ديگر در
نوبت دريافت مستمريبهزيستي هستند ،درباره پيامدهاي افزايش آمار
زنان سرپرست خانوار بعد از زلزله توضيح ميدهد « :ازدواج با افرادی با
فرهنگهاي مختلف و در نتيجه افزايش آمار طالق ،بروز مشكالت روحي
و رواني ،افســردگي پس از حادثه ،اعتياد و وابستگي مالي به نهادهاي
حمايتي ،ســازمانهاي مردمنهاد و خيريهها ،مهمترين پيامدهاي اين
تغيير جمعيتي پس از زلزله بود».او از شكلگيري سازمانهاي مردمنهاد
و خيريههاي متعدد در شهرستان با هدف حمايت از آسيبديدگان و زنان
سرپرســت خانوار در بم ميگويد و ادامه ميدهد« :در 17سال گذشته
ســعي كرديم با برگزاري كالسهاي آموزش فني حرفهاي ،كارآفريني
صنايعدستي مثل قاليبافي و پتهدوزي ،پرداخت وام كارگشايي و مشاغل
خانگي با اخذ چك يا ســفته و وام خودكفايي و اشتغالزايي با حداقل
ضمانت به اشتغالزايي و درآمدزايي سرپرستان خانوار كمك كنيم».
عكس :همشهري /ابوذر اكبريان

باغ هنر بم زنده است

آغاز اميدوارانه و پايان باز و نامعلوم پروژه باغ هنر بم كه با ايده محمدرضا شجريان ساخته شد
در گفتوگو با علي جهاندار ،اولين مجري اجراي طرح
فهيمه پناهآذر

روزنامه نگار

17سال پيش و در يك روز تعطيل ،هيچكس فكرش را نميكرد كه قرار
است يك شهر داغدار عزيزانش شود و ايران داغدار رفتن بيش از ۳۰هزار
نفر از مردمانش .پنجم ديماه بود و روز تعطيل .همه خواب بودند و وقتي از
خواب بيدار شدند ،دردناكترين خبر را شنيدند .بم فروريخته بود و ديگر
از آن بم زيبا خبري نبود .خانوادهها در گورستان شهر ،كنار هم آرميدند
و اعضاي باقيمانده خانوادهها هنوز در شوك رفتن عزيزانشان بودند .داغ
اين اتفاق بعد از گذشت ۱۷سال هنوز سرد نشده و هنوز از يادآورياش دل
آدم تنگ ميشود .در همان ايام بود كه مرحوم استاد محمدرضا شجريان

تالشي را آغاز كرد؛ تالشــي براي اميد دادن به هموطنانش و اينكه بايد
زندگي را از نو ساخت و شــروع كرد .اينكه هنوز دنيا زيستنش را ادامه
ميدهد ،پس بايد زندگي كرد .استاد شجريان ،علي جهاندار را مجري اين
طرح بزرگ كرد؛ طرح بزرگ باغ هنر بم كه خبرش آن زمان و درست يك
سال بعد از زلزله بم همهجا پيچيد .علي جهاندار از دوستان نزديك استاد
شجريان بود .هنوز كه با او صحبت ميكنيم در هر جملهاش از شجريان
ياد ميكند .ميگويد براي اين پروژه نهايت تالشش را كرد ،اما وضعيت
اقتصادي در ميانه دهه ۸۰باعث شــد كه آن را بعد از سالها به حسين
مرعشي واگذار كند .هرچند ســال ۸۸بهخاطر نبود حمايتهاي مادي
استاد شجريان خود را كنار كشيد ،اما برخي تالششان اين بوده و هست كه
نام او همواره در باغ هنر بم باقي بماند .استاد شجريان در بخشي از نامهاش

7272واحــد تجاري در بم و بــروات و 4843واحد
روستايي در شهر بم ،حصاركشي 24هزار خانه در بم
و بروات و 4هزار خانه در مناطق روستايي از اقداماتي
است كه بعد از زلزله انجام شد .بنابر اعالم مسئوالن
بنياد مسكن شهرستان بم ،همه اين ساختوسازها
تحت نظارت سازمان مهندســي و با نقشه مقاوم از
سوي ســتادهاي معين صورت گرفته است و بهنظر
ميرسد شهر كامال مقاوم ساخته شده باشد.
خانههــا آب و برق و گاز و تلفن دارند و بازســازي و
طرحهاي اقتصادي مثل ارگ جديد كه براي 11هزار
نفر اشــتغالزايي كرد و مهاجران زيــادي را به اين
شهر كويري كشــاند .بم ،پيش از زلزله 99هزار نفر
جمعيت داشــت كه از اين ميزان طبق آمار رسمي

ك ماه بيخبري
روايت مريم؛ ي 
«مريم سرحدي» يكي از اين 3هزار زن است؛ يكه .البهالي
آوار زلزله در ســاعتي به بلنداي 12ثانيه ،همسرش براي
هميشه رفت12 .ثانيه و بعد او ماند و يك پاي آسيب ديده
و 4بچه كه از زلزله تا امروز به دندان گرفت و ســر خانه و
زندگيشان فرستاد.
مريم آن روزها 30ساله بود4« :كودك  7 ،9 ،11و 3ساله
داشــتم .ســاعتهاي اول از زير آوار بيرونشان آوردند.
همســرم همان موقع فوت كرد .من مانــده بودم و يك
تيرآهن روي پايم كــه از ترس آســيب نخاعي تكانش
نميدادند .چند ســاعتي گذشــت تا باالخره از زير آوار
بيرون آمدم».
زمان بعد از زلزله مثل همان 12ثانيه 5صبح كش ميآمد.
مريم را باالخره به فرودگاه بردند تا به بيمارستاني در مشهد
منتقل كنند؛ تنها ،بيهمراه و بيخبر از خانواده« :تا يكماه
خانوادهام نميدانستند زنده هستم4 .ماه در مشهد بستري
بودم و 30عمل جراحي روي پايم انجام دادند تا باالخره
درمان شدم».
مريم تا يك ســال به ناچار روي ويلچر بود و بعد از آن هم
چند ماهي با عصا حركت ميكرد .در اين چندماه يك دكتر
خير هزينه زندگي و درمانش را تقبل كرد .بعد از يك سال
او ماند و 4فرزند كوچك« :بعد از يكسال 5-6ماه با عصا راه
رفتم و بعد از مدتي توانستم بدون عصا راه بروم ،اما معلوليت
يك پايم با من ماند .قبل از زلزله خياط بودم ،اما بعد از زلزله
نتوانستم كار كنم و تحت پوشش بهزيستي قرار گرفتم».
مريم ميخواست مثل خيلي از زناني كه آستين باال زده
بودند تا آجرهاي زندگي را روي هم بچينند ،خرج خود و
4كودكش را از مغازهاي كه با وام خوداشتغالي اجاره كرده
بود ،در بياورد ،اما نشد .مستمريبگير بهزيستي ماند و حاال
اموراتش با مســتمري اندك بهزيستي و يارانه ميگذرد.
مريم با رفتن بچهها سر خانه و زندگي همان بم تنها مانده
است در قامت زني ميانسال با غمي كهنه.

كه سال ۸۸منتشر شده،آورده بود« :آنچه ما را به اين وادي كشاند ،عشق
و دين به مردم بم بود .همچنان رنج اين عزيزان را در ياد دارم و هر بار كه
فرصتي دست دهد ،آن را به ياد خواهم آورد تا فراموشي ،ميل به «انسان
بودن» را در ما از ميان نبرد .به مردم بم هم ميگويم كه همچنان بر ميثاق
دوستي و مهر هســتم و براي برنامههاي فرهنگي و هنري كه بنا بود در
باغ هنر به اجرا درآيد ،بهموقع پا به ميدان خواهم گذاشت ».جهاندار در
گفتوگو با همشهري ميگويد ،اطالعي از وضعيت امروز باغ هنر بم ندارد،
اما همچنان اميدوار است كه اين مكان بزرگ هنري روزي بهثمر برسد؛
كمااينكه فاز اولش بعد از ۱۵سال و در سال ۹۷افتتاح شد.
علي جهاندار ،مجري طرح بــاغ هنر بم از روزهــاي اول اين پروژه به
همشــهري ميگويد« :ســال  ۸۳در اصفهان بودم كه اســتاد تماس
تلفني داشت .پشت تلفن خيلي خوشحال بود و من از خوشحالياش،
خوشحالتر بودم .تلفني به من گفت كه برايت قبايي دوختم و آماده شو.
بعد از چند روز در خانه يكي از دوستان در اصفهان جلسهاي گذاشتيم
و من بهخاطر ارادت فراوانم به استاد و اينكه در كارهاي عمراني بودم،
كار اجرايي اين پروژه بــزرگ را برعهده گرفتم .در همان ســال،۸۵
نزديك به 8هزار متر را اســكلتبندي كرديم و در آن زمان نزديك به
يكميليارد هزينه كرديم ،اما رفتهرفته شــرايط اقتصادي افول كرد و

عكس :همشهري /عليرضا خواجه نظام

بم پيش از زلزله ســال 82حــدود 99هزار نفر جمعيت داشــت
كه طبق آمارهاي رسمي حدود يكســوم اين جمعيت در زلزله
فوت كردند .براساس سرشماري ســال ،95بم هماكنون بيش از
130هزار نفر جمعيت دارد؛ جمعيتي كه با محروميتهايي چون
3هزار كوچه خاكي ،كمبود بيمارســتان ،مراكز درماني ،سينما و
امكانات آموزشي و فرهنگي مواجه است.
سيدمصطفي آيتاللهيموسوي ،معاون عمراني استاندار كرمان
از تالش براي دريافت اعتبار و توســعه بيمارستانها در مناطق
محروم كرمان ازجمله بم خبر داد و به همشــهري گفت« :سند
توســعه اســتان تدوين شــده و براي هر كدام از مناطق محروم
برنامههايي داريم».
رضا علينژاد ،معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي
بم هم درباره بيمارســتان 202تختخوابي اين شهرستان گفت:
«اين پروژه از زمان شروع تا سال 98كمتر از 10درصد پيشرفت
داشته است .با پيگيريهاي صورتگرفته ،مشاركت 40ميليارد
توماني بانك رفاه و 90ميليارد تومان اعتبار مصوب در سالجاري
و آينده بــراي پروژه درنظر گرفته شــده و پيشبيني ميشــود
بيمارستان تا سال 1400به بهرهبرداري برسد».
2معاون وزير راه و شهرســازي هم در سفر اخير خود به بم ضمن
اذعان به مشكالت شهري اين منطقه بر رسيدگي به وضع نابسامان
خيابانها ،محلههاي هدف ،بافتها و ســكونتگاههاي غيررسمي
در بم تأكيد كردند.
معاون وزيــر راه و شهرســازي و مديرعامل شــركت بازآفريني
شهري كشور در اين سفر با تأكيد بر اينكه از 3هزار هكتار وسعت
شــهر بم ۸۰۰هكتار آن را بافت ناكارآمد تشــكيل داده اســت،
گفت« :متأســفانه باتوجه به زلزله ســال ۸۲در شهرستان بم و
بازسازيهاي رخداده هنوز شاهد نارساييهاي در محدوده قانوني
شهر بم هستيم».
مهدي عبوري با بيان اينكه حدود 3ميليونو۱۸۰هزار مترمربع
يعني بيش از 3هزار كوچه و خيابان در شهر بم خاكي است ،افزود:
«حدود ۳۰هزار تن قير براي آســفالت اين كوچهها و خيابانها
نياز است .تامين اعتبار براي آسفالت كوچههاي خاكي رقم بسيار
سنگيني است كه حتما با مشاركت استانداري ،شهرداري و وزارت
راهو شهرسازي با محور شــركت بازآفريني شهري و زمانبندي
حداكثر 3سال كل خيابانها و معابر شهر بم آسفالت خواهد شد».
معاون شهرســازي و معماري وزير راه و شهرســازي هم در اين
سفر گفت« :تالش كرديم با انتخاب مشــاور مستقر در بم ،طرح
تفصيلي ويژهاي براي بم تهيه كنيم تا مشاور بتواند تمام مشكالت
و محدوديتهاي بهوجود آمده و نخيالت و بافت شــهر را درنظر
بگيرد و در طرح ويژه اجرا كند».
بهگفته فرزانه صادقمالواجرد زمان پيشبينيشــده براي طرح
ويژه تفصيلي بم يكساله است و بيش از ۲ميليارد تومان براي آن
درنظر گرفته شده است.

30هــزار نفــر در جريان زلزلــه بم جان
باختند
1 /5ميليــارد دالر؛ خســارات مالــي
زمين لرزه ويرانگر بم
۵۲۰۴كــودك بــا زلزله بيسرپرســت
شدند
 (1500آمــار رســمي) زن سرپرســت
خانوارشان را از دست دادند
۲۴۸نفر از اهالي بم بهدليل آسيبهاي
ناشي از زلزله دچار ضايعه نخاعي شدند
۱۰هزار دانشآموز و يكسوم معلمان بم
در زلزله جان خود را از دست دادند
۱۰۰درصد سازههاي شــهر و ارگ بم با
بيش از 2500سال قدمت ويران شد
۴۴كشــور در عمليــات امــداد و نجــات
مشاركت كردند
32هزارو134واحد مســكوني در شهر
ساخته شد (بنابر آمار بنياد مسكن)
۴۰هزار واحد مسكوني شهري و روستايي
بازسازي شدند
۷۰درصــد واحدهــاي مســكوني بــم
مقاومسازي شدند (اين آمار در كل استان
۶۲درصد است)
۸۰درصد از ارگ بم مرمت و بازسازي شد
(طبق اعالم مدير پايگاه ميراث جهاني بم)
ســال  ۸۶و پايــان بازســازي در بــم
(درحاليكه اين شــهر از نظر عمران شهري
مشكالت بسياري داشت)
هنرمندان بسياري چون ايرج بسطامي در
اين زلزله جان خود را از دست دادند

حدود 30هزار نفر كشته شــدند ،اما حاال و براساس
آخرين سرشماري انجامشــده حدود 130هزار نفر
در اين شهر ســكونت دارند.با همه ساختوسازهاي
صورتگرفتــه در بم و رشــد جمعيتــي ،اما هنوز
مشــكالتي چون معابــر خاكي ،چالــه و چولههاي
شهري ،كمبود امكانات و خدمات شهري ،ساكنان را
آزار ميدهد .بم ،پيش از زلزله هم شهر محرومي بود،
اما اعالم پايان بازســازي بم در دولت نهم و دهم در
شرايطي كه طرحهاي زيادي چون بيمارستان روي
زمين مانده بود ،اجازه توســعه و عمران شهري را به
آن نداد .هرچند امســال ،اعتبار و وعدههاي جديد،
اميدي براي توســعه و رفع محروميتهاي اين شهر
در دل اهالي نشانده است.

روايت صنم؛ به اميد چند تخممرغ

روايت حكيمه؛ به قوت «قوتو»

«حكيمه نمازيــان» مانند همه زنان بم اســت؛ غصهدار اما
زلزله كه آوار شد روي بم ،صنم 26ســاله بود .دختري آزاد و
ش هم يــاد ديگران ميكند« :درد من
قوي .براي بيان روايت 
رها ،بيدغدغه ،اما زمين همانطور كه به مريم رحم نكرد با او
هم مثل همه است؛ مثل همه همشهريها ».حكيمه پيش از
هم سر سازگاري نداشــت12 .ثانيه لرزه براي زمين شوخي
زلزله همسري داشت كه با كارگري خرج زندگي را ميداد با
بود ،اما براي صنم یعنی  5سال ويلچرنشيني و ضايعه نخاعي
6پسر و 2دختر .بعد از زلزله فقط 5پسر برايش ماند و 2دختر.
براي يك عمر.
حكيمه در زلزله آسيب كمي ديد و همين شايد امتيازي بود
پايش حس ندارد ،اما دلش غم هزارساله دارد« :زلزله كه آمد،
كه زودتر از بقيه آستين باال بزند .چندماه اول را سرگرم دوا و
سني نداشتم ،مجرد بودم .آوار باعث شد دچار ضايعه نخاعي
درمان يكي از پسرانش شد .چندماه كه گذشت از خانه شروع
شوم و 5سال روي ويلچر بنشــينم .بعد از 5سال هم با كمك
كرد؛ با پختن نان و درست كردن «قوتو»« :روزهاي اول من
عصا توانستم راه بروم .عصا هنوز هم يار من است و بيحسي
را مســخره ميكردند .طبيعي بود .اينجا همه قوتو درست
پاهايم را جبــران ميكند .روزهاي تلخي بــود اما بههرحال
ميكنند براي خودشان .ميگفتند اين چه شغلي است .حاال
گذشت».صنم بعد از زلزله ازدواج كرد ،اما از 9سال پيش با فوت
خيليها وارد اين كار شدهاند16».سال از روزي كه حكيمه
همسرش او مانده و روزگار دوباره تنهايي .صنم هم مانند مريم
كار و كاسبي را شــروع كرد ميگذرد« :اوايل پساندازي و
و هزاران زن ديگر در بم با يارانه و مستمريبهزيستي روزگار
درآمدي نداشــتم .مواد مورد نياز را قرضــي از يك عطاري
خود و 2فرزند  11و 13ســالهاش را ميگرداند؛ كودكاني كه
ميآوردم و بعد از فروش ،قرض عطار را پس ميدادم 2 .سال
بعد از كرونا بهدليل فقر ناچار به ترك تحصيل شدهاند و گوشه
كه گذشــت كارگاه را راهانداختم و كارم گرفت».او
خانه كنار مادر روزها را شــب ميكنند.كارگري همسر
مريم،
بــراي راه انداختن كار و كاســبياش از جايي
براي او و فرزندان نه بيمهاي گذاشــت و نه آيندهاي.
صنم ،حكيمه،
كمك نگرفت و فقط 2وام 500هزار توماني
صنم اما از پا ننشست و مدتي است يك دستگاه
م هستند؛
همانب 
از يك مؤسســه خيريه دريافت كرد .با اين
جوجهكشي از بهزيســتي گرفته تا بلكه با چند
در قامت زني رنجكشيده
همه چند سال تحت پوشــش بهزيستي
تخممرغ بتواند سهم بيشتري از زندگي بردارد:
ت كرده
اما كمر راس 
بود و بعــد از خودكفايي از فهرســت زنان
«يك دستگاه جوجهكشي 120تايي از بهزيستي
و به زندگي
مستمريبگير خارج شد.كارگاه حكيمه با
گرفتهام .تخممرغ كه نيست و مدتي است چند
بازگشته
انواع قوتو و داروهاي گياهي درآمد متوسطي
جوجه پرورش دادهام تا بلكه تخم بگذارند و بتوانم
براي او و 2دخترش دارد و حــاال همراه روزهاي
جوجهكشي را راه بيندازم».صنم از بيتوجهيها گاليه
پيرياش هم شــده« :با درآمد هميــن كارگاه بچهها را
دارد؛ هيچكس به فكر تنهايي او و دو فرزندش نيست ،اما در
بزرگ كردم2 .تايشان تا كارشناســي ارشد درس خواندند.
اوج نداريهايشان هم به بودن كنار هم اميدوارند« :گاهي به
حاال همه سر خانه و زندگيشان رفتند و گاهي دختران كمك
بچهها ميگويم فالن چيز را نداريم ،اشكال ندارد .بچههايم ولي
دستم هستند .درآمد كارگاه اين روزها خيلي زياد نيست ،اما
دل بزرگي دارند ،ميگويند همين كه تو كنار ما هستي خوب
براي من و اين سن و سال سرگرمي است و محلي براي گذران
است».بماني برايشان و بمانند برايت؛ دعايي در حق صنم است
زندگي».حكيمه نمازيان را كرمانيها ميشناسند؛ بستههاي
كه 17سال غم آوار شده بم را به دوش كشيده و حاال دو نگاه
قوتوي او مشتري زيادي دارد.
معصوم اميدوار به تالش اويند.

ما بهدنبال حامي مالي بوديم .اســتاد خودش آنقدر نداشت كه كمك
كند و دولتيها نيز كمــك نكردند ».جهاندار در ادامه به ســالهاي
پاياني دهه ۸۰اشاره ميكند« :حسب برنامهريزي قرار شده بود8 ،هزار
مترمربع ســاختمان در زميني به مساحت 14هكتار احداث شود .من
آن زمان بهطور شــخصي هزينه كردم كه هنوز بعد از گذشت سالها
طلبكارم ،اما حقيقت اين بود كه برايم از همهچيز مهمتر استاد شجريان
بوده و هســت ».جهاندار از دوران تحويل پروژه به حسين مرعشي و
همكاريهاي وي ميگويد و اينكه توانست بخش اعظم كار را پيش ببرد.
جهاندار توضيح ميدهد« :آن زمان آقاي مرعشي اعالم آمادگي كرد و
با توجه به گروهي كه داشت ،كار را پيش برد و درنهايت فاز اول باغ هنر
بم افتتاح شد .استاد شجريان ميخواستند كه آن دو ساختمان بزرگ
و فضاي باغي كه وجود داشت ،زودتر افتتاح شود و فعاليتهاي هنري
در آن باشد .آن زمان آمفيتئاتر و ســالن روباز كنسرت در برنامههاي
ساخت بود كه اميدوارم همه آنها احيا شده باشد .باغ هنر بم زماني كه
كليد خورد ،خيليها موافق ســاختش بودند و برخــي نيز با توجه به
شرايط بم مخالف بودند .راستش سختيهاي اين پروژه خيلي زياد بود،
اما همه اين كارها را بهخاطر اســتاد بزرگ به جان خريديم ».با وجود
افتتاح فاز نخست اين پروژه باز هم از پروژه باغ بم خبري نشد تا اينكه

سوم آبانماه سالجاري شوراي سياستگذاري باغ هنر بم در پي انتشار
اخبار و مطالبي در فضاي مجازي درباره روند شكلگيري پروژه باغ هنر
بم توضيحاتي ارائه كرد .در بخشي از اين توضيحات كه در  ۸بند تنظيم
شده،آمده است« :دستاندركاران پروژه باغ هنر بم به ضرورت شرايط
مختلف ازجمله مشكالت مالي ،مشكالت ســازهاي ،تغييرات شرايط
محيطي و ...ناچار به تغييرات اساسي در طرح اوليه مهندسان مشاوره
گرديدند ».در بخش ديگر آمده است« :منش و انديشه استاد بزرگمان،
شجريان عزيز ،همواره مهر و دوستي بوده و آرمان آن بزرگمرد احداث
بناي در خور ملت بزرگ ايران و هموطنــان رنجيده بم بود؛ لذا بر اين
باوريم ادبيات كينهتوزانه و توهينهاي غيراخالقي و اتهامات بياساس
زيبنده دوستداران ايشان نبوده و نيست .با توجه به در دسترس بودن
نقشههاي اوليه و طرح مهندسين مشاور و پالنهاي اجرا شده بررسي
تغييرات و مقايسه اين دو مجموعه رفعكننده هرگونه شبهه و شائبهاي
در ذهن عالقهمندان به اســتاد شــجريان خواهد بود .اين مقايســه
روشــنكننده اين موضوع خواهد بود كه بهمنظور جلوگيري از اتالف
منابع مالي ،روي اســكلت موجود معماري جديدي تعريف گرديده و
اساسا نقطه اشــتراك طرح قديم و طرح اجرا شده صرفا بخشهايي از
اسكلت است».
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بازگشته از فينال

احسان پهلوان و وحید امیری سعی خواهند کرد موقعیت گلزنی را
برای مهدی عبدی که فردا در زادگاهش بازی میکند فراهم کنند.
وحید فاضلی ،سرمربی جوان نساجی 2بازی اخیرش را در اصفهان
و قائمشهر باخته اما مدیران نساجی حمایت کامل خود را از او اعالم
کردهاند و قصد دارند به این مربی که اولین فصل سرمربیگریاش را
سپری میکند فرصت بیشتری برای کسب تجربه بدهند .تیم فاضلی
فردا برای عبور از خط دفاعی پرسپولیس کار سختی در پیش خواهد
داشت .پرسپولیس تنها تیم لیگ اســت که هنوز گل نخورده و خط
دفاعی این تیم در هــر بازی فقط 4بار به حریفان فرصت شــوتزنی
داده که از این تعداد هم فقط 1.8شوت در هر بازی داخل چارچوب
پرسپولیس بوده است .باید دید نســاجی میتواند اولین تیمی باشد
که در این فصل دروازه حامد لک را باز میکند یا نه .گفتنی اســت
عصر امروز هم از هفته هشــتم لیگ برتر 3بازی برگزار میشود که
جدال صنعتنفــت و تراکتور در آبادان مهمترین بازی اســت .نفت
از 3میزبانــیاش 9امتیاز کامــل را گرفته و تراکتور هــم از 2بازی
اخیرش 6امتیاز کامل در جیب دارد .امروز گلگهر صدرنشــین در
اصفهان به مصاف ذوبآهن میرود و ماشینسازی هم میزبان نفت
مسجدسلیمان خواهد بود.

پرسپولیس منتظر اولین پيروزي در قائمشهر ،نساجی به دنبال اولین گل به پرسپولیس
ثمر رساند .اگر فردا مصاف  2تیم برای سومین بار مساوی شود برای
نســاجی نتیجه راضیکنندهای خواهد بود اما پرسپولیسیها قطعا
با کســب یک امتیاز راضی نمیشــوند .نایبقهرمان آسیا بهخاطر
بازیهای عقبافتادهاش از صدر جــدول دور افتاده و عجله زیادی
دارد که هر چه زودتر این فاصله را از میان برداشته و به صدر جدول
برگردد .تیم یحیــی گلمحمدی در همان 4مســابقهای که برگزار
کرده مالکانهترین فوتبال لیگ را ارائه داده و با میانگین 59.8درصد
مالکیت در هر بــازی فاصله زیادی با رقبا دارد .در مقابل ،نســاجی
طی 6بازیاش میانگین 47درصد مالکیت توپ را به جا گذاشــته و
یازدهمین تیم لیگ از این لحاظ بوده است .بنابراین در این بازی هم
مالکیت توپ بیشتر در اختیار پرسپولیسیها است و آنها با بازگشت

پرسپولیس در بازگشت دوباره به لیگ برتر باید به ورزشگاهی برود که
هنوز در این ورزشگاه پیروز نشده است .در حالی که لیگ برتر هفته
هشتم خود را ســپری میکند ،پرسپولیسیها باید بازی عقبافتاده
خود را از هفتــه پنجم برگزار کنند و در این بازی میهمان نســاجی
قائمشهر باشــند .نساجی در ســومین فصل حضورش در لیگ برتر
در حالی برای سومین بار میزبان پرســپولیس است که هر دو بازی
قبلی  2تیم در قائمشهر با تســاوی يك -يك به پایان رسیده است.
در لیگ هجدهم گل محمدمهدی نظری براي نساجی با گل سروش
رفیعی پاسخ داده شد .فصل گذشته نیز در قائمشهر روحاهلل باقری در
همان دقیقه 5دروازه پرسپولیس را به زیبایی باز کرد اما پرسپولیس
در دقیقه 19صاحب یک پنالتی شــد و علی علیپور گل تساوی را به
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نساجي-پرسپوليس

اشتباه تكراري يحيي
با توجــه به شــواهد و قرائــن و نيــز محدوديتها و
محروميتهاي پرســپوليس ،تمام اجزاي تركيب اين
تيم برابر اولسان هيونداي كامال قطعي و قابل پيشبيني

جدول برترين گلزنان ليگ بيستم سر و شكل خودش را پيدا
كرده و بعد از گادوين منشا كه با 9گله زده فاصلهاي معنادار با
رقبا گرفته ،سجاد شهباززاده ،طالب ريكاني و سايرين بهدنبال
فتح كفش طال هستند .با اين حال پرسپوليس نهتنها تا اينجا
هيچ نمايندهاي در اين جدول ندارد ،بلكه بين سرخپوشــان
حتي بازيكن 2گله هم پيدا نميشود .پرسپوليس در 4مسابقه
سپريشده از ليگ بيســتم مجموعا 4گل به ثمر رسانده كه
هر كدام حاصل ضربات بازيكنان متفاوتي بوده است .به اين
ترتيب و با توجه به بحران خط حمله پرسپوليس سخت است
كه تصور كنيم بازيكني از اين تيم بــه كورس باالي جدول
گلزنان برسد .خب البته مهدي عبدي و وحيد اميري هستند،
اما هيچكدام آنقدرها گلزن بهنظر نميرسند .عيسي آلكثير
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در يك شــب ركورد 2افســانه فوتبــال در الليگا
شكسته شــد .مســي كه در بازي قبلي با ركورد
۶۴۳گل پله براي يك باشگاه خاص مساوي كرده
بود ،با گلزنــي مقابل تيم ته جدولــي وايادوليد از
اين ركورد هم عبــور كرد .پله البتــه ۶۴۳گل در
۶۶۵بازي براي سانتوس زده بود و مسي ۶۴۴گل
در ۷۴۹بازي براي بارسا .نفر سوم ليست بيشترين
تعداد گل توســط يك بازيكن براي يك تيم گرد
مولر است با ۵۶۸گل براي بايرن مونيخ .گرد مولر
بهتازگي آلزايمر گرفته .نفر دهم همين ليست هم
كريستيانو رونالدو اســت كه تنها در ۴۳۵بازي با
پيراهن رئال مادريد موفق شد ۴۵۰گل براي اين
تيم بزند .مسي با گلزني احتمالي در بازي الليگايي
بعدي بارسلونا هم ميتواند يك ركورد تازه بزند و

تعداد گلهاي خود را در الليگا به عدد ۵۰۰برساند.
البته مسي هر بار در فاصله يك قدمي يك ركورد
تازه بوده ،مدتي طول كشــيده تا به آن برسد كه
ناشي از استرس و فشاري بود كه براي ركورد تازه
متحمل ميشد .بهقول بونوچي بازيكنان يوونتوس
در هر بازي بايد يك ركورد تازه رونالدو را جشــن
بگيرند و بازيكنان بارســلونا هم بايد خودشــان را
براي جشن ركورد جديد مسي آماده كنند .مسي
در بازي پريشب به ركورد ۳۰۰پاسگل در الليگا
هم دســت يافت و دررده دوم جــدول پاسگلها
ايستاد؛ پشتسر خواكين ســانچس از بتيس كه
۱۷فصل در الليــگا بازي كرده يعنــي يك فصل
بيشتر از مسي .مسي در سال ۲۰۲۰با وجود اينكه
آمار گلزنياش مثل هميشــه نبوده ،از نظر تعداد

سخت
متوسط
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ساده

 -1برچسب -نوعي خاك-
خطي كه با خط ديگر زاويه
قائمه بسازد
 -2ناســازگار بــا قاعــده و
قانون -ستاره نامي سينماي
فرانسه در دهه 70
 -3بدگويي -ياريخواستن-
راهنماي جاده
 -4اصل هر چيز -شهري در
فلسطين -بهشت
 -5شــهري در ســوريه-
ثروتمند -نزديك
 -6فراوانترين كربوهيدرات
در طبيعــت -معشــوقه
مجنون -ورزش آبي
 -7مشگينشــهر ســابق-
عصاره -نت چهارم
 -8دروازهبــان -منظومــه
جنگي -از ملزومات حفاري
 -9راهــي كــه بــه آخــر
نميرسد! -زندگاني -تازه
 -10درخــت لــرزان -از
حبوبات -گلي زيبا و خوشبو
 -11نام ســابق شهركرد-
نيكوكار -پارچه كهنه
 -12مشهور -زرد كمرنگ-
بندگي
 -13بلندترين قله زاگرس-
ميزبــان المپيــك -1976
مركز تنظيم گلوكز در بدن

 -14جــاد هاي كــه دور
شــهر كشــيده ميشود-
نفسكشيدن
 -15ترتيــزك -از را ههاي
انتقال گرما -ماه آخر
عمودي:

 -1ايشان -جانپناه سرباز-
تنوره
 -2زيباترين بناي باســتاني
هند -گريه و شيون -روكار
ساختمان
 -3يكبـــــاره -آخريــن-
ناگهان
 -4جشــنواره ســينمايي
معتبــر -مقابــل فرعــي-
روزآمد -پيشوند سلب
 -5بازرگانــان -كشــاورز-
پوشاكي زنانه
 -6بــاز را خنثــي ميكند-
سنگين -دوستي
 -7درگذشــت -معلــوم و
آشكار -پدربزرگ
 -8همســر لويي شانزدهم
كه در انقالب كبير فرانســه
زنداني و اعدام شد
 -9جوانمــرد -فرمانــده
گلهگرگهــا -آزاردهنده و
غمانگيز
 -10دردهــا -ســبز تيره-
جمع حس

 -11همنشــين -گــروي-
چهارمين حرف يوناني
 -12شــمردن -مهمتريــن
وســيله در مطالعه جغرافيا-
ساقهبرنج -گرداگرد دهان
 -13شهري در استراليا -نمره
عالي -آشكارساختن
 -14جنبــش و حركــت -به
اندازه الزم -رئوف
 -15عضو جونده -كندزبان-
صداي مرغ خانگي

حـــــلجــــدول شمـــاره 8118
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پاسگل در الليگا با ۱۶پاس دســتكم ۹پاسگل
از هر بازيكن ديگري بيشتر ارسال كرده است .در
ديداري ديگر بين بيلبائو و ويارئــال هم اينياكي
ويليامز ،بازيكن سياهپوســت اتلتيك موفق شد
از ركورد دياســتفانوي كبير عبــور كند .آلفردو
دياستفانو در ۱۷۱بازي پياپي بدون غيبت بهدليل
محروميت يا مصدوميــت در الليگا به ميدان رفته
بود و حاال اين ركورد با ۱۷۲بازي پياپي در اختيار
مهاجم بيلبائو است .در يك شب پله و دياستفانو
يكي از ركوردهاي خود را از دست دادند.
در سهشنبهشب فوتبالي اروپا اتفاقات مهم ديگري
هم افتاد .سومين فرجام خواهي ناپولي در اعتراض
به 3هيچ كردن بازي انجام نشــده اين تيم مقابل
يوونتوس نتيجه داد و قرار شد اين بازي تكرار شود.
به اين ترتيب يك امتياز جريمــه ناپولي هم براي
شركت نكردن در اين مسابقه بهدليل كرونا به اين
تيم برگشت و  3امتياز تقديم شده به يووه هم پس

گرفته شد .يوونتوس به تيم بحرانزده فيورنتينا 3
بر صفر باخت كه به اين ترتيب ميالن بهعنوان تنها
تيم بدون باخت در تمــام ليگهاي داخلي ۵ليگ
معتبر اروپايي ركورددار شــد .در جام اتحاديه هم
سامان قدوس با برنتفورد موفق شد از سد نيوكاسل
عبور كند و به نيمهنهايي برسد .در ديگر بازي اين
شب گوارديوال موفق شــد با منچسترسيتي تيم
بدون تاكتيك آرتتا و آرســنال را با نتيجه  ۴-۱در
هم بكوبد كه حساب بازيهاي خانگي پياپي بدون
برد آرسنال در برابر تيمهاي انگليسي را به عدد۶
رساند؛ يك تساوي و ۵شكست .اين چهارمين برد
پياپي منسيتي در خانه آرسنال بود .تنها چلسي
در دهه ۱۹۶۰با ۶برد پياپي ركورد بهتري نسبت
به سيتي در زمين آرســنال دارد .آرتتا ۵۲درصد
بازيهايش در آرسنال را برده كه بيشتر آن به ليگ
اروپــا و بازيهاي غيرليگــي برميگردد؛ 3درصد
كمتر از امري و ۵درصد كمتر از ونگر.

جدول 8119
افقي:

6
5
3
7
9
8
4
2
1

9
8
2
5
3
6
7
4
1

1
3
4
7
9
2
8
5
6

7
5
6
1
8
4
9
2
3

4

3
6
7
9
2
8
4
1
5

2

8

2
4
8
3
1
5
6
7
9

5

8 9
6
4
4
1
7
3 7

5
9
1
6
4
7
2
3
8

2 4
2
5
3
3
2
6 8

2

6

4
2
5
8
6
1
3
9
7

5

در شــرايطي كه هنوز مدتي تا نقلوانتقاالت زمستاني فاصله
داريم ،شــايعات متعددي در مورد جدايي عليرضا بيرانوند از
آنتورپ بلژيك به گوش ميرسد .سير تا پياز داستان عليرضا را
همه ميدانند؛ اينكه ســرمربي تيم نظري روي او ندارد و حتي
درخشش برابر تاتنهام مورينيو هم باعث تغيير اين نگاه نشد .گويا
حتي اختالفاتي هم بر سر بيرانوند بين آقاي سرمربي و مديران
باشگاه وجود دارد و در نهايت همه اينها بيرو را به جايي رسانده
كه به همين زودي ساز جدايي كوك كند .بندهخدا جهانبخش
3سال است در برايتون روي نيمكت مينشيند و جيك نميزند،
اما خب قصه بيرانوند فرق دارد .راستي يادش بهخير روزي كه
او براي جدايي از پرسپوليس عجله داشت و بهشوخي ميگفت:
«مالك باشگاه جت اختصاصي برايم ميفرستد».

اعداد  1تا  9را طوري در خانههاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها ،ستونها و مربعهاي كوچك  3در  3يكبار
ديده شود .پاسخها در ادامه آمده است.
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هم كه تا فروردين آينده در دسترس نيســت .اين اتفاق در
شــرايطي رخ ميدهد كه حداقل يك بازيكن پرسپوليس از
ليگ پانزدهم به بعد هميشــه در رقابت براي فتح كفش طال
بوده است .در آن ســال و فصل بعدش مهدي طارمي با  16و
18گل زده آقاي گل شد ،در ليگ هفدهم اين عنوان با 19گل
به علي عليپور رســيد ،در ليگ هجدهم شيمبا و كيروش
استنلي مشتركا با 16گل هر كداميك لنگه كفش طال بردند،
اما عليپور هــم 14گل زد و تا روز آخــر در رقابت باقي ماند.
پارسال هم اگرچه شــيخ دياباته با 15گل آقاي گل شد ،اما
عليپور و ترابي بهترتيب  12و 11گل بهثمر رســاندند .با اين
همه خيلي نميشــود اميدوار بود امســال يكي از بازيكنان
پرسپوليس به كورس برسد.
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ساده

پس جت اختصاصي چه شد؟

شكست 2ركورد افسانهاي در يك شب

احتماال براي نخستين بار از ليگ پانزدهم ،پرسپوليس
مدعي آقاي گلي نخواهد داشت

غالمپور را به ايتاليا ببر

استراماچوني تولد بهزاد غالمپور را تبريك گفته و ابراز اميدواري
كرده روزي او را در ايران ببيند .همين مسئله دوباره موجي از
گمانهزنيها را راه انداخته كه مربي ايتاليايي ميخواهد برگردد،
اما سوءمديريتها اجازه نميدهد و ساير قضايا .اينطور بهنظر
ميرسد كه استاد بدش نميآيد هرچند وقت يكبار شعلههاي
«استراخواهي» را در وجود هواداران اســتقالل روشن كند و
خودش را در بورس نگه دارد .او قبال شــرايطش را داشت كه از
ايران نرود يا برگردد ،اما اين كار را نكرد و همين االن هم كه در
خانه استراحت ميكند ،تا آخر فصل بهعنوان قرارداد سال دوم
براي استقالل كنتور مياندازد .بنابراين معلوم است كه او اهل
برگشتن نيست و اگر دلتنگ غالمپور شده ،تنها راهش اين است
كه او را به ايتاليا ببرد.

فوري او و به ميدان فرستادن كاميابينيا كرد ،اينبار اما
براي تصحيح خطا دير شده بود .خيلي دير.
واقعا او در حد تيم ملي است؟
بعد از دعوت عجيب مهدي شيري به اردوي تيم ملي
توسط دراگان اسكوچيچ ،موجي از انتقادها نسبت به
اين انتخاب شكل گرفت .با اين حال ،برخي هواداران
به صرف پرسپوليسيبودن شيري به دفاع مطلق از او
برخاســتند .كار تا جايي پيش رفت كه محمدحسين
ميثاقي هم بهخاطر يك شوخي ساده با اين دعوت ،در
فضاي مجازي در هم كوبيده شد .به هر حال ،مربيگري
سليقهاي است ،اما واقعا سليقه بسيار خاصي ميخواهد
كه شــيري را به رامين رضاييان و وريا غفوري ترجيح
بدهي! آنچه مسلم است اينكه شــيري هرگز در امور
هجومي آنقدرها تعيينكننده نبوده و در وظايف دفاعي
هم خيلي فوقالعاده نيست .دعوت او به تيم ملي همان
قدر عجيب است كه اين خطاي هند پنالتياش .تنها
قاب بينقص خلقشده از ســوي شيري در اين مدت،
رقص او بعد از پوكر قهرماني پرسپوليس بود كه البته از
سوي تلويزيون سانسور شد!

پايان 5سال رقابت؟

جدايي بشار رسن از پرســپوليس نهتنها واكنش خشمگينانه
هواداران را بهدنبال نياورد ،بلكه بســياري از آنها ترجيح دادند
وداعي شايســته با بازيكن عراقي داشــته باشــند .بازيكنان
پرسپوليس هم خداحافظي گرمي با رســن داشتند؛ ازجمله
جالل حسيني كه پيغام جالبي خطاب به او منتشر كرد .به هر
حال ،تفاوتهايي بين او و ديگران ،ازجمله يكي مثل شــجاع
خليلزاده وجود داشــت كه باعث رفتار متفاوت هواداران شد.
بشار ميخواست بعد از پايان فصل برود ،اما با باشگاه مدارا كرد
و تا فينال باقي ماند .او حاال راهي ليگ قطر شــده و اين نشان
ميدهد مهلت نقلوانتقاالت در اين كشور پايان نيافته است .پس
شجاع هم ميتوانست بماند و بعد از فينال برود ،اما نماند و تازه
لوگوي الريان را هم بوسيد .اين تفاوت كمي نيست.

15:00

ع به او پابرجاست
مهدي شيري بهدرستي حمايت شد ،اما ابهامات راج 
بهروز رســايلي| اتفاق خوبي كــه بعد از بازي
پرســپوليس و اولســان هيونداي رخ داد،
مماشات اكثر هواداران با مهدي شيري بود.
خطاكار اول بازي فينال ،با پادرمياني بزرگان
باشگاه و پيشكســوتان مورد بخشش قرار
گرفت و نهتنها خبــري از هجمههاي معمول
نبود ،بلكه بسياري از مردم به او دلداري دادند
كه فوقالعاده زيبا بود .با اين همه ،قرار نيست
به بهانه اين همدردي ،بساط «نقد» برچيده
شود .مهدي شــيري حتي قبل از اين هند
پنالتي شــگفتانگيز هم ازجمله بازيكنان
پرســپوليس بود كه عملكردش جاي بحث
داشت.

آنچه بشار داشت و بقيه نداشتند

پنجشنبه 4-دي99

ماشينسازي -نفتمسجدسليمان

و اما بعد از سرت سالمت...
بود؛ يعني همه ميدانستند دروازهبان كيست2 ،مدافع
مياني چه كســاني خواهند بود ،همينطور دفاع چپ،
هافبك بازيساز ،وينگر چپ و مهاجم نوك ،همه اينها
مشــخص بود و تنها يك ابهام در تركيب پرسپوليس
وجود داشت؛ اينكه آيا مهدي شيري در سمت راست
خط دفاعــي قرار ميگيرد و ســيامك نعمتي هافبك
خواهد بود يا سيامك مدافع راســت ميشود و كمال
كاميابينيا در خط مياني به ميــدان ميرود؟ درمورد
تركيب پرسپوليس فقط همين يك ابهام وجود داشت
و حاال متأسفانه بايد گفت يحيي گلمحمدي و كادرش
در تنها موردي كه انتخاب آنها تعيينكننده بود ،تصميم
درســتي نگرفتند .در مراحل قبلي بــا توجه به غيبت
مجهول شيري در دوحه ،نعمتي در سمت راست خط
دفاعي به ميدان رفت و تا فينال عملكرد خيلي خوبي
هم داشت .بنابراين بهنظر ميرسيد او در اين پست ادامه
بدهد و با حضور كمال در مقابل مدافعان ،بازيكني مثل
بشار رسن براي تحركات هجومي آزادي عمل بيشتري
پيدا كند .يحيي اما تصميم ديگري گرفت؛ درست مثل
دربي حذفي كه بعد از اشــتباه شيري اقدام به تعويض
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با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

چرا جلوي فروش سهام عدالت گرفته شده است

جلوي فروش سهام عدالت گرفته شده است و سهامداراني كه روش
مستقيم را انتخاب كردهاند ،به هيچ نحو قادر به بهرهبرداري از سهام
خود نيستند .مگر قرار نبود با فروش سهام كمكي به قشر مستضعف
شود؟ گفته ميشود افرادي كه روش غيرمستقيم را انتخاب كردهاند
ميتوانند سهام خود را بفروشند.
ماليري از تهران

عوارض بزرگراهي الكترونيكي دردسر جديد رانندگان

پليس عوارض بزرگراهي را اخيرا الكترونيكي كرده است كه خيلي هم
عالي است .بعد از عبور از باجه عوارض براي شما پيامكي ميآيد كه نه
شماره قبض دارد و نه شناســه پرداخت و نه هيچچيز ديگر .تنها يك
لينك اينترنتي است كه باز نميشــود و 48ساعت هم بيشتر مهلت
پرداخت ندارد و درصورت نپرداختن آن ظرف 48ساعت چنددهبرابر
جريمه ميشويد .يك نفر پاسخ دهد براي پرداخت عوارض بزرگراهي
چه كنيم؟
عامري از كاشان

تعويض نام خيابان شجريان واقعا غمانگيز است

چه اشكالي دارد كه مردم هم شــجريان را دوست داشته باشند و هم
شهيد فخريزاده را .هر دوي اينها مفاخر كشور هستند و هركدام در
زمينهاي باعث سربلندي كشور بودهاند .پس چرا بايد عدهاي سرخود
نام خيابان يكي از اين مفاخر را عوض كنند.
الفت از تهران

وضعيت بسيار بد جاده رباطكريم به اتوبان قم

وضعيت آســفالت جاده رباط كريم به اتوبان قم (جــاده وهنآباد)
بسيار بد است درحاليكه تنها راه ارتباطي با اين بزرگراه همين جاده
پردستانداز و خطرناك اســت .حدود 8سال است مرتبا با راهداري،
فرمانداري و پليسراه تماس گرفته و طرح مشكل كردهايم اما تاكنون
هيچ اقدامي نشــده اســت .هر از گاهي لكهگيري جزئي ميشود كه
بهدليل بيكيفيت بودن مواد تاثير چنداني ندارد .اين جاده مســير
ترانزيتي و تردد تريلرها از سمت غرب به شرق كشور و به عكس است و
توجه به وضعيت آن ضروري است.
بصيري از رباطكريم

شعبه مركزي بانك ملي نهاوند دستگاه نوبتگير ندارد

شلوغي بيش از حد شعبه مركزي بانك ملي در نهاوند در اين شرايط
كرونايي واقعا سؤال برانگيز اســت .اين بانك بهعنوان شعبه مركزي
بانك ملي حتي يك دستگاه نوبتگير ندارد كه بتواند به اين تجمعات
سامان بدهد.
شهبازي از نهاوند

دوچرخههاي ارزان به مردم بدهند

در راســتاي سياســتهاي توســعه حملونقل پاك ،مســئوالن
دوچرخههاي ارزان با تسهيالت در اختيار مردم قرار دهند.
رنجبر از تهران

رسيدگي به پروندهها در دادگاهها بسيار كند است

رسيدگي به پرونده شكايت من 3سال زمان برد كه خودش يك عمر
است .بماند كه بعضا آرا عادالنه نيست كه مثال در پرونده ما قاضي فقط
يكبار شاهد را خواست.
خمسه از شهرري

شهرونداني كه درختان را ميخشكانند

متأسفانه برخي شــهروندان تعمدا كاري ميكنند كه درخت مقابل
خيابان يا كوچهشان بخشكد و بعد از شــهرداري تقاضا ميكنند كه
بيايد و اين درخت خطرناك را قطع كند و به اين ترتيب همهســاله
ميگويند اين ميزان درخت توســط شهرداري قطع شد ،درحاليكه
بخش عمدهاي از قطع درختان شهري بهدليل خودخواهي شهروندان
ي و غيره است.
براي تامين جاي پارك خودرو يا ساختمانساز 
حريري كاشاني از تهران

هزينه گازكشي روستاها نبايد برعهده مردم باشد

اخيرا در قبضهاي گاز بجنورد عنواني به نام عوارض گازرســاني به
روستاها بهمبلغ ۲۰هزار تومان اضافه شده است .آيا مردم بايد هزينه
گازكشي روستاها را پرداخت كنند؟
حيدري از بجنورد

براي تعيين ماليات امالك به متراژ توجه كنند

در تعيين ماليات خانههاي خالي نگاه كارشناسانه مالياتي هم به متراژ
آپارتمانها بهخصوص در مركز استانها داشــته باشند ،اينكه رقم
ماليات خانهاي باالي 100متر با خانهاي نقلي در مركز يا جنوب شهر
تفاوت چنداني نكند عادالنه نيست .بديهي است كه خانههاي بزرگتر
بايد ماليات سنگينتري بدهند.
رنجبر از تهران

دكل مخابراتي دشت الله انديمشك همچنان قطع است

دكل مخابراتي چندين روســتاي امامــزاده احمد در دشــت الله
انديمشك ،از 5ماه قبل قطع اســت و به هر كسي ميگوييم ترتيب
اثري نميدهد .در شرايطي كه دانشآموزان هم مجبورند آنالين درس
بخوانند چه زماني اين موضوع حل خواهد شد.
احمدزاده از انديمشك

4400سند منگولهدار روي دستمان مانده است

شــهروندي هســتم كه مثل 4400نفــر از ديگــر عالقهمندان به
سرمايهگذاري براي آينده ،چند سال قبل پس از استعالم از شهرداري
و ثبت اســناد و منابع طبيعي و هرجايي كه الزم بود 200متر زمين
در فاز 6پرديس خريدم به اميد روزي كه آن را بســازيم يا بفروشيم
كه بهدرد آينــده فرزندانم بخورد .آن زمان همه ما خريداران ســند
منگولهدار تكبرگ و هولوگرام دار گرفتيم و فكر كرديم كه سرمايهاي
براي آتيه اندوختهايم ولي متأسفانه سندي كه خود ثبت اسناد براي
صدور آن از همه جا استعالم گرفته بود توسط خود ثبت باطل شده و
عنوان ميشود كه اين زمينها متعلق به منابع طبيعي است و اكنون به
پارك فناوري پرديس واگذار شده است .به اين ترتيب 4400نفر سند
منگولهدار در دست ،سرگردان ماندهايم و دادمان بهجايي نميرسد.
لطفا قوه قضاييه به داد ما برسد.
مهدي مقرب از تهران

حوادث

پايانخوش39سال
درگيريخونين
سالها با يكديگر جنگيدند و حتي 2نفر از طرفين به
پيگيري قتل رســيدند اما پس از گذشــت 39ســال از آغاز
درگيريهايشان تصميم گرفتند به اين كشمكش
خونين پايان دهند .اين تازهترين تصميم سران 2طايفه در خرمآباد
است كه با پادرمياني اعضاي شوراي حل اختالف شكل گرفت .اما اين
درگيريها از چه زماني آغاز شد؟
بهگزارش همشهري ،اواسط سال 1360اعضاي 2خانواده در خرمآباد
با يكديگر درگير شــدند .آنها از مدتي پيش با هــم دچار اختالف و
كشمكش شده بودند و وقتي اختالفات باال گرفت كار به زد و خورد
كشيده شد .در جريان اين درگيري خونين يك نفر به قتل رسيد و مرد
ديگري نيز بهشدت مجروح شد .قتل اين مرد موجب شد اختالفات
اين دوطايفه بيش از گذشته شود؛ چرا كه از آن به بعد طايفهاي كه
يك عضوش به قتل رسيده بود بهدنبال انتقام بود .در اين شرايط بود
كه يك نفر به اتهام دست داشتن در اين جنايت دستگير شد .او مدعي
بود با وجود اينكه در درگيري حضور داشــته اما مرتكب قتل نشده
است .او كه تنها مظنون به قتل بود مدتي را در زندان گذراند اما بعد از
محاكمه قضات دادگاه او را در اين جنايت بيگناه تشخيص داده و به
بيگناهياش حكم دادند و او آزاد شد .با اينكه مأموران پليس حتم
داشتند مقتول توسط اعضاي طايفه مقابل به قتل رسيده است اما
قاتل هيچوقت شناسايي نشد.
اعضاي هر دوطايفه هميشه آماده زد و خورد با يكديگر بودند و گاهي
به بهانههاي مختلف درگيريها ادامه پيدا ميكرد تا اينكه يكسال
پس از نخستين قتل ،اين بار مردي از طايفه مقابل به طرز مرموزي
جانش را از دســت داد .اعضاي خانواده او معتقــد بودند او به قتل
رسيده و عامل قتلش اعضاي طايفه مقابل هستند .با اين حال عامل
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كوتاه از حادثه

2طايفهبعدازسالها
درگيريوقتل2نفر،با
يكديگرصلحكردند

بازداشت ۱۰سلبريتي
بهاتهام تبليغ
سايتهاي شرطبندي

جانباختن اين مرد نيز شناسايي نشد.
هرچند در جريان درگيريهاي اعضاي اين دوطايفه از هر طرف يك
نفر جانباخته بود اما درگيريهاي بين آنها پاياني نداشــت و هر از
گاهي به بهانههاي مختلف با هم درگير ميشدند .آنها چند مرتبه به
خانههاي يكديگر يورش برده و آتشسوزي بهراه انداختند .مسئوالن
وقت شــهر بارها تالش كردند كه اعضاي اين دوطايفه را به صلح و
سازش دعوت كنند اما فايدهاي نداشت و آنها به كمتر از انتقامگيري
راضي نميشدند.
كشمكشهاي خونين اعضاي اين دوطايفه سالها ادامه داشت و در
اين مدت عالوه بر 2نفري كه جانشــان را از دست دادند ،دستكم
100نفر در درگيريهاي مختلف مصدوم شــدند و از ســال1360
تاكنون دهها خانه و خودرو متعلق به طرفين به آتش كشيده شد .در
اين سالها بسياري از افراد دخيل در درگيريها بهدليل كهولت سن
جانشان را از دست دادند اما فرزندان و بازماندگان آنها همچنان به
دشمني با طايفه مقابل ادامه دادند .درگيري اين دوطايفه 39سال
به طول انجاميد تا اينكه سرانجام مســئوالن شوراي حل اختالف
خرمآباد تصميم گرفتند به هر قيمتي كه شده به درگيريهاي اين
دوخانواده پايان دهند .آنها از مدتها قبل رايزني هايشان را با بزرگان

دوطرف آغاز كردند تا اينكه هردوطرف كه سالها از كينهجوييها
زيان ديده بودند حاضر به صلح و سازش شدند .در اين شرايط بود كه
چند روز قبل اعضاي 2طايفه با وساطت اعضاي شوراي حل اختالف
در جلســهاي رودرروي يكديگر قرار گرفتند و پذيرفتند كه با كنار
گذاشــتن كدورتهاي قديمي از اين بعد در كنار يكديگر با صلح و
آرامش زندگي كنند.
ياراهلل كاكولوند ،معاون قضايي رئيسكل دادگستري و رئيس توسعه
حل اختالف استان لرستان در اينباره به همشهري گفت :در جلسهاي
كه با حضور مقامات قضايي محلي ،معتمدان و خانوادههاي طرفين
در محوطه باز مدرسه فدك خرمآباد برگزار شد اعضاي اين دوطايفه
با يكديگر صلح كردند.
وي ادامه داد :در درگيريهايي كه بين اين دوطايفه از سال1360
آغاز شــده و  2نفر جان باخته بودند صدها پرونــده ديگر با موضوع
نزاعهاي دسته جمعي ،تخريب وآتشســوزي كه منجر به ضررها
و خسارتهاي فراوان شده بود تشكيل شــده و در سالهاي اخير
درگيريها شديدتر هم شــده و حجم پروندههاي تشكيل شده در
اين رابطه بيشتر شده بود و در اين شرايط تنها راه صلح و سازش بود.
كاكولوند در ادامه گفت :خوشبختانه با تالشهاي فراوان هيأت سازش
توسعه حل اختالف خرمآباد ،وساطت ريش سفيدان و معتمدان ،صلح
و سازش بين خانوادهها برقرار شد و هر دوخانواده مقتول بدون دريافت
ديه ،رضايت خود را نسبت به يكديگر اعالم و تعهد كردند از اين به
بعد بين آنها هيچگونه خصومتي وجود نداشــته باشد و درگيريها
پايان پيدا كند.

متهمقصدداشتبرادرشرابهقتلبرساند،اماجانفردديگريراگرفت

جنايتاشتباهيبرادركينهجو

مرد كينهجو قرار بود برادرش را
داخلي بهقتل برساند تا از او انتقام بگيرد،
اما به اشتباه جان مرد ديگري را
گرفت و دچار عذاب وجدان شــد تا جايي كه
تصميم گرفت به زندگياش پايان بدهد ،اما زنده
ماند.
به گزارش همشهري ،بامداد 21مردادماه امسال
گزارش قتل مردي به قاضي رحيم دشــتبان،
بازپرس جنايي تهران اعالم شد و با دستور وي
گروهي از كارآگاهان جنايي براي كشف راز اين
جنايت وارد عمل شدند.
مقتول مرد جواني بود كه با 2ضربه چاقو به قتل
رسيده بود .پيكر خونين او روي صندلي پاركي
حوالي مهرآباد جنوبي پيدا شده بود و بررسيها
نشان ميداد كه آن روز افرادي كه از پارك عبور
ميكردند با ديدن وي با اورژانس تماس گرفته
و او به بيمارستان منتقل شده بود.
اين مرد پيش از مرگ گفته بود كه وقتي روي
نيمكت داخل پارك در خواب بوده هدف حمله
فردي ناشناس قرار گرفته و چاقو خورده است.
او ميگفت كه احتمال ميدهد اشتباهي هدف
حمله قرار گرفتهاست .چرا كه در شبهاي قبل
فرد ديگري روي آن صندلي ميخوابيد و شب
حادثه بهدليل اينكه نيمكت خالي بود ،وي روي
آن خوابيده و احتماال ضــارب او را با فرد ديگر
اشتباه گرفته است.
مرد مجروح پس از بيــان اين جمالت بهدليل
شــدت جراحات جان باخت و در اين شرايط
تحقيقات براي شناسايي عامل جنايت آغاز شد.
مأموران در ابتدا به پرس و جــو درباره مقتول
پرداختند و معلوم شد كه وي با كسي خصومت
نداشته و آن شب براي انجام كاري به پارك رفته

و پس از آن نيز با كشيدن ملحفهاي به رويش،
روي نيمكت پارك به خواب رفته است .در ادامه
كارآگاهان براي اينكه هويت قاتل را بهدســت
آورند به تحقيقات ميداني در پارك پرداختند.
آنها در ابتدا به شناسايي فردي پرداختند كه در
شبهاي قبل روي آن نيمكت خاص ميخوابيد.
در ادامه مشخص شــد كه مردي بهنام محمد
حدود يك ماهي ميشــد كارتن خواب بوده و
هر شب روي همان نيمكت ميخوابيد .مأموران
به سراغ محمد كه پاتوقش در همان پارك بود
رفتند و توانستند او را شناســايي كنند .او در
تحقيقات مدعي شد كه احتماال برادرش بهنام
كريم دست به جنايت زده است .وي ميگفت:
با برادرش اختالف و درگيري داشته و احتمال
ميدهد كه وي روز حادثه بــه پارك آمده و به
سراغ آن نيمكت رفته و چون مقتول رويش را با
ملحفه پوشانده بود ،به اشتباه او را به قتل رسانده
است .به اين ترتيب دســتور بازداشت مظنون
اصلي صادر شد و او تحت تعقيب قرار گرفت.
متهم در زندان

درحاليكه تالش براي بازداشــت كريم ادامه
داشت ،مشخص شد كه وي حدود يكماه قبل
به اتهام سرقت از خانه همسايهاش دستگير شده
و در زندان به ســر ميبرد .در اين شرايط متهم
43ساله به اداره آگاهي منتقل شد و درحاليكه
در ابتدا منكر جنايت بود ،امــا صبح ديروز در
شعبه دهم دادســراي امورجنايي تهران قفل
سكوتش را شكست و به قتل اقرار كرد .او مدعي
شد كه مقتول را با برادرش اشتباه گرفته است و
از قتلي كه مرتكب شده پشيمان است و در همه
اين مدت عذاب وجدان داشته است.

گفتوگو با متهم

چطور مقتول را با برادرت اشتباه گرفتي؟
چون پاتوق بــرادرم در آن پارك بود و او هميشــه روي يك
نيمكت خــاص ميخوابيد .براي همين آن شــب نفهميدم
فرد ديگــري روي نيمكت در خواب اســت و تصورم اين بود
كه برادرم است.
چرا برادرت در پارك ميخوابيد؟
راستش او اعتياد شديدي به موادمخدر داشت .هميشه ما را
اذيت ميكرد و بهخاطر رفتارش چشمان مادرم گريان بود.
برادرم وســايل خانه را ســرقت ميكرد؛ از كيف مادرم پول
ميدزديد؛ كفشهاي همسايهها را ســرقت ميكرد تا مواد
بخرد و باعث آبروريزي بود .براي خريد مواد دست به هركاري
ميزد .اگر من يا مادرم اعتراض ميكرديم شروع ميكرد به
كتك زدن ما .آخرين بار كه از كيف مادرم سرقت كرد ،به او
اعتراض كردم كه با هم درگير شديم و برادرم با چاقو ضربهاي
به گردنم زد .بهخاطر ترس از آبروريزي و همچنين بهخاطر
مادرم شكايت نكردم ،اما تهديدش كردم كه اگر يكبار ديگر
پايش را در خانه بگذارد ،او را ميكشم .برادرم از ترسش ديگر
به خانه برنگشت و شــبها روي نيمكت پارك ميخوابيد.
چون آن زمان هوا گرم بود و ميتوانست در پاركها بخوابد.
چطور خبر داشتي كه او روي آن نيمكت ميخوابيد؟
هرچه بود برادرم بود .به همين دليل به پارك رفتم و ديدم كه هر شب روي همان نيمكت ميخوابد .راستش دلم برايش
سوخت و قبل از حادثه سراغش رفتم و گفتم ميتواند به خانه برگردد و من با او كاري ندارم .اما برادرم با من درگير شد و
فحاشي كرد .خودم را سرزنش كردم و با خودم گفتم چرا دلم به حال اين مرد سوخته است؟ بايد او را بكشم و همان روز
تصميم به قتل او گرفتم .ميخواستم از او انتقام بگيرم و شــب حادثه حدود ساعت 3به پارك رفتم .مردي روي نيمكت
خوابيده و ملحفهاي روي آن بود .فكر كردم برادرم است و 2ضربه چاقو به او زدم.
كي متوجه اين اشتباهت شدي؟
بعد از قتل به محل حادثه رفتم تا سروگوشي آب بدهم ،اما چيزي دستگيرم نشد .تا اينكه 4روز بعد برادرم را در خيابان
ديدم .يك دفعه جلوي من ظاهر شد و من حسابي غافلگير شدم .به او گفتم كه من تو را كشتهام ،چطور زندهاي؟ و ناگهان
متوجه شدم كهاي دل غافل ،من فرد ديگري را با برادرم اشتباه گرفتهام .نميدانيد چه حالي شدم .عذاب وجدان به سراغم
آمد و تصميم بهخودكشي گرفتم .حدود 100قرص خوردم و 3روز بيهوش بودم اما زنده ماندم.
تو كه بهخاطر خالفهاي برادرت با او درگير بودي ،چطور خودت دست به سرقت ميزدي؟
پس از آنكه خودكشي كردم ،بيهوش شدم و 3روز بعد كه بههوش آمدم ،كامال گيج بودم .اصال نميدانستم چه كار ميكنم.
قرصهايي كه خورده بودم باعث منگيام شده بود .بيآنكه بفهمم در خانه همسايه را شكسته و وارد آنجا شدم .وسايلش
را سرقت كرده و حتي براي خودم چاي هم درســت كرده بودم .همان لحظه كه در حال نوشيدن چاي بودم صاحبخانه
رسيد ،به پليس زنگ زد و گير افتادم.
چرا هيچوقت تصميم نگرفتي خودت را معرفي كني؟
از قصاص ميترســيدم اما عذاب وجدان هم رهايم نميكرد .تا اينكه وقتي دستگير شدم تصميم گرفتم به قتل اعتراف
كنم تا شايد به آرامش برسم .من به اشتباه ،مرد ديگري را كشتم ،چطور ميتوانم خودم را ببخشم و با اين گناه بزرگ تا
آخر عمر زندگي كنم؟

دستگيري 214نفر از اوباش در طرح اقتدار
214نفــر از اراذل و اوبــاش پايتخت در
جريان طرح اقتدار پليس پايتخت به دام
افتادند و از آنها تعداد زيادي سالح سرد و
گرم كشف شد.
بهگزارش همشــهري ،ســردار حسين
رحيمي ،فرمانده انتظامــي تهران بزرگ
ظهر ديروز در حاشيه اجراي طرح اقتدار
درخصوص دستاوردهاي اين طرح گفت:
در اجراي اين مرحله از طرح اقتدار ۲۱۴نفر
از اراذل و اوبــاش در قالــب ۱۹۱پرونده
دستگير شــدند كه ۸۷نفر از آنها ازجمله
اراذل و اوباش سطحدار و ۶۶نفر نيز ازجمله
مزاحمان نواميس هســتند و ۲۶نفر نيز
بهدليل حمل و قاچاق ســاح دســتگير
شدهاند.
وي ادامــه داد :طرح اقتــدار در ۸۷محله
پايتخت و در ســطح اماكــن ،پاركها و
بوســتانها و ...به مرحله اجرا درآمد و از
دستگيرشدگان ۳۱۶۹فشنگ۴۷ ،قبضه
سالح جنگي و شكاري و چندين دستگاه
خودرو و موتورسيكلت كشف شد.
رئيس پليــس پايتخــت در ادامه ضمن

هشــدار به متخلفان در حــوزه اماكن و
صنوف ،عنوان كرد :اگر اماكن و واحدهاي
صنفي اعم از سفره خانهها ،باشگاهها و ...به
محلي براي حضــور اراذل و اوباش تبديل
شــود با آنها برخورد ميكنيم .در اجراي
اين طرح نيز از ۴۶۰واحد صنفي بازديد و
۳۳واحد پلمب شد .وي با اشاره به فعاليت

برخي از اراذل و اوباش در فضاي مجازي،
افزود :مبــارزه و مقابله بــا اراذل و اوباش
محدود به فضاي حقيقي نيست و در فضاي
مجازي نيز اجرا ميشــود؛ هيچكس حق
ندارد چه در فضاي مجازي و چه در فضاي
حقيقي امنيت و آرامش مردم را بهمخاطره
بيندازد.
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دستگيري فروشنده
آمپولهاي تقلبي كرونا
فردي كه با تبليغ در فضــاي مجازي اقدام به فروش آمپولهــاي تقلبي كرونا ميكرد
دستگير شد.
بهگزارش همشهري ،اين مرد با شكايت يكي از مشتريانش تحت تعقيب پليس فتا قرار
گرفت .چند روز پيش مردي نزد مأموران پليس فتاي تهران رفت و گفت :همسرم بهدليل
ابتال به كرونا در بيمارستان بستري بود و من كه بهدنبال خريد دارو براي او بودم در فضاي
مجازي با فردي آشنا شدم كه مدعي بود آمپول درمان كرونا ميفروشد .اين مرد در ازاي
فروش 5آمپول20 ،ميليون تومان از من خواست و من هم پول را به حسابي كه وي اعالم
كرده بود واريز كردم اما وقتي آمپولها را به بيمارستان بردم و پزشك متخصص آنها را
بررسي كرد ،گفت كه همه آنها تقلبي هستند و اگر همسرم آنها را مصرف كند خواهد مرد.
با شكايت اين مرد تحقيقات براي دستگيري مرد شياد آغاز شد .مأموران با سرنخهايي
كه شاكي در اختيارشان قرار داده بود متوجه شدند كه وي با ساخت كانالي در شبكههاي
اجتماعي اقدام به تبليغ و فروش آمپول درمان كرونا ميكند .با هماهنگيهاي قضايي،
متهم در مخفيگاهش دستگير و در بازرسي از آنجا  14آمپول تقلبي كشف شد.
ســرهنگ داوود معظمي گودرزي ،رئيس پليس فتای تهران با بيــان اين خبر گفت:
متهم در بازجوييها اعتراف كرد كه با راهاندازي كانال و گــروه تلگرامي و عضويت در
چند گروه بزرگ دارويــي آن هم با هويت جعلي ،متقاضيــان آمپولهاي درمان كرونا
را شناســايي ميكرد و پس از دريافت مبالغ ميليوني به آنها آمپولهاي تقلبي و تاريخ
گذشته ميفروخت .وي با بيان اينكه تحقيقات از متهم ادامه دارد از شهروندان خواست
حتما براي تهيه داروهاي مورد نياز خود به داروخانهها و مراكز معتبر و مورد تأييد وزارت
بهداشت مراجعه كنند.

رئيــس مركز مبــارزه بــا جرائــم ملي و
ســازمانيافته پليــس فتــااز بازداشــت
10ســلبريتي و ورزشــكار به اتهام تبليغ
سايتهاي شرطبندي و تحويل آنها به مرجع
قضايي خبر داد.
ســرهنگ مصطفي نوروزي ،سهشنبه شب
در گفتوگــوي ويژه خبري صدا و ســيما
گفت :در بحث ســايتهاي شــرطبندي
5دسته در نقش مجرمانه اين سايتها دخيل
هستند .نخستين دســته مجرمان ،دسته
دوم مديران و گردانندگان اين ســايتها،
دسته سوم تبليغكنندگان و برنامهنويسان
اين وبسايتها ،دســته چهارم افرادياند
كه حسابرســي و اجاره كارتها را در داخل
كشــور انجام ميدهنــد و دســته آخر نيز
اجارهدهندگان كارتهاي بانكي هستند.
رئيــس مركز مبــارزه بــا جرائــم ملي و
سازمانيافته پليس فتا افزود :ما در سال۹۹
بيش از ۱۶هزار فقره ســايت و اكانت را در
زمینه قمار و شــرطبندي مسدود كرديم و
در اين رابطه 1470پرونده تشكيل شد .در
برخي از پروندهها چندين ســايت و اكانت
توســط يك بانــد هدايت ميشــد و مورد
استفاده قرار ميگرفت.
اين مقام انتظامي با بيان اينكه اغلب مديران
اصلي ســايتهاي شــرطبندي در خارج و
كشور تركيه اقامت دارند ،گفت :در يكماه
اخير حــدود ۹۰۰كانــال تلگرامــي را كه
توســط باندي در تبليغ قمار و شرطبندي
فعاليت داشتند ،مسدود كرديم .دراين باند
ســازمانيافته ۳۰۲نفر بهتبليغ سايتهاي
قمار و شرطبندي ميپرداختند كه بهصورت
كام ً
ال برنامهريزي شده و هدفمند ،مديران
و گردانندگان آنها ،شناســايي ،بازداشت و
تحويل مراجع قضايي شدند.
نوروزي با ابراز تأســف از تبليغ سايتهاي
قمار و شرطبندي توسط تعداد معدودي از
سلبريتيها و ورزشكاران كشورمان یادآور
شد :در رابطه با مجرمان و گردانندگاني كه
در حوزه ســايتهاي قمار و شرطبندي در
خارج از كشور فعاليت دارند ،فرايند استرداد
و «صدور اعالن قرمز» براي دستگيري آنها از
سوي اينترپل ساير كشورها قدري زمانبر
اســت ،اما تاكنون چندين اعالن قرمز براي
اين افراد صادر و 2نفر از اين متهمان به كشور
بازگردانده شدهاند.

پسر ۱۴ساله
مادرش را كشت
پسر 14ساله وقتي فهميد مادرش ،پدرش را
به زندان انداخته ،با او درگير شد و در جريان
حادثهاي هولناك وي را به قتل رساند.
بهگــزارش همشــهري ،ظهــر ديــروز به
مأمــوران كالنتري 20قزوين خبر رســيد
كه زني 40ساله در خانهاش به قتل رسيده
است .آنطور كه اطالعات اوليه نشان ميداد
قتل خانوادگي بود و مقتول توســط يكي از
نزديكانش به قتل رســيده بود .دقايقي بعد
وقتي مأموران همراه بــا بازپرس جنايي به
محل حادثه در اقباليه رســيدند ،با صحنه
هولناكي مواجه شدند و معلوم شد كه پسر
14ساله ،مقتول عامل اين جنايت است.
بازجوييهاي اوليه از متهم نشــان داد كه او
بهدليل اختالفــات خانوادگي ،مادرش را به
قتل رسانده است .او گفت :پدر و مادرم مدتها
بود كه با يكديگر اختالف داشتند .به حدي
كه كارشان به شكايت كشيده شده بود .امروز
(روز حادثه) فهميدم كه مــادرم ،پدرم را به
زندان انداخته است .به همين دليل من هم
عصباني و با او درگير شدم و نميدانم چطور
شد كه او را به قتل رساندم.
براساس اين گزارش بهدنبال انجام تحقيقات
در صحنه جنايت ،جسد مقتول براي انجام
معاينه دقيقتر و روشن شدن علت تامه قتل
به پزشكي قانوني منتقل شد .همچنين متهم
به قتل 14ساله نيز هماكنون در بازداشت به
سر ميبرد و تحقيقات از او در جريان است.
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سال بازندهها

از ماي جيا ،پدر ادبيات جاسوسي چين رمانهايي به فارسي منتشر شده است

گفت و گو
گفتوگو با بيستودومين نواده مولوي

 2020براي سينماي جهان سال شكست بود
ســال 2020براي ســينما ،سال
آرش نهاوندي
بازندهها بود .بهنوشــته گاردين،
روزنامه نگار
در ابتداي سال همهچيز به خوبي
پيش ميرفت و با برنده شــدن فيلم «انگل» در اسكار ،خيليها انتظار سال
بسيار موفقي را براي سينماي جهان داشتند .بهنظر ميرسيد  2020با توليدات
سينمايي بزرگي نظير بيستوپنجمين فيلم از سري فيلمهاي جيمز باند با نام

«زماني براي مردن نيست» ســاخته كري فوكوناگا« ،سريع و خشمگين»9
به كارگرداني جاستين لين« ،بيوه سياه» ساخته كيت شورتلند و «داستان
وست سايد» به كارگرداني اســتيون اسپيلبرگ ،حتي سال موفقتري براي
سينما نسبت به سال 2019باشد ،اما پس از گذر 12ماه همچنان ما در انتظار
نمايش اين فيلمها هســتيم و همچنان تاريخ اكران براي آنها در سالنهاي
سينما اعالم نشده است.

ماتريكس 4

موفقيت «تنت» در فضاي كرونايي

سريع و خشمگين 9

استوديوها در ســالجاري اكران فيلمهاي
بزرگ و مهــم (بلك باســتر) خــود را به
تعويق انداختند؛ چراكه سالنهاي سينما
بهدليل شيوع ويروس كرونا يكباره تعطيل
شــده و تنها بــا كاهش مقطعي شــيوع
كرونــا در دورهاي ،بــا رعايــت پروتكلها
و محدوديتهاي ســختگيرانه بهداشتي
بازگشايي شدند ،اما بهدليل كاهش ظرفيت
تماشاگرها به يكسوم ،هيچ فيلم بزرگي در
اين مقطع در سينماها بهنمايش درنيامد.
در اين مقطع ،يكــي از فيلمهاي مهمي كه
به نمايش درآمد ،فيلم «تنــت» (اعتقاد)
كريســتوفر نوالن بود كه توانست با وجود
اينكه در دوره شيوع ويروس كرونا و كاهش
ميزان تماشــاگران در سالنهاي سينما به
نمايش درآمده بود ،به فروش نســبتا قابل
توجه 362ميليون دالري در سراســر دنيا
برسد.
ديزني؛ بازنده بزرگ سال

 2020سالي است كه سينما بازنده بزرگ آن
و پلتفرمهاي نمايــش اينترنتي فيلم ،برنده
اصلــي آن بودند .در ابتــداي 2020نگراني
اصلي در مورد تســلط ديزني بر هاليوود بود
و در پايان اين ســال ،ديزني با خسارتهاي
چندين ميليارد دالري مواجه شده و تعداد
زيادي از كارمندان خود را اخراج كرده است.
تنها نقطه اميد ديزني نيز اكنون «ديزني»+
شبكه اينترنتي كمپاني ديزني است كه در
ماه مارس و پس از آغاز قرنطينههاي خانگي
راهاندازي شــد .مهمترين هدف اين شبكه،
جذب 50ميليــون عضو بود كــه درنهايت
توانست از زمان راهاندازي درماه مارس2020
تا به امروز 73ميليون عضو جذب كند.
طرحهايي براي جبــران عقبماندگي
هاليوود از نتفليكس

هدف عمده هاليوود در سالجاري جبران
عقبافتادگي خود از شبكه نتفليكس بود؛
به همين منظور بسياري از بازيگران بزرگ
دنياي سينما ،توليدات خود را از سالنهاي
نمايش فيلم به شبكههاي اينترنتي سوق
دادند .شبكههايي نظير شــبكه اينترنتي
«پيكاك» متعلق به كمپاني يونيورســال،
«پارامونت »+و «اچ بياو مكس» متعلق به
كمپاني وارنربروز ،وظيفه پخش فيلم هاي
كمپانيهــاي مــادر را به عهــده گرفتند.
اچ بي او مكس توانست به موفقيت بزرگي
در زمينه نمايش فيلم «تنت» دســت پيدا
كند .وارنر بروز همچنين قرار اســت فيلم
«زن شــگفت انگيز» را بهطور همزمان از
اچ بياو مكس نيز پخش كند .درپي افزايش
شيوع ويروس كرونا و نامشخص بودن زمان
پايان شيوع اين ويروس ،كمپاني وارنر بروز
درماه دســامبر 2020اعالم كرد كه تمام
17فيلمي كه قرار اســت در سال 2021از
طريق اين كمپاني به بازار عرضه شود ،بهطور
همزمان در اچبياو مكس و سالنهاي سينما
نمايش داده خواهند شد؛ ازجمله مهمترين
اين فيلمها ميتوان به «جوخه خودكشي»،

داشــت كه آنها را در حد فيلم بزرگها نزد
تماشــاگران ســينما جلوه دهد .در آينده
و در زمان بازگشــايي ســالنهاي سينما،
شــبكههاي نمايش اينترنتي فيلم تبديل
به فضاي مناســبي براي نمايش فيلمهاي
كمطرفدارتر و شــايد توليدات فاقد ارزش
ســينمايي و هنري خواهند شد .درنهايت
اما تصميمگيري در اين مورد با استوديوها
يا پلتفرمهاي اينترنتي نمايش فيلم نخواهد
بود و تماشاگران سينما خود ميان سالنهاي
نمايش فيلم يا شبكههاي نمايش اينترنتي
فيلم يكي را برخواهند گزيد .روزي باالخره
شر كوويد 19-از سر مردم دنيا كم خواهد
شــد؛ اين مســئله نبايد باعــث تغييرات
و دگرگونيهاي زيــادي در نحوه نمايش
فيلمها بهصورت ســنتي شود و سالنهاي
ســينما همچنان بايد جايگاه قبلي خود را
براي نمايش آثار سينمايي حفظ كنند.
جشــنوارههاي ســينمايي تركيبي و
متفاوت

زماني براي مردن نيست

«ماي جيا» متولــد 1964و موفقترين
نويســنده امروز چين است .كتابهاي
او با فروش بيش از  3ميليون نســخه،
عنوان پرفروشترين كتابهاي چين را
دارد .جيا به سبب نگارش داستانهايي
با محتواي امنيتي و جاسوسي بهعنوان
يـجاسوســي چين
پدر ادبيات اطالعات 
شناخته ميشود.
اين نويسنده را بهدليل پرداختن به رمز
و رمزگشايي ،دن براون چين ميدانند.
البته او را به جان لوكاره نويسنده ادبيات
جاسوسي انگليس نيز نسبت ميدهند؛
چراكه لوكاره هماننــد ماي جيا قبل از
وارد شــدن به عالم نويسندگي مدتي با
ســرويس اطالعات انگليس همكاري
ميكرد .مــاي جيــا در خانــواد هاي
با سوءپيشــينه بــه دنيا آمــد .پدرش
راستگرا ،پدربزرگ مادرياش فئودال
و پدربــزرگ پدرياش
مســيحي بودنــد .او
در تالش بــراي بهبود
وضعيت سياسي خود
به ارتش پيوست و پس
از تحصيــل و فعاليت
 20ساله در كالج ارتش
آزادي بخــش خلــق
چيــن ،تجربياتش در
ســرويس جاسوسي
را بــه دنيــاي ادبيات
هديــه كــرد .از ماي
جيا تاكنــون  4رمان
با عناوين كشــف رمز،
در تاريكي ،آواي باد و
بگذاريد مــرد نقابدار
صحبت كند منتشــر
و از روي  3تــا از آنها
فيلم و سريال ساخته
شده است .كشف رمز
نخســتين رمــان اين
نويســنده ،سرگذشت
يك نابغــه رياضي در
ســرويس اطالعاتــي
چين و مبتال به بيماري
اوتيسم اســت اما نبوغ
او در عالم محاســبات
و خصوصيــات بديعي
چون آشــنايي با علوم
غربي و اصــول تعبير
خواب موجب ميشود
يكي از ســرويسهاي

اطالعاتــي نظامي چيــن جذبش كند.
اين رمان بهعنوان يكي از  10رمان برتر
جاسوسي جهان معرفي شد .كشف رمز
در سال 2002منتشر و در سال 2014به
انگليسي ترجمه شد و نقدهاي مثبتي
از سوي رســانههاي انگليسي دريافت
كرد .پس از آن كتاب بــه 33زبان زنده
دنيا ترجمه شد و به چاپ رسيد .كشف
رمز در سال 1397با ترجمه حامد وفايي
توسط انتشارات ققنوس منتشر شد .در
ارديبهشت همان ســال ،جيا به دعوت
انتشــارات ققنوس و به مناسبت چاپ
كتابش به ايران آمد و در نمايشگاه كتاب
حضور يافت .عالقهمندان به ديدار با او و
به هدف امضاي كتاب كشف رمز در غرفه
انتشارات ققنوس حضور يافتند.
انتشار كتاب آواي باد نيز در سال ،2013
ماي جيــا را پردرآمدترين نويســنده
چين كرد .امــا رمان
در تاريكــي آخرين
اثر نويســنده در ژانر
ادبيــات جاسوســي
اســت كــه در ســال
2015توسط انتشارات
پنگوئن به انگليســي
منتشــر شــد .رمان
پرماجرايي كه در واحد
701يا همان سازمان
جاسوسي چين اتفاق
ميافتد و خواننده را به
مارپيچهاي ممنوعه
نهادهاي جاسوســي
چين ميبرد؛ خواننده
همراه با  5جاســوس
بــا شــخصيتهايي
پيچيــده اصــول و
اهداف جاسوســي در
دوران جنگ ســرد را
ميبينــد و در جريان
عضوگيري ســازمان
مخــوف 701قــرار
ميگيرد .سرنوشــت
اين  5عضــو ،با وجود
اليههــاي امنيتــي
شــديدي كه برايشان
درنظر گرفته شــده،
بــه تصوير كشــيده
ميشــود .در تاريكي
برنده هفتمين جايزه
ادبي  Mao Dunشد.

فارسي ،زبان اصلي ادبيات در دنيا بود

«ماتريكس »4و «دون» اشاره كرد.
حسنها و معايب شــيوه جديد نمايش
فيلمها

تصميــم كمپانيهاي بزرگ فيلمســاز 
ي
به نمايش همزمان فيلمها در شــبكههاي
اينترنتي و سالنهاي سينما ،خبر بدي براي
سينماداران است كه منحصرا درآمد خود
را از دسترســي پيش از موعد به توليدات
بزرگ سينمايي كســب ميكنند .در اين
ميان ،بيشــتر توليدات بزرگ ســينمايي
(بلكباســترها) كــه هنوز بهطــور دقيق
تاريخ پخش آنهــا در بازار معلوم نيســت
و تاريخ اكرانشــان بارها بــه تعويق افتاده،
اصليترين بازندهها هســتند .از اين فضاي
مبهم ،برخي از فيلمهاي كوچكتر ،منتفع
شدهاند؛ از آن جمله ميتوان به فيلم «راكز»
دربــاره نوجوانان لندني و فيلم ترســناك
«ســنت مائود» اشــاره كرد .عدمبرگزاري
جشــنوارههاي بينالمللي فيلم بهصورت
فيزيكــي و نمايــش فيلمهــاي مهم اين
جشنوارهها در سالنهاي ســينما البته بر
توليدات خردتر دنياي سينما نيز تأثيرگذار
بوده و ضررهاي مالي براي اين فيلمها در پي
آورده است .در چنين وضعيتي شايد آينده
ترسناكي پيش روي ســينما باشد و نسل

كنوني شاهد نابودي سينمايي باشد كه تا به
امروز به دنيا معرفي شده بود.
پيشگويي آينده

البتــه آينده بهتــري نيز نميتــوان براي
پلتفرمهاي اينترنتي نمايش فيلم ترســيم
كرد؛ چراكه رقابت ميان اين شــبكههاي
اينترنتي در نمايش بهترين فيلمهاي سال
نيز شديدتر از قبل شده اســت .زماني كه
زندگي در دنيا به حالت عــادي بازگردد و
سالنهاي سينما نيز مانند گذشته بازگشايي
شــوند ،مردمي كه بهدليل خانهنشــيني
طوالني طاقتشان را از دست دادهاند ،امكان
دارد مانند سيل به سالنهاي سينما هجوم
بياورند كه اين مسئله ميتواند بر درآمدزايي
شبكههاي آنالين نمايش فيلم تأثير بسيار
منفي بگذارد .زماني كه ســالنهاي سينما
بازگشايي شوند ،ديگر كمپانيهاي سازنده
توليدات بزرگ سينمايي نيازي به نمايش در
شبكههاي اينترنتي نخواهند داشت؛ چراكه
بهراحتي ميتوانند با نمايش فيلمهاي خود
در سالنهاي سينما حداقل يكميليارد دالر
در گيشه فروش كنند .البته وضعيت براي
توليدات كوچكتر ســينمايي فرق خواهد
كرد؛ چراكه اين فيلمها همچنان براي فروش
در گيشه سينماها نياز به تبليغاتي خواهند

نمايــش فيلمهــا بهطــور گســترده در
جشــنوارههاي ســينمايي يكي از عوامل
موفقيت اقتصادي فيلمها محسوب ميشود.
بســياري از توليدات بزرگ ســينمايي در
 2020بهدليل اينكه بارها اكرانشان بهتعويق
افتاده از موقعيتي كه جشنوارههاي معتبر
بينالمللي ســينمايي پيش پاي فيلمهاي
بزرگ قرار ميدهند ،نصيبي نبردهاند؛ چراكه
عالوه بر لغو برگزاري پارهاي از جشنوارهها
ازجمله لغو جشــنواره معتبــر بينالمللي
فيلم كن ،اغلب جشــنوارههاي سينمايي
در ســالجاري به شــيوه و فرمي جديد و
بهصورت تركيبي و در قالــب رويدادهاي
آنالين و فيزيكي و بــا رعايت پروتكلهاي
مربوط به ويروس كرونا ،برگزار شــدند كه
اين مسئله باعث كمتر ديده شدن فيلمها در
سالنهاي سينما و كاهش كمسابقه فروش
آنها در گيشه شد .جداي از مسئله اقتصادي،
مســئله تداوم نمايــش فيلمهاي منتخب
جشنوارههاي معتبر سينمايي كه بهدليل
شيوع كرونا لغو شده بودند ،نيز مطرح بود.
مديران جشنواره كن ،كه بهدليل اوجگيري
شيوع كرونا تصميم به لغو آن گرفته بودند،
فيلمهاي برگزيده اين جشنواره را با برچسب
جشنواره  2020كن در ساير جشنوارههاي
سال ازجمله جشنواره ونيز نمايش دادند .اما
جشنوارههاي سينمايي هم كه در سالجاري
مجالي براي برگزار شدن يافتند ،كمفروغتر
از گذشته بودند و نسبت به قبل ،فيلمهاي
كمتري به اين جشــنوارهها ارســال شد و
اغلب ســينماگران و كارگردانان خارجي
كه فيلمهايشان قرار بود نمايش داده شود
يا مهمان اين جشــنوارهها بودند ،بهدليل
محدوديت در مسافرت از كشوري به كشور
ديگر در دوره كرونا ،در اغلب فستيوالهاي
معتبر سينمايي سال 2020حضور نيافتند.
اين مسائل سبب شده بود كه استوديوهاي
بزرگ كمتر از خود براي نمايش فيلمهاي
بزرگشان در جشــنوارههاي امسال رغبت
نشان دهند.

مسعود مير
روزنامه نگار

بزرگداشت هفتصدوچهلوهفتمين ســال چشم بستن موالنا
جاللالدين بلخي از دنياي فاني هرســاله بهانهاي اســت براي
گردهمايي عشاق او در شهر قونيه در استان قونيه كشور تركيه.
امســال اين مراســم بهصورت خصوصي و با حضور نمايندگان
فرهنگي 12كشور حوزه تمدني مشترك در حالي برگزار شد كه
خانم اسين چلبي ،نواده بيســتودوم موالنا در يك سخنراني و
نشست مشترك با مهمانان شركت كرد .در اين نشست ،فرصتي
فراهم شد براي طرح چند سؤال كوتاه از خانم چلبي كه مكتوبش
در همين متن ،پيش روي شماست.

موالنا به زبان فارسي شعر نوشت و در قونيه آرميد و
حاال شاعري جهاني است كه هواداراني در سراسر دنيا دارد .رمز
جهانوطني بودن اين شاعر پارسيسرا را در چه ميدانيد؟

آن زمان در دنيا زبان ادبيات و شعر ،زبان فارسي بود .لطافت زبان فارسي
براي آنهايي كه به اين زبان تســلط ندارند هم قابل درك است .در آن
زمان زبان تجارت ،زبان عربي بود و خالصه خبري از زبان انگليســي
بهعنوان زبان اصلي و مرجع نبود .موالنا ايراني بود و در اســتان قونيه
فوت كرد ،اما هماكنون موالنا براي تمام دنياســت و درواقع چهرهاي
بينالمللي بهشمار ميآيد.
بهنظر شما ،گرايش به شعر و رفتار موالنا نزد مردمان
قرن بيستويكم چه دليلي دارد؟

موالنا از انسان ميگويد و انسان را دوست دارد تا از شناخت و دوست
داشتن خلق به شناخت خدا برسد .حدود 800سال از دوران زيست
موالنا گذشته ،اما در دنياي سرشار از علم و پيشرفت موالناي ديگري
نيامده است.

در اين روزها كه پاندمي كرونا تمام جهان را تحتتأثير
قرار داده و حتي باعث شده مراسم بزرگداشت موالنا بسيار محدود
و كمفروغتر از هر سال برگزار شود ،شما كدام شعر يا آموزه حضرت
موالنا را در ذهن خود تداعي ميكنيد؟

موالنا شاعر خلوت و جمع است .او اســتاد خودشناسي در تنهايي و
خداشناسي جمعي است ،اما به گمانم در اين روزها توجه هميشگي
ايشان به انسان و ســامت بايد مورد نظر باشد .قدر سالمت دانستن،
گويي قدر مرحمت الهي را دانستن است و براي سالمت كوشيدن به
نوعي تالش براي عبادت است.
ميراث موالنا براي اسين چلبي ،نواده بيستودومش
چه بوده است؟

من ميراث مادي از موالنا به ارث نبردم .هرآنچه در طول قرون به يادگار
مانده در مزار ايشان در معرض ديد عموم است ،اما ميراث من ،ميراثي
معنوي است .خون ايشان در رگهاي من است و موالنايي كه همه دنيا
او را دوست دارند و من هم ايشان را بسيار دوست دارم از طريق ژنتيك
به جسم من مرتبط است و نژاد او را ادامه ميدهيم.
شما به ايران هم سفر داشتهايد .درباره ايران و ايراني
چه نظري داريد؟

من چندبار به ايران آمدهام و مردم ايران را بسيار مهماننواز و خونگرم و
مهربان يافتهام .من ايرانيها را بسيار دوست دارم و زبان ايرانيها را هم
بسيار بيشتر دوست دارم.
تعريف انسان در نگاه موالنا از نظر شما چيست؟

10سال طول كشيد تا موالنا از بلخ به قونيه برسد .او 72ملت را ديده
بود و انسانها را خوب ميشناخت .او متوجه بود كه آنها چگونه زيست
و رفتار ميكنند .او با همين شناخت ،مردم را به راه بندگي بهتر براي
آفريدگار دعوت ميكرد.
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كيوسك

جهاننما
ركود اقتصاد اروپا ،روي موج كرونا
موج جديد كرونا و اعمال محدوديتهاي تازه ،روند بهبود اقتصادي
در كشــورهاي عضو اتحاديه اروپا را در ماههــاي آينده با موانعي
روبهرو خواهد كرد .صندوق بينالمللي پول در گزارش جديد خود
درباره چشمانداز وضعيت اقتصادي اتحاديه اروپا در سال2021
اعالم كرد كه سرعت رشد اقتصادي در كشورهاي عضو اين اتحاديه
در سال آينده ميالدي ،نسبت به پيشبينيهايي كه قبال شده بود،
آهستهتر خواهد بود و ممكن است نياز به مشوقهاي مالي بيشتري
با توجه به ادامه همهگيري در سراسر اين قاره وجود داشته باشد.
صندوق بينالمللي پول كه در زمينه توسعه همكاريهاي مالي و
تجاري و اقتصاد پايدار در جهان فعاليت ميكند ،در اين گزارش
نوشــت «:اقتصاد اين منطقه آهســتهتر از چيزي كه پيشبيني
شده بود به ســمت احيا حركت خواهد كرد ،مگر اينكه وضعيت
همهگيري كرونا در ماههاي پيش رو تغيير چشمگيري پيدا كند».
بر اين اساس ،نياز به حمايتهاي مالي در آينده بيشتر خواهد شد
و دولتها بايــد راهكارهايي براي اصالح قوانين و سياســتهاي
پولي فعلي بينديشــند .از ســوي ديگر ،پيشبيني ميشود تورم
نيز در اتحاديه اروپا «افزايش تدريجي» داشــته باشد ،اما بهنظر
نميرســد كه رقم آن به باالتر از ميزان هــدف ميانمدت بانك
مركزي اروپا برسد .تخمين صندوق بينالمللي پول براي اقتصاد
19كشــور عضو اتحاديه اروپا ،ركود 8.3درصدي در سالجاري
ميالدي و رونق 5.2درصدي در سال 2021است .صندوق هشدار
ميدهد اين احتمال وجود دارد كه سرعت آهسته رونق اقتصادي،
عواقب طوالنيمدتي داشته باشد و فشار زيادي را در آينده به اين
اتحاديه تحميل كند .اين در حالي است كه تنشها بين انگليس و
اتحاديه اروپا بر سر موضوع برگزيت و خروج اين كشور از اتحاديه
به پيچيدگي شرايط دامن زده اســت .انگليس قرار است تا پايان
سال 2020يعني چند روز ديگر از اتحاديه اروپا جدا شود و احتمال
اينكه 2طرف بر ســر موارد مورد مذاكره به هيچ توافقي نرسند،
وجود دارد.
رشد اقتصادي جهان در سال 2020
منفي 10درصد 5تا9.9درصد منفي0.1درصد تا
منفي4.9درصد
و كمتر

صفر تا
 1درصد

1.1درصد تا
2درصد

3درصد يا
بيشتر

عبور از موج اول

براســاس گزارش صندوق بينالمللي پول ،اتحاديه اروپا بهخوبي
توانست از موج اول شيوع كرونا عبور كند .واكنشهاي مناسب هم
در سطح ملي و هم در سطح منطقهاي براي بازگرداندن آرامش به
بازار مانند پرداخت وام به خانوادهها و صاحبان مشاغل به كاهش
تأثير بحران كمك كرد .بسياري از كشورهاي اين حوزه با پرداخت
سوبسيد ،تسهيل شــرايط پرداخت ماليات و معرفي برنامههاي
شغلي كوتاهمدت مانند كمكردن ساعت كار به جاي تعديل نيرو،
مانع از افزايش بيكاري و تعطيلي كسبوكارها شدند.
طبق اعالم مركز آمار اتحاديه اروپا ،بهار امســال ،توليد ناخالص
داخلي در اين منطقه 14.7درصد كاهش يافت ،اما توانســت به
سرعت خود را احيا و رشد 12.5درصدي را در تابستان تجربه كند.
همچنين تعداد افراد شاغل نيز در 3ماهه سوم سال 2020نسبت
به 3ماهه دوم سال يك درصد افزايش يافت .هماكنون اما با توجه به
غيرقابل پيشبيني بودن ويروس و سناريوهاي مختلفي كه از تأثير
و سرعت توزيع واكسنها و داروها وجود دارد ،هيچ دورنماي قطعي
وجود ندارد .بخشهاي مختلف اقتصادي اروپا در يك سال گذشته
تحتتأثير بحران كرونا قرار گرفتهاند .بيشــترين ركود در بخش
خدمات مسكن و غذا بود كه نسبت به دوران پيش از همهگيري
40درصد افزايش نشان داد .ساختوساز با حدود 25درصد رشد
در رتبه بعدي قرار دارد .براين اساس ،توليد انرژي ازجمله آب ،برق
و گاز كمترين آسيب را از همهگيري كرونا متحمل شده است .اين
روزها انگليس با موج تازه بيماري و گونه جديد ويروس روبهروست
كه باعث شده خيلي از كشورها ،پروازهاي خود به اين كشور را لغو
كنند .كشورهايي مانند ايتاليا و اتريش ،براي كنترل همهگيري،
محدوديتهاي جديدي را اعمال كردهاند .اين اتفاقها ،اميدهايي
كه بعد از آغاز توزيع واكســن براي بهبود سريع اوضاع اقتصادي
وجود داشت را نقش بر آب كرده است.
توصيه صندوق به اتحاديه اروپا

صندوق بينالمللي پول از آنجا كه اتحاديه اروپا مسير طوالني تا
رونق دوباره اقتصادي را در پيش دارد ،توصيه ميكند كه مسئوالن
كشورهاي عضو به جاي سياستهاي كلي به سياستهاي هدفمند
و جزئي روي بياورند .اين صندوق ،طرح بسته حمايتي «نسل بعد»
اتحاديه اروپا را اقدام مثبتي ميداند ،اما تأكيد ميكند كه تأثير آن
بستگي به «اجراي سريع ،نحوه هزينهكرد و توان سرعتبخشي به
اصالحات ساختاري» را دارد .براساس اين طرح كه تابستان امسال
تصويب شد ،اتحاديه اروپا به كشورهاي عضو كه آسيب زيادي از
شيوع كرونا ديدهاند750 ،ميليارد يورو وام پرداخت ميكند.
همچنين توصيه ميشود تا زماني كه شرايط اقتصادي روي ريل
پيشرفت قرار بگيرد ،ابزارهاي حفاظتي و مشوقهاي سرمايهگذاري
براي بانكها درنظر گرفته شــود .اين صنــدوق همچنين ضمن
حمايت از تصميــم بانك مركزي اروپا براي افزايش بســته مالي
كمكي خود ،هشــدار داد كه اگر وضعيت شيوع كرونا بهتر نشود،
ممكن اســت نياز به حمايتهاي بيشــتري وجود داشته باشد.
بانك مركزي اروپــا چند روز پيش اعالم كرد كــه براي كمك به
احياي اقتصاد اروپا با توجه به همهگيــري500 ،ميليارد يورو به
بســته كمكي 1.35تريليون يورويي خود اضافه ميكند و آن را
به 1.83تريليون يورو ميرســاند .اين بانك همچنين مهلت ارائه
مشوقهاي مالي به بانكها را كه قرار بود تا آخر بهار 2021باشد تا
آخر زمستان 2022تمديد كرد.
موضوع ديگر شكاف طبقاتي و نابرابري است كه قبل از كرونا هم
وجود داشت و بعد از همهگيري ،تشــديد شد .براي جلوگيري از
بيشتر شدن اين شــكاف بايد با برنامههايي مانند تقويت شبكه
اجتماعــي و برگزاري دورههاي آموزشــي ،حمايــت ويژهاي از
گروههاي محروم و جوانان شود ،زيرا اين قشر معموال در بخشهاي
اقتصادي كه بيشــترين ضربه را از كرونا ديدهاند و معموال امكان
دوركاري ندارند ،فعاليت ميكنند.

عفو سريالي
مجرمان جنجالي

دونالد ترامپ در آخرين روزهاي حضورش
در كاخ سفيدطيف متنوعي از مجرمان را عفو
كرده؛ از متهمان تحقيقات روسيه گرفته تا
قاتالن غيرنظاميان عراقي
دونالد ترامپ ،به سنت روساي جمهور
گزارش پيشين در آخرين روزهاي حضورش در
كاخ سفيد برخي مجرمان را به توصيه
نزديكانش عفو كرده و انتظار ميرود اين نخســتين
موج از فرمانهاي عفو ترامــپ در روزهاي پيشرو
باشد.
يانان ،از افراد درگير در پرونده تحقيقات
بهگزارش س 
رابرت مولر درباره دخالت احتمالي روسيه در انتخابات
آمريكا گرفته تا چند محافظ شركت امنيتي بلكواتر
كه در پرونده قتل غير نظاميان عراقي محكوم شدند ،در
اين ليست عفو قرار دارند.
اين ليســت به توصيه نزديكان ترامپ در كنگره و در
برخي موارد ،به توصيه رسانههاي محافظهكار تهيه شده
و به امضاي ترامپ رسيده است .تمامي اسامي حاضر در
اين ليست شامل عفو نشدهاند بلكه براي برخي از آنان
تخفيف مجازات در نظر گرفته شده است.
برخي از چهرههاي حاضر در اين ليست ،مثل مواردي
كه باالتر اشاره شده بســيار جنجالي هستند .ترامپ
كه پيش از اين هم چند فرمان عفو و تخفيف مجازات
امضا كرده ،متهم اســت تنها افــرادي را عفو كرده كه
ارتباط خوبي با حلقههاي قدرت در واشــنگتن دارند.
در يك مورد هم كه فرد عفوشــده ارتباط مستقيمي
با گروههاي سياسي و محافظهكار نداشته ،پاي برخي
از سلبريتيهاي سرشــناس آمريكايي در ميان بوده و
ترامپ عمال به درخواست آنها براي عفو مجرمان مورد
نظر پاسخ مثبت داده است.
برخي از سرشناسترين و جنجاليترين چهرههايي كه
ترامپ فرمان عفو آنها را امضا كرده اينها هستند:
بــا شكســت برنامــه
خاورميانه نمايندگان پارلمان رژيم
صهيونيستي براي تصويب
بودجــه ســال ،2021بار ديگــر تمام
تالشها بــراي خــروج ايــن رژيم از
بنبستسياسي ناكام مانده و در نتيجه،
پارلمان در بامداد روز گذشــته منحل
شد .به اين ترتيب باز هم تمام معادالت
بــه انتخابــات پارلمانــي و در پي آن،
تشكيل دولت جديد گره خورده است.
ايــن چهارميــن انتخابــات پارلماني
اســرائيل طي 2ســال اخير بهحساب
ميآيد كه قرار اســت در تاريخ ســوم
فروردين سال آينده برگزار شود.
اختالفات سياســي و اقتصادي برســر
بودجــه ســال 2021اســرائيل طي
ماههاي اخير از مدار موافقان-مخالفان
دولت خارج شده و بخشــي از اردوگاه
حاميــان دولــت ائتالفــي نتانياهو و
بنيگانتــز را هم درگير كــرده بود .به
روايت روزنامه هاآرتــص ،نمايندگان
نزديك به بنيگانتز ،وزيــر دفاع رژيم
صهيونيستي و رهبر ائتالف آبي-سفيد
اصرار داشتند بودجه سال جديد با وجود
تمام اختالفات تصويب شــده و زمينه
براي بازگشت ثبات و آرامش به فضاي
سياسي اسرائيل مهيا شــود .در مقابل
اما جناح نتانياهو حاضر به عقبنشيني
از مواضع خود نشــده و با رأي مخالف
به نسخه تعديل شــده بودجه ،آخرين
اميدها بــراي عبور از بحــران را از بين
بردند .در گزارش هاآرتص آمده :اگرچه
در نگاه اول اين رخداد ،شكستي براي
نتانياهو بهنظر ميرســد امــا در واقع،
انحالل پارلمان و تشكيل دولت جديد،
هدف اصلي او از تمام اين تحركات بوده
است .نتانياهو طي  2ســال گذشته با
وجود تمام بحرانها و همچنين پرونده
فســاد اقتصادي ،با تكيه بر بحرانهاي
سياسي ناشــي از ســقوط دولتها و
انحــال پياپي پارلمانها توانســته به
حضور خود در صحنه قدرت ادامه دهد.
تمام اينهــا در حالي اســت كه ائتالف
آبي -ســفيد (اصليترين رقيب حزب
ليكــود) بهدليل موافقــت بنيگانتز با
حضور در دولت ،ديگر انسجام سابق را
نداشته و نتانياهو اين بار شانس بيشتري
براي پيروزي در انتخابات دارد .شبكه
الجزيره در اينباره مينويسد :بنيگانتز

روزنامه فايننشال تايمز [انگليس]

فرانسه مرز انگليس را بازگشايي كرد

الكس فان در سوان :وكيل هلندي
كه داماد يكي از ثروتمندان نزديك
به كرملين است .او نخستين كسي
است كه در پي تحقيقات رابرت مولر درباره دخالت
روسيه در انتخابات رياستجمهوري آمريكا محكوم
شد .او به دروغگويي به مولر و تيمش اعتراف كرد و
به همينخاطر بــه 30روز حبــس و 20هزار دالر
محكوم شد.
جورج پاپادوپولوس :مشاور سابق
ستاد انتخاباتي ترامپ ،دومين محكوم
تحقيقات رابرت مولر اســت .او هم به
دروغگويي درباره ارتباطهايش با كرملين اعتراف كرد
و به 14روز زندان محكوم شد .او هم ارتباط نزديكي با
ستاد انتخاباتي ترامپ داشت .در زمان برگزاري دادگاه
پاپادوپولــوس ،وكيــل او ترامپ را متهم كــرد كه با
صحبتهايش عليه همكاري با افبيآي ،باعث شده تا
موكلش دروغ بگويد .پاپادوپولوس در دادگاه گفته بود:
«من اشتباه وحشتناكي مرتكب شدم .دروغ گفتن به
مأمــوران فــدرال درباره پرونــدهاي با ايــن اهميت
ميتوانست به كشورمان آسيب بزند».
دانكن هانتر :نماينده جمهوريخواه
سابق مجلس در سال 2018بهخاطر
فساد ،حيات سياســياش را از دست
داد .او همان سال بهخاطر اينكه 200هزار دالر از پول
ســتاد انتخاباتياش را خرج مصارف شخصي و روابط
غيرمشروع كرده بود به دادگاه احضار شد .او حتي از اين
پول براي هزينه سفر حيوان خانگياش استفاده كرده
بود .هانتر به جرمهايش اعتراف كرد و قرار بود ســال

ديگر 11ماه به زندان برود.
كريس كالينز :نماينده سابق مجلس
از نيويورك در ســال 2018به دادگاه
احضار شد؛ اتهام او اين بود كه اطالعات
محرمانه يك شــركت زيســتفناوري را بــه اعضاي
خانوادهاش داده بود تــا آنها بتواننــد از تجارتهاي
غيرقانوني به سود برسند .اين اتهامها ،حيات سياسي او
را به پايان رساند و كالينز به 2سال و 2ماه حبس محكوم
شد .كالينز يكي از متحدان قديمي ترامپ و نخستين
نماينده مجلس اســت كــه از نامــزدي ترامپ براي
رياستجمهوري حمايت كرد.
پيمانكاران امنيتي :نيكالس اسالتن،
پل اســلو ،اوان ليبرتي و داستين هرد،
4پيمانكار سابق دولتي در سال2007
نيكالس اسالتن در پرونده قتل عام بغداد هستند .حمله
اسالتن و همكارانش به مردم عادي ،دهها كشته و زخمي
بهجا گذاشت و اعتراضهاي شديد بينالمللي را درباره
استفاده از نيروهاي امنيتي خصوصي در مناطق جنگي
به همراه داشت .اسالتن به قتل درجه يك احمد الربيعه،
جوان 19ساله عراقي در ميدان نسور متهم بود و بعد از
اثبات اتهامش ،به حبس ابد محكوم شد .اسالتن به همراه
چند نيروي امنيتي ديگر ،يــك كاروان ديپلماتيك در
بغداد را اسكورت ميكردند كه در ميدان نسور ،به روي
مردم آتش گشــودند .غيرنظاميــان هيچگونه رفتار
تحريكآميزي نداشتند اما گروه محافظان با استفاده از
تفنگ تكتيرانداز ،تفنگ نارنجكانداز و مسلسل دستي
به روي مردم آتش گشــودند .درحاليكه منابع غربي
گفتند 14نفر در اين تيراندازيها كشته و 18نفر مجروح

شدند ،منابع عراقي آمار را بســيار باالتر اعالم كردند.
3محافظ ديگر كه همراه با اســاتن در دادگاه حاضر
شدند ،هركدام به 30ســال حبس محكوم شدند3 .نفر
ديگر هم در اين حادثه به روي مردم آتش گشودند كه
محكوم نشدند .دادگاه اســاتن بهشدت طوالني شد و
30شــاهد از عراق به آمريكا ســفر كردند تا در دادگاه
شهادت بدهند .كاخ سفيد گفته است عفو آنها را گروهي
از نمايندگان مجلس و همينطور پيت هگسث مجري
شبكه محافظهكار فاكس پيشنهاد دادهاند .هگسث يكي
از نزديكان ترامپ است .شركت جنجالي بلكواتر توسط
اريك پرينس ،برادر بتســي ديووس ،وزير آموزش و
پرورش دولت ترامپ ،تاسيس شده بود.
اســتيو اســتاكمن :نماينــده
جمهوريخواه سابق مجلس از تگزاس،
در سال 2018بهخاطر سوءاستفاده از
منابع خيريه محكوم شد .كاخ سفيد گفته است كه او
2سال از 10سال حبس خود را سپري كرده و به آزادي
تحت نظر از زندان بيرون خواهد آمد .او بايد يكميليون
دالر به صندوقهاي خيريه بدهد.
آلفونسو كاستا :دندانپزشك سابق
اهل پيتســبورگ بهخاطــر تقلب در
خدمات درماني در سال 2007محكوم
شد .او از سال 1995نسخههاي بيمه خدمات درماني را
دســتكاري ميكرده است .كاســتا به 18ماه زندان و
250هزار دالر جريمه محكوم شد .كاستا بعدها تاجر
معروفي شد .او دوست نزديك بن كارسون ،وزير مسكن
ترامپ اســت و گفته ميشود كارســون معموال براي
تعطيالت به ويالي كاستا در ايتاليا ميرود.

اسرائيل در مسير انتخابات چهارم

درپي انحالل پارلمان ،اكنون معادالت سياسي رژيم صهيونيستي به چهارمين انتخابات پارلماني طي
۲سال گذشته گره خورده است
و ابي اشكنازي ،رهبران نظامي ائتالف
آبي -ســفيد تصور ميكردند با توافق
برسر دولت ائتالفي ،از يكسو نتانياهو را
مهار كرده و از سوي ديگر ،حضور خود
در قدرت را تضمين ميكنند .اما تجربه
ما ههاي گذشته نشــان داد اين تصور
اشتباهي بزرگ و پرهزينه براي مخالفان
نتانياهو بوده است.
باوجود اين اما تمــام معادالت مطابق
ميل نخستوزير اسرائيل پيش نميرود.
اگرچه نتانياهو تاكنون بهخوبي توانسته
اصليترين ائتــاف رقيب خود را دچار
انشــقاق داخلي كند اما از سوي ديگر،
وضعيت او در داخل حزب ليكود چندان
مناسب نيســت .جدعون ساعر ،يكي از
برجستهترين شــخصيتهاي سياسي
در حزب راســتگراي ليكود ســرانجام
درماه گذشته از بحران داخلي اين حزب
پرده برداشته و از تاسيس حزب «اميد
جديد و وحدت اســرائيل» براي رقابت
با نتانياهو خبر داد .او در يك نشســت
خبري به رسانههاي رژيم صهيونيستي
گفت :نتانياهو سرنوشــت مــا و دولت

اسرائيل را به مشــكالت شخصي خود
پيوند زده اســت .ما تاكنــون بهدليل
منافع عمومــي و ســاختار حزبي در
مقابل رفتارهاي او سكوت كردهايم اما
حاال و با بحران ناشي از انتشار ويروس
كرونا ،ديگر دليلي بــراي انفعال مقابل

بر اســاس نظرســنجیها،
احزاب چپگرا بــه کلی از
صحنه سیاســی اســرائیل
حذف شدهاند و در انتخابات
آینده ،حرفی بــرای گفتن
نخواهند داشت اما مجموعه
احزاب و جریانات راستگرا
نزدیک به  100کرســی (از
مجموع  120كرسي) را در
اختیار خواهند گرفت

اشــتباهات پرهزينه نخستوزير باقي
نمانده است.
جدايي ســاعر از حزب ليكود ،بهدليل
موقعيــت وي نــزد پايــگاه اجتماعي
راســتگرا در رژيم صهيونيســتي حائز
اهميت اســت ،چرا كه او ميتواند سبد
رأي نتانياهو را دوپاره كــرده و خود را
بهعنوان نماينده حقيقي سياستهاي
راست افراطي معرفي كند .بر اين اساس،
اگرچه اردوگاه رقباي سياسي نتانياهو
در انتخابــات آينده دچار مشــكالت
اساسي اســت ،اما او در ميان متحدين
خود با معضلي جدي روبــهرو خواهد
شد .تمام اينها در حالي است كه ائتالف
ميانهرو آبي -سفيد نيز ميتواند با تغيير
بخشي از سياســتهاي خود ،به صف
حاميان ســاعر پيوســته و كار را براي
نتانياهو از آنچه هست سختتر كند.
نظرسنجيها چه ميگويند؟

براساس آخرين نظرسنجيهاي منتشر
شــده از ســوي پايگاههاي معتبري
همچون شــبكه 11تلويزيــون رژيم

صهيونيســتي و يا روزنامه هاآرتص،
احزاب چپگرا به كلي از صحنه سياسي
اسرائيل حذف شدهاند و در انتخابات
آينده ،عمال حرفي براي گفتن نخواهند
داشــت .براي مثال تعداد كرسيهاي
احتمالي حزب كار بهعنوان شــناخته
شــدهترين حزب چپ ،براساس تمام
نظرسنجيها از عدد 5تجاوز نميكند.
ايــن در حالي اســت كــه مجموعه
احزاب و جريانات راســتگرا نزديك به
100كرســي (از مجموع  )120را در
اختيار خواهند داشت .روزنامه العربي
الجديد در تحليل نتايج نظرسنجيها
مينويسد :روشن است كه در انتخابات
آينده هيچ جايي بــراي رقابت احزاب
غيرراســتگرا ،حتــي در قالبهــاي
نمايشي نظير ائتالفآبي  -سفيد وجود
نــدارد و رقابت اصلي بهطــور مطلق
بين جريانات راســت افراطي تعريف
ميشــود؛ جرياناتــي ازجمله حزب
ليكود ،يهوديهــاي حريدي ،نفتالي
بنت ،آويگــدور ليبرمن و البته جريان
انشقاقي جدعون ســاعر كه احتماال
شــگفتي اصلي در انتخابــات را رقم
خواهد زد .براساس نظرسنجي روزنامه
هاآرتص ،در شرايطي كه حدود 3ماه به
انتخابات پارلماني رژيم صهيونيســتي
زمان باقي مانده ،حزب جدعون ســاعر
قادر است بين  44تا  46كرسي كنست
را از آن خود كند .درصورت صحت اين
نظرســنجيها ميتوان گفت انتخابات
آينده براساس دوقطبي نتانياهو -ساعر
برگزار ميشــود .البتــه نبايد فراموش
كرد در سايه اين دوقطبي ،موضع ساير
احزاب راســت افراطي كه رأي كمتري
دارند از اهميت بسيار بااليي برخوردار
است؛ چراكه جابهجايي اين آرا ميتواند
كفه تــرازو را بهنفع هريــك از 2نامزد
اصلي تغيير دهد.
از ســوي ديگــر ،احــزاب عربــي
شــركتكننده در انتخابــات پارلماني
اســرائيل نيز بهدليــل تضعيف ائتالف
ميانــهرو آبــي -ســفيد بــا معضــل
تأثيرگذاري در معادالت روبهرو خواهند
شــد؛ چرا كه توجيهي براي پيوســتن
اين احزاب بــه هيچيك از رقباي اصلي
(نتانياهو و ســاعر) وجود ندارد و عمال
رأي آنهــا ،تأثيــري در نتيجــه نهايي
انتخابات نخواهد داشت.

بهنوشته فايننشــال تايمز ،فرانسه در تصميم
خود براي بستن كانال مانش به روي انگليسيها
تجديدنظر كرده و اعالم كرد كه آن دســته از
مسافراني كه از انگليس به اين كشور ميآيند،
بهشرط نشــان دادن نتيجه تست منفي كرونا
ميتوانند وارد فرانسه شــوند .كانال مانش ،از
زير دريا  2كشور را به هم وصل ميكند .فرانسه
همزمان با ديگر كشورهاي اروپايي ،درپي شيوع
گونهجديدويروسكرونادرانگليس،مرزهايخود
را با اين كشور بست.

روزنامه نيويوركتايمز [آمريكا]

كرونا اروپا؛ موجي پس از موج ديگر

روزنامه نيويوركتايمز در گزارشي به وضعيت كادر
درمان در اروپا پرداخته و نوشته كه طي يكسال
اخير،بيمارستانهاياروپاپيدرپيدرگيرموجهاي
شيوع ويروس كرونا بودهاند و در اين ميان شمار
زيادي از نيروهاي خود را از دســت دادهاند .اين
وضعيت ،كادر درمان را فرســوده و خسته كرده
است .به نوشته اين روزنامه ،همزمان با آغاز موج
تازه شيوع ويروس در فصل پاييز در اروپا ،ديدن
تصاوير بيماراني كه در راهروهاي بيمارستانها
مداوا ميشوند ،ديگر اتفاق عجيبي نيست.

روزنامه چايناديلي [چين]

نخستين پرواز موشك
فضاپيمابر چين

به نوشته روزنامه چايناديلي ،موشك فضاپيمابر
مارس ۸براي نخســتينبار همراه 5ماهواره از
جنوب اين كشور بهســوي مدار زمين پرواز
كرد .هدف دولت چين از ساخت موشكهاي
فضاپيمابر دائمي مثل مارس ۸كم كردن هزينه
آمادهشدنبرايگردشگري
ماموريتهادرفضاو 
فضايي اســت .چين درنظر دارد تا مجموعه
موشكهاي فضاپيمابري شبيه به موشكهاي
فالكن شركت آمريكايي اسپيسايكس بسازد.
موشك مارس ۸قرار است قابليت برخاستن و
فرود آمدن بهشكل افقي را داشته باشد.

روزنامه ژاپنتايمز [ژاپن]

بازجويي از شينزو آبه

پرداخت هزينه ضيافتهاي شام از جيب دولت
توسط شينزو آبه ،نخستوزير سابق ژاپن در
زمان حضورش در اين ســمت ،او را به پاي ميز
بازجويي كشاند .بهنوشته روزنامه ژاپن تايمز،
آبه با حضور در دادســتاني توكيو ،در اينباره
توضيحاتش را ارائه كرده است .آبه متهم است
۴۰ميليون ين (معادل حدودا ۳۸۶هزار دالر)
براي شام دادن به هوادارانش خرج كرده است.
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ویروس کرونا به جنوبگان رسید

درمان کرونا با آنتی بادیهای الما

برگزاري عروسی با 10هزار مهمان

نزديك شدن 3سيارك خطرناك به زمين

تالچوانو :جنوبگان كه تنها منطقه در امان مانده از كرونا در
جهان بود۳۶ ،مورد ابتال به بيماري كوويد ۱۹ -را ثبت كرد
كه ۲۶نفر از مبتاليان نظامي هستند .بهگزارش يورونيوز،
ارتش شيلي با انتشار بيانيهاي از شناسايي يك كانون نشر
ويروس كرونا در جنوبگان خبر داد .منشا ورود ويروس به
جنوبگان ،برگزاري يك رزمايش نظامي در اين منطقه بود
كه ۲۷نوامبر تا ۱۹دسامبر برگزار شد .ارتش شيلي در زمان
بازگشت يك ناو به بندر تالچوانو متوجه اين ابتال شد.

بالتيمور :آنتی بادیهای ویروس کروناي ساخته شده از الماها
میتوانند به صورت اسپری استنشاقی به سبک اسپری آسم برای
بیماران مبتال به کووید ۱۹-تجویز شوند .به گزارش دیلیمیل،
مطالعات اخیر محققان موسسات ملی بهداشت در مریلند نشان
داده که نانو بادیهای الماها که توسط سیستم ایمنی بدن این
حیوانات ساخته میشوند ،بســیار مؤثرتر از نانو بادیهای بدن
انسان در جلوگیری از کووید ۱۹-هســتند .در مطالعات اوليه
این نانوبادیهای در مبارزه با کرونا بسیار مؤثر عمل ميكنند.

پوتراجايا :يك زوج در مالزي براي دور زدن محدوديتهايي
كه در كشــور بهخاطر پاندمي ويروس كرونا وضع شده است
روشي يافتند تا جشن عروسي خود را با بيش از ۱۰هزار مهمان
برگزار كنند .به گزارش اســپوتنيك ،اين زوج عروسيشان را
در كنار ســاختماني دولتي در مركز جديد پاتراجاي برگزار
كردند .مهمانان با ماشين به عروس و داماد نزديك ميشدند،
برايشــان دســت تكان داده و تبريك ميگفتند .اين مراسم
۳ساعت طول كشيد.

واشنگتن :مركز تحقيقات اجسام نزديك به زمين ناسا اعالم
كرده اســت ،كه  3ســيارك خطرناك در حال نزديك شدن
به زمين هستند كه احتماال در ۲۵دســامبر از كنار زمين رد
خواهند شد .بهگزارش اسپوتنيك ،بزرگترين آنها به مسافت
حدود ۳ميليون كيلومتري زمين نزديك ميشود كه بزرگي
آن حدود ۲۰۰متر است .پيش از اين ناسا اعالم كرده بود كه
2سيارك با قطر  ۶.۸و ۳۰متر در ۱۸دسامبر به زمين نزديك
ميشوند.

نگاه

رضا يعقوبيقلعهنو

دادهام باز نظر را به تذروي ،پرواز
بازخوان َد مگرش نقش و شكاري بكند
شهر خاليست ز عشاق ،ب ُ َود كز طرفي
مردي از خويش برون آيد و كاري بكند؟

پرواز ،در اصل «پرباز» است؛ يعني بازكردن و گشودن پرها كه الزمه پريدن است
آسمان عشق
و از اينروست كه به آن پرواز گويند .حافظ ،شاهبا ِز نگاهش را در
ِ
خيال
بهپرواز درميآورد تا مگر يار ،نقشــه او را بخواند و شــكارش كند .پروانه
ِ
شمع فروزان پرواز نخواهد كرد:
خواجه ،جز به گِر ِد آن ِ
ور چو پروانه دهد دست ،فرا ِغبالي
عارض شمعيُ ،نب َود پروازم
جز ب ِدان
ِ
خاقاني خود را بيپر و پروانه عشــق ميداند كه جز در حرم جانان ،پرواز نخواهد
كرد« :مرغي است دلم ،بلندپرواز  /اما ز قضاش ،دام روزي است»
موالنا ميگويد «از آن پري كه از او يافتي ،بكن پرواز!» و پرهيز ميدهد:
نگفتمت كه چو مرغان بهسوي دام مرو؟
پر و پات ،منم.
بيا كه قدرت پرواز و ّ
سعدي بر آن است كه «مگســي را كه تو پرواز دهي ،شاهين است» و ميسرايد:
«از تو با مصلحت خويش نميپردازم  /همچو پروانه كه ميسوزم و در پروازم»
صائب كه بالاش از گرمي پرواز ،سوخته است ،با حسرت ميگويد« :قسمت اين
من خسته ،به جز چشم پريدن نرسد» .او ميپرسد:
بود كه از دفت ِر پروا ِز بلند  /به ِ
بال تو پرواز ميكنم؟»
«اصرار بر
شكستن من ،اينقدر چرا؟  /آخر ،نه من به ِ
ِ

رابطه خالقيت با دانش و تجربه
«اگر عمرم را براي درسخواندن تلف نميكردم،
االن موقعيت خيلي بهتري داشتم» ،چقدر اين
جمله را از كساني كه تحصيالت عالي دارند
و به شغل بيارتباطي مشــغول هستند،
شنيدهايد؟ بهنظر شــما چقدر اين جمله
درست است؟ ســالها قبل از اينكه براي تحصيل در رشته
كسبوكار وارد دانشگاه شوم در بنگاههاي اقتصادي مختلفي
كار ميكردم و براي خيلي از كارهــا ايدههايي داده بودم كه
بهنظر خودم خيلي هم خالقانه و كاربردي بودند ،ولي وقتي
شروع به تحصيل كردم و مجبور شدم چند كتاب بخوانم ،تازه
فهميدم خيلي از چيزهايي كه من فكر ميكردم خودم ابداع
كردهام ،مثال 300سال پيش توسط يك اقتصاددان آمريكايي يا
اروپايي با جزئيات خيلي بيشتر ،بهتر و درستتر طراحي شده و
كلي هم كتاب دربارهاش وجود دارد.
اشتباه نكنيد ،منظورم اين نيســت كه همه بايد به دانشگاه
بروند ،منظورم مطالعه و كســب دانش و تجربه است .روزي
استيو جابز در دانشگاه استنفورد سخنراني كرد و گفت :زماني
از ســر بيكاري در كالسهاي خوشنويسي دانشگاه شركت
كرده و اين دانش و تجربه 10سال بعد در طراحي فونتهاي
زيباي مكينتاش به كمكش آمده و از آنجا كه مايكروســافت
از اپل كپي كرده بود ،اگر در آن كالسها شــركت نميكرد
كامپيوترهاي امروزي اين فونتهاي زيبا را نداشتند.
شما در هر شغلي كه باشيد ،ميتوانيد و بايد خالق باشيد .حتما
ويدئوهاي افرادي كه كارهاي معموال كسالتآوري مثل ظرف
شستن يا شيشــه پاك كردن را با خالقيت خود بسيار جذاب
كردهاند ،ديدهايد .خالقيت يك بخش اساسي دارد و آن تركيب
كردن چيزهاست ،تركيب كردن فنون آكروباتيك با شستن
ظرف ،تركيب كردن اســتندآپ كمدي با رانندگي تاكسي،
تركيب كردن دانش اقتصاد با فنون ديجيتال ماركتينگ و...
هرچه شما دانش بيشتري در زمينههاي مختلف داشته باشيد
ميتوانيد خالقتر باشيد .خالقيت توانايي ايجاد ايدههاي جديد
از طريق روند ذهني اتصال مفاهيم موجود است .اشتباه رايجي
كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه ما فكر ميكنيم اين
ايدهها بايد انقالبي باشند ،اما درستش اين است كه اين ايدهها
فقط بايد جديد باشند؛ البته نه براي همه افراد ،بلكه فقط براي
شخص ارائهدهنده ايده .به همين دليل است كه خيليوقتها
يك ايده را چند نفر بهطور همزمان در چند گوشــه دنيا ارائه
ميدهند و بعضيها فكر ميكنند اين ايدهها كپي هستند ،ولي
درواقع اين ايدهها براي همه ايــن افراد جديد و البته خالقانه
بودهاند .الزم نيست افراد خالق از ضريب هوشي باالتري نسبت
به قشرمتوسط جامعه برخوردار باشند ،بلكه كافي است سادهتر
از ديگران 3كار را انجام دهند :جمعآوري دانشوتجربه بيشتر،
فكر كردن بيشتر به دانشوتجربهاي كه اندوختهاند و درنهايت
اجرايي كردن ايدهاي كه به آن رسيدهاند .خيلي وقتها ما براي
جمعآوري دانش و تجربه اهميت كمي قائل ميشويم؛ اينكه
شما در رشتههاي به ظاهر بيربط اطالعات داشته باشيد و براي
فكر كردن به اين دانش و تجربه وقت بگذاريد ،كمكم درهايي
روي ذهن شما گشوده ميشود كه ميتوانيد ايدههايي خالقانه
ارائه بدهيد؛ مثال شايد در نگاه اول قاليبافي و طراحي وبسايت
و اپليكيشن خيلي بيربط باشند ،اما بهنظر من خيلي بيربط
نيســتند؛ مثال هنرمندان قاليباف طي تجربه ساليان خود به
مدلي از قرار دادن نخها روي دار قالي رسيدهاند كه دريافتهاند
پركاربردترين رنگها در كجاي دار قالي قرار بگيرد و نخهاي
مخصوص تار و پود در كجا واقع شود كه در سريعترين حالت
ممكن در دسترس باشد و حجم هركدام از آنها براساس ميزان
مصرف بهدرستي تعيين شــود كه قاليباف ،راحتي بيشتري
را هنگام كار تجربه كنــد .همين دانش امــروزه در طراحي
اپليكيشــن و ســايت با عنوان  User Experienceيا UX
شناخته ميشود كه در آن طراحان متخصص تعيين ميكنند
كه كدام دكمه در كجاي سايت يا اپليكيشن قرار داشته باشد و
اهميت هركدام از بخشها چقدر است كه درنهايت هدف آن
راحتي بيشتر استفادهكننده است .حاال اگر كسي دانش جديد
و بهروز تجربه مشتري يا  UXو تجربه يا دانشي هم در رابطه با
قاليبافي داشته باشد ،بهسادگي ميتواند بعضي از تجربههايي
كه هنرمندان اين رشته طي ساليان سال بهدست آوردهاند را با
دانش مدرن خود تركيب كند و نتيجه بهاحتمال زياد خالقانه
و منحصر به فرد خواهد شد .حاال به سؤال اول برگرديم؛ عمري
كه براي درسخواندن گذاشتهايد نهتنها تلف نشده ،بلكه همين
موقعيت فعلي را هم مديون همان وقت هستيد؛ البته واضح
است منظورم امتحان دادن و پاس كردن درسها و نمره گرفتن
نيست .دارم از دانش واقعي صحبت ميكنم؛ تحصيلي كه در آن
شما واقعا در موضوع خاصي تجربه و دانش كسب كردهايد .فقط
كافي است راهي براي مرتبط كردن آنچه درباره آن اطالعات
داريد و آنچه را كه انجام ميدهيد ،پيدا كنيد و البته اين يعني
بايد بيشتر براي خالق بودن وقت بگذاريد.

شهر ،خاليست ز عشاق

سالمرگ
صداي ماندگار
تخریب دامگاه های تاالب بامدژ      عكس :ايرنا

يادداشت

محمدرضا مرسلي
خبرنگار

بيشتر به فكر خودمان باشيم
نزديك به  10ماه از عمرمان اســت كه هر روز
ماســك ميزنيم و پروتكلهاي بهداشــتي را
رعايت ميكنيم ،ولي هنوز كرونا در كشورمان
حضور فعال دارد .با وجــود خبرهاي مبني بر
ســاختن واكســن كرونا در خيلي از كشورها

و حتي ايران اما بايــد بر اين باور باشــيم كه
كرونا حــاال حاالهــا مهمان ماســت و بايد با
اين ويروس دســت و پنجه نــرم كنيم .حتما
شنيدهايد كه خيلي از كشورها كرونا را با رعايت
موارد بهداشــتي و حتي همين ماسك زدن و

رعايت فاصله اجتماعي از كشــور خود خارج
كردهاند .خدا را شــكر به دليل منع ترددها و
سختگيريهاي بيشتر آمار كرونا در كشور ما
هم پايينتر آمده اما هنوز هم متأسفانه شاهد
از دست دادن عزيزانمان هستيم .بيايید كمي
با خودمان خلوت كنيم ،بيايید كمي بيشــتر
به فكر خودمان باشيم ،آيا هنوز به اين نتيجه
نرسيدهايم كه دير رسيدن بهتر از هرگز نرسيدن
است؟ به اين نتيجه نرسيدهايم كه كمي ديرتر
يا از طريق فضاي مجــازي ديد و بازديد كردن
بهتر از هرگز نديدن روي عزيزانمان است؟ بايد

نشان فیروزه به «جاهای خالی پرشود» رسید

پرونده چهاردهم جشنواره سینما حقیت با معرفی برگزیدگان بسته شد
فهیمه پناهآذر

خبرنگار

چهاردهمین دوره جشنواره بینالمللی سینما حقیقت که
در شرایط کرونایی به صورت آنالین برگزار شد ،با برپایی
مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.
در این دوره نشان فیروزه به «جاهای خالی پر شود» رسید
و مستند «کودتای  »۵۳منتخب تماشاگران شد.
به گزارش همشهری ،این مراسم به شکل برخط و با اجرای
منصور ضابطیان برگزار شد و در بخش اول اهدای جوایز
برگزیدگان بخش کار آفرینی ســینمای مستند معرفی
شدند .جایزه سوم به « زیر این شهر باران میبارد» تعلق
گرفت و جوایز دوم و اول به فیلمهــای «ف .الف» و «راه
ناتمام ،اصغر قندچی» اهدا شد.
شبکه مستند هم جایزهاش را به مستند «هجده هزارپا»
اهدا کرد .بخش ویژه کرونا دومین قسمتی بود که
برگزیدگان خود را شناخت.
جایزه سوم به «تنگنای» رسید و مسعود دهنوی
برای «قطعه  »۱۹و مجید شیدا برای «پسقله»
نفرات دوم و اول شناخته شدند.
معرفی برگزیدههای جایزه شهید آوینی
دیگر بخش این مراســم بود .در این
بخش جایزه اول به مستند «هجده
هزارپا» رسید و جایزه رتبه دوم نیز
به «چلچالی سفری»اهدا شد و
در پایان علیمحمــد ذوالفقاری
جایزه ســوم را بــرای «گزارش
رمادی» گرفت.
جایزه ویژه این بخــش به وحید
فرجی کارگردان «محسن ژاپنی»
و رضا اعظمیان کارگردان «جزیره

ماهی» اهدا شد.
در بخش مسابقه ملی نیز با معرفی برگزیدگان ادامه يافت.
جایزه بهترین نویسنده گفتار متن،مشترکاً به امیرمسعود
حسینی نویسنده و سیامک صفری گوينده مستند «طاهر»
اهدا شــد .در ادامه جایزه بهترین صداگذاری به مستند
«سنجاقکهای برکه خشک» اهدا شــد .جایزه بهترین
پژوهش به مهرداد شیخان برای «انیمیشن ایرانی» اهدا
شد.
بهترین موسیقی و تدوین و تصویردار در بخش مسابقه ملی
به ترتیب به مستندهای «آخرین نفسها»« ،هوبره» و «کل
فاطمه» داده شد.
جایزه ویژه هیــات داوران به «بر ســر خاک» محســن
خانجهانی اهدا شد.
جایزه بهترین کارگردانی فیلم مســتند کوتاه به مستند
«برانازا( ،برادر خشکیها)» اهدا شد.
جایزه بهترین کارگردانی فیلم مستند نیمه بلند
هم به مهدی زمانپورکیاســری کارگردان«کل
فاطمه» رسید.
جایزه بهترین فیلم مستند بلند به عطیه زارع
آرندی برای فیلم «جاهای خالی پر شود» داده
شد.
جایزه ویژه دبیر جشنواره نیز در این
مراسم به مستند «ایساتیس» داده
شد.
بخــش پایانی جشــنواره هم با
صحبتهای حسین انتظامی؛
مدیر سازمان سینمایی همراه
شد و با حضور او جایزه بهترین
فیلم جشنواره و نشان فیروزه
به مســتند «جاهای خالی پر
شود» رسید.

خودمان به فكر خودمان باشيم ،نه از دولت نه
از ديگران و نه از هيچكس و هيچ كشوري توقع
نداشته باشيم .بايد با هم كرونا را با رعايت موارد
بهداشــتي و پروتكلها ريشهكن كنيم .بياييد
براي فرزندانمان دلسوزي كنيم تا فردا روزي با
از دست دادن ما ،غم بيشتري را به آنها ندهيم .به
اميد روزي كه در خبرها بشنويم ديگر بيماري
در بيمارســتان براي كرونا بستري نيست .به
قول سعدي بزرگ« :صبر كناي دل كه صبر
سيرت اهل صفاست  /چاره عشق احتمال شرط
محبت وفاست»

ويترين
ايدئولوژيهاي سياسي
ويــــراست ســــوم كتــاب
«ايدئولوژ يهــاي سياســي»
نوشته رابرت اكلشال و مدرسان
بخش علوم سياســي دانشگاه
كووينز را محمد قائد به فارسي
برگردانده كه بهتازگي از سوي
نشر نو منتشر شده است.
ايدئولوژيهــا مــا را در درك
دنياي اجتماعي پيچيدهاي كه
در آن زندگــي ميكنيم ،ياري
ميدهند .ايدئولوژي هم تبيين
روابط اجتماعي و سياسي موجود و
هم طرحي براي سازماندادن به اين روابط است .حتي اگر معتقد
باشيم چالش ايدئولوژيك ديگر وجه مشخصه روابط شرق-غرب
شدن شمال و جنوب اهميت بيشتري
بهحساب نميآيد ،قطبي ِ
مييابد و نابرابري در ثروت بسيار بيش از هر زمان ديگري است .تا
زماني كه چنين باشد ،مباحث ايدئولوژيك در باب مزايا و نقايص
سياستهاي دولتها ادامه خواهد يافت و آوردگاه ايدئولوژيك،
به جاي كوچكترشدن ،گسترش مييابد و ايدئولوژيها مشخصه
اصلي جهان سياست باقي خواهند ماند.
در اين كتاب7 ،مدرس پيشــين و كنوني دانشكده علوم سياسي
دانشــگاه كووينز (بلفاســت ،ايرلند شــمالي) ايدئولوژيهاي
ليبراليسم ،محافظهكاري ،سوسياليسم ،دمكراسي ،ناسيوناليسم،
فاشيسم ،زيستبومگرايي و فمينيســم را بررسي كردهاند .نوع
پرداخت آنها متمايل به تأكيد بر جنبههاي آموزشي و اجتماعي
جدال سياسي
براي تدريس اين مباحث در دانشــگاه اســت ،نه
ِ
صِ رف.
اين كتاب را نشر نو در 394صفحه با قطع رقعي و جلد گالينگور به
بهاي 92هزار تومان منتشر كرده است.

ايرج بســطامي (يكم آذر  ۱۳۳۶بــم  ۵ -دي  ۱۳۸۲بم)،
خواننده موسيقي ســنتي ايراني بود كه نخستين اثرش را
با آهنگسازي پرويز مشــكاتيان عرضه كرد .در واقع نقطه
عطف زندگي هنري وي آشنايي با پرويز مشكاتيان نوازنده
مشهور سنتور بود كه از آن پس همكاريهاي او با گروه عارف
به سرپرستي مشكاتيان آغاز شد.
تصنيف گلپونهها ،معروفترين اثر ايرج بسطامي با آهنگي
از حسين پرنيا و شعري از هما ميرافشار است كه پس از مرگ وي ،آوازه ملي يافت.
از ديگر آثار معروف او ميتوان به تصنيف «وطن من» با آهنگي از پرويز مشكاتيان
و شعري از ملكالشعراي بهار اشاره كرد.
ايرج بسطامي  ۵دي  ۱۳۸۲در حادثه تلخ زمينلرزه بم ،در ۴۶سالگي درگذشت.

فضاي مجازي
خيابان لبخند
حساب كاربري «تهران
را با هــم بگرديم» در
اينســتاگرام عكسي
از خيابــان لبخنــد
در منطقــه ٢تهــران
منتشــر كرده است:
«خيابان لبخند يكي
از ابتكارات شهرداري
منطقه ٢بــراي ايجاد
يــك فضــاي بصري
شــاد و خوشــايند
براي شهروندان بوده
است».

كولبري انتخاب نيست
سال گذشــته بود كه
فرهــاد ،درحاليكــه
كولبري ميكرد ،اسير
بوران شــد و چند روز
بعد بدن بيجانش در
كوه پيدا شد .يك سال
از آن ماجرا گذشته و
تعداد ديگــري از اين
كولبران جان خود را
از دست دادهاند .هادي
حيدري ،كارتونيست
اين طرح را به مناسبت
ســالگرد درگذشت
فرهاد و كشتهشــدن
يكي از اين كولبران در
توييترش منتشر كرده
و نوشته است « :مرگ
يك كولبــر ديگر در
سالگرد فرهاد و آزاد،
برادرش .كولبري يك اجبار است ،انتخاب نيست».

