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عمر روزهايي با هواي ســالم در
كالنشــهرهاي كشــور هــر روز
كمتر از گذشــته ميشود .منابع
آلودهكننده هوا در شهرهاي بزرگ
تا آن حد افزايش يافتهاندكه بعد
از هر باد و باران ،به سرعت آلودگي
در آســمان باز توليد ميشوند تا
فرصت تازه كــردن تنفس براي
45ميليون ساكن اين شهرها باقي
نمانــد .در تهران كه يكهشــتم
از جمعيــت ايــران را در خــود
جاي داده ،مــوج اخير آاليندهها
221ســاعت ادامــه داشــت.
عصر دوشــنبه وزش كوتاهمدت
باد موجب شــد تا هــواي تهران
ســالم شــود ،اما فقط 25ساعت
فرصت نفس كشــيدن بود و موج
بعدي آلودگي هــوا كليد خورد.
صفحههاي  3و 15را بخوانيد.
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3سال پيش دختران فوتساليست ايران با محدوديتهايشان سوژه رسانهها شدند
امروز اما آنها  3نماينده در جمع برترينهاي جهان دارند
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شــهردار تهــران :ورزش در
كالنشهرها در شرايط عادي
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يادداشت

احمد مسجد جامعي؛ عضوشوراي شهرتهران

زمينههاي پختگي
يك سياستمدار
آقاي هاشمي رفســنجاني شــايد تنها روحاني دوره
ماســت كه به جز علوم حوزوي و مطالعات گسترده
قرآني ،به تاريخ ،آن هم تاريخ معاصر ايران و جهان پرداخته و در همان سالهاي
پيش از انقالب  2اثر درباره اميركبير و فلســطين تأليف و ترجمه كرده اســت.
پرداختن به تاريخ در بين طبقه روحاني به اين شــكل و در آن روزگار رايج نبود
و اگر هم به تاريخ ايران يا تاريخ معاصــر ميپرداختند ،به همان حوزه نهضتها و
شخصيتهاي روحاني و ديني و مذهب محدود مي شد.
يكي از سخنرانيهاي سالهاي اخير ايشان در مراسم رونمايي از كتاب تاريخ جامع
ايران نشان داد كه او تاريخ ايران پيش از اسالم را هم مطالعه كرده كه اين موضوع
هم چندان باب ميل روحانيت نبوده است.
زندگي سياسي پرفراز و فرود و جستوجو در تاريخ و تيزهوشي او دستبهدست
هم داد تا نخستين شخصيت رديف اول كشور باشد كه چاپ و انتشار خاطرات او
در زمان حيات خودش انجام شد .اين اتفاق ،حكايت از دليري او هم ميكرد زيرا در
آن خاطرات مواردي را براي طعن و انتقاد منتقدان فراهم مينمود .اين خاطرات
بيش از هر چيز حاكي از حضور تأثيرگذار او در بيــش از 3دهه از مهمترين ادوار
تاريخ ايران است .اما خاطرات هاشمي فراتر از تاريخ ايران است .يكبار در حضور
ايشان سخن از سقوط پيدرپي دولتهاي عربي همزمان با آنچه بهار عربي خوانده

ميشد ،پيش آمد .آن سالها برخي مسئوالن ذوقزده بودند و از حركت غرورآفرين
جوامعكشــورهايعربي نام ميبردنــد و آن را نتيجه فعاليتهــاي برونمرزي
ايران ،بهويژه برنامههاي صداوســيما ميدانســتند و تا زماني كه محمد مرسي،
رئيسجمهور منتخب مصر كه انتخاب او محصول بهــار عربي بود به ايران آمد و
سخنان و رفتارهاي بيقاعدهاي از او ســر زد ،اين شور و هيجان بيپايه همچنان
ادامه داشت .آقاي هاشمي چنان نميانديشيد.
به ياد دارم وقتي از گسترش اين موج به سوريه صحبت شد ،ايشان به صراحت از
تفاوت اوضاع سوريه با ساير كشورهاي عربي سخن گفت و حوادث بعدي را تا حد
زيادي به روشني پيشبيني كرد.
در نمونه ديگر بحــث درباره اوضاع داخلي مــا در زمان دولتي بــود كه چندان
به بحثهاي كارشناســي عقيدهاي نداشــت و كوشــش ميكرد امور را ساده و
پيشپاافتاده و دمدســتي جلوه دهد و روي هم رفته از مذاكره با نخبگان دوري
ميكرد و اين كار را موجب كندي حركت و طوالنيشدن فرايند پيشرفت كشور
ميدانست .وقتي بحث حركتهاي عوامفريبانه با ذكر مثالهايي مطرح شد ،آقاي
هاشمي گفتند االن دنيا هم رو بههمين سمت ميرود .نتايج انتخابات قبلي آمريكا
با همين ديدگاه قابل پيگيري اســت و آنچه بعدها در كشورهاي ديگر و ازجمله
آمريكا اتفاق افتاد ،نشان از درستي ديدگاه آقاي هاشمي بود.
دور نيست اگر بگوييم اين پختگي و دورانديشي حاصل نه فقط تيزهوشي ،بلكه
همچنين بهدليل مطالعات تاريخي او و نشســت و برخاســت ايشان با نخبگان
حوزههاي اقتصاد ،اجتماع ،سياســت و صنعت بهويژه پس از پايان مســئوليت
رياستجمهوري بود كه از ايشان يك رجل سياسي پرتجربه پرورده بود كه توان
پيشبيني وقايع آينده و تأثيرگذاري بر روند تحوالت را داشــت .بيآنكه (بهويژه
در سالهاي پاياني عمر) عمال در قدرت دســتي داشته باشد ،هر چند او هيچگاه
از تالش و كوشــش براي اصالح امور و نزديككردن هويتهاي متكثر گروههاي
اجتماعي و سياسي كناره نگرفت.
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مســابقات فوتبال مشاغل با
قهرماني تيم رســانهورزش
پايان يافت

چکش کرونا
بر روحیهسالمندی
کرونا و تغییرات سبک زندگی
چه تأثیری بر سالمت روان
سالمندان میگذارد؟

2
پيام وزير دفاع به 60كشور
درباره ترور فخريزاده

امیر حاتمی اعالم كرد شواهد جدي در مورد نقش
رژيمصهيونيستي در ترور شهید فخری زاده وجود دارد
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روحاني يك سال پس از سقوط هواپيماي اوكرايني خواستار شد

محاكمه عادالنه مقصران سقوط هواپيماي اوكرايني

بيانيه سپاه پاسداران انقالب اسالمي :اين اتفاق تلخ در پي ماجراجوييهاي ضدانساني و اقدامات تروريستي آمريكا در منطقه به وقوع پيوست
يك سال پس از حادثه
دولت
ســقوط هواپيمــاي
اوكرايني با 176مسافر
ايراني و خارجي ،رئيس دولت خواستار
محاكمــه همه عوامل حادثــه در يك
دادگاه عادالنه شد.
چهارشــنبه 18ديماه 98يك فروند
هواپيماي بويينــگ متعلق به خطوط
هوايي اوكراين كه از تهران عازم كييف
بود بعد از بلند شــدن از فرودگاه امام
خميني(ره) هدف شــليك اشتباهي
پدافند هوافضاي ســپاه قرار گرفت و
سقوط كرد .اين حادثه به فاصله حدود
5ســاعت پس عمليات انتقامجويانه
شليك موشكهاي سپاه در پاسخ به ترور
سردار شهيد قاسم سليماني به سمت
مقر نظاميان آمريكا در عيناالسد عراق
اتفاق افتاد .در بيانيه ستاد كل نيروهاي
مســلح كه 3روز پس از حادثه منتشر
شد ،به حساسيتهاي باالي پدافندي
در بحبوحه تهاجم موشــكي به پايگاه
آمريكا و باالترين ســطح آمادهباش به
منظور پاسخگويي به تهديدات احتمالي
اشاره شده بود؛ حساسيتهايي كه بستر
حادثه را فراهم كردند.
حســن روحاني از حادثه چهارشــنبه
18ديماه ســال قبل بهعنوان يك روز

تأسفانگيز و بسيار دردناك ياد كرد و
گفت« :همان روز هم گفتيم مسببين
اين حادثه بايد در يــك دادگاه عادالنه
محاكمه شوند .ما امروز هم به اين اصرار
داريم حتما قوه قضاييه اين كار را خواهد
كرد .قوه قضاييه همه عامالن اين حادثه
را مورد محاكمه قــرار ميدهد كه اين
محاكمه براي ما مهم اســت .افراد اگر
قصور يا كوتاهي كردند يا هر چيز ديگري
همه زواياي مســئله بايد روشن شود و
مردم مطلع شوند كه امر چگونه بوده و
دولت همه تالش خود را در اين يكسال
انجام داده است».

سخنراني رهبر معظم انقالب در 19دي
رهبر انقالب اسالمي در سالروز قيام ۱۹دي مردم قم
رهبری عليه رژيم ستمشاهي ،بهصورت تلويزيوني سخنراني
خواهند كرد.
اين سخنراني ساعت ۱۱روز جمعه ۱۹دي  ۱۳۹۹به صورت زنده
از شبكههاي تلويزيوني يك ،خبر و راديو ايران پخش خواهد شد.
سخنراني رهبر انقالب اسالمي در سالروز قيام ۱۹دي ،هر سال با
حضور هزاران نفر از مردم قم در حسينيه امام خميني(ره) برگزار
ميشد كه امســال به علت شــيوع ويروس كرونا ،بدون حضور
جمعيت و بهصورت تلويزيوني انجام خواهد شد.

گزارش
كرهای ها در راه تهران و بندرعباس

هيأتي از وزارت خارجه كرهجنوبي براي مذاكره درباره طلب
9ميلياردي ايران و آزادي شناور كرهجنوبي عازم كشورمان شد

پرداخت خسارت و محاكمه با هم

براساس گزارش ايرنا ،روحاني با اشاره به
اينكه مبلغ150هزاردالر خسارت درنظر
گرفتهشده براي سرنشينان هواپيماي
ساقطشده بدون درنظرگرفتن تابعيت
مسافران اســت ،تصريح كرد :دولت در
جلسه قبل خود به اين تصميم رسيد كه
خسارت را بدون درنظرگرفتن تابعيت
افراد پرداخت كنــد .هركس تبعه هر
كجاست ،چه ايراني و چه غيرايراني ،همه
را مساوي حساب كرديم۱۵۰ .هزار دالر
بهعنوان خسارت قرار داديم و انشاءاهلل
اين پول را به آنها پرداخت ميكنيم .راجع

ماجراجويي آمريكا ،حادثه را رقم زد

مكث

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با ارسال
دفاعی پيامي به وزراي دفاع بيش از 60كشور جهان،
ضمن اشاره به ابتكارات و دستاوردهاي شهيد
محســن فخريزاده در حوزههاي علمي و پژوهشي بهويژه
توليد ابزار و تجهيــزات مقابله با كرونا ،بر كنار گذاشــتن
رفتارهاي دوگانه در مبارزه با تروريسم دولتي تأكيد کرد و
خواستار پيوستن جامعه جهاني به محكوميت اين حركت
غيرانســاني غيرقانوني و جنايت آميز شــد .بــه گزارش
روابطعمومي وزارت دفاع ،امير حاتمي در اين پيام با اشاره به
سابقه دخالت مســتقيم ســرويسهاي اطالعاتي بهويژه
سرويس اطالعاتي رژيم اشغالگر صهيونيستي(اسرائيل) در
ترور دانشمندان ايراني تصريح كرد :شواهد جدي در مورد
نقش اين رژيم در اين ترور نيز وجود دارد .وي با اشــاره به
اينكه سكوت در مقابل اين اقدام را عامل تكرار آن و ناامني در
جهان ميدانيم ،بــر مجازات آمريــن و عاملين اين جناب
تأكيدكرد و گفت :حق خود را براي پاسخگويي به آن محفوظ
ميدانيم .وي در بخش ديگري از اين پيام تصريح كرد :بدون
ترديد مبارزه جهاني با تروريسم و خشــونت نيازمند كنار
گذاشــتن رفتارهاي دو گانه در مبارزه با تروريسم دولتي
اســت .از اينرو جمهوري اســامي ايران بهعنوان يكي از
قربانيان تروريسم و خشــونت ،كه در طول 4دهه گذشته
17هزار نفر از شهروندان و مقامات عالي كشور را در نتيجه
اقدامات تروريستي از دســت داده ،ضمن محكوميت اين
اقدامات خواستار پيوستن جامعه جهاني به محكوميت اين
حركت غيرانساني ،غيرقانوني و جنايتآميز كه خالف اصول
بنيادين حقوق بشــر ،حقوق بينالملل و اصول مصرح در
منشــور ملل متحد بوده ،اســت .پيش از اين هم ،مقامات
مختلف جمهوري اسالمي بر نقش رژيم صهيونيستي در ترور
شهيد فخريزاده تأكيد كرده و با انتقاد از سكوت كشورهاي
غربي ،از آنها خواســته بودند كه به مواضــع دوگانه خود در
مبارزه با تروريسم پايان دهند .محمدجواد ظريف ،وزير امور
خارجه كشورمان ساعاتي پس از ترور شهيد فخريزاده در
توييتر خود نوشت«:اين بزدلي كه در آن نشانههايي جدي از
نقش اســرائيل وجود دارد ،بيانگر جنگ طلبي عامالن اين
اقدام از سر استيصال اســت .ايران جامعه جهاني من جمله
اتحاديه اروپا را بهدست برداشتن از استانداردهاي دوگانه و
محكوميت اين ترور دولتي فراميخواند ».گفتني است كه
درپي ترور شهيد فخريزاده ،با وجود اينكه اتحاديه اروپا با
صدور بيانيهاي ترور اين دانشمند هستهاي ايران را اقدامي
مجرمانه تعبير و آن را محكوم كرد اما كشورهايي مانندآلمان،
انگليس و فرانسه از محكوميت اين عمل تروريستي خودداري
كرده و خواستار خويشتنداري ايران شده بودند!

ايران

23023608

به كساني كه اين حادثه را ايجاد كردند،
قصور يا كوتاهي يا هر چيز ديگري بوده،
در دادگاه محاكمه ميشــوند و در اين
دادگاه هر چه حق و عدل اســت ،بدون
اغماضي انجام ميشود .در اين شرايط
براي ما ســخت بود امــا در عين حال
۳۰ميليون دالر تهيه شد براي اينكه اين
لوفصل كنيم .اين
بخش از مسئله را ح 

سپاه هم ديروز به مناسبت نخستين سالگرد سقوط هواپيماي اوكرايني ،بيانيه صادر كرد .به گزارش روابطعمومي كل
سپاه پاسداران انقالب اسالمي ،در بخشي از اين بيانيه آمده است :با گذشت يك سال از حادثه سقوط هواپيماي مسافربري
اوكرايني كه پس از ماجراجويي و جنايت تروريستي آمريكا و متعاقب آن ضربه موشكي به پايگاه تروريستها در عيناالسد
و شرايط جنگي منطقه رخ داد؛ همچنان فراق فرزندان عزيز ملت ايران غم و اندوهي عميق را در دلهاي همگان گذاشته
است.در اينبيانيههمچنين آمده است:بارسنگينفراقفرزندان عزيز ايرانبسيارسختو اندوهبار استو اين اتفاقتلخ كه
در پي ماجراجوييهاي ضدانساني و اقدامات تروريستي آمريكا در منطقه به وقوع پيوست ،بار ديگر اوج خباثت و كينهتوزي
استكبار جهاني عليه جمهوري اسالمي و ملت ايران را به اثبات رساند و قلبهاي مردم شهيدپرور ايران را جريحهدار و
اندوهگين كرد .در پايان اين بيانيه با ابراز تأسف و تاثر عميق آحاد فرماندهان ،مسئوالن و كاركنان پاسداران انقالب اسالمي
نسبت به وقوع اين حادثه دردناك و ابراز همدردي مجدد با خانوادههاي معظم شهدا و تأكيد بر بهرهگيري از گزارشهاي
كميتههاي تخصصي بررسي حادثه و رفع كاستيها و معايب براي جلوگيري از حوادث و وقايع مشابه تأكيد شده است.

بهمعناي اين نيست كه تأثير در محاكمه
بگذارد؛ محاكمه با دقت انجام ميگيرد.

خالف قانون دست برداشتيد ،پشيمان
شديد و متوجه شديد كه اشتباه كرديد،
ما هم استقبال ميكنيم.

رئيسجمهــور در بخشــي از
صحبتهايــش دربــاره رويكردهاي
ايران در تعامل با تيم جديد كاخ سفيد
بر سر مسائل هســتهاي ،گفت :دولت
آينده آمريكا كه ۲هفته ديگر بر ســر
كار ميآيد ،اگر گفــت كه آمريكا ديگر
شيشهشكســتن را رها و توبه كرده و
ميخواهد در مسير قانون قرار بگيرد و
ميخواهد به تعهداتش عمل كند ،اگر
ب ما خيلي صريح و
از ما سؤال كند ،جوا 
روشن و ساده است و ميگوييم اگر شما
به همه تعهدات عمل كرديد ،ما هم به
همه تعهدات عمل ميكنيم .اگر عمل
نكرديد ،ما برابر شما سر فرود نميآوريم.
شما اگر به تعهدات عمل كرديد ،منتي
سر ما نگذاشتيد .يك كار خالف قانوني
تاكنون انجام ميداديد ،كه حاال از كار

هاشمييكيازمظلومانتاريخماست

عملمتقابلبهتعهدات

رئيــس دولــت همچنين با اشــاره به
چهارمين ســالروز درگذشت آيتاهلل
هاشمي رفسنجاني ،رئيس سابق مجمع
تشخيص مصلحت نظام گفت :مرحوم
آيتاهلل هاشمي يكي از مظلومان تاريخ
ماست كه اين جاي تأســف دارد .قبال
مظلوم اول ما شــهيد بهشــتي بود كه
بســيار مظلوم بود؛ مظلومي بود كه بعد
از شهادتش جاي مظلوميت ،منزلت در
افكار عمومي پيدا كرد ،اما آيتاهلل هاشمي
مظلوميتش كم شد ولي متأسفانه اين
مظلوميت همچنان ادامه دارد .همه ما
بايد از بزرگان قدردانــي كنيم و بدانيم
اگر ملتي از خادمان و بزرگان البته ملت
قدرداني نكند ،اين شرايطي نيست كه
تاريخ قضاوت خوبي داشته باشد.

مجلس شيوه اجراي قانون
اقدام عليه تحريمها را قبول ندارد

عضو هيأت رئيسه مجلس گفته است آييننامهاي را كه دولت براي اجراي قانون اقدام راهبردي
عليه تحريمها تصويب كرده بود رئيس مجلس رد كرده است.

اختالف نظر دولت و مجلس بر
مجلس سر قانون اقدام راهبردي براي لغو
تحريم همچنان ادامه دارد .رد
آييننامــه دولت بــراي اجراي قانــون اقدام
راهبردي براي لغو تحريمها از سوي محمدباقر
قاليباف ،رئيس مجلس جديدترين چالشــي
است كه حاال بر ســر اجراي اين قانون ميان
بهارستان و پاستور رسانهاي شده است.
به گزارش همشهری ،احمد اميرآباديفراهاني،
عضو هيأت رئيسه مجلس و نماينده اصولگراي
قم نيز در اينباره با اعالم اينكه رئيس مجلس
آييننامه دولت در مورد قانون هستهاي مجلس
را رد كرده است ،در حساب كاربرياش در توييتر
نوشــت كه دولت براي قانون اقدام راهبردي
براي لغو تحريمها آييننامه تصويب كرده كه
اگر سازمان برنامه بنويسد پول نيست ،انرژي
اتمي بگويد امكان فني نيســت و وزير خارجه
هم بگويد شــرايط سياسي مناسب نيست در
عدماجرا كسي مستنكف محسوب نميشود.
گفته ميشــود رئيس مجلس با اســتناد به
اصل 85قانون اساسي تصميم به رد آييننامه
اجرايي دولت در اينباره گرفته اســت .طرح
اقدام راهبردي براي لغو تحريم ،يازدهم آذرماه
گذشته و بهدنبال ترور شــهيد فخريزاده از
دانشــمندان هستهاي كشــورمان بهصورت
اولويتدار در دستور كار مجلس قرار گرفت و
48ساعته روند تصويب آن طي شد .با قانوني كه
بنا به تحليل منتقدانش زمينهساز خروج ايران از
پروتكل الحاقي است زمينه پايان دادن به برجام
را مهيا كردند ،در همين راستا هم در خارج از
بهارستان ،نمايندگان به نقض قانون و تخطي
از اصول  110 ،176و  75قانون اساسي متهم
شــدند .پيشتر لعيا جنيدي ،معاون حقوقي
رئيسجمهور در اينباره به همشهري گفته بود

كه اين قانون وارد امر اجرايي و امور موضوعي نه
حكمي شده .اين تقنيني است كه وارد ميدان
اجرا شده ،يعني حدفاصل و تميز و تفكيك قواي
مقننه و مجريه در آن ديده نشده است ،به همين
دليل صالحديدهاي اجرايي را كه مربوط به قوه
مجريه است اگر نگوييم سلب كرده دستكم در
ظواهر برخي عبارات و الفاظ را خيلي محدود
كرده است .او با اعتقاد به اينكه اين محدوديت
حتما آن چيزي نيست كه قانون اساسي مقرر
كرده اســت ،تأكيد كرده بود :قانون اساســي
به قوه مجريه ،تشــخيص اجرايي داده است،
ممكن نيست جز اين باشد ،بنابراين در اجرا بايد
حواسمان باشد كه كدام تفسير قانون عادي را
منطبق با قانون اساسي ميكند يا قابل جمعش
ميكند .با توجه به اين اظهارات بهنظر ميرسد
دولت قانون مذكور را با صالحديد اجرايي خود
نوشته است؛ صالحديدي كه به كام مجلس و در
راس آن محمدباقر قاليباف خوش نيامده است.
بهدنبال تصويب قانون اقــدام راهبردي براي
لغو تحريم در مجلس ،مقامات دولتي صراحتا
تصويب قانون مذكور را غيرمفيد دانســتند
ازجمله حسن روحاني ،رئيسجمهور و محمد
جواد ظريــف ،وزير امور خارجــه .روحاني در
نشست خبري خود گفته بود :آييننامه اجرايي
را در چارچــوب تفســيرمان از قانون مجلس
خواهيم نوشت .مصوبه مجلس حتي صداي
انتقاد علياكبر صالحي رئيس سازمان انرژي
اتمي كه شــخصيتي آرام دارد را هم درآورده
بود .صالحي در يك اظهارنظر رسانهاي با اشاره
به هزينههاي ساخت ســانتريفيوژ آيآر ۶به
كنايه گفته بود كساني كه گفتهاند ۱۰۰۰عدد
ســانتريفيو ژ آيآر ۶بســازيم يا قيمت آن را
نميدانند يــا نميدانند ســانتريفيوژ آيآر۶
چيست؟!

به فاصله  2روز بعــد از توقيف يــك نفتكش كــرهاي در آبهاي
خليجفارس ،دولت كرهجنوبي اعالم كرده كه هيأتي را براي صحبت
درباره مطالبات مالي ايران كه در كره توقيف شده عازم تهران ميكند.
روز گذشته علي ربيعي ،رئيس دفتر رئيسجمهوري درخصوص
سفر هيأت كرهاي به تهران و ارتباط آن با توقيف كشتي متعلق به
اين كشور گفت :كرهايها قبال به ما اعالم كرده بودند كه قرار است
هيأتي از اين كشور به ايران بيايد .اين سفر در ارتباط با بحث توقيف
كشتي نبوده و در رابطه با همكاريهاي اقتصادي ،طلب ما در بانك
كرهاي و روابط اقتصادي بوده است .وي با بيان اينكه اتفاقي هم كه
در ارتباط با كشتي كرهاي افتاده بهعنوان يكي از موضوعات فيمابين
مطرح خواهد شد ،گفت :هر فعاليتي بايد ضوابط فني خود را داشته
باشد .اگر كشتي در منطقهاي رفتوآمد ميكند ،بايد محيطزيست
را رعايت كند و مسائل بايد به شكل مناسبي حل شود .اعالم خبري
مبني بر اعزام هيأتي به تهــران براي حل موضوع نفتكش توقيف
شــده از طرف وزارت خارجه ايران رد شده اســت .در اين رابطه
سعيد خطيبزاده ،سخنگوي وزارت امور خارجه ايران گفت :سفر
قائممقام وزير خارجه كره از قبل مطرح بود كه اطالعرساني شد و
در آينده نزديك انجام ميشود اما ارتباطي با اين موضوع نداشته و
توافقي براي انجام سفر جداگانه بين  2كشور نيز وجود ندارد ،چرا
كه اصوال اين موضوع در قالب فني و در مسير حقوقي تعريف شده
پيش ميرود و به سفر ديپلماتيك نياز ندارد .وي گفت :همانگونه
كه قبال اعالم شد ،مشكل كشتي كرهاي كامال فني است و جمهوري
اســامي ايران مانند همه كشورها نســبت به حفظ و حمايت از
محيطزيست دريايي حساســيت كامل دارد و با موارد نقض آن،
طبق قانون برخورد ميكند .سخنگوي وزارت امور خارجه افزود:
رفتار دولت كره در اين زمينه قابل درك نبوده و مردود است .دولت
كره را به برخورد منطقي و مســئوالنه با اين موضوع فني ترغيب
ميكنيم .وزارت خارجه كرهجنوبي اعالم كرده بود كه تماسها با
ايران را از طريق سفارتخانههاي  2كشور حفظ كرده و برنامه سفر
«چوي جونگكن» معاون اول وزير خارجه اين كشور به تهران در
روز يكشنبه را تدارك ديده است .اين وزارتخانه همچنين خبر داد
كه قصد دارد نماينده كنســولي خود را به «بندرعباس» بفرستد
تا ضمن مالقات با ۲۰خدمه نفتكش توقيفي ،به كارهاي مربوط
به بررسي موضوع كمك كند .چوي جونگ كن ،معاون اول وزير
امورخارجه كرهجنوبي ديروز در اظهاراتي در پارلمان اين كشور
مدعي شد ،دولت سئول بر اين باور اســت كه هيچ شواهدي كه
نشــان دهد نفتكش كرهاي طبق اتهامات ايران اقيانوس را آلوده
كرده اســت ،وجود ندارد .وي توضيح داد كه موضوع داراييهاي
مسدود شده ايران در مذاكراتي جداگانه از توقيف نفتكش پيش
خواهد رفت ،هرچند كه آزادي اين شناور و خدمه آن بايد اولويت
اصلي دولت كره باشــد .دولت كرهجنوبي بــه بهانه تحريمهاي
آمريكا داراييهاي ايران از فروش نفت كه رقم آن حدود 9ميليارد
دالر ارزيابي ميشود را بلوكه كرده و نهتنها اجازه نقل و انتقال آن
را نميدهد بلكه اجازه تامين كاالهاي اساسي ازجمله دارو را نيز
نداده اســت و در اقدامي حيرتآور بابت نگهداري پولهاي ايران
كارمزد مطالبه ميكند! همچنين در سند وزارت امورخارجه كره
آمده است كه در حال آماده كردن پاســخهاي قانوني به مسئله
توقيف نفتكش و بررسي حقايق مربوط به مسير دريايي اين كشتي
و ساير مسائل مرتبط است .روز دوشــنبه بود كه نيروي دريايي
سپاه پاسداران انقالب اسالمي ايران اعالم كرد يك شناور نفتكش
كرهجنوبي با نام تجــاري «هانكوك چيمي» بهدليل نقض پياپي
قوانين زيستمحيطي در خليجفارس توقيف شده است.
ردپاي كره در توقيف اموال ايران توسط آمريكا

وزارت دادگستري اياالت متحده از توقيف ۷ميليون دالر از داراييهاي
ايران براي پرداخت غرامت به قربانيان تروريسم خبر داده است .وزارت
دادگستري آمريكا سهشنبه با انتشار بيانيهاي اعالم كرد اين مبلغ از
محل توقيف داراييهاي حاصــل از نقض تحريمهاي اياالت متحده
عليه ايران بهدست آمده است .بر اين اساس ،يك شهروند آمريكايي
به نام كنث زونگ به همراه  3شهروند ايراني در فاصله سالهاي ۲۰۱۱
و  ۲۰۱۴با كالهبــرداري از بانكهاي كرهجنوبــي و ارائه اطالعات
نادرســت توانســتند حدود يكميليارد دالر از داراييهاي ايران را
بهرغم تحريمهاي آمريكا به سراسر جهان ازجمله آالسكا منتقل كنند.

در دومین روز از تمریــن بزرگ رزم پهپادی
عكس
ارتش جمهوری اســامی ایران و در اجرای
خبر
مراحل عملیاتی این تمرین ،پهپاد کرار رهگیر
نیروی پدافند هوایی ارتش با موفقیت عملیات رهگیری هوایی
و انهدام اهداف متخاصم را اجرا کرد.
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مسابقات فوتبال حِ َرف و مشاغل با قهرماني تيم «رسان ه ورزش» پايان يافت
وضع قانون قبل از ساخت
مسير دوچرخه

عالقه به دوچرخه و دوچرخهسواري به
دوران كودكيام برميگردد؛ عالقهاي كه
بين همه بچهها مشترك است و حتما همگي تجربه ركابزدن داريم.
از بحث عالقه كه بگذريم ،سال 89بهصورت حرفهاي دوچرخهسواري
را شروع كردم و امروز جزء الينفك زندگيام شده است.
از اين وســيله نقليه دوستداشــتني و البته بيدود و دوســتدار
محيطزيست براي تفريح و ورزش استفاده ميكنم و هرازگاهي هم
براي انجام امور روزانه پا به ركاب ميشــوم .در مقايسه با سالهاي
گذشته بســترهاي خوبي براي دوچرخهســواري در معابر فراهم
شدهاست.
سالها پيش ،از اين وسيله فقط در بوستانها آن هم بوستانهايي
مثل چيتگر كه پيست و مسير مخصوص داشت ،استفاده ميشد و
از دوچرخه براي خريد و رفتوآمد اســتفاده نميشد ،اما امروز در
ناوگان حملونقل قرار گرفته و با راهاندازي دوچرخههاي اشتراكي،
دسترسي مردم به اين وسيله راحتتر شده است .با شيوع كرونا مردم
مجبور شــدند براي در امان ماندن از كوويد 19-فاصله اجتماعي را
رعايت كنند و ازاينرو به دوچرخه روي آوردند و اين وسيله نقليه پاك
در ميان شهروندان محبوبتر از گذشته شده است.
همه اين عوامل به نوعي نشــاندهنده توســعه حملونقل پاك در
تهران هستند اما هنوز براي رسيدن به استانداردهاي جهاني فاصله
داريم .در بسياري از كشــورها دوچرخه بهعنوان وسيله حملونقل
بهرسميت شناخته شده و براي دوچرخهسواري قوانين خاصي وضع
شده و دوچرخهسوار هم حق و حقوقي دارد كه بياحترامي به آنها
تخلف است .در كشور ما قوانين راهنمايي و رانندگي آنگونه كه بايد و
شايد رعايت نميشود و دوچرخه و دوچرخهسوار هم اصال جايگاهي
در قوانين رانندگي ندارد .در حقيقت مهمترين معضل همين است
كه در كنار فراهمشدن زيرساختها براي توسعه حملونقل پاك ،بايد
قوانين خاصي هم وضع شود تا دوچرخهسوار مانند رانندگان خودرو و
راكبان موتورسيكلت امنيت داشته باشد.
مسير دوچرخهاي كه به پاركينگ خودرو يا خط ويژه موتورسواران
تبديل ميشود ،نشان ميدهد كه براي رســيدن به استانداردهاي
جهاني خيلي فاصله داريم؛ چراكه هنوز جامعه پذيراي اين وسيله
نقليه نيست .معضل ديگري كه پيش روي مردم و بهويژه عالقهمندان
به دوچرخهسواري وجود دارد ،اين اســت كه مسئوالن يك نسخه
واحدي را در تمام نقاط پايتخت اجرايي ميكنند بدون درنظرگرفتن
شــرايط .اختصاص دوچرخههاي اشــتراكي يك اندازه در همهجا
پاسخگو نيست .در اين ميان حقوق افراد كوتاهقامت و حتي كودكان
ناديده گرفته شدهو كساني هم كه در مسير جنوب به شمال تردد
ميكنند ،از اين دوچرخهها سهمي ندارند .بنابراين باور دارم دركنار
ساخت مسيرهاي سبز و قرمز براي دوچرخهسواران ابتدا بايد قوانين
مربوط به دوچرخه و دوچرخهسوار وضع شود.

خبر
مرگ زودرس 11شهروند تهراني در روز
بهدليل آلودگي هوا
مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران اعالم كرد ،نخستين
مشكل شهر تهران و شهروندان آلودگي هواست.
به گزارش همشهري ،حسين شهيدزاده با اعالم اينكه «قانون هواي
پاك» ،مرجع مهمي اســت كه درصورت عمل به آن از سوي همه
دستگاههاي دستاندركار ميتواند در كنترل و كاهش آلودگي هواي
تهران مؤثر باشد ،گفت« :طبق گزارش بانك جهاني در سال،2018
خسارات ناشي از آلودگي هوا در تهران ساالنه 2ميلياردو600ميليون
دالر برآورد شــده بود؛ يعني روزانه ۷ميليون دالر و از سوي ديگر،
تعداد فوتيهاي منتســب به آلودگي هوا در ايران ســاالنه 12هزار
نفر برآورد ميشود كه 4هزار نفر از اين تعداد مربوط به تهران است
و بهعبارتي ،بهطور متوســط در تهران بهدليــل آلودگي هوا روزانه
۱۱مرگ زودرس اتفاق ميافتد».
مديرعامل شــركت كنترل كيفيت هواي تهران در مورد رابطه بين
آلودگي هوا و فوتيهاي ناشــي از كرونا ،گفت« :اكنون مشــخص
شده است كه ويروس كرونا ميتواند از طريق هوا هم منتقل شود و
شهرونداني كه در شهرهاي بزرگ آلوده مانند تهران زندگي ميكنند،
بهدليل صدمات ناشــي از آلودگي هوا ،احتمال فوتشان بر اثر كرونا
افزايش مييابد».

پيوند محله با «خيالستان» زندگي
معاون هماهنگي امور مناطق شهردار تهران در بازديد از پروژههاي
منطقه ،۸كه با همراهي شهردار منطقه انجام گرفت ،گفت :پروژههاي
ساخته شده يا در دست اقدام اين منطقه مانند «خيالستان» ،با هدف
خدمترساني هر چه بيشتر به شهروندان انجام شده است.
به گزارش همشهري ،مصطفي ســليمي در اين بازديد ،گفت :طرح
خيالستان زندگي ،طرحي نوين است كه نهتنها سرانه فضاي سبز را
افزايش داده ،بلكه در انسجام محلههاي منطقه نيز تأثير بسزايي داشته
است .همچنين نگاه فرامنطقهاي اين طرح ،از نظر اجتماعي ،فرهنگي
و اقتصادي تأثير قابلتوجهي در پيشرفت هر چه بيشتر منطقه خواهد
داشــت .با اجرای این طرح ،اتصال 2محلهاي كه به واسطه فعاليت
عمراني در گذشته محقق نشده بود ،امكانپذير ميشود.
در كنار اين پروژه همچنين ساير پروژههاي منطقه همچون مخزن،
شبكه جمعآوري آبهاي سطحي ،پاركينگ زيرسطحي و بوستان
ترنج زندگي و هايپرهاي گل و پروژههاي توسعه محلهاي نيز پيشرفت
فيزيكي قابلتوجهي داشته است که ميتواند كيفيت سطح زندگي
اهالي منطقه را افزايش دهد.
همچنين مهناز استقامتي ،شهردار منطقه ،۸همراه سليمي ،معاون
هماهنگي امور مناطق شهرداري تهران و جمعي از مديران وشوراياران
از بوســتان ترنج زندگي ،مخزن مســيل باختر ،ترهبــار و مجموعه
مشاركتي پروين ،پايانه تاكسيراني سهراه تهرانپارس ،پيادهرو و پل
عابرپياده دماوند ،خيابان نبيئيان ،پاركينگ شــهيد مدني ،ترهبار
لشکر ،مسير دوچرخهسواري و هايپر معلم بازديد كردند.

شهردار تهران :ورزش در كالنشهرها در شرايط عادي يك الزام
و در شرايط كرونا يك توصيه است
مراســم اختتاميــه پنجميــن دوره
ورزش مســابقات فوتبال حرف و مشاغل ،با
محوريت ياد شــهداي سالمت برگزار
شــد .در ايــن رقابتها ،تيم پزشــكان ســوم ،تيم
هنرمندان دوم و تيم رسانه ورزش با كاپيتاني عادل
فردوسيپور قهرمان شد.
به گزارش همشهري ،شــهردار تهران در اين مراسم
گفت :ورزش در كالنشهرها در شرايط عادي يك الزام
است؛ چه برسد به كرونا كه مورد توصيه سازمانهاي
بهداشتي هم قرار دارد .از همكارانم تشكر ميكنم كه
اين مســابقات را تدارك ديدند .اين رقابتها بخشي
از ورزشهاي همگاني است كه در شهرداري تهران
دنبال ميشود و اميدوارم با قوت بيشتر ادامه يابد.
بهگزارش پايگاه خبري شهر ،پيروز حناچي با اشاره
به سالگرد درگذشت زندهياد غالمرضا تختي گفت:

جهانپهلوان كسي است كه بعد از ۵۴سال هنوز در
دل و قلب مردم ايران جا دارد و جاي او همواره خالي
است .من خيلي خوشــحالم كه بين پهلوانان امروز
حضور دارم .معاون حملونقل و ترافيك شــهرداري
تهران نيز در اين مراسم با گراميداشت ياد و خاطره
سردار شهيد حاج قاسم ســليماني گفت :بايد ياد و
خاطره شــهدايي را كه براي خاك كشــور مقاومت
كردند ،زنده نگه داريم.
در ادامه مراسم سيدمناف هاشمي ،معاون حملونقل
و ترافيك شهرداري تهران گفت :همانطور كه ميدانيد
در سال قبل تعداد زيادي از كساني كه در تصادفات
رانندگي كشته شدند يا موتورســوار بودهاند يا علت
تصادف آنها موتور بوده اســت .ما در ايــن برنامهها
به تمام ورزشــكاران و حاضران در جلسه يك كاله
مخصوص موتورســواري هديه ميكنيم تا آن را به
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مربي دوچرخهسواري و طبيعتگرد

جام در دست كاپيتانعادل

يكي از موتورسواران اطراف خود بدهند و با اين كار،
فرهنگ موتورسواري درست را ترويج كنيم .او افزود:
تالش اين است كه تصادفات ۲۰درصد كاهش يابد.
راهور طرح پويش موتورسوار خوب را در دستور كار
دارد و اگر ما نتوانيم اين 3و نيم ميليون موتورســوار
فعــال در تهــران را مديريت كنيــم ،حتما حوادث
بيشتري خواهيم داشت.

در ادامه اين مراسم ،مجيد فراهاني ،عضو شوراي شهر
هم گفت :روزي كه عادل فردوسيپور طرح برگزاري
اين مسابقات را پيشنهاد داد ،علت برگزاري آن توسط
مشاغل را پرســيدم كه گفتند بررسيهاي ما نشان
ميدهد كه عمده كســاني كه به ورزش نياز دارند،
پشت ميزنشــينها هســتند که امكان پرداختن به
ورزش را ندارند و اين مسابقات درحقيقت زمينهاي

اســت براي كمك به افرادي كه نياز به تحرك دارند.
خوشحاليم كه در كرونا اين مسابقات تعطيل نشد و با
رعايت پروتكلهاي بهداشتي برگزار شد.
امير محسني ،مديرعامل سازمان ورزش شهرداري
تهران در حاشيه مراسم اهداي جوايز مسابقات فوتبال
حرف و مشاغل به خبرنگار شهر گفت :پنجمين دوره
اين مسابقات طي 2ماه و نيم برگزار شد و هدف ما اين
بود كه از ورزش در ميان حرف و مشاغل حمايت كرده
باشيم .استقبال مشــاغل و صاحبان حرفهها از اين
مســابقات ،خيلي خوب بود به شكلی كه ما ظرفيت
پذيرش برخي از آنها را نداشتيم.
عادل فردوســيپور نيز به نمايندگي از تيم «رسانه
ورزش» در مراســم دريافت جايزه ،ضمن تشــكر از
سازمان ورزش و شــهرداري تهران ،گفت :اين دور
از مســابقات از كيفيت بااليي برخــوردار بود و بابت
تداركات اين مسابقات از همه دوستان تشكر ميكنم.
در اين مراسم كه در مجتمع ورزشي قمربنيهاشم(ع)
در منطقه ۲۰برگزار شــد ،عالوه بر شهردار تهران و
برخي مسئوالن شهرداري ،برخي چهرههاي ورزشي
مانند علي دايي ،اسماعيل هاللي ،حميد درخشان،
محمد فنايي و بهنام ابوالقاسمپور حضور داشتند.
در اين مراسم از برخي خانوادههاي شهداي سالمت
مانند دكتر ولياهلل حسني و دكتر كورش نيكنايي
تقدير شد.

اتوبوسهاي گرم ،پناه بيخانمانها

خدمترساني به كارتنخوابهايي كه تمايلي براي حضور در مددسراها ندارند ،از طريق گرمخانههاي سيار در نقاط مختلف تهران شروع شده است
تجريش
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خبرنگار

سالها قبل پاتوقشــان محلههاي
گزارش هرندي ،شوش و ...بود اما اين روزها
در بســياري از نقــاط شــهر ديده
ميشوند؛ در پسكوچههاي مولوي ،ميادين راهآهن
و تجريش ،خيابان خواجهدهي ،كوچههاي اطراف
ترمينال جنوب ،دره فرحزاد ،كنار اتوبانها و حتي
بوستانها و البهالي شمشــادها ،بيتوته ميكنند.
شب كه ميشــود ،هر جا باشند خودشــان را به
پاتوقها ميرسانند و آتش به پا ميكنند و دورش
حلقه ميزنند و بســاط دود و دم به راه مياندازند.
انگار با تاريكشــدن هوا ،نوع ديگري از زندگي در
برخي محلههاي پايتخت شروع ميشود .لحظه به
لحظه تردد ماشــينها و موتورها كم ميشود و به
محض خلوتشدن برخي خيابانها چون شبح سياه
كمر خميده و كيســه به دوش از راه ميرســند.
وسايلشان را در گوشهاي قرار ميدهند و با دستان
لرزان كبريت روشــن ميكنند و زير سيگار گوشه
لبشان ميگيرند .گويا با يكديگر قرابت ديرينه دارند
و جوياي حال هم ميشــوند .پــس از چند دقيقه
حلقههاي چندنفري شــكل ميگيرد و دور آتش
حلقه ميزنند .عــدهاي در چرت فــرو ميروند و
تعدادي هم از فرط نشئگي ميخوانند و برخي هم از
ســوز ســرما كنج ديوار چمباتمــه زده و پتوي
نخنماشدهاي را رويشان ميكشند.
در اين شــرايط «اتوبوسهاي خــواب» بهعنوان
گرمخانههاي ســيار راهانــدازي شــدهاند تا هم
بيخانمانهاي معتادسرپناهي داشته باشند و هم
محلهها از وضعيت ناامني خارج شوند .محمدرضا
جوادييگانــه ،معاون امور فرهنگــي و اجتماعي
شــهرداري تهران 2هفته پيش ،اين خبر را داد و
گفت5« :گرمخانه سيار براي افراد بيخانماني كه
در شرايط سخت چون سرماي شديد يا بارش برف
و باران ،امكان يا عالقه بــه حضور در  ۲۰گرمخانه
دائمي شهر را ندارند ،تدارك ديده شد ه تا هيچكس

در تهران بيسرپناه نماند ».حال سؤال اينجاست
كه در روزهاي اخير استقبال از اتوبوسهاي خواب
چطور بوده است؟
خالزير

ورود به محفل كارتنخوابها

اتوبوس در گوشــهاي از ميدان توقــف ميكند و
همراه با مددكاران به سراغشان ميرويم .با تعجب
نگاهمان ميكنند و سعي دارند با بيمحلي ما را از
خود دور كنند .بيهيچ كالمي ،خود را در جمعشان
جا ميدهيم .دستمان را به سمت شعلههاي آتش
دراز ميكنيم و براي بازشدن باب صحبت از سرماي
هوا ميگوييم .آنها كه پكي به ســيگار زده و كامي
گرفتهاند و دستانشــان را روي آتش گرم كردهاند،
يخ صحبتشان باز ميشود و ميگويند« :اين هوا
حال ميده كنار آتيــش بخوني ».يكي اين حرف را
ميشنود و بدون معطلي آواز سر ميدهد .صداي
خوبي هم دارد .در جمعشان زنان هم هستند .اين
را نه از چهرههايشــان بلكه ميتــوان از الكهاي
دستانشــان فهميد .مددكاران صبورانه مشــغول
صحبت ميشوند و با اين پرسش كه چرا مددسرا
نميرويد؟ كار توجيه و خدمترســاني مددكاران
به كارتنخوابها و بيخانمانهاي ميدان شوش
شروع ميشود .مرد ميانســال با موهاي سپيد به
مددكار ميگويد« :تورو خدا دست برداريد .هر كي
به ما ميرسه نصيحت ميكنه .شب مارو خراب نكنيد.
حال ميكنيم اينجا و گوشه خيابون بخوابيم .بايد
جواب پس بديم؟» عصبانيت خود را با عبارت «عه»
كامل ميكند و بلند ميشــود و به گوشه ديگري
پناه ميبرد.
دودشدن حس مادري

زن گوشهاي كز كرده و با تار موهايش بازي ميكند.
آنها را فــر ميدهد و چندثانيه بــه نقطهاي خيره
ميماند و بعد هم موها را رها ميكند .همراه با يكي
از مددكاران به سمتش ميرويم و به سختي سرش
را باال ميآورد و ميگويــد« :چيه؟ كاري داريد؟»
مددكار صبورانــه ميگويد« :ميشــه كنار آتيش

    حساسشدن مردم نسبت به كارتنخوابها

بشينيم؟» حوصله پرسش و پاسخ ندارد و با گفتن:
«بشينيد بابا» ماجرا را ختم ميكند .حدود 5دقيقه
بيهيچ حرفــي ميگذرد و بعد يكبــاره ميگويد:
«دلم براي دخترم تنگ شده .خدا لعنت كنه دوست
نابابرو كه منو بدبخت كرد .وقتي شوهرم فهميد
معتادم ،طالقم داد و بچهرو ازم گرفت ».گويا منتظر
كسي بود كه بنشــيند و به حرفهاي ناگفتهاش
گوش دهد .مددكار با لحن مهربان ميگويد« :هوا
خيلي ســرده .ميخواي بريم مددسرا؟» چشمان
خمارش را به زمين ميدوزد و ميگويد« :حوصله
كسيرو ندارم و دلم ميخواد گوشه خيابون با دردهام
تنها باشم ».او افسوس روزهاي گذشته را ميخورد
و ميگويد« :حس مادر بودنم با مواد دود شــد».
روسري نازك را روي صورتش ميكشد و ميخواهد
تنهايش بگذاريم.
اتوبوسهاي گرم

همــه كســاني كــه ميــدان شــوش و
كوچهپسكوچههاي خيابان شــوش آتش روشن
كرده و بساط خواب به پا ميكردند تا شب ديگري را
روي كارتن و گوشه خيابان به صبح برسانند ،دوست
ندارند به مددســرا بروند .آنها سوز سرماي گوشه
خيابان را به گرماي مددسرا ترجيح ميدهند .برخي
استعمال مواد را بهانه ميكنند و تعدادي موضوع
بساطشان را پيش ميكشــند .وقتي مددكاران از
خواب در اتوبوس برايشــان ميگويند ،اســتقبال
ميكنند و با حالت حيرت ميگويند« :وسايلمون
رو ميتونيم با خودمون داخــل اتوبوس ببريم؟»
مــددكاران توضيح ميدهند و همگي به ســمت

سياوش شهريور ،معاون امور اجتماعي استانداري تهران :ساماندهي افراد كارتنخواب نيازمند فرهنگسازي در جامعه و حساسساز 
ي
شهروندان است .مردم اگر مطالبهگر باشند و به وظيفه اجتماعي خود درست عمل كنند و درصورت مشاهده افراد بيخانمان اطالع دهند،
ميتوان اين آسيب اجتماعي را مهار كرد.

حكمراني خوب محلي
با تصويب طرح مديريت يكپارچه شهري
در جلســه همانديشــي اعضــاي
شورا
شورايعالي استانها با نايبرئيس دوم
مجلــس دغدغههاي اجــراي طرح
مديريت يكپارچه شهري و روستايي عنوان شد.
به گزارش همشــهري ،رئيس شورايعالي استانها
با اعالم اينكه طــرح مديريت يكپارچه شــهري و
روستايي كه هماكنون در مجلس است ،طرح بسيار

مهمي است كه 6سال در دست بررسي بوده ،تأكيد
كرد« :اكنون بهترين زمان بــراي تصويب اين طرح
است » .عليرضا احمدي در اين جلسه كه علي نيكزاد،
نايبرئيس دوم مجلس حضور داشت ،گفت« :آقاي
نيكزاد زماني كــه وزير بودند طرح مســكن مهر را
پيگيري كردند .اگر شما كمك كنيد طرح مديريت
يكپارچه شهري تصويب شود ،عمال يك ساماني به

اتوبوسها ميروند .البته برخي دچار ترديد ميشوند
كه مبادا پس از سوارشدن به مددسرا منتقل شوند
اما مددكاران اطمينان ميدهند كه رفتن به مددسرا
اختياري است و آنها ميتوانند با خيال آسوده شب
را داخل اتوبوس بخوابنــد .يكي يكي وارد اتوبوس
ميشــوند و از شيشــه به خيابان زل ميزنند و تا
صبحي ديگر چشمانشان را ميبندند.
انتقال به گرمخانه اختياري است

پذيرش در مددســراها اجباري نيســت .ســعيد
شرفدوست ،معاون حمايتهاي ســازمان رفاه،
خدمات و مشاركتهاي اجتماعي شهرداري تهران
با بيان اين مطلب ميگويد« :مددســراها با هدف
خدمترســاني به كارتنخوابها ،بيخانمانها و
در راهماندگان ،راهاندازي شدهاند و در تمام فصول
ســال پذيرش دارند اما در زمستان خدمترساني
در آنها شبانهروزي اســت ».بهگفته او مددسراها
قوانيني دارند كه برخــي از كارتنخوابها آنها را
نميپذيرند« :فرد پس از پذيرش در مددسرا حق
استعمال موادمخدر ندارد .همچنين به محض ورود
وسايلشــان را تحويل ميدهند و استفاده از تلفن
همراه هم با نظارت مددكاران امكانپذير اســت.
برخي از كارتنخوابها و بيخانمانها اين قوانين
را نميپذيرند و از اينرو ترجيح ميدهند شب كنار
خيابان بخوابند».
پذيرش بيخانمانها در اتوبوس

راهاندازي گرمخانههاي سيار بهترين گزينه براي
خدمترســاني به كساني اســت كه تمايلي براي

حضور در مددسراها ندارند .از اينرو سازمان رفاه،
خدمات و مشــاركتهاي اجتماعي شــهرداري
تهران هر سال در فصول ســرد سال اتوبوسهايي
را به اين كار اختصاص ميدهد كه امسال بهگفته
شرفدوســت 5دســتگاه اتوبوس خــواب براي
خدمترســاني به كارتنخوابها و بيخانمانها
پيشبيني شده است« :اتوبوسها هر شب از ساعت
10در ميدانهاي تجريش ،آزادي و شوش ،خيابان
خالزير و محدوده منطقه10مســتقر ميشوند و
بيخانمانها را پذيرش ميكنند .ظرفيت اتوبوسها
44نفر است كه بهدليل بيماري كوويد19 -و رعايت
پروتكلهاي ســتاد مقابله با كرونا ،در هر اتوبوس
حداكثر 20نفر پذيرش ميشوند».
معــاون حمايتهــاي ســازمان رفــاه ،خدمات
و مشــاركتهاي اجتماعــي شــهرداري تهران
درخصوص نحوه خدمترســاني در گرمخانههاي
ســيار ميگويد« :افراد قبل از ورود بــه اتوبوس
ماسك تميز ميگيرند و دستهايشان ضدعفوني
ميشــود .يك وعده غذاي گرم و پتوي تميز هم
دريافت ميكنند و شــب با اطمينــان در اتوبوس
ميخوابند و ســاعت 6صبح هــم اتوبوس را ترك
ميكنند .پس از خروج مددجوها ،اتوبوسها كامال
ضدعفوني ميشــوند ».با شــروع فصل زمستان
خدمترساني در گرمخانههاي سيار شروع شدهو
هر شب حدود 70تا 80مددجو در اتوبوس خواب
پذيرش ميشــوند و خدمات دريافــت ميكنند.
بهگفته ســعيد شرفدوســت ،درصورت افزايش
برودت هوا در روزهاي آتي امــكان افزايش تعداد
اتوبوس خوابها وجود دارد.

    افزايش گرمخانههاي سيار

سيدحسن موســوي چلك ،رئيس انجمن مددكاران اجتماعي :راهاندازي گرمخانهها ،سامانسراها و گشــت فوريتهاي اجتماعي و همچنين
گرمخانههاي سيار موجب شده تا خدماترساني به بيخانمانها در مقايسه با گذشته ،بهتر شود .البته اين موضوع نبايد سبب غفلت مسئوالن شود
و بايد براي روزها و شبهاي احتمالي خيلي سرد زمستان تدابير الزم انديشيده شود تا با حوادث تلخ و ناگوار مواجه نشويم.

امورات حكمراني خوب محلي و مديريت شــهري
داده ميشود».
احمدي يادآور شــد« :اكنون 3طرح شــورايعالي
استانها در مجلس اعالم وصول شده است و تسريع
در بررســي اين طرحها بسيار مهم اســت؛ بنابراين
الزم اســت همانند دولت نوبت ويژهاي براي بررسي
طرحهاي شورايعالي استانها اختصاص داده شود».
علي نيكزاد ،نماينــده مردم اردبيــل و نايبرئيس
دوم مجلس شوراي اســامي نيز در سيوهشتمین
اجالس شورايعالي استانها گفت« :ما ايرانيها حق
شهرنشيني را بهدرســتي پرداخت نميكنيم .وقتي
ما حق و حقــوق شــهرداري را پرداختنميكنيم،

نميتوانيم توقع داشته باشيم كه شهرداري در انجام
اموراتش موفق شــود .بايد براي شهرداريها درآمد
پايدار ايجاد كنيــم .مننميگويم بايد اداره شــهر
را گران كرد ،اما بايد حداقل قيمت شهرنشــيني را
پرداخت كرد ».همچنين ديروز تفاهمنامه همكاري
ميان رئيس شورايعالي استانها و علي شيركاني،
مديرعامــل صندوق بيمــه اجتماعي كشــاورزان،
روســتاييان و عشــاير به نمايندگي از شورايعالي
اســتانها و صندوق بيمــه اجتماعي كشــاورزان،
روستاييان و عشاير منعقد شد.
در بخشــي از مقدمه اين تفاهمنامه آمده است« :در
راســتاي اصل يكصدم تا يكصد و ســوم و بيست و

نهم قانون اساســي جمهوري اســامي ايران و در
چارچوب قوانيــن و مقررات فرادســتي مربوط به
تشــكيالت ،وظايف و انتخابات شــوراهاي اسالمي
كشور و شــورايعالي اســتانها و تشكيل صندوق
بيمه اجتماعي كشاورزان ،روستاييان و عشاير كشور
بهمنظور تحقق اهداف و برنامههاي دولت درخصوص
تعميم و گسترش پوشــش نظام تامين اجتماعي و
افزايش ضريب پوشــش بيمه اجتماعي تفاهمنامه
همكاري منعقد ميشود .اميد است با برنامهريزي و
استفاده از ظرفيتها و توانمنديهاي مشترك گام
مثبتي در راستاي توسعه ،تعميم و گسترش عدالت
اجتماعي برداشته شود».
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نقد خبر
راز قدكشيدن اقتصاد ايران
خبر :بانك جهاني در جديدترين گزارش خود ،نرخ رشد اقتصادي ايران در
سال 2021را 1.5درصد پيشبيني كرده اســت .از طرفي برآوردهاي اوليه
بانك جهاني حاكي است اقتصاد ايران در ســال گذشته ميالدي 3.7درصد
نسبت به سال 2019كوچكتر شده .بانك جهاني در گزارش قبلي خود نرخ
رشد اقتصادي ايران در سال 2020را منفي 5.3درصد پيشبيني كرده بود.
نقد :انتظار ميرود با كاهش فراگيري ويروس كرونا و البته درصورت اثر مثبت
تزريق واكسن كرونا بر شــهروندان دنيا ،محدوديتها و قرنطينهها برداشته
شود و كسبوكارها رونق پيدا كند .درباره اقتصاد ايران اما همچنان چند نكته
مهم بايد مورد مالحظه سياســتگذاران قرار گيرد؛ نخست اينكه هرچند راه
براي قدكشيدن اقتصاد ايران با برداشته شدن يا كاسته شدن تحريمها وجود
دارد ،اما اين رشد دستكم در كوتاهمدت بهمعناي بهبود معيشت و افزايش
اشتغال نخواهد بود.
نكته دوم اينكه در اثر كرونا بسياري از كسبوكارها بهويژه در بخش خدمات
آسيب جدي ديده و از آنجا كه سهم بخش خدمات هم در رشد اقتصاد و هم
شاخص اشتغال باالست ،احياي اين بخش از ضرورتهاي مهم است.
سوم اينكه فراموش نكنيم ،بزرگ شدن كيك اقتصاد حتي با فرض برداشته
شــدن تحريمها و فروكش كردن كرونا بازهم بهمعناي گشــايش بزرگ در
اقتصاد ايران نخواهد بود زيرا اقتصاد ما از معضالتي چون نرخ تورم باال ،نرخ
به رهوري پايين ،ضعف نظام تصميمســازي و تصميمگيــري و البته رانت و
فساد گسترده در عذاب است .سلطه دولت بهعنوان نماد حاكميت سياسي
بر تمام ابعاد اقتصاد و حتي رقابت با بخش خصوصي مانعي جدي براي رونق
كسبوكارهاست كه بايد براي رفع آن انديشه كرد.
مهم است كه تصوير آينده اقتصاد مثبت است؛ اما اشتباه است اگر فريب تصوير
كوتاهمدت را بخوريم و از بلندمدت غافل شويم ،اقتصاد اين مملكت سالهاست
از قافله رقابت بازمانده و قدرت خريد 10ســال مداوم است به تحليل رفته و
طبقه متوسط ضعيف و فقير ،فقيرتر شــده و شكاف درآمدي ناشي از رانت و
فساد بيشتر شده است .آيا نسخهاي براي نجات اقتصاد در دست داريم؟
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كاهش شدت ركود در اقتصاد
بهدنبال اثــرات مثبت
کالن
ثبات نرخ ارز در آبانماه
كــه باعــث خوشبيني
فعــاالن اقتصــادي به
آينده شــده بود ،روند بهبود شاخص مديران
خريد ( )PMIدر آذر امســال ادامه پيدا كرده
و با 2.07واحد افزايش به 47.77واحد رسيده
است؛ البته اين شاخص همچنان در محدوده
ركود قرار دارد اما شدت ركود نسبت به مهر و
آبان كاهش يافته است .شاخص مديران خريد
بخش صنعت نيز در آذرماه با 1.67واحد بهبود
به 49.3واحد رســيده كه پس از ركود مهر و
آبان ،ســيگنال قويتري براي بهبود فعاليت
صنايع نشان ميدهد.
بهگزارش همشهري ،شــاخص مديران خريد
( )PMIيك شاخص پيشنگر در اقتصاد است
كه از ســال 97تاكنون درمركز پژوهشهاي
اتاق ايران و با عنوان شــامخ محاسبه و منتشر
ميشود .اين شــاخص دورنماي فعاليتهاي
اقتصادي از منظــر بنگاهها و فعاالن اقتصادي
را با ارقام صفر تا 100روايت ميكند؛ بهگونهاي
كه هرچه رقم شاخص باالتر از 50واحد باشد
نشانه رونق و انبساط و در ارقام كمتر از 50واحد
بيانگر ركود و انقباض در فعاليتهاي اقتصادي
اســت .در آذرماه ،شــامخ كل اقتصاد و بخش
صنعت هر دو كمتر از 50واحد محاسبه شدهاند
كه بيانگر تداوم ركود در اقتصاد و صنعت است
اما شدت اين ركود نسبت به قبل كاهش داشته
و اميد به اتمام آن تقويت شده است.

بهبود فعاليت در ساختمان و صنعت

بررسي جزئيات شــامخ آذرماه نشان ميدهد
روند نزولي شــامخ در آذرماه كمترين ميزان
كاهــش در فعاليتها در 6مــاه اخير را ثبت
كرده و اگرچه در اينماه برخي از فعاليتهاي
بخش خدمات و كشاورزي بهواسطه تعطيلي
بسياري از مشــاغل در نيمه اول آذر با ركود
بيشــتري نســبت به آبان روبهرو بودند؛ اما
بهبود فعاليتها در بخش ساختمان و صنعت
به ماليمتر شــدن نرخ كاهش شــامخ در آذر
كمك كرده است .در اينماه شاخص موجودي
مواداوليه يا لوازم خريداري شــده براي توليد
باوجود قرار گرفتن زير رقم 50واحد ،با بهبود
مواجه بوده و بهترين وضعيت در 14ماه اخير
را ثبت كرده است.
همچنين شــاخص ميــزان اســتخدام و
بهكارگيري نيــروي انســاني در آذرماه با
رشد قابلقبولي مواجه شده و به 51.3واحد
رسيده كه در 10ماه گذشته بيسابقه بوده و
چشمانداز روشنتري براي ماههاي پيشرو
به همراه دارد .از سوي ديگر شاخص قيمت
خريد مواداوليه يا لوازم خريداري شده براي
توليد كه از ارديبهشــتماه روند افزايشــي
شــديدي داشــته ،براي دومينماه پياپي
از شتاب اين روند افزايشــي كاسته شده و
به 76.64واحد رسيده اســت .البته كندتر
شدن روند افزايشي در شاخص قيمت خريد
مواد اوليه متأثر از كاهــش نرخ ارز در2ماه
گذشته بوده كه بيشــتر بر قيمت مواد اوليه

شامخ آذرماه با 2واحد
افزايش به 47/77واحد رسيد

وارداتي اثرگذار اســت و بر همين اســاس
كاهش اين شاخص با رشــد شاخص تورم
عمومي همخواني ندارد .همزمان با كاهش
قيمت مواداوليــه ،قيمت فروش محصوالت
و خدمات توليد شده نيز در آذرماه ماليمتر
شده و به پايينترين ســطح در 8ماه اخير
رسيده است.
بهگزارش همشهري ،در آذرماه امسال اعمال
محدوديتهاي جديــد براي مهــار كرونا به
كاهش فعاليتهاي اقتصــادي دامن زده اما
شــاخص انتظارات در ارتباط با ميزان فعاليت
اقتصادي درماه آينده نشــان ميدهد فعاالن
اقتصادي همچنان نســبت به چشمانداز بهتر
اقتصادي در ديمــاه اميدوار هســتند و اين
شــاخص به بهترين وضعيــت در 7ماه اخير
رسيده است.
صنعت چشمانتظار تقويت تقاضا

براساس دادههاي بهدســت آمده از بنگاههاي
بخش صنعت ،شاخص شــامخ اين بخش در
آذرماه به 49.3واحد رســيده كه بعد از ركود
آبان ماه ،نشانگر ســيگنال قويتري نسبت به
بهبود فعاليت صنايع است؛ اما همچنان بهدليل
مشكالت موجود و همچنين كاهش تقاضاي
مشــتريان ،وضعيت صنايع بــه حالت عادي
بازنگشته است .در بخش صنعت بهجز شاخص
ميزان سفارشهاي جديد مشتريان و موجودي
مواد اوليه ساير زيرشاخصهاي اصلي وضعيت
بهتري را نســبت به آبانماه نشان ميدهند و

بهنظر ميرسد از يكســو انتظارات كاهشي
قيمتها در بين مشتريان و از سوي ديگر ادامه
روند تعطيالت و همچنين اثرات فصلي بعضي
از فعاليتها باعث كاهش تقاضاي مشتريان در
آذرماه شده است.
در آذرمــاه روند كاهشــي شــاخص ميزان
موجودي مواد اوليه بســيار ماليمتر شده كه
افزايش در ترخيص برخي مواد اوليه از گمرك
نيز بر آن مؤثر بوده است .ضمن اينكه شاخص
ميزان اســتخدام و بكارگيري نيروي انساني
در بخش صنعت نيز با 2.8واحــد افزايش به
51واحد رسيده كه افزايش بكارگيري نيروي
انساني در اين حوزه حكايت دارد .از سوي ديگر
افزايش شاخص قيمت محصوالت توليد شده
نيز در آذرماه با شيب ماليمتري ادامه داشته؛
اما كاهش تقاضاي مشــتريان و كاهش قيمت
مواد اوليه وارداتي باعث شده تا توليدكنندگان
قيمتها را كمتر افزايش دهند.
بهگزارش همشهري ،شاخص انتظارات توليد
بخش صنعــت در ماه آينده بــه 58.22واحد
رسيده كه نشاندهنده انتظارات خوشبينانه
و اميدواري فعاالن اقتصادي بخش صنعت به
بهبود فعاليتها در ديماه است؛ اما بهدليل اثر
نوســان قيمتي كاهش نرخ ارز و اثرات تورمي
در ماههاي اخیر ميزان تقاضاي مشــتريان را
تحتتأثير قرار داده و اكثــر صنايع با كاهش
سفارشهاي جديد روبهرو هستند .همچنين
تداوم تعطيلي ناشي از كرونا نيز تأثير كاهش
تقاضا را دوچندان كرده است.

شركتهاي آزادراهي ميگويند براي الكترونيكشدن دريافت عوارض در همه آزادراهها بايد قانوني براي
تضمين وصول درآمد و جبران خسارت ديركرد بهرهبرداران تصويب شود

سير تكامل عوارض الكترونيك

پيشــينه دريافت عوارض الكترونيك در آزادراههاي ايران به 10سال پيش و
اواخر دولت دوم محمود احمدينژاد ميرسد كه با فشار وزارت راه و شهرسازي
وقت و با همــكاري بانك عامل مســكن از مجموع 473باجــه اخذ عوارض
آزادراهي در كشــور ،براي 6باجه در مسير رفتوبرگشــت 3آزادراه دولتي
اجرا شــد؛ بهگونهاي كه خودروهاي عبوري ميتوانستند در صورت دريافت
برچسب عوارض الكترونيك بانك مسكن ،در دو باجه از مسير رفتوبرگشت
آزادراه تهران-قم ،دو باجه تهران-پرديس و دو باجه از مسير اهواز-بندر امام،
عوارض خود را بهصورت الكترونيك تســويه كنند .البتــه در آنطرف فقط
تعداد محدودي خودرو كه از قبل با افتتاح حساب در بانك مسكن ،برچسب
مخصوص پرداخت عوارض را دريافت كرده بودند قادر به اســتفاده از مسير
عوارض الكترونيك بودند و ســاير خودروها درصورت استفاده از اين مسير با
جريمه سنگين نپرداختن عوارض مواجه ميشدند .در آن شرايط شركتهاي
آزادراهي بخش غيردولتي معتقد بودند اجراي گســترده عوارض الكترونيك
بهجز امكانات ســختافزاري و نرمافزاري به قوانيــن حمايتي و تعزيري نيز
نياز دارد تا همه خودروها بدون نياز به يك برچســب خاص ،بتوانند بر اساس
شماره پالك و در كل شــبكه آزادراهي از اين امكان استفاده كنند .در ادامه،
مرحله جديد پرداخت عــوارض الكترونيك بازهم تحتتأثير فشــار وزارت
راه و شهرســازي و از سال 97آغاز شــد؛ اما پس از يكســال ،ميزان وصول
عوارض در اين مســيرها از 40درصد فراتر نرفت .اين در حالي بود كه طبق
دســتورالعملهاي عوارض الكترونيك ،خودروهاي عبوري فقط 48ساعت
فرصت تسويه بدهي داشــتند و پس از آن مشــمول جريمه ميشدند ،اما از
يكسو بهواسطه مهيانبودن زيرساختهاي مطمئن براي اطالعرساني بدهي

عوارض و از ســوي ديگر تبعات قابلتوجهي جريمه 60درصدي خودروهاي
عبوري عمال اجراي اين بند از دستورالعمل به فراموشي سپرده شد .در نتيجه
درآمد شــركتهاي بهرهبرداري اين آزادراهها بهشدت كاهش يافت و بعد از
اينكه پيگيري آنها براي وصول مطالبات بهجايي نرســيد ،بهتدريج دريافت
فيزيكي عوارض را جايگزيــن عوارض الكترونيك كردند .حــاال وزارت راه و
شهرسازي در حالي با اتكا به مصوبه ستاد مقابله با كرونا و بدون توجه به شرايط
نامســاعد وصول عوارض بهدنبال اجراي عوارض الكترونيك در همه شبكه
آزادراهي است كه اين شيوه فقط در آزادراههاي دولتي اجرا ميشود و مابقي
گذرگاههاي عوارض الكترونيك يكبهيك در حال جمعآوري است.
سلب درآمد اجباري

شركتهاي آزادراهي فقط يك دليل براي مخالفت با شكل فعلي دريافت
عوارض الكترونيك دارنــد و ميخواهند وصول درآمدهــاي آنها تضمين
شود تا قادر به نگهداري مسير و تسويه اقساط تأمين مالي انجامشده براي
سرمايهگذاري در ساخت اين مسيرها باشــند؛ وزارت راه و شهرسازي اما
روي فرصت دوهفتهاي براي اجراي عوارض الكترونيك تمركز كرده و گويا
توجهي به حل مشكل سرمايهگذاران آزادراهها ندارد.
خدايار خاشع ،دبير كميته شركتهاي ســرمايهگذار در ساخت آزادراهها
در گفتوگو با همشهري ،با اشاره به اينكه عوارض مسيرهاي آزادراهي بعد
از 18ماه و بهطور ميانگين 17درصد افزايش يافته اســت ،ميگويد :طبق
قراردادهاي بهرهبرداري از آزادراهها ،اين افزايش نرخ بايد از ابتداي فروردين
اعمال ميشد ،ضمن اينكه ارقام فعلي به نصف عوارضي كه در متن قرارداد
تعيين شده نميرسد؛ با اين وجود ،شركتهاي آزادراهي پايكار ايستادهاند
و مسيرها را نگهداري ميكنند .اما الكترونيكشدن دريافت عوارض عمال
بهمعناي از دســت رفتن نيمي از درآمد فعلي شركتهاي آزادراهي است
و مشــكالت بزرگي براي آنها ايجاد ميكند .خاشــع ميافزايــد :حتي با
اجراييشدن موضوع جريمه بدهكاران عوارض نيز وضعيت وصول عوارض
تغيير چنداني نخواهد كرد ضمن اينكه اين جرائم نيز به جيب شركتهاي
آزادراهي نميرود كه به آنها كمك كند.
دبير كميته شركتهاي سرمايهگذار در ســاخت آزادراهها میگوید :در
شرايط فعلي وزارت راه و شهرسازي با اســتفاده از حربهاي به نام مصوبه
ســتاد مقابله با كرونا ،آزادراهها را موظف به اجراي عوارض الكترونيك
ميكند و كاري هم به رفع ريشهاي مشكالت وصول درآمدهاي آنها ندارد؛
اما اجراي اين مصوبه بدون توجه به خواست ســرمايهگذاران آزادراهها
آسيب جدي به شــركتهاي آزادراهي وارد ميكند .او با اشاره به اينكه
تاكنون فقط 3آزادراه دولتي تهران-قم ،تهران-ساوه و كرج-قزوين قابليت
ارسال پيامك به رانندگان عبوري را داشتهاند ،ميگويد :بهجز آزادراههاي
دولتي كه از بيتالمال احداث شدهاند و برگشــت اصل سرمايه و هزينه
نگهداري مسير براي آنها اهميتي ندارد ،مابقي آزادراهها با سركوب نرخ
عوارض و معوقشدن تسويه آن نابود ميشــوند تا جايي كه شركتهاي
فعلي ،آخرين نسل از شركتهاي راهسازي فعال در اين حوزه خواهند بود.
تصويب يك تبصره بهجاي اختراع دوباره چرخ

راهكاري كه كميته شركتهاي سرمايهگذار در ســاخت آزادراهها براي
حل مشــكل دريافت عوارض الكترونيكي آزادراههــا ارائه ميدهد ،كامال
شبيه فرايندي است كه از چندينسال پيش براي دريافت عوارض ساالنه
خودرو اجرا شد .به گزارش همشهري ،تا قبل از دهه ،80خودروها مكلف
بودند عوارض ســاالنه را به حســاب شــهرداريها واريز كرده و برچسب
پرداخت عوارض دريافــت كنند تا از جريمه پليس در امان باشــند اما در
ادامه با تصويب يك تبصره قانوني ،مقرر شد در صورت تعويق در پرداخت
عوارض ساالنه خودرو ،جرائمي به آن اضافه شود و صاحب خودرو نيز مكلف
باشد در گلوگاههايي نظير تعويض پالك ،انتقال سند ،ترخيص خودرو از
پاركينگ و ...در كنار دريافت خالفي خودرو ،برگه تسويه عوارض خودرو را
نيز ارائه دهد .حاال دبير كميته شركتهاي سرمايهگذار در ساخت آزادراهها
ميگويد :اين كميته به مجلس و دولت پيشنهاد داده چنين سازوكاري براي
موضوع عوارض الكترونيك آزادراهها تعيين كنند تا هم وصول صددرصدي
درآمدها و هم جبران خسارت ديركرد شــركتها با اخذ جريمه تأمين و
تضمين شود.
خاشع با اشــاره به اينكه اين تبصره ميتواند ظرف چند دقيقه در مجلس
بررسي و الزماالجرا شود و سامانه موردنياز براي اجراي آن نيز كامال وجود
دارد ،ميافزايد :متأسفانه طبق معمول بهواســطه اينكه بخش خصوصي
ذينفع اين تبصره است ،هيچ تالش و رغبتي براي تصويب آن وجود ندارد؛
درحاليكه اين تنها و آخرين راهكار حلوفصل ماجراي عوارض آزادراهي
است.

شاخص در آستانه سقوط به كانال 1/2ميليون واحد قرار گرفت

تشديد موج خروج حقيقيها از بورس

ارزش كل پولهايي كه سهامداران حقيقي در  2هفته گذشته
از بازار سهام خارج كردهاند از مرز 7هزار ميليارد تومان گذشت

با نزول ســنگين بورس در مبادالت روز چهارشنبه ،شاخص
كل در آستانه ســقوط به كانال يك ميليون و 200هزار واحد
قرار گرفت .ديــروز 250هزار ميليارد تومان از ارزش ســهام
شركتهاي پذيرفته شــده در فرابورس و بورس كاسته شد.
اين نزول به خروج 1800ميليارد تومان نقدينگي سهامداران
حقيقي از بازار ســهام منجر شد كه نشــان از افزايش هراس
سرمايهگذاران فعال در تاالر شيشهاي دارد.
به گزارش همشــهري ،صعــود دوباره شــاخصهاي بورس
از 20آبانماه اميدهــاي تازهاي را به تاالر شيشــهاي تزريق
كرده بود،طوري كه اغلب ســهامداران در انتظار تداوم رشد
شاخصهاي بورس بودند .اين صعود اما چندان دوام نداشت
و خيلي زود جاي خود را به نزول دادطوري كه از هفته ســوم
آذرماه شــاخص كل بورس تهران دوباره وارد كانال نزولي پر
قدرتي شــد .از آن زمان تاكنون شاخص 15درصد افت كرده
است .سرعت اين نزول هر روز شديدتر و سايه ترس بر فضاي
تاالر شيشهاي گستردهتر ميشود .اين نزول بهويژه از  2هفته
پيش كه شايعاتي درباره افزايش تنشهاي سياسي بين ايران
و آمريكا منتشر شد شــيب تندتري بهخود گرفت كه به ضرر
و زيان هنگفت ســهامداران منجر شــد .با وجود اين ،برخي
تحليلگران هم رفتار سهامداران حقوقي و سياستهاي خلق
الســاعه نهادهاي مرتبط با دولت و شــبهدولت را عامل نزول
بورس ميدانند كه به بياعتمادي سرمايهگذاران منجر شده
است.
آنچه ديروز گذشت

عوارضالكترونيك آزادراهها معطل يك تبصره

وزارت راه و شهرسازي به استناد مصوبه ستاد مقابله با
حملونقل
كرونا دستور الكترونيكیشدن فرايند اخذ عوارض در
همه آزادراهها را صادر كــرده و پليس هم براي جريمه
كســاني كه از پرداخت عوارض غيرحضــوري امتناع
كنند ،پايكار آمده؛ اما از نظر كميته شــركتهاي سرمايهگذار در ساخت
آزادراهها ،بهعنوان ذينفع اصلــي اين قواعد جديد ،مقدمــات قانوني اخذ
عوارض الكترونيك مهيا نيست و نتيجه الزام وزارت راه و شهرسازي چيزي
جر سركوب سرمايهگذاران اين صنعت نخواهد بود.
بهگزارش همشــهري ،نرخ جديد عوارض آزادراهها اعالم شده و در برخي
مناطق واكنشهايي بهدنبال داشــته اســت .همزمان خبرهايي از اجراي
مصوبه ستاد مقابله با كرونا مبني بر الكترونيكیشدن فرايند دريافت عوارض
آزادراهي به گوش ميرسد و متوليان امر نيز ضمن افزایش مهلت پرداخت
غيرحضوري عوارض از 48ساعت به يك هفته اعالم كردهاند در صورت معوق
شدن عوارض ،با ارســال پيامك اخطار پليس ،جريمه خاطيان در دستور
كار قرار خواهد گرفت .اما دبير كميته شــركتهاي سرمايهگذار در ساخت
آزادراهها ميگويد :همه اين الزامات بدون فراهمكردن زمينه قانوني الزم است
و الاقل از منظر صاحبان آزادراههاي غيردولتي كشور ،پشتوانه اجرايي ندارد.
خدايار خاشع در گفتوگو با همشــهري ،فقط تصويب يك تبصره ساده در
مجلس را راهكار حلوفصل همه مشكالت حوزه آزادراهي ميداند كه البته
بهواسطه ارتباط آن با بخش خصوصي واقعي ،كسي پيگير تصويب آن نيست.

بورس

بازارتخممرغچشمانتظاركاهشقيمت
بااینکه قيمت خردهفروشي هر
سوپرماركت
شانه تخممرغ به مرز 50هزار
تومان رسيده اما فعاالن صنفي
وعده كاهش قيمتها ،طي يك
هفته تا 10روز آينده با رشــد عرضه تخممرغ به نرخ
مصوب را ميدهند.
نرخ هر شــانه تخممرغ در واحدهاي صنفي به  45تا
50هزار تومان رسيده اســت .برخي فعاالن صنفي
از احتمال كاهــش قيمتها در طــول يكهفته تا
10روز آينده خبر ميدهند .به گزارش همشــهري،
پيشتر ستاد تنظيم بازار نرخ مصوب مصرفكننده
هركيلوگرم تخممرغ را بــه 16900تومان افزايش
داده بود .براساس آخرين مصوبه ستاد تنظيم بازار،
قيمت مصوب هركيلــو تخممــرغ درب مرغداري
14000تومان تعيين شده است.
با اين افزايش نرخ ،قيمت هر شــانه تخممرغ با وزن
يككيلو و900گــرم در مراكز عرضه مســتقيم به
34هزار تومان رسيد .متعاقب آن نرخ خردهفروشي
هر شــانه تخممرغ در واحدهاي صنفي سطح شهر
تهران بنابر كيفيت و ســايز به  45تا 50هزار تومان
افزايش يافت .نرخ هر شانه تخممرغ در ميادين ميوه
و ترهبار از  29تا 30هزار تومان طی دو هفته پيش به
34هزار تومان افزايش يافته است.
ركوردزني تازه قيمت تخممرغ

مشاهدات ميداني خبرنگاران همشهري در واحدهاي
صنفي ســطح شــهر تهران حاكي از افزايش شديد
قيمت و عرضه چند نرخي اين محصول اســت .اين
روزها نرخ خردهفروشــي هر كيلوگرم تخممرغ در
واحدهاي صنفي سطح شهر به  23تا 25هزار تومان
افزايش يافته و فروشندگان هر شانه تخممرغ را بنابر
كيفيت ،برند و منطقه عرضه با قيمتهاي متفاوت و
در محدوده  45تا بيش از 50هزار تومان به مشتريان
عرضه ميكنند .اگرچه متوســط قيمت تخممرغ در
اغلب خردهفروشيها در محدوده  ۴۵تا ۴۷هزارتومان
است.
طوالني شدن صفهاي خريد تخممرغ دولتي

مشاهدات خبرنگاران همشهري حاكي از تغيير سبك
فروش تخممرغ در مراكز عرضه و طوالنيتر شــدن
صف خريد تخممرغهاي عرضه شــده با نرخ مصوب
دولتي در ميادين ميوه و ترهبار اســت .طبق گزارش
ميداني همشــهري ،اين روزهــا از عرضه تخممرغ
شــانهاي با نرخ تنظيم بــازاري در فروشــگاههاي
زنجيرهاي خبري نيســت و اغلب اين فروشــگاهها،
تخممرغ را در بســتهبنديهاي مختلف 15 ،10 ،6

و 20عددي و با قيمتهايي عرضــه ميكنند كه با
نرخ مصوب ســتاد تنظيم بازار فاصلــه زيادي دارد.
در شــرايطي كه در برخي ميادين ميــوه و ترهبار از
عرضه تخممرغ خبري نيست ،عرضه اين محصول در
برخي ميدانهاي ميوه و ترهبار نظير ميدان تهرانسر،
موجب طوالنيتر شــدن صفهاي خريد در شرايط
فاصلهگذاري اجتماعي شــده است .در اين مركز هر
شــانه 30عددي تخممرغ يك كيلو و900گرمي به
قيمت 34هزار تومان و هر كيلوگرم تخممرغ به نرخ
مصوب 17هزار تومان به مشتريان عرضه ميشود.
وعده كاهش قيمت تخممرغ

همزمــان مهدي يوســف خانــي ،رئيــس اتحاديه
فروشــندگان پرنده و ماهي گفت :تخممرغ با قيمت
مصوب بهصورت محــدود در ميادين و صنف در حال
توزيع است؛ ولي با رشد عرضه اين محصول در طول
يك هفته تا 10روز آينده ،قيمت خردهفروشي تخممرغ
كاهش خواهد يافت و قيمت مصوب و نرخ بازار يكسان
ميشود .او علت افزايش قيمت تخممرغ و چند نرخي
شدن آن در هفتههاي اخير را كمبود و افزايش قيمت
نهادهها در بازار آزاد دانست و افزود :مشكالت تامين
نهادههاي توليد ،قيمت تمامشده تخممرغ را باال برده،
اما خوشبختانه مشــكالت تامين نهادهها حل شده و
قيمت تخممرغ بهزودي تنظيم ميشود.
تخممرغ گران در فروشگاههاي اينترنتي

خبرنگاران همشهري ميگويند :ميزان افزايش نرخ
انواع تخممرغ بستهبندي عرضه شده در فروشگاههاي
اينترنتي بهمراتب بيش از رشد قيمت تخممرغ فله ای
عرضه شده در خردهفروشــيهاي سطح شهر است؛
بهنحوي كه نرخ برخي از انواع تخممرغ بســتهبندي
شده 20عددي برندهاي مشهور به مرز 45هزار تومان
رسيده است .با اين شرايط ديروز فرزاد طالكش ،دبير
انجمن صنفي تخممرغ شناسنامهدار ايران از اجراي
طرحي براي نظارت بر قيمت تخممرغ بســتهبندي
خبر داد و گفت :بر مبناي اطالعيه مشــترك وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــكي و ســازمان
دامپزشــكي همه مراكز توزيع از ابتــداي بهمنماه
امسال به عرضه تخممرغ شناسنامهدار بستهبندي آن
هم در يخچال ملزم ميشوند .او وعده داد :قيمتدار
شدن تخممرغهاي بستهبندي ،موجب ثبات نسبي
قيمت در سطح عرضه خواهد شــد .او در مورد نرخ
نامتعارف تخممرغ بســتهبندي و دريافت سودهاي
غيرمنطقي از مصرفكننــدگان ،افزود :روش توزيع
تخممرغ فلهاي نه فقط غيربهداشتي است ،بلكه از نظر
اقتصادي نيز باعث  2نرخي شدن تخممرغ میشود.

در مبادالت روز گذشــته ميزان خروج نقدينگي سهامداران
حقيقي از بورس به باالترين حد خود در 25روز گذشته رسيد
ســهامداران حقيقي كه تعيينكننده معامالت هستند جمعا
1800ميليارد تومان نقدينگي از بازار ســهام خارج كردند .با
خروج اين ميزان نقدينگي از بازار ســهام جمع كل نقدينگي
خارج شــده از بازار ســهام در طول2هفته اخير از مرز 7هزار
ميليارد تومان گذشت .با خروج اين ميزان نقدينگي شاخص
كل بورس تهران در آســتانه ســقوط به كانال يك ميليون و
200هزار واحد قرار گرفته است .در مجموع ارزش كل سهام
شركتهاي حاضر در بورس و فرابورس هم 250هزار ميليارد
تومان معادل 9.7ميليارد دالر افت كــرده و جمع كل ارزش
بازار ســهم به 6499هزار ميليارد تومان ،معادل 252ميليارد
دالر ،رسيده است .ســينا ســليماني ،تحليلگر بازار سرمايه
در اينباره در كانال شخصياش نوشــت :نرخها در بازارهاي
جهاني در روندي تاريخي قرار دارند كه شايد هر يكي دو دهه
يكبار اين اتفاق بيفتد و هر فعــال بازارهاي مالي يك يا دوبار
ميتواند چنين روندها و نرخهايي را مشاهده كند .بهگفته او
ساير بازارهاي جهان نسبت به اين نرخها و روندها ،رفتارهاي
تاريخي نشــان دادهاند ،اما بازار ســهام در ايران در رفتاري
متفاوت در حال نزول است.
علت چيست؟

تحليلگران بر اين باورند كه علت نزول شاخصهاي بورس ناشي
افزايش بياعتمادي سرمايهگذاران به سياستهايي است كه
نهادهاي سياستگذار اعمال ميكنند بهطور مثال تدوين شيوه
نامه فوالد در وزارت صنعت به وحشت سهامداران منجر شده
چنانكه در روز سهشــنبه صفهاي فروش ســنگيني براي
سهام شــركتهاي گروه فوالد-كه اتفاقا ازجمله بزرگترين
شركتهاي حاضر در بازار سهام هستند -تشكيل شد.
عباس آرگون ،نايبرئيس كميســيون بازار پول و ســرمايه
اتاق بازرگاني درباره داليل نــزول بورس ميگويد :آنچه مانع
بازگشــت بازار به مدار صعودي شــده و صفهاي فروش را
شكل داده ،ترس ناشي از بياعتمادي است .مصطفي حقيقي
كارشناس بازار ســرمايه هم در اينباره معتقد است :اعتماد
ازدسترفته بهســختي بازميگردد .سهامداران سرمايه خود
را از دســت دادند و بازگشــت اين اعتمــاد ،نيازمند زمان و
اعتمادسازي واقعي است.
بهمن فالح ،كارشــناس بازار ســرمايه اما نظر ديگري دارد و بر
اين باور اســت كه علت نزولهاي عميق شــاخص بورس رفتار
بازارگردانهاســت كه به جاي بازارگرداني به نوسان گير تبديل
شدهاند.
او در اينباره گفت :اصل و فلســفه الزام شــركتها به تعيين
بازارگــردان براي از بين بــردن هيجان كاذب بــازار و ايجاد
محيطي امن براي سرمايهگذاران ،بهخوديخود مطلوب بود
ولي هماكنون بازارگردانها به نوسان گير تبديل و سبب خروج
سرمايهها از بازار شدهاند.
او ادامه داد :فراموش نكنيد از زمان شروع بهكار بازارگردانها،
 ۵۰هزار ميلياردتومان پول از بازار ســرمايه خارجشده است.
اين بازارگردانها ،خودشان به حقوقيهايي مبدل شدهاند كه
درحال تخريب بازار سرمايه هستند .به مرحلهاي رسيدهايم كه
شايد به راهكاري براي مهار بازارگردانها نياز باشد.
فالح افزود :قرار نبود بازارگردانها با ثبت سفارشهاي كاذب
به جوالن در بازارســرمايه بپردازند و صفهاي خريدوفروش
تشكيل دهند و از سهامداران نوسان بگيرند .سفارشهايي كه
روي نمادهاي مختلف بازار توسط بازارگردانها گذاشتهشده و
بعد از دستكاري قيمت سهم به سمتي كه مطلوب بازارگردان
بوده ،حذف ميشود؛ تخلفي آشكار اســت .شكي نيست كه
بازارگردانها از اين موقعيت به نفع خود اســتفاده ميكنند.
بهگفته او عملكرد ضعيف بازارگردانهــا در نمادهاي بزرگ
گروههاي بانك ،خودرو ،پااليش و فوالد واضح است.
هومن عميدي هم معتقد است :علت اصلي تداوم نزول بازارسهام
رفتار ســهامداران حقوقي بزرگ يا بازار گردانهاست .بهگفته
اين كارشناس بازار ســرمايه هنگامي كه سهام يك شركت با
صف خريد مواجه ميشود به بازارگردان فشار وارد ميكنند تا
سهام خريداري شده را به اندازه تعهداتش عرضه كند و افرادي
هم كه از رانت بهرهمند هستند از سرخطي استفاده ميكنند.
او تأكيدكرد:خريد و فروش دســتوري نه فقط به تعادل صف
خريدو فروش كمك نميكند بلكه از اهداف تعيين شده نيز دور
ميشود و هيچ بازده معقولي هم براي آن تعريف نشده است.
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گفتوگو با افسانه بایگان ،بازیگر
سینما و تلویزیون به بهانه هنرنماییاش
در سریال باخانمان
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رفيقطبيبدلمن،بياببينمت!

جان الله ،جان عباس ،جان
اللهعباسي زير پاي درخت
گيالس ،بگذار ســير بغلت
كنم زير آســمان گمشده از
دود! بگذار ببوسمت عزيزم
فریدونصدیقی
استاد روزنامهنگاری چقدر دلم براي عطر موهاي
هزار پيچت تنگ شده است!
براي آن شالگردن عنابي ،آن عينك دودي دستهحنايي،
آن آغوش گرمتر از لب تابســتان! خواهش ميكنم نگو نه!
نگو كرونا دركوچه و خيابان و كافههاي چهارفصل پرســه
ميزند! نگو هوا آلودهتر از نااميدي است! دستكم بيا براي
لحظهاي كوتاهتر از آه ببينمت .حاال كه براي هميشه ميروم
نگذار آرزو به دل بمانم! جــاندارا! رفيق حبيب من! رفيق
طبيب دل من! بيا ببينمت ،سير ببوسمت ،گوشوارههاي
فيروزهايات همچنان منتظرند تــا از بغل جعبه درآيند و
آويز آن گوش شنوا شوند كه ظاهرا شــنيدن را فراموش
كردهاند! كاش ميآمدي .آخر تو كجايــي دورت بگردم؟
توكجايي؟
خانم گلافشان كه براي هميشــه پيش تنها فرزندش در
اســتراليا ميرود دوست ميدارد دوست ســالهاي دور
دانشكده و قريب به 20سال پس از آن خود را ببيند .خانم
گلافشــان كه بيشتر از 16ســال زندگي مشترك را تاب
نياورد و چند سالي اســت در آغوش تنهايي پرسه ميزند
خبر ندارد كه دوست غمخوارش خانم ميم -واو مدتي است
بهعلت ابتال به كرونا بسترنشين است و نميتواند او را ببيند
و حتي نميخواهد كه خانم گلافشان بداند او كوويد١٩ -
گرفته است! مبادا پريشانحال شود حاال كه مجبور به رفتن
است .راست اين است ما نميدانيم در همين اوضاع و احوال
كرونايي هفتبيجار و هفتخوان هزارتوي روزگار چندتن
از همميهنان ما مجبور هستند به هر دليلي ما را ترك كنند؛
همانطوري كه پرند ،سياوش ،رضا ،راميز و بهزاد و شاهين ما
را جا گذاشتند و جواني خود را بردند تا دور دنيا پير كنند و
ما همچنان چشم انتظار بازآمدن آنان باشيم.
تو بايد بيايي ،بايد بخندي!
در نيمرخ غمگين تو وقتي ميخندي
پرندهاي به پرواز درميآيد
آن هزار سال پيش كه راهها دور و مقصدها غريبه بودند ،اگر
يكي از سنندج راه دوري ميرفت با اتوبوس دماغي از گردنه
صعبالعبور صلواتآباد پيش از طلوع آفتاب ميگذشــت
و ســر غروب و دم تاريكي به مقصدي ميرسيد كه نامش
تهران بود و آن رفتن و غربت اغلب از براي دانشجوشــدن
بود! آن سالهاي دير و دور وقتي يكي دانشجوي دانشگاه
ملي (شهيدبهشتي) تهران يا علم و صنعت ميشد رفتنها
بار گران بر سينه خانواده بود .دلواپسي و بيقراريها مادر را
تا مرز بيخوابي و بدخوابي ميبرد و داد و هوار در تلفنخانه
براي احوالپرسي از بچهها اغلب كمثمر بود! صداهاي دور را
باد ميبرد و اگر نميبرد نخستين حرفها اين بود گلچهره!
كي از دانشگاه شيراز برميگردي؟ پاسخ او بهاحتمال بسيار
ســكوت بود ،چون صدا در بيصدايي تلفن جا ميماند يا
گلچهره اسير چشم خمار رندي شيرازي شده بود و صدايش
را گم كرده بود! راست اين است ،گرچه آن روزگاران سفر

یادداشت

دور و مقصد غريبه بود ،اما هرچه بود دروغ نبود ،راست بود،
دروغ اگر بود فقط دروغ سيزدهبهدر بود! آن هزار سال پيش
راستها آنقدر زياد بود كه از دهان سرريز ميشد! البته كه
آن روزگاران هم همه گلهاي سرخ خار داشتند ،خيابانها
چاله داشــتند ،تهرانيهاي اصيل مثل ناصر ملكمطيعي
سالك داشتند ،خانههايي كه موش داشتند گربه داشتند،
گرمابهها عمومي بود ،تيرهاي چراغبرق چوبي بود و بيشتر
مردها سبيل داشــتند و جوانها از دم عاشق ميشدند و
كمتر شكســت ميخوردند ،چون دختران مطيع بودند و
بيستوچهارســاعت در حال رفتوروب و پختوپز بودند
و هر سال بچهدار ميشدند و بلبل و قناري خود را موظف
ميدانستند كوچهها را پر از نغمه كنند.
ميخواهم صدايت را بشنوم
تو باغبان صدايت بودي
و خندهات
دسته كبوتران سفيدي
كه يكباره پرواز ميكند
حاال و اكنون كه بيش از 5ميليون ايراني جايجاي جهان را
با حضور خود در خيابان ،خانه و بيابان ،حتي دريا و جنگل،
آغشته به عطر گالب قمصركردهاند! همچنان عالقهمندان
بسياري آماده به هواپيمايي ،زمينپيمايي و جنگلپيمايي
و حتي درياپيمايي براي رفتن هستند! راست اين است همه
اين جمع براي تحصيالت تكميلي و در پي دريافت بورسيه
بار ســفر نميبندند! ظاهرا برخي از اين جماعت دارند از
دست ما فرار ميكنند يا از دســت روزگار نامرد ميروند
مثل محمد-ميم فوقليســانس برق سيوهفتساله و با
3سال سابقه كار پارهوقت ،نامردانه و بيخبر نامزد خود را به
امان خدا گذاشت و يك جورهايي خودش را به اروپا رساند
و مدعي است سال و نيم اســت از سرگرداني و بالتكليفي
فقط دود سيگار ميبافد! نامزدش از اين جفا ناخن ميجود
و بعيد نيست در اوقات فراغت دوباره عاشق و بيخيال نامزد
سفركرده شــود .روزگار عجيبي است عاشقي ،گوشهگير
و تو سري خوردهتر از عالقه شده اســت .كار مهرورزي به
بغلكردن و سگ وگربه تنزل پيدا كرده است؛ آن هم وقتي
كه كرونا هر روز خوشتيپتر از ديروز مشغول دلبري از ما
مردمان معصوم اســت! باري ما هنوز نميدانيم چه كنيم
و چگونه خود را دلداري دهيم ،وقتي دلواپس دوســتان و
بستگان اينجايي و آنجايي در حبس و كابوس كرونا هستند!
راست اين اســت با وجود همه دوريها و دلواپسيها بايد
همچنان خود را دلداري دهيم و اميدوار باشيم تا وقتي كه
شبنمي هست پس غنچهاي دارد ميشكوفد تا زماني كه
پارهابرهاي بازيگوش پرسه ميزنند و داد و بيداد ميكنند
باراني در راه اســت ،پس زير باران برويم و شــعري براي
ســفركردگان بخوانيم و اميدوار باشيم سال نوي ميالدي
حالشان چهارفصل باشد.
هر بار كه نامت را ميبرند
ديواري در دلم فرو ميريزد
باد در شاخهها ميپيچد
و بهرؤيا آسيب ميزند
همه شعرها از :غالمرضا بروسان

تهران و اطراف آن پر از نقاط امن و
برفگیر است كه میتوان به آنها
سر زد و خوش گذراند

همنشینی گرم
06
با آدمبرفی

گفتوگو با سهراب مرادی
كه بعد از گذراندن دوران

مصدومیت ،برای دومین قهرمانی
در المپیك آماده میشود

من با ركوردهایم
حرف میزنم
11

گفتوگو با هنرمند ژاپنی كه به زبان فارسی

خوشنویسی میكند و آن را در كشورش

سرآشپز شعردوست این هفته
دستور تهیه  3كیك خاص را
آموزش میدهد

تجربه طعم
ك خانگی
كی 
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كرونا و تغییرات سبك زندگی چه
تأثیری بر سالمت روان سالمندان
میگذارد؟

چكش كرونا بر
روحیه سالمندی 10

آموزش میدهد

از توكیو تا تهران
با خط فارسی
07

بسیاری از مردم ژاپن هنوز
نمیدانند در ایران خوشنویسی
وجود دارد ،بنابراین موقع دیدن
خوشنویسیهایممیگویند
كه برای نخستین بار است
این هنر را میبینند و برایشان
مثل نقاشی است .بهنظر آنها
انگار از خوشنویسی فارسی،
موسیقی شنیده میشود

مدلرها از هیجان و
فراز و نشیبهای تفریح با
هواپیمای كنترلی میگویند

پرواز مدلها در
آسمان تهران 12
مظفرالدینشاه قاجار را
آخرین پادشاهی دانستهاند
كه در ایران فوت كرده است

شاه بیمار
شاه بیعار

13

كتاب گردی
سفر به تعلیقها

رمان فیلمی در اتاق
این رمــان را مریم نفیســیراد
در 800صفحه نوشــته اســت.
طبیعی و بدیهی اســت كه هر
كســی حوصله خوانــدن آن را
نخواهد داشــت و صرفا افرادی
كه جدیخوان هستند میتوانند
ســروقتش برونــد .هرچند كه
رمانخوانی ،روش خاصی دارد
كه اگر بــه آن پایبند باشــید،
بهراحتی میتوانید وارد خوانش
كتا بهای این حوزه بشــوید.
رمان در ژانر علمی-تخیلی خلق
شده است .رمان شروع شفافی
ندارد و درســت مثل ژانری كه
در آن خلق شده ،سعی میكند
كه با ابهام ،تعلیق و تردید آغاز
شــود .چیزی كه در مورد این
رمان خیلی جلبتوجه میكند،
ماجــرای تعلیقهای بهكاررفته
در آن است كه شاید خوانش اثر
را سادهتر كند .هر رمانی ،عالوه
بر خط اصلی ،داستانهای فرعی
زیادی هم دارد .ایــن رمان نیز
به همین قاعده ،كلی داســتان
دیگر هــم در زیرمجموعهاش
گنجانده اســت .در «فیلمی در
اتاق» ،با موضوعــات مختلفی
چــون فلســفه ،روانشناســی
مدرن ،قانون پاركنسون ،هك،
دنیاهای مــوازی ،اثر بال پروانه
و ...روبهرو میشویم .رمان ،البته
در كنار تخیلــی و علمیبودن،
رگههایــی از عاشــقانهبودن را
هم در دل خــودش دارد .ضمن
اینكه شــما در آن بــا معماها و
شــخصیتپردازی مناســبی
روبهرو میشوید.
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جاده
دماوند
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نزدیكت
رین محدوده برفبازی

پیست

سرزمین برفی پرخاطره

پیست
خور

اگر حوصله رانندگیكردن دارید ،میتوانید
آبعلی
همان جاده دماوند را ادامه بدهید تا به پیست اسكی آبعلی
برسید .این پیست یكی از نخستین پیستهای اسكی حومه تهران
است و در 57كیلومتری پایتخت قرار دارد .این پیست معموال سراسر
زمستان پر از برف است؛ برای همین برای برفبازی در این پیست معروف
نیازی به صبركردن برای بارش دوباره برف ندارید .بهترین زمان برفبازی
در این پیست ایمن و كمخطر كه دربرگیرنده 5پیست اسكی است ،اوایل
دیماه تا اواخر اسفندماه است .ضمن اینكه این پیست خاطرهانگیز كه خاطرات
كودكی بسیاری از ما با آن گره خورده ،دارای امكاناتی مثل تلهكابین ،تلهاسكی
و ...است و امكان تیوبسواری در آن وجود دارد .اگر قصد دارید برفبازی زمستان
امسال را در این پیست معروف و قدیمی انجام دهید ،حتما یادتان باشد
خودرویتان را به امكانات روزهای برفی مثل زنجیرچرخ مجهز
كنید؛ چرا كه پیست آبعلی در جاده هراز قرار دارد و گذر از
این جاده زیبا و در عین حال خطرناك در روزهای
زمستانی نیازمند احتیاط بیش از پیش راننده
است.

یكی از فضاهای امن برفبازی چه از نظر
ویروس كرونا و چه از نظر سقوط بهمن ،تپههای بزرگ
و كوچك حاشیه جاده دماوند هستند .این جاده كه از سهراه
تهرانپارس در شرق تهران آغاز شده و به جاده هراز یا فیروزكوه
منتهی میشود ،در سراسر مسیر ،فضایی مناسب برفبازی در فصل
زمستان بهحساب میآید .دسترسی خوب این جاده ،امكان پارك خودرو
در حاشیه آن و از همه مهمتر نزدیكی آن با نقاط برفگیر ،از این جاده یك
نقطه امن و بكر برای برفبازی ساخته است .اگر برای تفریح زمستانیتان این
گزینه را انتخاب میكنید ،بد نیست بدانید كه دقیقا از همان سهراه تهرانپارس
تا شهر بومهن در جنوب جاده میتوانید مهمان تپههای كوچك و بزرگ پر
از برف باشید .جالب اینكه در این فضای بكر و معموال خلوت ،امكان
تیوبسواری هم وجود دارد .پس اگر بهدنبال یك پیست عالی
و خلوت برای روزهای برفی سال میگردید ،بعید است
بتوانید گزینه بهتری از حاشیه جاده دماوند
پیدا كنید.

تهران و اطراف آن پر از نقاط امن
و برفگیر است كه میتوان با رعایت
پروتكلهای بهداشتی به آنها
سر زد و خوش گذراند

آبشار یخی هملون

بهشت برفی غرب

اگر از ساكنان غرب تهران هستید،
بهترین گزینه برفبازی برای شما پیست دیزین و خور
در محدوده استان البرز است .پیست دیزین كه معتبرترین پیست اسكی
خاورمیانه است و واقعا نیازی به معرفی ندارد ،اما پیست خور بهواقع یك گزینه
امن و كمخطر در روزگار شیوع ویروس كرونا بهحساب میآید .این بهشت برفی،
در 17كیلومتری شهر كرج و در مسیر جاده چالوس قرار دارد و در این فصل سال
پوشیده از برف است .پیست اسكی خور كه در ارتفاع حدود 2800تا 3000متر از
سطح دریا قرار دارد ،با طول هزار و 800متر و داشتن 18میله ،طوالنیترین پیست اسكی
ایران بهحساب میآید .این پیست زیبا در نزدیكی سد امیركبیر (سد كرج) و كنار روستای
تاریخی خور قرار دارد .اگر برای برفبازی این گزینه را انتخاب كردید ،حتما سری هم به
روستای خور بزنید .روستای خور كه نامش را از خورشید گرفته ،روستایی تاریخی بر دامنه
كوههای بلند گندمچال است كه قدمت آن را بیش از 2هزار سال تخمین زدهاند! امامزاده
سلیمان(ع) ،تپهها و دره دوچنار ،امامزاده برچشمه یا زبیده خاتون ،برج و باروی
قلعهخور و از همه مهمتر چنار 800ساله ،ازجمله دیدنیهای این روستای
زیبا بهحساب میآید .ضمن اینكه این روستا آبشار بسیار زیبایی هم
دارد كه ارتفاع آن به بیش از 50متر میرسد و در فصل زمستان
بهدلیل سرمای هوا كامال یخ میزند و منظرهای بسیار
زیبا و دلنشین ایجاد میكند.

حتما اسم پیست اسكی شمشك را
شنیدهاید؛ یكی از بهترین مناطق تهران برای برفبازی
كه در فاصله 57كیلومتری شمال شرق تهران و در محدوده لواسان
قرار دارد .این پیست كه نخستین بار در سال 1337در روستای
میگون
شمشك بهرهبرداری شد و با تأیید فدراسیون جهانی ،عنوان
بینالمللی بهخود گرفت2 ،تلهاسكی چكشی2 ،تلهسییژ و 3تلهاسكی
بشقابی دارد .اما از آنجا كه این پیست یكی از معروفترین پیستهای
اسكی اطراف تهران بهحساب میآید ،احتماال یكی از شلوغترینها هم است؛
برای همین اگر خواستید در این روزهای كرونایی یك تفریح زمستانی كمخطر را
تجربه كنید ،بهتر است قبل از اینكه به پیست شمشك برسید ،راهتان را كج كرده به
روستای میگون بروید! این روستای زیبا هم در این فصل سال همواره پوشیده
پارك
از برف بوده و بهنسبت پیست شمشك خلوتتر است .اگر همین روزها
گزینه دردسترس
گذرتان به این روستای زیبا افتاد ،حتما سری هم به آبشار یخی
پردیسان
اما اگر بهدنبال گزینههای در دسترستر
هملون بزنید؛ این آبشار یخی كه درست بین كوههای
برای برفبازی میگردید در گزینههایی كه برای رفتن
میگون و شمشك واقع شده ،یك منظره زیبا را
به آنها نیازی بهخودروی شخصی و رانندگی تا حومه تهران
تقدیمتان میكند.
نداشته باشید ،قطعا بهترین گزینهها برایتان مجموعه «بام تهران»
در محدوده باالدست ولنجك و ابتدای تلهكابین توچال ،پارك پرواز
در شهرك مخابرات ،بوستان گفتوگو در محدوده غرب تهران ،پارك
جمشیدیه در انتهای خیابان نیاوران ،پارك جنگلی كوهسار در شمال
غرب ،پارك جنگلی سرخهحصار در شرق و پارك جنگلی چیتگر در غرب
پایتخت است .اما یكی از بكرترین پاركهای تهران كه اتفاقا در این فصل سال
بسیار مناسب برفبازی است ،پارك پردیسان است؛ پارك بزرگی كه بین
اتوبانهای شهیدحكیم و شهیدهمت قرار دارد و دسترسیاش عالی
است .نوع پوشش و فضای باز این پارك این فرصت را در اختیار
گردشگران زمستانی قرار میدهد تا بهراحتی بتوانند
روی برفهای پاك و تمیز غلت خورده و حتی
تیوبسواری كنند!

همنشینیگرم
با آدمبرفی
پرنیانسلطانی زمستان از راه رسید و فصل برفبازی شد.
درست است كه امســال كرونا زمستان
و برفبازیمان را هم تحتالشــعاع قــرار داده ،اما با حفظ
پروتكلهای بهداشتی میشــود امسال هم از این تفریح
زمستانی لذت برد .فقط كافی است فضاهای بازتر و جاهای
بكرتری را كه مراجعهكننــده كمتری دارند انتخاب
كنیم ،ماسك و دستكش و مواد ضدعفونیكننده
را برداریم و به دل برف بزنیم! البته نباید از
حادثه سقوط بهمن در ارتفاعات تهران
كه همین چند روز پیش هم جان چندین
نفر را گرفت ،غافل شد.

راز ترن هوایی
«چشمهعلی» در محوطه باز قرار دارد و میتوان در این روزهای كرونایی به آنجا رفت

روایت هشتهزارساله چشمهعلی
استقرار پارتها در چشمهعلی

سالم همسایه
این كتــاب در ژانــر نوجوانان
نشــر یافته و ترجمهای از یك
نویســنده اســترالیاییتبار
است .كتاب را كارلی آنهوست
نگارش كــرده و رامبد خانلری
هــم زحمــت ترجمــهاش را
كشــیده است .اســم كاملش
هم هست«:ســام همسایه؛
خرتوپرتهــای گمشــده».
بهنظر میرســد كه برای این
روزهای كرونایــی نوجوانان،
گزینه مناسبی باشد .اما كتاب
درباره چیست؟ نیكی ،به تازگی
همراه با خانوادهاش به شهری
به نــام رویبــروك آمدهاند تا
زندگیشــان را ادامه بدهند.
اینجــا البته شــهری كوچك
است و به قاعده همه شهرهای
كوچك دیگر ،همه همدیگر را
میشناســند اما نكته عجیبی
توجه نیكی را بهخودش جلب
میكنــد .بهنظر میرســد كه
اهالی شــهر یك توافق جمعی
كرد هاند تــا موضــوع مهمی
را پنهــان نگهدارنــد .طوری
كه وقتی از ایــن موضوع مهم
صحبت میشود ،همه سكوت
پیشهمیكنند .چنین است كه
نیكی ،با آرون ،پســر همسایه
روبهروییشان دوست میشود
كه یــك پســربچه عجیب و
غریب اســت .خانه آرون یك
خانه بزرگ اســت با راهروها
و درهای زیاد كــه برای نیكی
جالــب بهنظر میرســد .او در
جریان جســتوجوهایی كه با
آرون دارد ،معمــای جالبی را
كشف میكند .ظاهرا یك سال
قبل از آمدن آنهــا ،یك دختر
8ساله به اسم لوســی در ترن
هوایی شهر جانش را از دست
میدهد و حاال نیكی دنبال راز
این ماجراست.

وقتی از قدمت 8هزار ساله مجموعه باستانی چشمهعلی صحبت میكنیم ،یعنی
درواقع از روزهای پیش از تاریخ میگوییم؛ از زمان پارتها! این تپه و چشمه تاریخی
درواقع سرمنشأ حیات یكی از كهنترین تمدنهای جهان و بنیاد شهر باستانی ری
است .درواقع هزاران سال پیش نخستین افراد كنار چشمهای دائمی بر باالی تپهای
گرد آمدند كه امروزه ما این تكه را بهعنوان محدوده تاریخی و باستانی چشمهعلی
میشناسیم.

مدتهاست كه بهدلیل شیوع بیماری كرونا ،موزههای تهران تعطیل هستند و امكان بازدید
از آنها وجود ندارد .اما در همین شــهر خودمان مكانهایی پیدا میشوند كه دستكمی از
موزه ندارند! مجموعه باستانی و تاریخی چشمهعلی شهرری یكی از این مكانهاست كه اگر
بگوییم یك موزه طبیعی تمامعیار در محدوده پایتخت بهحساب میآید ،بیراه نگفتهایم.

باورش بسیار سخت است ،اما این تپه و چشمه قدیمی قدمتی 8هزار ساله دارد و به گفته
باستانشناسان یكی از قدیمیترین استقرارهای انسان پیش از تاریخ در شمال مركز فالت
ایران است! فضای باز محوطه چشمهعلی این امكان را به ما میدهد تا در روزگار كرونا كه
در همه موزههای شهر بسته است ،امكان بازدید از یك موزه طبیعی و بكر را داشته باشیم.

سنگنگاره فتحعلیشاه بر فراز چشمهعلی

در گوشهای از تپه چشمهعلی ،سنگنگارهای وجود دارد كه باستانشناسان آن را به زمان فتحعلیشاه قاجار نسبت دادهاند .داستان این
سنگنگاره كه سال1378با شماره 2284به ثبت ملی رسیده ،این است كه فتحعلیشاه قاجار وقتی در سال1248هجری قمری برای
گش 
توگذار به چشمهعلی رفت و آنجا سنگنگاره ساسانی را دید ،دستور داد آن سنگنگاره را از بین برده و بهجای آن ،نگاره خودش را با
گروهی از درباریان كندهكاری كنند! او كه روزگار پیش از پادشاهی خودش را در شیراز گذرانده بود ،با الگوبرداری از نقشبرجستههای
شیراز3 ،نفر به نامهای حجارباشی ،نقاشباشی و معمارباشی را مسئول ساخت كتیبه چشمهعلی كرد .این سهنفر عالوه بر نقشبرجسته
چشمهعلی2 ،سنگنگاره دیگر هم ساختند كه یكی از آنها در تنگهواشی فیروزكوه است و دیگری در تونل وانای جاده هراز قرار دارد.

كاوش در محوطه تاریخی

دیدنی برجامانده
اما سنگنگاره فتحعلیشاه تنها
ِ
از روزگاران دور در چشمهعلی نیست .باالی این
تپه دژ زیبایی وجود دارد كه گفته میشود در زمان
خلفای عباسی بنا شده است .شاید برایتان جالب
باشد بدانید كه برخی این دژ را «تبرك» نامیدهاند،
برخی دیگر هم معتقدند كه منوچهر این قلعه را
ساخته و نامش را هم «زبیدیه» گذاشته است .به هر
ترتیب این دژ زیبا كه به آن «باروی كهن ری» هم
گفته میشود ،روزگاری در شمال شهر باستانی ری
برای مراقبت از این شهر باستانی ساخته شده و هنوز
هم در این محدوده وجود دارد و یكی از جاذبههای
گردشگری چشمهعلی بهحساب میآید.

از روزگار پارتها تا
تیموریها و ساسانیها

زادگاه زرتشت!

یكی دیگر از ویژگیهای چشمه علی ،روایتی است كه درباره
زرتشت وجود دارد .نقل است كه «مادر زرتشت» در همین
چشمهعلیزاده شد و به همین دلیل زادگاه زرتشت را هم
همین محدوده میدانند! از آنجا كه شهرری در سالهای بسیار
دور ازجمله مراكز دینی مهم زرتشتیان بهحساب میآمده و
بهنوعی حكومت مركزی موبدان زرتشتی در این منطقه وجود
داشته ،تاریخنگاران چنین مسئلهای را مطرح كردهاند.

مردمان تهران قدیم باور داشتند كه آب این چشمه
خاصیت و ویژگی منحصربهفردی دارد .به این ترتیب كه
اگر فرش خود را با آب این چشمه بشويند ،فرش كامال
پاك و تمیز شده و رنگهای آن روشنتر و درخشندهتر
میشود .برای همین از گذشتههای دور تا همین
چند سال پیش هم همسایههای این محوطه باستانی
فرشهای خود را با آب همین چشمه شسته و آن را روی
تپه سنگی چشمهعلی میانداختند تا خشك شود.

دژ منوچهر

اما امروز این اطالعات را از كجا داریم؟ از
كاوشهای باستانشناسی در تپه چشمهعلی
كه از سال 1909میالدی آغاز شد؛ یعنی بیش از
110سال پیش .در سال 1909هیأتی فرانسوی
حین مطالعات خود در دشت ری و ورامین ،این
محدوده را هم نقشهبرداری كردند ،اما كاوشی در
آن انجام ندادند .همین نقشهبرداری باعث شد
تا كاوشها در این محدوده آغاز شود و تحقیقات
پیرامون چشمهعلی از سال 1934میالدی ،یعنی
حدودا سال 1313هجری شمسی ،با سرپرستی
«اریش فریدریش اشمیت» باستانشناس آلمانی
-آمریكایی وارد مرحله جدیدی شود.

در كاوشهایی كه از سال 1313رسما در محدوده
چشمهعلی آغاز شد ،اشیا و آثار ارزشمندی
بهدست آمد كه مشخص میكرد این محدوده
دارای نشانههایی از دورههای پیش از تاریخ،
یعنی از روزگار پارتهاست! آثار یافتشده در تپه
تاریخی چشمهعلی ازجمله سفالینهها ،نشانههایی
از روزگار پارتها ،ساسانیها و اسالم تا روزگار
تیموری را در خود داشت كه امروزه بخشی از این
كشفیات در موزه ملی ایران یا همان موزه ایران
باستان خیابان سیتیر نگهداری میشوند.

فرش شستن در چشمهعلی

خروشان از جاجرود

اگر درباره آب چشمهعلی كنجكاو هستید ،باید
بگوییم كه بهنظر آب این چشمه از جاجرود و
قیطریه میآید؛ یعنی آب این رودخانهها پس از
گذر از راههای زیرزمینی ،از زیر سنگ خارایی در
دل تپه چشمهعلی میجوشد و در ادامه به سمت
جنوب جاری میشود.

از سورنا تا سورین
درباره اسم چشمهعلی هم روایتهای مختلفی وجود دارد .اما روایتهایی كه بیشتر
سندیت تاریخی دارند ،میگویند نام این چشمه 8هزار ساله در ابتدا «سورنا» بوده.
نقل میكنند كه ایرانیان باستان از آنجا كه این چشمه كنار پرستشگاه «آناهیتا»
بوده ،به آن چشمه سورنا میگفتند .بعدها نام این چشمه به چشمه «سورین» تغییر
یافت كه بهنظر میرسد این نام برگرفته از نام دودمانی بزرگ در دوره اشكانی و
ساسانی باشد .درنهایت هم با ورود اسالم به ایران و بهدلیل ارادت ایرانیها به امام اول
شیعیان ،این محدوده به چشمهعلی معروف شد .هرچند كه امروز در گویش محلی
به آن «چشملی» گفته میشود.

ثبت ملی در سال 1313

منشأ شكلگیری شهرری
اگر میخواهید محوطه تاریخی چشمهعلی را كه گفته میشود منشأ
شكلگیری تمدن در شهرری است ،از نزدیك ببینید ،میتوانید در یك
فرصت مناسب خودتان را به شهرری ،خیابان شهیدغیوری ،خیابان 22بهمن
برسانید .چشمهعلی كه در تابستانها به محلی برای آببازی بچهها تبدیل
میشود ،جاذبههای بسیار زیبایی دارد كه همانطور كه پیش از این گفته شد،
دژ تاریخی و سنگنگاره فتحعلیشاه قاجار از آن جمله است .اگر گذرتان
به این محوطه تاریخی افتاد ،حتما سری هم به كوچههای پلكانی پشت
كوهسنگی بزنید و از دیدن مناظر بكر محوطه چشمهعلی لذت ببرید.

و اما بشــنوید درباره ثبت ملــی این محوطه
باستانی ارزشــمند كه نهتنها برای مردمان
شهرری و ســاكنان تهران و حتی ایرانیها،
بلكه برای باستانشناسان سراسر دنیا دارای
اهمیت اســت .این بنای تاریخی و كهن در
25فروردینماه سال 1313با شماره 202در
فهرســت آثار ملی ایران به ثبت رسید .امروز
هم با ســاخت پارك و فضای سبز در اطراف
مجموعه ،این محوطه تاریخی به یك مجموعه
تفریحی گردشگری هم تبدیل شده كه بازدید
از آن برای همه شهروندان امكانپذیر است.

پنجشنبه

سفارت خانه

 18دی 1399
شماره 107

گفتوگو با هنرمند ژاپنی كه به زبان فارسی خوشنویسی
میكند و آن را در كشورش آموزش میدهد

فارسی ،زبان دوم

هیساكو تسونودا متولد سال 1335شمسی است ،در دوران
دانشجویی در قدیمیترین دانشگاه خصوصی ژاپن یعنی
دانشگاه واسدا در رشته تاریخ مشرقزمین تحصیل كرده
اســت .حتما همانقدر كه الفبای زبان ژاپنی به چشم ما
فارسیزبانها غریب است و از آن سر درنمیآوریم ،دیدن
خط فارسی هم برای ژاپنیها تجربه ناآشنایی است .تسونودا
هرچند با زبان و خط فارسی آشــنا بوده ،اما خوشنویسی
ایرانی هنری بوده كه برایش تازگی داشته است .تسونودا در
خاطراتش میگوید زمانی كه نمیدانسته چطور باید قلم نی
بتراشد ،در نامهای از استاد خود درباره این موضوع میپرسد،
مدتی بعد ،یك بسته بهدســت او میرسد ،بستهای حاوی
چند قلم نی تراشیدهشده كه استادش برایش فرستاده ،او
میگوید«:متأسفانه همه قلمها در راه شكسته بودند .اما این
نشان داد كه چقدر ایرانیها مهربان هستند و این به یكی
از خاطرات شیرین من تبدیل شد» .آنطور كه این هنرمند
میگوید ،قلم نی و لیقه هم در ژاپن وجود ندارد ،به همین
دلیل گاهی كه دوستانش از ژاپن به ایران مسافرت میكنند،
از آنها درخواست میكند برایش وسایل خوشنویسی بخرند.
او میگوید« :البته در ژاپن قلم بامبو وجود دارد و میتوان از
آن استفاده كرد ،مركب ژاپنی هم اگر چه با مركب ایرانی تا
حدودی فرق دارد اما جنس خوبــی دارد و به همین دلیل
معموال در كالس از آن استفاده میكنم ،به جای لیقه هم از
پنبه و اسفنج استفاده میكنم».

از توكیو تا تهران
با خط فارسی

هنر هر شكلی كه داشته باشــد ،توجه یك هنردوست واقعی را بهخود جلب
میكند تا آنجا كه ســراغ یادگیری هنری میرود كه برای مردم كشــورش
ناآشناست .این اتفاقی است كه برای هیساكو تسونودا ،بانوی هنرمند ژاپنی
افتاده است .او كه به تاریخ مشرقزمین عالقه داشته و در این رشته تحصیل
نیلوفرذوالفقاری كرده ،زبان فارســی را بهعنوان زبان دوم خود انتخاب كرده و این انتخاب،
سالها بعد او را به طرف هنر خوشنویسی به زبان فارسی هدایت كرده است.
با این هنرمند 63ساله ژاپنی كه به زبان فارسی ،اشــعار ایرانی و هنر خوشنویسی عالقه دارد و با
همكاری رایزن فرهنگی ایران در ژاپن ،برای هموطنانش كالس آموزش زبان فارسی برگزار میكند،
گفتوگو كردهایم.
چطور زبان فارسی را یاد گرفتید؟
40ســال پیش ،وقتی در رشته تاریخ مشــرق زمین درس
میخواندم ،زبان فارسی را بهعنوان زبان دوم برای یادگیری
انتخاب كردم .بعد از پایان دانشــگاه ،عالقهام باعث شد نزد
آقای كیمینوری ناكامورا كه «بوفكــور» صادق هدایت را
به ژاپنی ترجمه كرده ،یادگیری زبان فارسی را ادامه دهم.
بهمدت 8سال ،هفتهای یكبار آموزش میدیدم تا خواندن
و نوشتن را یاد بگیرم.
چه اتفاقی افتاد كه با خوشنویســی ایران
آشنا شدید؟
یك روز اســتادم به من كتاب «راهنمای هنر»را نشان داد
كه در آن درباره خط خوشنویســی ،آن هم به نســتعلیق
زیبا ،نوشته شده بود .واقعاً متعجب شــدم ،چون آن زمان
نمیدانســتم كه در ایران هم مانند ژاپن هنر خوشنویسی
وجــود دارد .البته االن هــم اكثر ژاپنیها ایــن موضوع را
نمیدانند! بــه همینخاطر ،برگزاری نمایشــگاه و كارگاه
خوشنویســی خیلی مهم اســت .در ژاپن حتی یك كتاب
خوشنویسی فارسی موجود نبود و من كه آن زمان 31سال
داشــتم ،بهصورت مكاتبهای با انجمن خوشنویسان ایران
طی یك سال و نیم ،خوشنویسی را از استاد حسن سخاوت
یاد گرفتم.
هنر خوشنویسی را چگونه ادامه دادید؟
حدود 30سال است كه سراغ خوشنویسی ایرانی رفتهام و
در سفر به ایران در سال 1991بهمدت 3سال در تهران ،در
انجمن خوشنویسان ایران نزد مرحوم استاد حسن سخاوت
و استاد حمید غبرانژاد تعلیم خط دیدهام .بعد از بازگشت به
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ژاپن ،از سال 1994تاكنون به تدریس زبان فارسی و آموزش
خوشنویسی مشــغولم و از ســال 2006هر سال نمایشگاه
خوشنویسی برگزار میكنم .با همراهی رایزنی فرهنگی ایران
در ژاپن ،زبان فارســی و خوشنویسی تدریس میكنم و اگر
ممكن باشد از این به بعد هم میخواهم با همكاری رایزنی،
فعالیتهای خودم را ادامه دهم تا فرهنگ و هنر قشنگ ایران

چقدر با انواع خطوط خوشنویسی فارسی آشنایی دارید؟

را به مردم ژاپن معرفی كنم.
بهنظر شما چه شباهتهایی بین ادبیات و
زبان ژاپنی و فارسی وجود دارد؟
من در نخســتین جلســه كالس نوآموز زبان فارســی ،به
فارسیآموزان ژاپنی میگویم وقتی میخواهیم جمله ساده
را یعنی جملهای كه در آن تنها یك فعل بهكار رفته اســت،
به فارســی بیان كنیم ،قرار دادن واژگان در جمله شبیه به
زبان ژاپنی است .معموال در نخستین جلسه ،جمله «سالم،
خوشبختم ،من هیساكو هستم» را به آنها یاد میدهم .بعد
برایشان توضیح میدهم كه اگر كلمههای فارسی را یكی یكی
مثل ژاپنی بگوییم ،میتوانیم فارسی حرف بزنیم .در ژاپنی و
فارسی ،اول جمله فاعل و در آخر آن فعل میآید ،پس خیلی
آسان است .وقتی این نكات را میگویم ،نوآموزان خوشحال
و خیالشان راحت میشود و بیشــتر یاد میگیرند .در زبان
ژاپنی ،صرف كردن فعل و صورتهای ششگانه فعلی وجود
ندارد .بعضی فارســیآموزان نوآموز كه تمرین كمی دارند،
بعضی جملهها را اشتباه میگویند .شباهتها وجود دارد اما
تفاوتهای بین دو زبان هم زیاد هستند .اما زبان فقط یك
وسیله برای نشان دادن افكار ،احساسات و فرهنگ است .مهم
این است كه من میتوانم درك كنم نویسنده چه میگوید.
بهنظرم برای ژاپنیها ،درك كردن فارسی و احساس كردن
افكار مردم ایران سخت نیست ،چون فرهنگهای دو كشور
به هم نزدیك هستند.
بیشــتر به خواندن چــه كتابهایی از
زبان فارســی عالقه دارید؟نویسنده ایرانی
موردعالقه شما كیست؟

خط به خط هنر و ظرافت با خوشنویسی ایرانی

موقعی كه فارســی یاد میگرفتم ،آثار جمالزاده و صادق
هدایــت را میخواندم ،چون اســتادم متخصــص ادبیات
معاصر بود .وقتی در تهران تمرین خوشنویســی میكردم،
كتابهای مربوط به خوشنویسی را جمعآوری كردم .از بین
آنها2 ،كتاب برایم جالب بود ،یكی «تعلیم خط» و دیگری
«اطلسخط» هر دو از اســتاد حبیــباهلل فضایلی ،خطاط
مشهور است .این كتابها با قلم و دستخط ایشان نوشته شده
و برای من كه آن موقع تازه تمرین خوشنویســی را شروع
كرده بودم ،خواندن آنها خیلی ســخت بود .هنوز هم وقتی
الزم باشد ،بخشهایی از آنها را میخوانم .چند سالی است
كه به قصههای شفاهی ایران عالقهمند شدهام و ماهی یكبار
در یك گروه علمی شركت میكنم كه عالقهمندان قصههای
عامیانه كشورهای مختلف در آن دور هم مینشینند .همه
اعضای گروه ژاپنی هستند و داستانهای كشورهای مختلف
را ترجمه و معرفی میكنند .هر 3یا 4سال هم كتابی از این
ترجمهها چاپ میشود .قصههای ایران خیلی شیرین است،
عبارتهایی مثل یكی بود یكی نبــود ،غیراز خدا هیچكس
نبود .رفتیم باال ماست بود ،قصه ما راست بود یا آمدیم پایین
دوغ بود ،قصه ما دروغ بود ،خیلی شیرین هستند.
واكنش ژاپنیهایی كه با فارســی آشنا
نیستند ،موقع دیدن خوشنویسیهای شما
چیست؟
بسیاری از مردم ژاپن هنوز نمیدانند در ایران خوشنویسی
وجود دارد ،بنابراین موقع دیدن خوشنویسیهایم میگویند
كه برای نخستین بار است این هنر را میبینند و برایشان مثل
نقاشی است .بهنظر آنها انگار از خوشنویسی فارسی ،موسیقی

شنیده میشود .سؤالهایی هم میپرســند ،مثل اینكه از
قلممو در خوشنویسی فارسی استفاده میشود یا مركب از چه
چیزهایی ساخته شده است؟ وقتی ژاپنیها در كارگاههای
همراه با نمایشگاه ،خوشنویسی با قلم نی را تجربه میكنند،
متوجه میشوند كه چه هنر زیبایی را شاهد هستند.
شما كدام شهرهای ایران را دیدهاید؟
تهران ،شــیراز ،اصفهان ،ارومیه و نایین را دیدهام .شمال و
جنوب ایران ،مشهد و قم و تبریز را دوست دارم ببینم .سفر
به دزفول را هم دوســت دارم تا ببینم قلمنی چطور ساخته
میشود؟ قزوین هم شهری است كه استاد میرعماد در آن
به دنیا آمد ،دوست دارم در شهرهای مختلف نمایشگاهی از
آثار خودم و شاگردانم برپا كنم و اگر این اتفاق بیفتد ،خیلی
خوشحال میشوم.
بزرگترین ویژگیاي كه از مردم ایران در
ذهن شما مانده چیست؟
ایرانیها خونگرم ،مهماننواز و بسیار مهربان هستند .مهربانی
ایرانیها را دوست دارم.
روزهای كرونایی را چطور میگذرانید؟
زندگی خودم خیلی عوض نشده است ،اما بهجای كالسهای
حضــوری ،كالسهای مجــازی برای فارســیآموزان برپا
میكنم .یكی از خوبیهای كالس مجازی این است كه من
كه در توكیو زندگی میكنم ،میتوانم با فارســیآموزانی از
سراسر ژاپن آشنا شوم .یكی از شاگردانم در استان هوكایدو
كه در شــمال ژاپن قرار دارد زندگی میكنــد و دیگری در
جنوبیترین استان كشورمان كه زادگاه خودم است .از این
آشنایی خیلی لذت میبرم.

همه ما فارسی مینویسیم و از همان كالس اول كه حروف الفبا را یاد گرفتهایم ،با این خط آشنا بودهایم ،اما با اینكه فارسی یكی از معدود زبانهای
قابل استفاده برای خوشنویسی است و زبانهای زیادی نیستند كه خط آنها خوشنویسی میشود ،خیلی از ما با خوشنویسی و انواع خطها آشنا
نیستیم .اگر میخواهید درباره خطهای خوشنویسی ایرانی بیشتر بدانید ،با بزرگترین هنرمندان آن و روشهای یادگیری این خطوط آشنا شوید،
این مطلب را بخوانید.

كتاب گردی
واقعا خبری نیست؟

در غرب خبری نیست
تازگیهــا چاپ جدیــدی از
رمان تحســین شده «در غرب
خبری نیســت» نوشته اریش
ماریا رمارك با ترجمه سیروس
تاجبخــش به چاپ رســیده.
این رمان را جــزو 100رمانی
میدانند كــه باید قبل از مرگ
خواند .در این كتــاب در واقع
ما روایتهایــی تكاندهنده از
جنــگ جهانی اول مشــاهده
میكنیــم؛ روایتهایــی كه
منشــأ آفرینــش رمانهــای
مطرح دیگری چــون «وداع با
اســلحه» شــده .كتاب درباره
جوانی اســت كه به واســطه
جبر اجتماعی ،ســرباز شده و
ناچار است به جبهههای نبرد
برود .او اصــ ً
ا درك نمیكند
چرا جنــگ میكنــد و برای
چهكسی میجنگد و اساساً چرا
او و اطرافیانش باید كشتهشوند.
همین عدمتعــادل و تالش او
برای غلبه بر ایــن عدمتعادل
اســت كه داســتان را به پیش
میبرد .در بخشی از این كتاب
میخوانیم«:امروز اگر روزهای
جوانی را بــه مــا برگردانند،
نمیدانیم چه كنیم .احســاس
مرموز و لطیفی كه از آن روزها
به جا مانده ،دیگر بیدار نخواهد
شد .چقدر آرزو داریم كه باز در
امواج خروشــان آن احساس
غرق شویم و چقدر آرزو داریم
كه آنها را به یاد آوریم و پرستش
كنیم ،اما چه فایده؟ این درست
مثل آن است كه آدم به عكس
رفیق مردهاش چشــم بدوزد.
این صورت و چشــم و گوش،
صورت و چشم و گوش اوست،
اما خود او كجاســت؟ نیست،
مرده است» .

چرا ما نه؟

تعلیق؛ خطی برای تندنویسی

خط تعلیق را شاید بتوان نخستین خط كامال ایرانی دانســت .این خط یكی از انواع خط
خوشنویسی ایرانی است كه در اواسط سده هفتم از تركیب و توسعه 2خط توقیع و رقاع و
تحتتأثیر خطوط ایرانی پیش از اسالم بهوجود آمد .در خط تعلیق هیچ یكنواختی به چشم
نمیخورد و تمام خطوط ،تودرتو متصل به هم نوشته میشوند .این خط دایرههای فراوان،
حروف مدور و قابلیت زیادی در ارائه تركیبهای متنوع دارد ،به همین دلیل میان خطاطانی
بیشتر رواج داشته كه از نظر سواد و آشنایی با هنر خوشنویسی در سطح باالیی قرار دارند.
این خط بیشتر مورد استفاده كاتبان دربارها و دیوانهای حكومتی بوده است و به همین
دلیل ،با گذر زمان كاربرد این خط كمرنگتر شده است .بهمدت 100سال ،خط تعلیق رواج
گستردهای داشت و یكی از پركاربردترین انواع خطوط خوشنویسی به شمار میرفت .اما
بعد از مدتی و با پیدایش خط نستعلیق و نستعلیق شكسته ،از رواج و كاربرد گسترده آن
كاسته شد .بعضی از منابع ،این خط را به خواجه تاج سلمانی اصفهانی نسبت میدهند .اما
در واقع او این خط را قانونمند كرد و بعدها برای آن قواعد و اصول بیشتری بهوجود آمد.
پیوسته نوشتن كلمات و كمتر جدا كردن قلم از كاغذ در این خط به سرعت خوشنویس
میافزود .به همین دلیل این خط بیشتر برای نوشتن نامهها و فرمانهای حكومتی كه نیاز
به تندنویسی داشته استفاده شده است.

نستعلیق؛ عروس خطوط اسالمی

شناختهشدهترین خطی كه از زبان فارسی معرفی شده ،نستعلیق است .از لحاظ اهمیت و فراوانی،
خط نستعلیق یكی از برترین خطهای ایرانی است كه استفاده قابل توجه از آن برای نخستین بار
در اوایل قرن نهم آغاز شد .نســتعلیق یكی از محبوبترین خطرسمهای ایرانی است و دلیل این
محبوبیت تعادل ،توازن ،انعطاف و خوانش راحت این خط است .عالوه بر این ،یكی از ویژگیهای
بیبدیل این خط ،الهاماتی است كه از طبیعت به حروف و نقشهای نستعلیق وارد شده است .ابداع
خط نستعلیق به میرعلی تبریزی نسبت داده شده است .در داستانهای قدیمی آمده است كه شبی
میرعلی ،پرواز غازهای وحشی را در خواب دید و از حركات نرم بدن این پرندگان برای ابداع حركات
سیال نستعلیق الهام گرفت .شاید همین ویژگی منحصر به فرد است كه باعث شده نستعلیق یكی
از زیباترین انواع خطوط خوشنویسی محسوب شــود و لقب «عروس خطوط اسالمی» را بهخود
نسبت دهد .در سالهای اخیر ،توجه به خط نستعلیق افزایش یافته است و خوشنویسانی توانا در
این زمینه ظهور كردهاند .از هنرمندان خوشنویسی نستعلیق معاصر كه موجب رونق و ترویج این
نوع خط شدهاند ،میتوان از عمادالكتاب ،سیدحسین میرخانی ،سیدحسن میرخانی و علیاكبر
كاوه نام برد.

شكسته نستعلیق؛ خط آزاد و رها

یكی دیگر از انواع خطوط خوشنویســی ایرانی خط شكسته نستعلیق اســت كه با پیچشها و
حركتهای بسیار زیبایش شناخته میشود .زیبایی این خط هم بسیار چشمگیر است اما در كنار
این زیبایی ،مشخصه بارز آن رواننویسی و تندنویسی است .شكست ه نستعلیق از جدیدترین خطوط
خوشنویسی اسالمی و زیباترین و ســومین گونه از خوشنویسی ایرانی محسوب میشود .چون
بیشتر شكلهای آن از شكستن و رها كردن خط نستعلیق گرفته شده بود ،بهنام شكسته نستعلیق
معروف شده است .این خط را میتوان ایرانیترین خط از میان انواع خطوط خوشنویسی اسالمی
دانست .خط شكسته نســتعلیق از ابداعات ایرانیان بهحساب میآید كه در پیوند با خط تعلیق و
نستعلیق است .این خط در اوایل قرن یازدهم و آخر دوره صفویه بهدلیل نیاز مبرم به تندنویسی
بهوجود آمد .مهمترین استاد خوشنویســی این خط ،درویش عبدالمجید طالقانی در نیمه دوم
قرن 12بود .ابداع و استخراج شكسته نستعلیق را از نســتعلیق در اوایل قرن یازدهم به مرتضی
قلیخان شاملو و برخی نیز به محمد شفیع هروی نسبت دادهاند .شكسته نستعلیق برای یك مدت
كوتاه دچار ركود شد ،اما دوباره این خط مورد توجه خوشنویسان واقع شده است .حروف و كلمات
در این نوع خط خوشنویسی شكلهای متنوع و زیبایی دارند .حركت در خط شكسته نستعلیق
از نستعلیق آزادتر است .این نوع خوشنویسی در نقاشیخط و گرافیك هم كاربرد وسیعی دارد.

كوفی؛ خطی به قدمت اسالم

ثلث و نسخ

خط ثلث یكی از انواع خطوط خوشنویسی است كه دارای ساختاری ایســتا و موقر است .از این خط بیشتر در
تزئین كتابها و كتیبهها استفاده شده است .خط ثلث در ایران برای نوشتن عنوان سورههای قرآن كریم ،پشت
جلدنویسی ،سرلوحهها و بهخصوص در كتیبهها و كاشیكاریها بهكار رفته است و استفاده از آن هنوز نیز رایج
اســت .بعد از رواج خط محقق و ریحان بین مردم ،خط ثلث ریحانی از خط ریحان استخراج شد و برای آن نیز
قواعدی قرار داده شد .خط نسخ هم برای نخستین بار در اواخر قرن دوم هجری رایج شد ولی تا اواخر قرن سوم
هجری چندان متداول نبود .سابقه این خط به خط كوفی و به صدر اسالم برمیگردد .در واقع ،ابنمقله خط كوفی
را تكمیل كرده و قانونمند ساخت و برای تكمیل كردن نواقص و اشكاالت خط كوفی و اضافه كردن اعراب و حركات
و آواها نسخ را ابداع كرد .خط نسخ انواع بسیار گوناگونی دارد و از جمله آنها میتوان از نسخ قدیم (نسخ حجازی)،
نسخ الفضاح ،نسخ عثمانی ،نسخ ایرانی(نسخ نیریزی) ،نسخ بغدادی (جدید) ،نسخ الحدیث و نسخ چاپی نام برد.
یكی از برترین چهرهها در زمینه نسخ نویسی میرزا احمد نیریزی در دوره صفویه است كه او را همپایه میرعماد در
خط نستعلیق میدانند .عالوه بر این ،شیوه نسخ او را «نسخ فارسی» یا «نسخ نیریزی» مینامند.

دلیل انتخاب نام كوفی برای این خط این است كه خط كوفی منسوب به شهر كوفه است و گفته
میشود كه در آنجا شكل گرفته است .نخستین نسخههای قرآن با این خط نوشته شده است ،برای
همین میتوان گفت همزمان با ظهور اسالم ،خط كوفی هم شكل گرفت و قرآن با خط كوفی نوشته
شد .خط كوفی بیشتر شامل خطوط مستقیم و زاویهدار است و كمتر انحنا یا دور در آن به چشم
میخورد .اغلب شیوههای نگارش خط كوفی با حركتهای عمودی و افقی ممتد و بلندی همراه
است .در سدههای اولیه ظهور اسالم و در پی نیاز به داشتن خطی زیبا و تمیز كه بتوان آن را بدون
غلط خواند ،خط كوفی مراحل تكامل خود را به سرعت طی كرد .اما از قرن سوم هجری به بعد با
فراگیر شدن خط نسخ و سایر انواع خط خوشنویسی ،بهتدریج كاربرد خط كوفی كمتر شد تا اینكه
پس از قرن پنجم هجری تقریبا كنار گذاشته شد و بیشتر كاربرد تزئینی و محدود یافت .بهطور كلی
شیوههای نگارش خط كوفی را میتوان به 2شاخه بزرگ مغربی و مشرقی تقسیم كرد .خط كوفی
مغربی براساس سرزمینی كه در آن رواج داشته به دستههای قروانی ،تونسی ،جزایری و سودانی
تقسیم میشود .خط كوفی مشرقی نیز به 3دسته اصیل عربی ،ایرانی و مختلط قابل تقسیم است.

تافتههای جدابافته
همه ماجرای پیشرفت و توسعه
فردی و ادبیات موفــق با این
سؤال ساده شروع میشود كه
چرا دیگری موفق میشــود و
ما موفق نمیشــویم؟ پاســخ
به این ســؤال ،باعــث ایجاد
نكتهها و فرمولهایی میشود
كه از آن تحت عنــوان ادبیات
موفقیت یادمیكنند .در كتاب
«تافتههــای جدابافته» هم با
چنین نكتهای روبهرو هستیم
كه چرا بعضی از نوابغ تبدیل به
نوابغ شدهاند .این همان اصلی
است كه نیچه هم به آن اشاراتی
داشته است؛ اینكه مردم معموالً
نوابــغ را اســطوره میكنند و
بدینترتیب خودشان را راحت
میكنند كه اینها از اول چنین
بودهاند درحالیكــه فراموش
میكنند كه هر نابغهای ،تبدیل
به نابغه شــده اســت .كتاب را
ملكوم گلدول نگاشــته است.
كتاب در ســال 2008نگارش
یافته و همانطور كــه از نام آن
پیداست ،نویسنده سعی كرده
از مثا لهای واقعی اســتفاده
كرده و رفتارهایی را كه در این
افراد منجر به موفقیتشــان
شــده ،بررســی كند؛ افرادی
چون استیو جابز ،بیل گیتس
و بیتلها و دیگــران .كتاب در
10فصل نگاشــته شده است
كه در هر یــك ،نكته و فرمولی
موردبررسی قرارمیگیرد .شما
هم اگر عالقــه دارید كه از این
نكتهها بیشتر بدانید ،میتوانید
ناخنكی به این كتــاب بزنید؛
شاید كه به كارتان آمد.

فیلمگردی
از مفتح-طالقانی

سریال روزهای ابدی
این روزها بعد از پایان ســریال
«خانه امن» از شبكه اول سیما،
شاهد پخش ســریال «روزهای
ابدی» هم هستیم كه در میانه
بخشهــای آخــر خانــه امن،
آنونس این ســریال هم پخش
میشد .هر ســال در این روزها،
پخش ســریا لهایی با موضوع
انقالب اسالمی و پیروزی انقالب
و شكســت رژیم پهلوی پخش
میشــود و روزهای ابــدی نیز
مجموعهای با همیــن رویكرد
و بهانه اســت .این ســریال را
جواد شــمقدری نویسندگی و
كارگردانی كرده است .سازندگان
ســعی كردهانــد كــه در این
مجموعه ،تا میتوانند استنادهای
تاریخی را رعایت كنند كه اثری
واقعگرایانه و باورپذیر را تحویل
مخاطب بدهند .در این مجموعه
روی نقش حضور آمریكاییها و
جاسوســی آنها در ایران و ...نیز
تمركز شدهاســت .این سریال
قراراســت كه در 3فصل پخش
شود كه حاال شاهد پخش فصل
اول آن هستیم؛ كه از زمان پیش
از انقالب شروع شده و تا تسخیر
سفارت آمریكا در ایران كه به النه
جاسوســی معروف است ،ادامه
مییابد .در این سریال بازیگرانی
چون امین اســكندریان ،كیمیا
اكرمــی ،احمد نجفــی ،حمید
گودرزی ،رحیم نوروزی ،علیرام
نورایی ،شهره لرستانی و ...ایفای
نقش كردهاند .در واقع ســریال
بستری اســت برای پاسخگویی
به چرایی نامیده شدن سفارت
آمریكا با عنوان النه جاسوسی؛
تا در نهایــت بیننده خود به این
پاسخ برسد.
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سرآشپز شعردوست این هفته دستور
تهیه  3كیك خاص را آموزش میدهد

تجربه طعم
ك خانگی
كی 

ی تر
شیرین 
اغلب افراد برای تهیه شیرینی
و كیك ،سراغ نوع خشك آن
میروند و كمتر شیرینیتر در
خانه تهیه میكنند .شاید هم
تصور میكنند تهیه آن سخت
است اما بد نیســت بدانید كه
درســتكردن شــیرینی تر
در خانه بســیار آســان است.
شــیرینیتر از انــواع كیك
اســفنجی اســت و بهراحتی
میتوانید آن را در خانه تهیه
كنید.

سحر  غفوری

پخت كیك و شیرینی ،یكی از جذابترین سرگرمیهای روزهای
تعطیل و اوقاتی كه وقت اضافه دارید ،است اما برای این كار باید
با فوت و فن تهیه آن آشنا شوید .این هفته مهتاب اینانلو ،آشپز
خوشذوق قرار است ما را با تهیه 3كیك خاص و خوشمزه آشنا
كند .جالب است بدانید که این بانوی ۳۲ساله حافظ دیوان حافظ
است و با وجود تحصیل در رشــته ادبیاتفارسی و دلبستگی
به شعر و شــعرایی همچون حافظ ،راهش را به سمت آشپزی
كج كردهاست .اینانلو بهصورت تجربی مهارتهای آشپزی را
آموخته است و بدون استاد و مربی و با كسب تجارب شخصی و
آزمون و خطاهای انفرادی ،در مسیر آشپزی قدم برداشته است.
او در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به آموزش تهیه انواع
شیرینیجات و غذاها پرداخته اســت و در ادامه دستور پخت
شیرینیهای خوشمزه را به ما آموزش میدهد.

مواد الزم
آرد ۱۲۰ :گرم (سه چهارم لیوان)
پودرقند۱۲۰ :گرم (سهچهارم لیوان)
تخم مرغ۴ :عدد
نشاسته ذرت :یك قاشق پر غذاخوری

بكینگ پودر :نصف قاشق چایخوری
وانیل :یك چهارم قاشق چایخوری
آبجوش ۲ :قاشق غذاخوری

طرز تهیه :ابتدا زرده و ســفیده را از هم
طرز تهیه جدا كنید .ســفیده را با همزن تا جایی
بزنید كه وقتی ظــرف را برمیگردانید،
نریزد .ســپس در داخل یخچال بگذارید تا آب نیندازد .حاال
پودر قند را روی زردهها الككــرده و وانیل را اضافه كنید و با
همزن  ۷تا  ۸دقیقه با دور تند بزنید .حین كار  ۲قاشق آبجوش و
یك قاشق غذاخوری عسل اضافه كنید .سپس سفیدها را روی
زردهها ریخته و با لیسك در یك جهت و بهصورت دورانی هم
بزنید تا پف سفیده نخوابد .حاال یك قاشق غذاخوری از آرد را
كم كرده و به همان مقدار ،نشاســته ذرت به آرد اضافه كنید.
بكینگپودر را نیز در این مرحله به آرد اضافه كنید .در ۵مرحله
آرد را به مواد اضافه کنید و آرام و دورانی و در یك جهت هم
بزنید .كف و دیواره قالــب ۲۵در ۳۵را چرب كنید و كف آن را
كاغذ روغنی بیندازید .مــواد را داخل قالب بریزیــد .فر را از
قبل گرم کرده و با دمای  ۲۲۰درجه حرارت قرار دهید .حین
پخت چندبار تست كرده تا متوجه شوید آماده است یا نه و اگر
آماده بود ،بالفاصله سینی برعكسی را روی قالب قرار دهید تا
خشك نشود و بهمدت نیم ســاعت اجازه بدهید تا استراحت
كرده و خنك شود .سپس روی آن پودر قند الك كنید وکیک
را برگردانده و خیلی آهســته كاغذ روغنی را از آن جدا كنید.
حاال یك الیه خامه فرمگرفته قنادی را روی کیک اضافه كنید.
همچنین میتوانید با رنگ دلخواهتان خامه را زیباتر كرده و با
ماسوره مورد نظرتان روی شیرینی تزئین كنید.

كیكخیسشكالتی
كیك خیس شكالتی از كیكهای بسیار خوشمزه و محبوب است كه طرفداران
زیادی دارد .كیك خیس شكالتی بافتی بســیار نرم و منسجم دارد و تهیه كیك
شكالتی نیز ســاده اســت و بهراحتی میتوانید در خانه كیك شكالتی خیس را
درست كنید .در ادامه با طرز تهیه كیك خیس شكالتی خانگی آشنا میشوید.

مواد الزم
آرد و شكر (هركدام) ۲ :لیوان
تخم مرغ ۴ :عدد كوچك
شیر ۲ :لیوان سر خالی
پودر كاكائو ۴ :قاشق غذاخوری
روغن :یك لیوان
وانیل :یک قاشق چایخوری
بكینگ پودر ۲ :قاشق مرباخوری

ابتدا سس شكالتی را آماده كنید .شكر و شیر را در یك ظرف
طرز تهیه گود بریزید .نصف روغن را اضافه كنید و پودر كاكائو را افزوده
و یك دقیقه هم بزنید .حاال یك لیــوان از مواد را بردارید و
كنار بگذارید .در ادامه تخممرغها را در كاسهای شكسته و وانیل را اضافه كنید و
بهمدت  ۸دقیقه با همزن بزنید تا خوب پف كرده و كشدار و كرمی رنگ شود .حاال
سس شكالتی كه درســت كرده بودید را اضافه كنید و با همزن خیلی كم در حد
مخلوطشدن ۱۵ثانیه هم زده و بقیه روغن را هم اضافه كنید .سپس بكینگپودر را
با آرد مخلوط و در ۲مرحله روی مواد الك كرده و هر بار با لیسك بهصورت دورانی
و در یك جهت هم بزنید تا آرد با مواد مخلوط شــود .سپس قالب مورد نظرتان را
با كمی روغن چرب كنید و كاغذ روغنی بیندازید .حاال مواد را داخل قالب بریزید

تا یكدست شود .در فر از قبل گرمشــده با دمای ۱۸۰درجه سانتیگراد بهمدت
۴۵دقیقه تا یك ساعت قرار دهید .حین پخت ،ســس شكالتی را كه نگه داشته
بودید ،گرم كنید و بگذارید شكر بهخوبی در آن حل شود و شروع به جوشیدن كند؛
در این مرحله شعله را خاموش كنید تا موادتان كمی خنك شود .كیك كه پخته
شد ،بالفاصله سطح آن را با خالل دندان سوراخسوراخ كنید و نصف سس شكالت
را با قاشــق روی كیك بریزید .حاال كیك را برگردانید و طرف دیگر را نیز سوراخ
كرده و از سس ،روی آن پخش كنید .سپس به فرم دلخواه برش بزنید و با خالل
پسته و بادام یا كنجد و پودر نارگیل یا چیپسهای رنگی شكالتی تزئین كنید.
نكته سرآشپز :سس شــكالت را بالفاصله بعد از بیرونآوردن از فر روی كیك
بریزید تا جذب كیك شود.

كیك شربتی
كیك شربتی از آن كیكهای ساده و خوشمزه با بافتی نرم و
لذیذ است كه كمتر كسی دست رد به سینه آن میزند .گرچه
اصول درستكردن كیك شربتی تقریبا در همه شهرها یكی
است اما كیك شربتی مشهور به شیرازی و قزوینی هم داریم.
در ادامه با یك نوع كیك شربتی نسبتا ساده آشنا شوید.

مواد الزم
آرد سفید ۲ :لیوان
تخم مرغ ۴ :عدد
ماست شیرین :یك لیوان
شكر :یك لیوان
بكینگ پودر ۲ :قاشق چایخوری
هل :یكچهارم قاشق چایخوری
روغن مایع :یك لیوان
مواد الزم برای شربت:
شكر :نصف لیوان
آب :نصف لیوان
گالب :یكچهارم لیوان
زعفران ساییده شده :نصف قاشق چایخوری
پودر نارگیل و پودر پسته :به میزان الزم

شكر و روغن را با همزن حدود  ۳دقیقه
طرز تهیه با دور تند بزنید .ســپس تخممرغها را
اضافه كرده و هر بار یك دقیقه با همزن
بزنید .در ادامه ماست و هل را اضافه كرده و بهمدت یك دقیقه
هم بزنید .بكینگپودر را به آرد اضافه و در ۳مرحله روی مواد
الك كرده و خوب هم بزنید .كف و دیواره قالب  ۲۰در  ۳۰را چرب
كرده و كاغذ روغنی بیندازید .سپس مواد را بهصورت یكدست
در قالب بریزید و در فر از قبل گرمشده با  ۱۸۰درجه حرارت قرار
دهید .بعد از گذشت نیمساعت مواد را چك كرده تا ببینید آماده
اســت یا خیر .درصورت عالقه برای طالییشدن روی كیك،
گریل را روشن كرده و بگذارید  ۳۰ثانیه تا یك دقیقه روی مواد
نیز طالیی شود .پس از آمادهشدن ،كیك را از فر خارج كرده و
بگذارید كامال خنك شود .برای تهیه شربت ،آب ،شكر و زعفران
را روی حرارت خیلی كم حدود ۱۰دقیقه قرار دهید تا شــكر
كامل حل شود ولی دقت كنید كه مواد نباید بیش از حد غلیظ
باشد .سپس گالب و هل را اضافه كرده و از روی شعله بردارید و
اجازه دهید خنك شود .حاال كیك سرد شده را به روش دلخواه
برش بزنید .سپس شربت را با قاشق روی كیك بریزید و برای
تزئین از پودر نارگیل و پودرپسته استفاده كنید.

هابیتهای همیشگی

معرفی   6اپلیكیشن آموزش آشپزی

مجازی سرآشپز شوید

حتی قبل از اینكه ویروس كرونا بسیاری را به ســوی فضای مجازی و نصب اپلیكیشنهای
مختلف سوق دهد ،آشپزی مجازی برای خودش طرفداران بسیاری داشت .حاال هم كه برای
در امانماندن از كرونا باید بیشتر در خانه بمانیم و كمتر از بیرون غذا سفارش دهیم ،پس چه
بهتر كه آشپزی را كمی حرفهای بیاموزیم .حتی اگر تا حاال یك املت ساده هم نپخته باشید،

اپلیكیشن تاندوری
اپلیكیشن پاپیون

اگر عاشق تهیه غذاهای ایرانی هستید ،پیشنهاد میكنیم روی این اپلیكیشن فارسیزبان و جدید كه لذت
آشپزی نام دارد بیشتر حساب كنید .در این برنامه كه كامال رایگان است ،شما میتوانید از پختوپز انواع
غذاهای مورد عالقهتان لذت ببرید .از مزایای خوب این اپلیكیشن دستهبندی غذاهای ایرانی و خارجی و
تمركز جدی آن بر آموزش غذاهای ایرانی است .لذت آشپزی ،همواره غذاهای جدید را به فهرست غذاهای
دردسترس برای شما اضافه میكند و شما میتوانید دستور پخت انواع غذاهای ایرانی ،غیرایرانی ،دسر،
پیشغذا و ...را مشاهده كرده و درصورت تمایل آنها را به فهرست عالقهمندیهای خود اضافه كنید .نرمافزار
پیشرو ،یكی از بهترین اپلیكیشنها با دستهبندی بسیار دقیق در زمینه نرمافزارهای رایگان آموزش آشپزی
است .این نرمافزار بهصورت آنالین ،دستور پخت جدیدترین غذاهای اضافهشده را دریافت میكند و از اینرو
برای استفاده از آن احتیاج به ارتباط اینترنتی دارید.

اپلیكیشن لذت آشپزی

اپلیكیشن كوكپد

سرآشپز پاپیون هم مانند تاندوری ،یك شبكه اجتماعی جامع در حوزه آشپزی است .شما در این برنامه
میتوانید به دستور غذا دسترسی داشته باشید ،با روشهای پختی كه دیگران دارند آشنا شده و به آنها امتیاز
دهید ،مراحل تهیه غذا را مرحله به مرحله و بهصورت تصویری مشاهده كنید و نظر خود را برای هر طرز تهیه
ثبت كنید .مزیت جالب این برنامه اما آنجاست كه شما میتوانید تعیین كنید كه برای چند نفر میخواهید
غذا تهیه كنید و برنامه به تناسب تعداد نفرات ،میزان مواد الزم را كاهش یا افزایش میدهد .همچنین در مورد
هركدام از غذاها از یك سیستم درجهبندی برای نمایش سختی و آسانی تهیه آن غذا استفاده شده است.
همچنین امكان آپلود و به اشتراكگذاری نتیجه كار خود از تهیه غذا را در این برنامه دارید .عالوه براین در
پایین صفحه اصلی برنامه با گزینهای به نام مقاالت روبهرو میشوید كه میتوانید آخرین مقاالت مربوط به
حوزه سالمت و تغذیه را مطالعه كنید.

كوكپد ،بزرگترین اپلیكیشن انتشار دستور پخت غذا در دنیاست و تقریبا در همه كشورها كاربر دارد .این
برنامه را عالوه بر زبان فارسی به بیش از ۲۰زبان زنده دیگر ازجمله انگلیسی ،فرانسه ،اسپانیایی ،عربی ،روسی،
یونانی ،ایتالیایی ،مجاری ،اندونزیایی ،ژاپنی و ...میتوانید در اختیار داشته باشید .در همان صفحه اصلی برنامه
میتوانید آخرین كارهای دوستان و یا كسانی كه دنبالشان میكنید را ببینید .در كوكپد میتوانید نظرات
خود را بههمراه تصویر غذا و حتی اضافهكردن آن دستور پختی كه استفاده كردهاید منتشر كنید .در اینجا
عالوه بر امكان جستوجوی متنی ،جستوجوی صوتی نیز وجود دارد .همچنین از دیگر مزایای كوكپد،
قابلیت چت دو نفره و ایجاد گروههای دوستی است كه كاربرد كوكپد را جذابتر میكند .كوكپد البته فقط
یك برنامه آموزشی برای آنهایی كه میخواهند یاد بگیرند ،نیست .كوكپد هم در حقیقت یك شبكه اجتماعی
مجازی و بهلحاظ ظاهری تا حد زیادی شبیه به اینستاگرام است.

یكی از جذابیتهای اپلیكیشن لبخند آموزش همراه با تصاویر آشپزی است كه با استفاده از امكانات تصویری
حس عملیبودن كار را بهتر منتقل میكند .این برنامه برای آموزش تصویری پخت انواع غذاها ،دسر،
شیرینی ،سوپها و  ...استفاده میشود .در منوی اصلی با كشیدن از باال به پایین صفحه  ۳دستهبندی اساسی را
میبینید :غذاهای اصلی ،غذاهای مكمل و شیرینیها كه در هر بخش تعداد زیادی از انواع مربوط به آن دسته
وجود دارد .در این برنامه برای دسترسی به غذاهای جدید باید به اینترنت متصل باشید .با انتخاب هر غذایی،
وارد بخش آموزش آن میشوید ،در این بخش اطالعاتی از قبیل زمان و مهارت الزم برای تهیه آن غذا ،میزان
كالری ،مواد الزم و آموزش تصویری تهیه به شما ارائه خواهد شد .البته همه غذاها آموزش مرحله به مرحله
ندارند ولی برای كاركرد بهتر اپلیكیشن اتصال به اینترنت تا حدی میتواند به یاری شما برسد .در قسمت
انتهایی هر غذا نیز بخشی برای یادداشتگذاری شخصی شما وجود دارد.

اپلیكیشن لبخند

تاندوری یك اپلیكیشن كامال ایرانی است .این برنامه فقط یك اپلیكیشن شامل فهرستی از دستور غذاها
نیست و عالوه بر فهرست غذاها ،میتوانید به آخرین اخبار حوزه آشپزی و ترفندهای خاص آشپزی و حتی
تاریخچه برخی غذاها دسترسی داشته باشید .هر دستور غذا هم بهصورت متنی و هم در قالب یك ویدئوی
آموزشی در دسترس شما قرار دارد .در واقع هم بهنظر میرسد دیدن چگونگی تهیه یك غذا بهتر و آموزندهتر
از خواندن دستور متنی باشد .در این شبكه اجتماعی میتوانید در مورد هركدام از غذاها كه سؤالی دارید
بپرسید و منتظر پاسخگویی دیگر كاربران باشید .در این برنامه ،آشپزهای مختلفی حضور دارند كه هركدام به
ثبت دستور غذاهای خود میپردازند و شما میتوانید اینستاگرام آنها و اخبارشان را دنبال كنید .یك بخش
كاربردی این اپلیكیشن آنجاست كه شما میتوانید در آن فهرست آنچه در یخچالتان از مواد غذایی دارید را
وارد كنید و دستور غذاهایی كه میتوان با آن تهیه كرد را دریافت كنید.

راههای یادگرفتن آشپزی بسیارند .كتاب آشپزی یك گزینه كمكرسان است اما در این ایام كه
همهچیز به سمت دیجیتالشدن پیش میرود ،شما گزینه سادهتر یعنی بهترین اپلیكیشنهای
آموزش آشپزی را نیز در دسترس دارید .با ما همراه باشید تا با تعدادی از این اپلیكیشنهای
فارسیزبان آشنا شوید.

اپلیكیشن مزه ،یكی از سادهترین اپلیكیشنهای آموزش آشپزی است .در این برنامه نه قرار است پروفایل
كاربری ویژه خودتان داشته باشید نه یك شبكه اجتماعی است .در مزه فقط دستور غذاها را داریم .در
۴دستهبندی كلی سعیشده تا آنچه در خوشمزهكردن غذا به شما كمك میكند معرفی شود؛ ادویهها ،سسها،
چیپسها و آجیلها .درحقیقت مزه ،عالوه بر آموزش آشپزی ،تمركز خود را بر آموزش استفاده كاربردی از موارد
مذكور در غذاهای مختلف گذاشته است .بهعالوه پیش از شروع پخت هر غذا فهرستی از مواد الزم برای تهیه غذا
وجود دارد .از دیگر امكانات مزه میتوان به فهرست عالقهمندیها ،قابلیت جستوجو و به اشتراكگذاری محتوا
اشاره كرد .خوراك نودل با مرغ و بادامزمینی ،تن با چیپس و پنیر چدار ،سس جامائیكایی ،بال اسپایسی و...
ازجمله مواردی هستند كه در این اپلیكیشن میتوان دستور پختشان را پیدا كرد .محتوای موجود در اپلیكیشن
نیز بهصورت آفالین كار میكند و جهت بارگذاری ،نیازی به دسترسی اینترنت ندارد.

اپلیكیشن مزه

سریال ارباب حلقهها
خبــر رســیده اســت كــه
فیلمبــرداری ســریال«ارباب
حلقهها» هم به پایان رسیده و
بهزودی شاهد پخش این سریال
هم خواهیم بود .این سریال هم
درســت مثل ســهگانه ارباب
حلقهها كــه از معروفترینها
و محبوبترینهــای دنیــای
سینماســت ،در نیوزیلنــد
فیلمبرداری شــده است .البته
مثل اینكه ســازندگان این اثر
نیز قصد دارند برایش فصلهای
مختلــف را درنظــر بگیرند و
هماكنون فصل اول آن به پایان
رســیده است .این ســریال به
سفارش آمازون تیوی ساخته
شده اســت .فیلمبرداری این
ســریال از ابتدای سال2020
شروع شده بود كه البته كرونا
باعث شــد تا همهچیز متوقف
شــود اما گــروه فیلمبرداری
سپتامبر به محل فیلمبرداری
بازگشته و كار را دوباره شروع
كردنــد .حاال هم كــه جیای
بایونا ،كارگردان اسپانیایی این
ســریال خبر داده كه همهچیز
تمامشده اســت و باید منتظر
پخش آن ماند .از این كارگردان
فیلمهایی چون «غیرممكن»
و «یــك هیوال صــدا میزند»
را دیدهایــم .گفتنی اســت كه
كارگــردان فیلمهــای ارباب
حلقههــا پیتر جســكون بوده
كــه مجموعا 3فیلم را شــامل
میشود كه در سالهای 2001تا
2003ساخته شده و نزدیك به
3میلیارد دالر هم فروش نصیب
این تهیهكننده كرد.

پنجشنبه

تماشا خانه
گفتوگو با افسانه بایگان ،بازیگر سینما و تلویزیون
به بهانه هنرنماییاش در سریال باخانمان

دورافتاده 
ايم
از فرهنگ ايرانی

«بازگشت ستاره سینمای دهه ۶۰به تلویزیون با یك فیلم كمدی» خبری بود كه
در این روزهای پراسترس بسیاری را خوشحال كرد .این ستاره كسی جز «افسانه
بایگان» نبود؛ كسی كه در دهه 60و نیمهنخست دهه 70پركارترین بازیگر زن
ســینمای ایران بود .گرچه فعالیت هنری خود را از دوران نوجوانی با حضور در
النازعباسیان
یك فیلم كوتاه آغاز كرد اما با بازی در مجموعه تاریخی و ماندگار «سربداران»،
همكاری با كارگردانی صاحبســبك را تجربه كرد .پس از آن بود كه به سینما
راهیافت و برای بازی در فیلمهای «دو فیلم با یك بلیت» و «كافه ستاره» نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر
زن جشنواره فیلم فجر شده و در چهارمین دوره از این جشنواره ،برای بازی در فیلم «خواهران غریب»
دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول زن را دریافت كرد .او مدتی در سینما و تلویزیون كمكار شد و این
اواخر هم بسیار گزیده نقش میپذیرفت .حاال با یك نقش متفاوت در سریال «باخانمان» به خانههای مردم
برگشته تا حال مردم را خوب كند .با ما همراه باشید تا بخشهایی از گفتوگو با افسانه بایگان را بخوانیم.
چند شبی است كه سریال كمدی و جذاب
باخانمان از شــبكه  ۳سیما پخش میشود و
هنرنمایی شما در این ســریال جزو معدود
ژانرهای كمدی شماست؛ چرا كه در كارنامه
كاری شــما نقش جدی همیشه حرف اول را
میزند .از این تجربه كار كمدی و بازگشتتان
به تلویزیون بگویید؟
بهطور كلی هر وقــت فیلمنامهای میخوانم كه احســاس
میكنم كودك درونم را خوشحال كرده و در طول مدتی كه
در آن نقش هستم میتوانم از آن لذت ببرم ،آن را میپذیرم.
كارهای كمدی هم اگر این شــاخصه را داشــته و برای من
جذاب بودهانــد قبول كردهام .اینكه تعدادش كم اســت به
این دلیل اســت كه فیلمنامههای مناسب بیشتری در این
ژانر نخواندهام .ســریال باخانمان ساخته آقای نیكنژاد هم
برای من این شــاخصه را داشت؛ نقشــی كه تا االن در ژانر
كمدی بازی نكردهام و این نخســتین تجربه است .یكی از
چیزهایی كه من همیشه بهدنبال آن بودهام ،ریسك كردن و
حضور در چالش است و در واقع اینگونه احساس زنده بودن
و خوشــحالی میكنم .چون برای من نقــش ،قبل و بعد و
حاشیههایش اصال مهم نیست ،آن چیزی كه برای من ارزش
دارد لحظه خلق اثر است و اگر احســاس كنم در آن لحظه
میتوانم لذت ببرم و این لذت را بــه مردم هم منتقل كنم،
درنگ نكرده و قبول میكنم.
شــما یكی از پركارتریــن بازیگران زن
ســینمای ایران و سوپراســتار در دهه60

بودید اما مدتــی كمكار شــدید .پیشتر
علت این كــمكاری را فیلمنامههای ضعیف
برشــمردهبودید .آیا این روزها فیلمنامه و
نقشی كه بهدنبال آن بودید را در سینما پیدا
كردید؟
بله ،فیلمنامههــای خوبی كه من مطالعــه كردم تعدادش
محدود است؛ نبود فیلمنامه خوب دالیل زیادی دارد و بیان
آنها از حوصله این بحث خارج است و من هم نمیخواهم به
تلخیها و موضوعات پیرامون آن بپردازم .همانگونه كه اشاره
كردم بهطور كلی نقش برای من باید جذابیت داشته باشد و
بعد از نقش ،تیمی كه كار را میسازد هم مهم است .فیلمنامه
اگر منسجم باشد آن نقش میتواند برای من جذابیت داشته
باشد .زمانی من نقشی را میپذیرم كه چند سكانس بیشتر
نبوده اما آن شاخصههایی را كه میخواهم داشته .در حقیقت
نقش خوب در یك فیلمنامه خوب ،میتواند اثرگذار باشد.
بارها شاهد بودهاید و حتی برای خود من هم این تجربه پیش
آمده است كه فیلمنامههایی را سالها پیش كار كردهام كه
نقش سراســری هم بوده ولی قدرت و استحكام دراماتیك
الزم را نداشــته و طبیعتــا آن تأثیری را كه بایــد بگذارد،
نگذاشته است .پس ترجیح میدهم حتی به قیمت حضور در
نقشهای كوچكتر ،كارهای خوبی كه از آن لذت میبرم را
انجام دهم .امسال فیلمنامهای به نام فیلم «سیاهباز» به من
پیشنهاد شد که بهزودی نمایش داده میشود؛ سیاهباز این
شاخصهها را داشت؛ یعنی بســیار برای بازیگر چالش ایجاد
كرده و یك نقش چندبعدی و چندالیه بود و هر لحظه این

اجارهنشینها

بسیاری با این ساخته داریوش مهرجویی حال و هوای
دهه 60برایشان زنده میشود .فیلم «اجارهنشینها»
یكساعتو ۴۹دقیقه شما را با یك داستان كمدی و
خانوادگی ســرگرم خواهد كرد .داستان فیلم از این
قرار است كه یك آپارتمان در حاشــیه شهر تهران
كه مالكش درگذشــته بدون وارث مانده و اداره امور
آپارتمان و مستأجرها را مباشر مالك درگذشته كه
خود نیز ساكن همین ساختمان است بهعهده گرفته
و قصد دارد با همكاری یك مشاور امالك محلی ،ملك را تصاحب كند .در این فیلم
عزتاهلل انتظامی ،اكبر عبدی ،حسین سرشار ،حمیده خیرآبادی و رضا رویگری به
هنرمندی پرداختهاند.

نقش در یك شكل خاصی جلوه پیدامیكرد .امیدوارم این
كار خوب درآمده باشد .خودم فكر میكنم از كارهای خوب
امسال باشد.
این روزها حال مردم خوش نیســت؛ از
يكسو مشــكالت اقتصادی و از یك طرف
شیوع ویروس كرونا ،استرس و ناآرامی ایجاد
كرده و مــردم بیش از پیش بــه برنامههای
حالخوبكن نیاز دارند .بهنظر شما تماشای
سریالهای طنز خوب ،چقدر میتواند مؤثر
واقعشود؟
از سال گذشــته ماجرای جدیدی را در ســیارهمان تجربه
میكنیم و حقیقتا جهان به 2بخش قبل و بعد كرونا تقسیم
شدهاست اما جدا از موضوع نگرانیها و دردهایی كه همراه
خود آورده است بهنظر من كرونا بیش از نگرانی و دردهایش،
بسیار پندآموز بوده است .اگر ما از این موضوع درسبگیریم
و بتوانیــم انســانهای كاملتر و عمیقتری شــویم و این
تغییرات را در وجود خودمــان حسكنیم از این معضل در
حقیقت درســت بیرونآمدهایم اما اگر قرارباشد كه همان
حقارتهای كوچك و مواضع قبل را داشــته باشــیم فقط
درد و نگرانیاش را كشــیدهایم و آن چیزی را كه باید از آن
میآموختیم نیاموختهایم ،بله در این دوران وظیفه همه ما
كه كار هنری در هر زمینهای انجام میدهیم این است كه
بتوانیم با مردم بوده و در خانههایشان حضور داشتهباشیم؛ از
طریق تلویزیون و هر رسانهای كه امكانش برایمان پیشبیاید
و بتوانیم ساعتهایی كه اغلب با نگرانی و فاصله و دوریها
و تنهایی هست را پركرده و انشاءاهلل دقایق لذتبخشی را
برایشان ایجاد كنیم .در این برهه وظیفه ماست که به نوعی
مثل كادر درمانی ،ســنگرمان را محكــم حفظكنیم .تمام
هنرمندان عزیزمان در این یكسال  -بهرغم تمام مشكالتی
كه این بیماری با خودش بهوجود آوردهبود -سعیكردند
محصوالت فرهنگی به مردم ارائه دهند.
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گاهی در صفحه شــخصیتان در فضای
مجازی هم به اشــعاری از موالنا ،شــمس و
حتی شاعران معاصر اشــاره میكنید .از این
عالقهمندیتان بیشتر برایمان بگویید.
خوشــحال هســتم و از شــما متشــكرم بهخاطر اینكه نگاه
دغدغهمندی نسبت به ادبیات دارید .بله من از نوجوانی بسیار
به ادبیات منظوم و منثور عالقهمند بودم و بعد از سالها مطالعه
مســیری را برای خودم پیدا كردم كه جذابیت بیشتری دارد؛
ادبیات كهن بهخصوص در زمینه نظم كه من فكر میكنم اینها
نقشه گنج وجودمان را به ما معرفی میكنند و میگویند كه این
گنج كجا هست و از چه مسیری باید برویم و سر راه چه مشكالتی
وجود دارد .هر كسی به طریقی آنها را گفته است :عطار ،سعدی،
حافظ ،موالنا و حتی در روزگار جدید فروغ فرخزاد ،احمد شاملو
و فریدون مشیری .اگر در الهامی كه این شاعران عزیز داشتهاند
دقیق شویم متوجه میشویم كه چه چیزی میگویند؛ یعنی از

متأسفانه در سالهای
اخیر با رونق گرفتن فضای
مجازی ،ما از بضاعت
فرهنگی عمیق خودمان
كه ریشههای ما را
میسازد خیلی دور
افتادهایم و این خطر
نسل جدید را تهدید
میكند .بارها گفتهام
ملتی كه از ریشههای
فرهنگیقطع
میشود دیگر توفان
نیاز ندارد ،یك نسیم
میتواند از جا ببرد

معرفی  10فیلم سینمایی محبوب دهه60

پیشگامهای سینمای ایران

سینمای دهه ،60جذابیت خاص خودش را داشت .محصول برهه زمانی منحصربهفردی بود كه بهدلیل شرایط جنگی
و حالوروز مردم و با وجود عدمرشد فناوریها در معنای امروزیاش ،توانست خالق آثار و سبكهایی مورداقبال
و بدیع باشد .تماشای فیلمهای این دهه مشمول مرور زمان نمیشوند و همیشه و هر زمان جذاب و دیدنیاند .در
این روزها كه بهخاطر ایمن بودن در برابر كرونا باید بیشتر در خانه بمانیم تماشای این ده فیلم را از میان صدها فیلم
جذاب دهه 60به شما پیشنهاد میكنیم.

ناخدا خورشید

هامون

سرب

فیلم «سرب» به كارگردانی مسعود كیمیایی داستان
یك زوج جوان یهــودی ایرانــی را در اواخر دهه۲۰
خورشیدی روایت میكند كه خواهان عزیمت به خارج
از كشور هستند اما درگیر ماجراهایی میشوند .سرب
در هفتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم فجر نامزد
چند جایزه بوده و سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری
و بهترین چهرهپردازی را از آن خود ســاخته اســت.
بازیهای خوب فریماه فرجامــی ،امین تارخ ،هادی
اسالمی و جمشید مشایخی و فیلمنامه محكم ،این فیلم را به یكی از بهترین روایتها
در حوزه مطرح ساختن موضوعاتی چون یهودیان و عقایدشان و روزنامهنگاری آزاد
و ...بدل ساخته است .نكته حائزاهمیت و دغدغهمند در باب این فیلم این است كه
كیمیایی در این فیلم یهودیت را از صهیونیست جدا كردهاست.

فیلم کشــتی آنجلیکا ســاخته محمد بزرگنیا با بازی
داریوش ارجمند ،عزتاهلل انتظامــی ،مجید مظفری،
مهدی فتحی و پرویز پورحسینی از فیلم های جذاب این
دهه بود .این کارگردان که به خاطر ساختن فیلمهایی
در لوکیشــنهای مربوط به دریا و دریانوردی (از جمله
جنگ نفتکشها ،راه آبی ابریشم ،طوفان) به کارگردان
دریایی معروف اســت در این فیلم هم داســتانی را با
محوریت کشتیرانی روایت میکند و به آن رنگ و بویی
تاریخی بخشیده است .تقریباً همه نقشآفرینان اصلی این فیلم از بازیگران حرفهای و
شناختهشده تئاتر هستند که در کنار فیلمبرداری چشمنواز حسن قلیزاده و موسیقی
جذاب بابک بیات و تدوین عباس گنجی،کشــتی آنجلیکا را بــه اثری ماندگار تبدیل
کردهاند.

باشو غریبه كوچك

در نوع مدرنترینهای سینمای دهه ،60فیلم «هامون»
ساخته داریوش مهرجویی خودنمایی میكند .این فیلم
یك روایت روشــنفكری از زمانهای اســت كه مفاهیم
در انتهای یكدهه و در زمانهشــان در حال فروپاشــی
هســتند همچنان كه رابطه حمید و مهشــید (با بازی
خسرو شكیبایی و بیتا فرهی) در حال فروریختن است.
هامون فیلمی است كه برای اولینبار هدفش مخاطب
روشنفكر طبقه متوسط است و قهرمانش هم از همین
طبقه میآید .مهرجویی تمام عالقهاش به فلســفه را در این فیلم پیاده میكند .این
فیلمی است كه خسرو شكیبایی با آن تبدیل به ستاره توانای سینمای ایران شد .بازی
درخشانش در نقش هامون كمال بازیگری وی بود.

سطح موضوعات عبور كرده و میتوانیم عمیقا به درك و دریافت
جدیدی در زمینه انسانشــناختی و راه برونرفت از معضالت
دســت پیداكنیم .بهخصوص چیزهایی را كه انسان معاصر را
درگیر خودش كرده اســت میتوانیم در ادبیات بهویژه ادبیات
عرفانی خودمان پیداكنیم.
با توجه به نگرش شــما به ادبیات كهن و
همچنین دغدغه همیشگیتان كه دوری نسل
جدید از این گنجینههای ادبی است ،بهنظرتان
برای این نسل چه میتوان كرد؟
متأسفانه در ســالهای اخیر شــاهد این بودیم كه با رونق
گرفتن فضای مجازی ،ما از بضاعت فرهنگی عمیق خودمان
كه ریشههای ما را میســازد خیلی دور افتادهایم و این خطر
بدونریشهبودن ،نسل جدید را تهدید میكند .بارها گفتهام
ملتی كه از ریشههای فرهنگی قطع میشود دیگر توفان نیاز
ندارد ،یك نسیم میتواند آن را از جا ببرد .به قول رهیمعیری:
«برگ خزان رســیده بیطاقتم ،رهی/یك بوسه نسیم ،ز جا
میبرد مرا» .راهش این است كه متولیان فرهنگی و دولتمردان
نسبت به این موضوع دغدغهمند باشند .من مدتهاست كه
راجع به این موضوع صحبت نمیكنم و االن هم به این جمالت
بسنده میكنم .چون بارها گفتیم و اتفاقی نیفتاد .میبینیم
كه در كتابهای درسی نام شاعران حذف میشود و اصال این
دغدغه وجود ندارد .متأسفانه نگرش و بینش در اتاق فكر ما به
مرحله تولید یك جریان نمیرسد ،درحالیكه ما بهشدت به
این موضوع نیازمند هستیم.
در آستانه ۲۶دی و روز تولد شما هستیم.
دوست دارید زین پس چگونه روزهایتان را
رقمبزنید؟
از اینكه وارد یك ســال جدید از عمرم میشــوم میتوانم
بگویم كه من طی سالهای گذشته  -بهرغم تمام معضالت و
دغدغههایی كه همه ما كم و بیش درگیر آنها هستیم -هر
سال بیشتر از گذشته احساس سبكبالی ،شعف و
شادی میكنم .من این حس را مدیون همان
جهانبینی ادبی و وامدار این بزرگان و این
گنجینه ادبیات عرفانی ایران هستم كه
به من این نگرش ،بینش و جهانبینی
را دادهاست .شاید یك بخش دیگر
این است كه هر سال فكر میكنم
این مرغ ســبكبال یك سال دیگر
گذشــت و چیزی بــه آزادیاش
نمانده و بیشتر شعفناك میشوم.
واقعا در زندگی شخصیام همینطور
است؛ بیشتر به مسافرت به طبیعت،
بیابان ،صحرا ،كوه ،ورزش ،ســاز و
آواز میپردازم و اوقات خوشــی را
اینطور در زندگی تجربه میكنم.
زندگی لحظه اكنون و حال است،
دیروز وجــود دارد (جز در پندار ما)
و آینده هم باعث اضطراب میشــود
و حقیقتا وجود نــدارد .یعنی آنچه ما
در دســت داریم و میتوانیم به آن تكیه
كنیم همین درســت زندگی كردن و كمال
در لحظه اكنون است كه لحظه فردا و فرداهایمان
را میسازد.

کشتی آنجلیکا

فیلم «ناخدا خورشــید» به كارگردانی ناصر تقوایی
یك اقتباس درخشــان و بومی از داســتان «داشتن
و نداشــتن» ارنست همینگوی اســت؛ فیلمنامهای
كه بهواســطه اصولی بودنش سیمرغ بلورین بهترین
بازیگر نقش اول مرد را بــرای داریوش ارجمند و لوح
زرین بهتریــن بازیگر نقش دوم مرد را برای ســعید
پورصمیمی در پنجمین جشنواره فیلم فجر به ارمغان
آورد .داستان از این قراراست كه خواجه ماجد ،ناخدا
خورشید را لو میدهد و بار قاچاق لنج ناخدا به آتش كشیده میشود .داللی به نام
فرحان كه میخواهد چند فراری سیاسی را از مرز آبی عبور دهد وارد بندر میشود.
او با ناخدا خورشید تماس میگیرد و بقیه ماجرا. ...

اگر عالقهمند به فیلمهای بهرام بیضایی هستید حتما
این اثر او را بارها دیدهاید« .باشو ،غریبه كوچك»
تصویری متفاوت و داستانی جدید از جنگ به
تصویر میكشد؛ داستانی كه آنقدر در این گونه
جدید است كه بهمدت 5سال پس از ساخت ،توقیف
بود و در سال  ۱۳۶۹اكران شد .داستان فیلم اینگونه
اســت كه در جریان جنگ ایران و عراق پسربچهای
تنها از جنوب متواری شده و به شمال كشور میرسد.
پسرك فقط بلد است عربی صحبت كند و زن شمالی كه او را پیدا میكند احساسات
مادریاش بیدار میشود .سوسن تسلیمی ،پرویز پورحسینی و عدنان عفراویان با
بازیاي روان داستان را باورپذیر میكنند.
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دونده

مادر

مگــر میشــود صحبــت از
بهترینهای دهه 60باشــد و
حرفی از فیلم «مادر» ساخته
علــی حاتمی نشــود .در این
فیلــم پیرزنی كه در ســرای
سالمندان زندگی میكند به
خانه برمیگردد تــا روزهای
پایانی عمرش را در خانهاش و
كنار فرزندانش باشد .حضور مادر در خانه ،فرزندان را دور هم
جمع میكند .ولی این حضور فرزندان ،درگیریهایی را بین
آنها ایجاد میكند .در این فیلم رقیه چهرهآزاد ،محمدعلی
كشــاورز ،فریماه فرجامی ،امین تارخ ،حمید جبلی ،اكبر
عبدی و جمشید هاشمپور به هنرمندی پرداختهاند .گرچه
این فیلم از شبكههای مختلف سیما بسیار پخش شده اما باز
هم ارزش تماشا دارد.

حاجی واشنگتن
«حاجی واشــنگتن» فیلمی از
علی حاتمی است كه داستان آن
زندگی غمانگیز حسینقلیخان
صدرالســلطنه نخستین سفیر
ایران در آمریكا را روایت میكند؛
پس بایــد در آمریكا ســاخته
میشــد اما بهدلیل مشــكالت
سیاسی 2كشــور گروه سازنده
ناچار شدند فیلم را در ایتالیا دنبال كنند .فیلم در سال۱۳۶۱
فقط اجازه نمایش در جشــنواره فیلم فجر را پیدا كرد و بعد از
آن توقیف بود و در زمان حیات علی حاتمی اجازه نمایش پیدا
نكرد .سرانجام سال ۱۳۷۷به نمایش عمومی درآمد .شخصیت
اصلی فیلم عزتاهلل انتظامی در نقش حسینقلیخان (حاجی
واشنگتن) است كه موقعیت كمیكش در ابتدای فیلم ،هرچه
جلوتر میرود ،تراژیكتر و غمبارتر میشود.

فیلم «دونده» به كارگردانی امیر نادری و بازی مجید
نیرومند را میتوان نمونه برجســته و پیشــگامی از
ســینمای كودك و نوجوان و آنچه بعــدا ً در كارهای
دیگران (مجید مجیدی و )...برجسته شد ،دید؛ لذت
بصری و دنبال كردن كودكی در ســاحل خلیجفارس
كه در خطی دلچسب و چشمنواز میدود و نمیخواهد
ببازد« .امیرو» قهرمان داستان نادری ،كودكی است كه
بیرقیب بودن را دوست دارد و در این تالشها خودش
را معیار میگیرد و تــاش دارد تا ركورد خودش را بزنــد .قهرمانی كه نمیخواهد
دیگران را راضی كند و در تالش برای اثبات خودش بهخودش اســت؛ شرافت یك
رقابت سالم.

خانه دوست كجاست؟

شروع موفقیتهای جهانی عباس كیارستمی را میتوان
از  ۱۳۶۶خورشیدی با فیلم «خانه دوست كجاست؟»
درنظر گرفت .این فیلم توانست جوایز بیشماری نظیر
پلنگ برنزی ،جایزه كنفدراسیون بینالمللی هنر سینما،
جایزه فیبرشی و جایزه فیلم منتخب انجمن منتقدان
فیلم از جشنواره فیلم لوكارنو را از آن خود كند .همچنین
این فیلم مدال طالی شهر در جشنواره فیلم جیفونی را
بهخود اختصاص داد؛ داســتان كودكی كه دفتر مشق
دوستش پیشاش جامانده و وجدان بیدارش او را ترغیب
به پیدا كردن همكالسی و رساندن دفتر به او میكند .فضای شمال كشور ،استفاده از
نابازیگران (بابك احمدپور ،احمد احمدپور) و مردم محلی و داستان انساندوستانه
فیلم كیارستمی بهشدت مخاطبان را تحتتأثیر قرارميدهد.

فیلمگردی
حمله به دیوها

انیمه دیوكش
تازگیها خبر رســیده كه در
ژاپن ،یك انیمیشــن توانسته
ركورد پرفروشترین انیمههای
تاریخ این كشــور را بهخودش
اختصاص بدهد .این ركورد تا
پیش از ایــن در اختیار هایائو
میازاكی ،انیمیشنساز معروف
ژاپنی بود كه بیش از 2دهه این
ركورد را در اختیارش داشــت.
اما حاال انیمــه «دیوكش» یا
«شــیطا نكش» ،توانسته به
این ركورد برســد و از آن هم
بگذرد و عنــوان پرفروشترین
را بهخــودش اختصاص بدهد.
این انیمه در واقع توانسته شهر
اشــباح میازاكی را به رتبه دوم
بفرستد .جالب اینكه دیوكش
تا پایان هفته گذشته توانست
به فروش 314میلیون دالری
برســد كه برای یك انیمیشن
موفقیت بسیار بزرگی محسوب
میشود .این فیلم كه سالهای
گذشته ســاخته شــده بود،
تابستان امســال فرصتی پیدا
كرد تــا اكرانی دوبــاره بیابد و
ركوردها را جابهجــا كند .این
انیمه ،ســریعترین فیلم ژاپنی
بوده كه توانســته در كمترین
فرصت ،یعنی 10روز ،به فروش
100میلیوندالری برســد كه
ركــوردی خیرهكننــده برای
خودش محســوب میشــود.
جالب اینكه ســریال این انیمه
هم قبال ساخته شده بود و حاال
فیلم آن نیز با تغییراتی مجددا
اكران شده است .انیمه درباره
شــخصیت اصلی و دوستانش
از ســپاه دیوكشهاســت كه
در قطاری بــا بینهایت واگن،
گرفتار تلههایی شدهاند.

در محضر شهاب

همرفیق
شــاید خیلیهــا نخواهند كه
شهاب حســینی را بزرگترین
بازیگر تاریخ ســینمای ایران یا
یكی از بزرگترینهــا بدانند،
اما بدون شــك او را باید دارنده
بزر گتریــن افتخــارات و
جایزههای تاریخ بازیگری ایران
دانست .حسینی البته از ابتدا،
كارش را بــا گویندگــی و اجرا
شروع كرد و با رادیو؛ عشقی كه
هیچ وقت نمیخواســت آن را
رها كند و حتــی در آرزوهایش
بود كه رادیویی خصوصی برای
خودش راه بیندازد .این عشــق
به اجرا و بازیگری ،ظاهرا دست از
سر آقای بازیگر برنداشته و حاال
شاهد یك تاكشوی پرس روصدا
به نام «همرفیق» از او هستیم؛
كه در پلتفرمهای پخش فیلم و
سریال قابلدسترسی است .او در
این تاكشوها سروقت چهرههای
شاخص هنری میرود و با آنها
پــای گپوگفت مینشــیند.
البته از این دســت تاكشوها
در تلویزیون ایران بسیار داریم،
اما نكته اینجاســت كه مجری
آنها وجاهت و شــأنی همچون
شهاب حسینی ندارد .از سوی
دیگر چون در فضایــی غیراز
تلویزیون ایــن اتفاق میافتد،
خطقرمزهــا كمرنگتر بوده و
چهر هها راحتتــر میتوانند
صحبت كنند .قسمت اول این
تاكشوها نیز با نوید محمدزاده
شــروع شــد و البته تا به حال
نیز فاطمه معتمدآریا ،مرضیه
برومند ،پژمان جمشیدی ،سام
درخشــانی ،وحیــد جلیلوند،
هوتن شكیبا ،بهرام افشاری و...
در آن حضور یافتهاند.

موزیك گردی
تو حق گریههای منی
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كرونا و تغییرات سبك زندگی چه تأثیری بر سالمت
روان سالمندان میگذارد؟

چكشكرونا

در شروع همهگیری ویروس ،تأكید میشد كه فقط سالمندان درصورت ابتال به كرونا جانشان را از دست
میدهند و بقیه نگران نباشند .هرچند بعد از مدتی این خبرها تكذیب شد و دیدیم كه افراد با سنین
مختلف در معرض خطر كرونا هستند اما تأثیرات روانی این شایعات انكارناشدنی است .نكته
مهم در مصونیت از كرونا ،داشتن سیستم ایمنی سالم است و از آنجا كه سالمندان معموال
به بیماریهای زمینهای مبتال هستند ،نگرانی بیشتری درباره آنها وجود دارد .بنابراین
تأكید بیهوده بر سن و سال درباره كرونا ،فقط روحیه سالمندان را تضعیف میكند.
به جای این حرفها ،باید به فكر تقویت سیســتم ایمنی بدن آنها باشــیم.
رسیدگی به تغذیه و تهیه مكملهای تقویتی راهحل مناسبی است .از
طرف دیگر استرس ،سطح ایمنی بدن را كاهش میدهد بنابراین باید
مانع انتقال نگرانیهای بیش از حد به آنها شویم .هر فردی كه
در خانواده خود سالمند دارد ،باید الاقل یك كتاب درباره
نیازهای جسمی و روانی سالمندان خوانده باشد.

برروحیهسالمندی
نیلوفرذوالفقاری از همان نخستین روزهای همهگیری ویروس كرونا،
بسیاری از ما بیشــتر از خودمان ،نگران سالمتی
پدران و مادران سالمند ،پدربزرگها و مادربزرگها و موسفیدهای خانواده
شدیم .خبرها هم از آسیبپذیری بیشتر این گروه
سنی میگفتند اما موضوعی كه كمتر سراغ آن رفتیم،
حفظ سالمت روان این افراد در این روزهای سخت
بود .سالمندان همانطور كه نسبت به بقیه گروههای
جامعه ،در برابر ویروس كرونا بیشتر احساس خطر
میكنند ،بیشــتر از بقیه هم در معرض آسیبهای
روانی ناشی از این بیماری و شرایط جدید زندگیشان
هستند .دكتر سیما فردوســی ،روانشناس ،از این
آسیبها و روشهای كاهش اثر آنها میگوید.

دور از هم و با هم

روانشناسی مخصوص سالمندان

طردشدگیوبداخالقی

سالمندی برای خود تعریف خاص و روانشناســی بهخصوصی دارد .با افزایش سن ،بهتدریج قوای جسمانی
روبه تحلیل میرود .بد نیست بدانیم برای قوای روحی و روانی هم با افزایش سن ،همین اتفاق میافتد .بعضی
آسیبهای روانی در سالمندان بیشتر دیده میشود؛ مثل افسردگی دوره سالمندی .افسردگی سالمندی هم
پایه زیســتی دارد و هم پایه محیطی -اجتماعی .عملكرد مغز در سالمندی تغییر میكند ،ترشحات بعضی
انتقالدهندههای عصبی افزایش پیدا میكند و افســردگی حاصل میشــود .عوامل دیگری هم برای بروز
افسردگی سالمندان وجود دارد .فرزندان معموال سراغ زندگی خود رفتهاند و سالمندان نسبت به دوران جوانی
و میانسالی ،تنهاتر شدهاند .ممكن است بازنشسته باشند ،حس كنند در چرخه تولید و فعالیت جایی ندارند
و دیگران آنها را بهحساب نمیآورند.

حساسیت ضربدردو
ســالمندان باید تا جایی كه ممكن اســت ،با بقیه
اعضای خانواده زندگی كنند و در كنارشان ،افرادی
را كه دوستشــان دارند ببیننــد .موقع صحبت با
سالمندان باید به آنها احترام بگذاریم و محبتمان
را بهصورت كالمی نشــان دهیم .اگر جمعی شكل
میگیرد ،ســالمند هم بایــد در آن جمع حضور
داشته باشد .سالمندان بســیار حساس و زودرنج
هســتند و همه حرفها را بهخودشان میگیرند.
به همین دلیل نوع حرفزدن و احترامگذاشــتن

به آنها خیلی مهم است .ســالمندان ،واكنشهای
اطرافیــان را به دقت نظــاره میكنند تــا ببینند
چطور با آنها رفتار میشــود؟ آیا دیگــران آنها را
تمســخر میكنند یــا تحویلشــان میگیرند؟ به
همین دلیل هم بایــد كامال مراقــب رفتارمان با
آنها باشــیم .بعضی از آنها هم ممكن است گوش
ســنگینی داشته باشــند و چون حرفها را خوب
نمیشــنوند ،گاهی دچــار بدبینــی و بدگمانی
میشوند.

این نیز میگذرد
گذشته سالمند ،در سالمت روان او اهمیت زیادی دارد .ســالمندی كه در جوانی ،آسایش و
آرامش بیشتری را تجربه كرده ،از نظر روانی سالمت بیشتری دارد .اما فردی كه خاطرات تلخی
از جوانی و میانسالی دارد و دوران سختی را پشتسر گذاشته ،احساس نارضایتی بیشتری خواهد
داشت و این موضوع بر خلق و خوی سالمندی او تأثیرگذار است بنابراین تاریخچه زندگی سالمند
مهم است؛ اینكه با افتخار از گذشته خود حرف میزند یا با حسرت و اندوه؟ یادآوری مشكالت
گذشته كه در دوران مختلف زندگی برای جامعه دردسرساز بود و اكنون برطرف شده ،باعث
میشود تا با مثالی عینی این حس را در آنها ایجاد كرد كه شرایط كنونی نیز بهبود مییابد.

نكته مهم در مصونیت از كرونا ،داشتن سیستم ایمنی سالم
است و از آنجا كه سالمندان معموال به بیماریهای زمینهای
مبتال هستند ،نگرانی بیشتری درباره آنها وجود دارد.
بنابراین تأكید بیهوده بر سن و سال درباره كرونا ،فقط روحیه
سالمندان را تضعیف میكند

فرمول ماندگاری یك ریاضیدان

نام مریم میرزاخانی حاال دیگر برای هر ایرانی آشنا و باعث افتخار است .او نخستین و تنها زن در تاریخ است كه جایز ه فیلدز گرفته،
مدال فیلدز كه نام رسمی آن مدال بینالمللی اكتشافات برجسته در ریاضی است ،هر 4سال یكبار اهدا میشود .میرزاخانی،
ریاضیدان و استاد برجسته استنفورد ،شخصیتی فروتن و سختكوش داشت.

مثبتاندیشی در برابر استرسها

روحیه جستوجوگری و پشتكار

اینكه در اوج جوانی و موفقیت ،با خبر بیماری سخت مواجه شوی میتواند
به یك فاجعه و فروپاشی روانی منتهی شود اما برای مریم میرزاخانی با آن
شخصیت قوی ،شجاع و مثبتی كه داشت ،این اتفاق بعید بود .میرزاخانی،
توانایی خاصی داشت كه با آن میتوانست حتی موقعیتی پراسترس مثل
مواجهه با سرطان را با آرامش و صبوری اداره كند .مثبتاندیشی ،ویژگی بارزی
در وجود او بود كه باعث میشد تسلیم استرس و ناامیدی نشود .به همین دلیل
هم مواجهه او با ابتال به سرطان ،با حفظ آرامش و امیدواری همراه بود.
صدای سكوت
موزیك بــدون كالم هم برای
خودش دنیایی دارد و خیلیها
عالقهمند به این نوع از موزیك
هستند؛ آثاری كه برای ارتباط
برقرار كردن نیــازی به مرزها
و كالمهــا ندارنــد .تازگیها
قطعــهای بــیكالم به اســم
«صدای سكوت» منتشر شده
است كه شــنیدنی است .این
قطعه را پیام طونی ،نوازندگی
و آهنگســازی كرد هاســت؛
موزیسینی كه از سابقه خوبی
در این حوزه برخوردار اســت.
نام او در این قطعــه بهعنوان
آهنگساز تنظیمكننده و نوازنده
ویولن به چشم میخورد .این
قطعه در حالی منتشر میشود
كه از این نوازنده ،پیش از این
3اثر از آلبوم «رویای شرقی» و
3اثر از آلبوم «چهارفصل» نیز
در فضای مجازی نشــر یافته
بود امــا از نكتههای جالبی كه
این نوازنده دارد ،این است كه
او دكتری خودش را در حوزه
فیزیك هســتهای از روســیه
دریافــت كــرده و همچنین
مدرك عالی دانشگاهی هم در
رشته موسیقی دارد و هماكنون
نیز بــا عنوان نوازنــده ویولن،
ویوال ،آهنگساز و تنظیمكننده
موســیقی فعالیت میكند .او
همچنین شاگرد بزرگانی چون
حبیباهلل بدیعی ،اسداهلل ملك،
پرویز یاحقــی و همایون خرم
نیز بوده است و نامش در برخی
از آلبو مهــای پا پخوا نهای
كشورمان هم دیده میشود.

احساس طردشــدگی میان سالمندان
شایع است .آنها تصور میكنند اطرافیان
دیگر دوستشــان ندارند ،تحویلشــان
نمیگیرند و فراموششــان كردهاند .به
همین دلیل باید ســعی كنیم آنها را در
جریان اتفاقات و ماجراهــا حفظ كنیم
و موقــع گفتوگو ،آنهــا را هم مخاطب
قرار دهیــم .بعضی ســالمندان از اینكه
نمیتوانند عملكردی مانند جوانی خود
داشته باشــند ،ناراحت هســتند و این
ناراحتی را بــا رفتار پرخاشــگرانه بروز
میدهند .به همین دلیــل هم بعضی از
ســالمندان بداخالقی میكننــد .البته
بخشــی از این بداخالقیها ،به شــرایط
جســمی ســالمندان بازمیگــردد،
طبیعی اســت كه اگر فردی بیمار باشد
یا درد بكشــد ،نمیتواند مثل همیشــه
خوشاخالق باشد .عوارض بعضی داروها
هم بر خلق و خوی سالمندان تأثیرگذار
است.

دلخوشی بزرگ بسیاری از سالمندان ،دیدار
با خانواده و عزیزانشان است؛ چیزی كه ویروس كرونا از همه ما
گرفت و البته سالمندان را ،تنهاتر از قبل كرد .به همین دلیل
هم بســیاری از آنها غمگین و بیانگیزه شدهاند .در كنار
رعایت پروتكلهای بهداشتی ،نباید سالمندان را به
حال خود رها كنیم .میتوانیم هر كدام به تنهایی،
با رعایت فاصله و نكات بهداشتی ،ساعتی به دیدار
آنها برویم ،اگر كاری از دستمان برمیآید ،كوتاهی
نكنیم و خریدهایشان را انجام دهیم .قرار نیست در
خانه سالمندان تجمع كنیم اما با برنامهریزی میتوانیم
راهی پیدا كنیم كه هم كمكحال سالمندان باشیم و هم آنها
را تنها رها نكنیم .اگر راه دور هستیم ،میتوانیم با تماس تلفنی
و بهخصوص تماس تصویری ،مانع دلتنگترشدن آنها شویم.
مهم این است كه سالمندان حس كنند موردتوجه هستند و
دیگران دوستشان دارند.

عشق و محبت؛ ناجی
در كنار همه این مراقبتها ،توجه به نكاتی ظریف كه معموال فراموش
میشوند ،اهمیت زیادی دارد .بسیاری از ما همه كارهای مربوط به
یك سالمند را برعهده میگیریم اما حواسمان به احساسات او در این
شرایط نیست .مثال به سالمند میگوییم كه همه خریدها را برایش
انجام میدهیم اما تامین مالی او را نادیده میگیریم؛ چیزی كه به
سالمند احساس امنیت روانی و استقالل میدهد .بیشتر سالمندان
نگرانیهایی درباره ناتوانی ،بیماری و تنهایی در نبود دیگران دارند و
ما نباید به این احساسات دامن بزنیم .در نهایت چیزی كه همه ما و
البته سالمندان را به سالمت از این روزهای كرونایی عجیب و غریب،
با روحیه سالمتری نجات میدهد ،عشق و محبت است .وقتی در كنار
هم و با تكیه بر مهربانی و دلگرمی یكدیگر از این روزها عبور كنیم،
حتما روحیه سالمتری برایمان باقی خواهد ماند .خیلی مهم است كه
با هم و بهخصوص با سالمندان ،از تلخیها ،ترسها و موضوعات منفی
حرف نزنیم و سعی كنیم با مثبتاندیشی ،روحیه همدیگر را تقویت
كنیم .سالمندان با دیدن عشق و محبت واقعی فرزندان و اطرافیان،
روحیه قویتر و شادتری پیدا میكنند .این تنها راه كمك به سالمت
روان سالمندان ،این گنجینههای تجربه است.

راهنما
تیپشناسی شخصیت مریم میرزاخانی؛ نابغه ایرانی

سكوت را بشنو

تقویت روح و جسم

طرح:محمدعلیحلیمی

عالج
روزبه بمانی یــك تیتراژ دیگر
هم خوانده اســت تا حاال اسم
خودش را ،جــزو خوانندگانی
كه تیتراژخوانیهای ماندگاری
انجامدادهاند ،ثبت كند .او این
تیتراژ را برای یــك مجموعه
نمایــش خانگــی بــه اســم
«ملكه گدایــان» خوانده .این
مجموعه را حسین سهیلیزاده
كارگردانی كرده اســت .حاال
ایــن قطعــه در ســایتهای
موسیقی و پلتفرمهای موزیك
قابلدستیابی و گو شسپاری
است .مثل همیشه ،ترانهاش را
هم خودش كار كرده؛ كه البته
كام ً
ال طبیعی اســت ،چرا كه
بمانی تقریبا بهترین ترانهسرای
پاپ كشورمان است .موسیقی
این تیتراژ را هــم میالد پرقوه
ساخته اســت .میگویند این
ســریال قرار اســت یك درام
اجتماعی باشد .ترانه این قطعه
را با هم میخوانیم«:محاله بعد
از تو یه شب دووم بیارم /نباشی
از حال خودم خبر ندارم /نبینم
اون روزو كه رفتــی از كنارم/
ســكوت تو بغض منو شنیدنی
كرد /نگاه تو حال منو خریدنی
كرد /منو رها نكن كه میمیرم
از این درد /تــو حق گریههای
منــی /بغض تو صــدای منی/
نباشــی تو بهشــت تو قفسم/
تو آرزوی آخرمــی ،محاله من
یه لحظه ،بگذرم از تو نفســم/
یه جور زیبایی عجیبی شــبیه
زیبایــی دریا /كه میشــه هر
روز واســه تو ُمــرد و نفهمید/
یه جایــی از خاطر ههامی كه
هم عــاج منی هــم درد /كه
میشــه دائم از تو زخم خورد
و نفهمید.»...
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مكتب خانه

دانشآموزان همیشه عادت دارند فقط به مطالبی كه سر كالس گفته
میشود ،گوش بدهند و فقط آنها را یاد بگیرند ولی برای نوشتن مقاله
چیزی فراتر از این الزم است .ما در مقال ه علمی باید یك مطلب جدیدی
را بیاوریم .در نگاه اول ،انجام این كار برای یك دانشآموز یا حتی یك
دانشجوی لیسانس امكانناپذیر بهنظر میآید ولی مریم توانست این كار
را انجام بدهد .این قد ِم خیلی كوچكی برای مریم در دبیرستان بود ،او
قدمهای خیلی بزرگ و بزرگتر را در دانشگاه برداشت .مریم بدونشك
هوش بسیار ،پشتكار و دیدعمیقی داشت .ارزش فرصتها را میدانست؛
ارزش حضور در كالس ،ارزش مطالعه و ارزش زمانگذاشتن برای حل
مسئله .این چیزی بود كه باعث شد او جاودانه شود.

برنامهریزی قدرتمند

از میرزاخانی بهعنوان یك الگوی مهم یاد میكنند؛ كسی كه افراد زیادی تالش
میكنند در مسیر او قدم بردارند و راه او را دنبال كنند .شاید این تعریف درستی
از یك الگو باشد ،اما میرزاخانی كسی نبود كه بتوان بهراحتی از او تقلید كرد.
او شخصیت خیلی خاصی بود .او به بسیاری از كارها كه اكثر مردم از آنها لذت
میبرند ،مثل شركتكردن در جشنها و مهمانیها ،توجهی نداشت .او اصال
برای این كارها وقت نداشت .دقیقا میدانست كه چه میخواهد و برنام ه بسیار
دقیق و ذهنی بسیار قوی داشت .اهمیتی هم نمیداد كه بقیه در مورد او چه
میگویند؛ برخی از او انتقاد میكردند ولی او اهمیتی نمیداد.

شكستناپذیر

وقتی مریم در یك امتحان ریاضی در كالس پنجم نتیج ه بدی گرفت،
كاغذ امتحانش را پاره كرد و گفت« :دیگر با ریاضیات كاری نخواهم
داشت» .این احساس شكست و تسلیم برای هم ه ما در زندگی اتفاق
افتاده است .اگر او در همان زمان كامال تسلیم شده بود و به حرفی
كه زده بود پایبند مانده ،امروز نامش بهعنوان یك نابغه برده نمیشد.
میرزاخانی ثابت كرد كه اگر برای حل یك مسئله به بنبست خوردید
و احساس ناتوانی كردید ،شاید یك زاوی ه دید جدید یا یك رویكرد
نو بتواند سودمند باشد .او در دبیرستان با تشویق معلم خود دوباره
بهطور جدی و اینبار مصمم و با اعتماد بهنفس به ریاضیات روی آورد
و تا پایان عمر حتی برای لحظهای این عالقه و عشق به ریاضیات را از
دست نداد .مریم ،صبورانه و با جدیت و با تالشی مثالزدنی در طول
عمر كوتاه خود به ریاضیات پرداخت زیرا او میدانست كه تنها هوش
و نبوغ برای موفقیت كافی نیستند.

الگوی تحقیق

مریم میرزاخانی از جهات مختلفی الگو قرار داده شده است.
مثال او یك الگوی تحقیق است كه وقتی میخواهند كسی را از
لحاظ تحقیق ارزیابی كنند ،كافی است كه ببینند در مقایسه
با مریم میرزاخانی چه كرده است .در این نوع مقایسه اینكه
یاِسآی دارد دیگر بیاهمیت میشود.
آن فرد چند تا مقاله آ 
مریم میرزاخانی در زمان دانشآموزی ،نخستین ایرانیای بود
كه در المپیاد جهانی ریاضی نمر ه كامل و نخستین ایرانیای
بود كه 2بار طال گرفت .با این حال میرزاخانی بسیار فروتن بود.
او از شهرت و ستارهبودن بیزار بود .وقتی میشل اوباما او را به
كاخسفید دعوت كرد ،او دعوت اوباما را بهسادگی رد كرد .ولی
وقتی یك دانشآموز از یك شهرستان دور برای او ایمیلی میزد
با حوصله و عالقه جواب میداد.

ذهن هنرمند ریاضیدان

شاید تصور كنید ریاضی ،رشتهای خشك و بیروح
است اما اشتباه میكنید .این رشته ذهن هنرمندانهای
برای فرد میسازد .ریاضیدانها با ابزارهایی كه در
دست دارند و فرمولها و قضایای ریاضی شروع به
حل مسئله میكنند .بعد از حل مسئله ،مهندسها،
پزشكها و فیزیكدانها نتیجه را میبینند و استفاده
میكنند .ولی برای ریاضیدانها این چنین نیست.
ریاضی ،ابزاری است كه زیبایی میآفریند و خودش
هم با زیبایی آمیخته شده است .ظرافت حل مسئله
برای ریاضیدانها خیلی مهم است .حسی كه بعد از
خواندن ،شنیدن و توضیح راهحل مسئله به ما دست
میدهد ،همانند دیدن یك اثر هنری است.

پرانرژی و بلندپرواز

سختكوشی برای راهحل

سختكوشی برای پیداكردن راهحل ،ویژگی دیگر
شخصیت میرزاخانی بود .شاید یك ریاضیدان سالها
روی یك مسئله كار كند تا بتواند راهحل آن را بهدست
بیاورد .ولی ارزش این كار در چیست؟ در كنار كمك
به بقی ه علوم ،جنب ه دیگرش «ریاضیات محض» است.
ریاضیدانها سعی میكنند قضایا و فرمولهای زیبای
ریاضی را بهوجود بیاورند .حاال ممكن است بعدها این
قضایا و فرمولها توسط علوم دیگر استفاده شود .كسانی
كه ریاضی بلد هستند ،ارزش این زیبایی را درك میكنند.
ریاضیدانها تالش میكنند تا اهمیت و زیبایی علم
ریاضی را به كسانی كه ریاضی نمیدانند نشان دهند.

شخصیت شهودی

مریم روش خود را برای كاركردن روی مسائلش پیدا
كرده بود .او ورقههای بزرگی از كاغذ سفید را روی كف
خانه پهن میكرد و اشكال هندسی كه مغز او را بهخود
مشغول كرده بودند روی آنها میكشید .وقتی از دختر
او آناهیتا (كه در آن زمان پنجساله بود) پرسیدند كه
مادرت چهكاره است ،گفت« :او یك نقاش است»! شهود
در ریاضیات بسیار اهمیت دارد .این شهود میتواند ابعاد
و اشكال متفاوتی داشته باشد .بعضیها با اعداد دوست
هستند و بعضی با اشكال و بعضی با ساختارها و فرمولها.
برای موفقیت در هر كاری ابتدا باید خودتان را بشناسید و
توانمندیها و مشخصات ذاتی خود را دریابید.

میرزاخانی از سویی گوشهگیر و درونگرا
بهنظر میرســید اما از طرف دیگر بسیار
پرانرژی و با صالبت بــود؛ خصوصا زمانی
كه در كالس و پای تخته در حال تدریس
بود .شــاگردان و همكارانش وی را فردی
بلندپرواز و در عین حــال فروتن ،بیباك
و ســر بهزیر توصیــف میكننــد .او یك
شركتكننده برجسته در المپیاد جهانی
بود و در هر دو سالی كه از تیم كشورش در
المپیاد شركت كرد و با بهدستآوردن نمره
كامل در سال دوم ،موفق به دریافت نشان
طال شد .با درك یك مســئله استداللی،
راضی نمیشــد .وی میخواســت همه
جزئیات مربوط به یك مسئله را بهصورت
عمیق بفهمد تا بتواند هر مســئلهای را در
دنیای شگفتانگیز ریاضیات مورد تحلیل
و بررسی قرار دهد.

افسردگی زمستانی نگیرید

زمستان ،جز ســوز و ســرما ،برف و یخبندان و البته
آلودگی هوا در شــهرهای بزرگ ،میتواند با خودش
افسردگی هم بیاورد .افسردگی زمستانی در واقع نوعی
افسردگی است كه در آن فردی كه در اكثر اوقات سال
از شرایط روحی سالم برخوردار است ،در زمستان دچار
عوارض افسردگی میشود.
هنوز علت قطعی افسردگی زمستانی مشخص نشده اما
نظریههایی در اینباره وجود دارد:
كاهش سطح نور خورشید در پاییز و زمستان ،ساعت
داخلی بدن را مختل كرده و باعث افســردگی فصلی
میشود.
كاهش نور خورشید موجب كاهش سروتونین خون
شــده و ابتال به افسردگی فصلی زمســتانی را تشدید
میكند.
تغییر در فصل میتواند تعادل سطح مالتونین بدن را
با اختالل روبهرو كند.
اگر اعضای خانواده شــما به افســردگی ،افسردگی
فصلی و اختالل دوقطبی مبتال هستند ،پس احتمال
ابتالی شما به افسردگی زمستانی بیشتر میشود.
كمبود ویتامین  Dكه قســمت عمده آن در بدن از
نور خورشید تامین میشود ،یكی دیگر از علل ابتال به
افسردگی زمستانی است.
اما راهحل چیست؟

مدیریت استرس و افسردگی ،داشــتن خواب كافی،
تغذیه ســالم ،پیادهروی و ورزش ،مسافرت و تقویت
اعتماد بهنفــس ،راهحلهایی برای ایســتادن مقابل
افسردگی زمســتانی اســت .نوردرمانی یا فتوتراپی
یكی از بهترین روشهای درمان افســردگی پاییزی
و زمستانی محســوب میشــود .پردهها را كنار بزنید
و از المپهای بــزرگ و پرنــور در اتاقها اســتفاده
كنید .پیادهروی طوالنی در پارك و زیرنور خورشــید
كمك زیادی به درمان افســردگی زمستانی میكند.
ورزشكردن به كاهــش اســترس و اضطراب كمك
كرده و برای درمان افسردگی فصلی مفید است .یوگا،
مدیتیشن ،دوچرخهسواری و شنا از ورزشهای مفید
برای افسردگی زمستانی هســتند .مواد غذایی حاوی
امگا 3ازجمله گردو و تخمكتان ،انواع توتها ازجمله
زغالاخته ،تمشك و توت فرنگی با جلوگیری از انتشار
كورتیزول ،هورمون تولید شده توسط غدد فوقكلیه كه
باعث استرس و افسردگی میشود ،به درمان افسردگی
فصلی كمك میكنند.
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گفتوگو با سهراب مرادی كه بعد از
گذراندن دوران مصدومیت ،برای دومین
قهرمانی در المپیك آماده میشود

من با ركوردهایم
حرفمیزنم

من همه تالشم را میكنم
و هر چه در توان دارم را
میگذارم وسط تا در المپیك
شرمنده مردم نشوم .خدا را
شكر در همین دوماهی كه از
تمرینات تیم ملی گذشته بدنم
بهخوبی جواب داده و میزان
آمادگیام بد نیست

اگر قرار باشد بدون شك و تردید و با قاطعیت درباره قهرمانی یكی از ستارههای
ورزش ایران در المپیك توكیو صحبت كنیم ،آن یك نفر سهراب مرادی است
كه از سال 2016تاكنون محصولی جز موفقیت درو نكرده و معموال با مدال طال از
مسابقات آسیایی و جهانی برگشته .او بهمعنای واقعی سوپراستار ورزش ایران
مهردادرسولی
است و ركوردهای جهانی یكضرب ،دوضرب و مجموع دسته 95كیلوگرم را در
اختیار دارد اما كمتر از هر ورزشكار دیگری تن به گفتوگو با رسانهها میدهد و
میگوید حرفش را روی تخته وزنهبرداری میزند .سهراب مرادی ،قهرمان المپیك و صاحب ركوردهای
افسانهای است اما از هیاهوی رایج در ورزش ایران فاصله میگیرد و در سكوت كامل خبری تمرین
میكند .ستاره وزنهبرداری دنیا بعد از ركود و سكوت ورزش ایران در دوره شیوع كرونا به تمرین تیم
ملی برگشته و میگوید روزبهروز برای كسب سهمیه المپیك و صید باارزشترین مدال این بازیها
آمادهتر میشود.
ورزش دنیا در دوره شــیوع كرونا ،ركود
بیسابقهای را تجربه كرد و تقریبا نیمهتعطیل
بود .وزنهبرداری چقــدر تحتتأثیر اتفاقات
چندماه اخیر قرار گرفت؟
وزنهبرداری مثل خیلی از ورزشهای دیگر دوره سختی را از
سر گذراند و در یك مقطعی كار به تعطیلی كامل مسابقات
كشید .حدود 4ماه هیچ مســابقهای برگزار نشد و بهمعنای
واقعی شاهد خاموشی چراغ وزنهبرداری بودیم .ما در 4ماه
ابتدایی سال بهطور كامل استراحت كردیم و كنار خانواده
بودیم چون سالمت ورزشكاران در اولویت مدیران فدراسیون
وزنهبرداری قرار داشت.
البته این استراحت اجباری برای شما به یك
فرصت بدل شد تا دوران مصدومیت را پشت
سر بگذارید.
برای من و خیلی از ورزشكاران المپیكی ایران كه در كوران
مسابقات انتخابی المپیك دچار مصدومیت شدند یك فرصت
بود اما تعطیلی چندماهه مسابقات ورزشی باب میل ورزشكار
حرفهای نیست .برای امثال من كه از نوجوانی با وزنه و هالتر
زندگی كرده و خو گرفته سخت است كه چندماه وارد سالن
هم نشود و تمرین نكند .االن 2ماه است كه اردوهای تیم ملی
شروع شده و حس پدری را دارم كه بعد از چندماه فرزندش
را در آغوش میكشد .خیلی امیدوارم كه با فراموشی روزهای
سخت گذشــته ،فرصت از دســت رفته را جبران كنم و به

ركوردهایی كه برای موفقیت در مسابقات گزینشی المپیك
الزم است ،برسم.
در دوره كرونا بیشــتر مشغول انجام چه
كارهایی بودید؟
بیشــتر روزهــای دور از ورزش را در قرنطینــه خانگی
گذراندم .تمام حواسم معطوف به این بود كه هشدارهای
پزشــكی را جدی بگیرم و پروتكلها را رعایت كنم تا
به كرونا مبتال نشــوم4 .ماه اول سال به همین منوال
گذشت و بیش از آنكه به تمرین و مسابقه فكر كنم از
خودم و خانوادهام مراقبت كردم .تعطیلی چهارماهه
وزنهبرداری مثل دو روی سكه است؛ از یك طرف در
كنار خانواده بودن را بیشتر از گذشته تجربه كردم و از
طرف دیگر حسرت حضور در سالن تمرین و روی سكو
رفتن و وزنهزدن را داشــتم .به هر حال این دوره هم با
همه بدیها و خوبیهایش گذشت و مثل همه مردم دنیا
باید برای رقم زدن اتفاقات خوشایند بعدی تالش كنیم.
اتفاق خوشایند میتواند درخشش در
المپیك باشد اما به تعویق افتادن زمان
برگزاری این بازیها خیلی از ورزشكاران
را از اوج آمادگــی دور كــرد .به همین
دلیل در مورد كیفیت مطلوب این دوره
بازیهای المپیك شك و تردیدهایی وجود
دارد .فكر میكنید مسابقات وزنهبرداری

آشنایی با پرطرفدارترین ورزشهای هوایی

روی ابرها قدم بزنید

وینگسوت

اولین ورزش هوایی كه به شما معرفی میكنیم وینگسوت یا همان پرواز
با لباس خفاشی است كه با توجه به مختصاتش بین قشر جوان در سراسر
دنیا طرفداران بیشماری پیدا كرده .وینگسوت درست مثل آن است كه
بدون واسطه ابرها را بغل كنی و روی آنها قدم بزنی .این ورزش تا 20سال
قبل خطرناك بود اما با وجود تكنولوژی ،پرشها كامل متفاوت و امن شده
است .شرط سنی برای انجام وینگسوت و پرش از ارتفاع 18سال است و باید
حداقل 200بار بهطور استاندارد از ارتفاع ،هواپیما و هلیكوپتر پرش داشته
باشید .این ورزش بهخاطر اینكه با هواپیما و تجهیزات خاصی سر و كار دارد
به لحاظ مالی پرهزینه است.

پاراگالیدر

یكی دیگر از هیجانانگیزترین ورزشهای هوایی انفرادی ،پاراگالیدر است.
پاراگالیدینگ جنبه تفریحی دارد اما بهعنوان یكی از ورزشهای هوایی
هم شناخته میشود .احتمال بروز حادثه در این ورزش نسبت به سایر
ورزشهای هوایی كمتر است اما اگر بهصورت تفریحی پرواز میكنید بهتر
است یك فرد حرفهای همراه شما باشد .پاراگالیدر بهراحتی در كوهستان و
ارتفاعات باال انجام میشود اما بهخاطر داشته باشید كه پیش از پرواز حتما
از مساعد بودن هوا مطمئن شوید .در بیشتر شهرهای بزرگ كشور تعدادی
باشگاههای ورزشی در زمینه پاراگالیدر فعالیت میكنند و عالقهمندان را
آموزش میدهند.

كایت

یكی از سبكترین ابزارهای پرواز «كایت» است و در ایران طرفداران بسیاری
دارد .در ورزش كایت سواری یا هنگ گالیدینگ ،خلبان روی وسیلهای كه
از بال آویزان است سوار میشود و از طریق انتقال دادن وزن بدن خود به
دوطرف ،آن را كنترل میكند .شرایط انجام این ورزش به آب و هوا بستگی
دارد و كایتسواری فقط در وضعیت مشخصی امكانپذیر است .اگر شرایط
جوی مناسب باشد ،میتوانید در بازه زمانی زیادی پرواز كنید .در این ورزش
باید از بینایی خوبی بهرهمند باشید و بهتر است قبل از یاد گرفتن و پرواز با
كایت با پزشك مشورت كنید.

بالون

بالون سواری در آسمان یك تجربه منحصر به فرد است چرا كه هیجان و
آرامش را توأمان به شما القا میكند .معلق بودن در هوا ،گشت وگذار در میان
ابرها و گوش كردن به صدای طبیعت هر پرندهای را به آرامش میرساند و
هیجان فاصله گرفتن از زمین به جذابیت این ورزش تفریحی اضافه میكند.
اگر میخواهید بالونسواری در حوالی پایتخت را تجربه كنید جایی بهتر
از منطقه كوهستانی دماوند پیدا نخواهید كرد .بالونسواری بهویژه بر فراز
مناطقی با منظرههای بكر و چشمانداز طبیعی ،تجربهای فراموشنشدنی و
لذتبخش است.

عكس  :عليرضاكريمی

المپیك توكیو با چــه كیفیتی برگزار خواهد
شد؟
همیــن االن كــه با هــم صحبــت میكنیــم همه
وزنهبردارهای دنیا تمرینات سخت و فشردهای دارند
و بهنظرم با آمادگی صددرصد به توكیو میآیند .هیچ
ورزشــكاری برای تفریح به المپیك نمیآید و حتی
برای یك مدال برنز هم از جــان مایه میگذارند اما
مسئله این است كه اگر شــیوع كرونا در دنیا مهار
نشود ممكن است برخی از كشــورها ورزشكاران
خودشان را به توكیو اعزام نكنند .شخصا امیدوارم
همه كشــورها با تمام قوا به توكیو بیایند و ســطح
رقابتها باال باشــد .در چنین شــرایطی است كه
ركوردها جابهجا میشــود و مدالها ارزش بیشتری
پیدا میكنند.
از رقبایی كه قرار اســت در المپیك با آنها
مبارزه كنید خبر دارید؟
رقبای اصلی من در این وزن از چین ،قطر و گرجســتان
میآیند .همه آنها بهشدت تمرین میكنند و هرازگاهی فیلم
تمریناتشان را در فضای مجازی میبینم .بهنظرم رقبا در
آمادگی كامل بهســرمیبرند اما همهچیز در روز مسابقه
مشخص میشود.
از ركوردهای آنها خبر دارید؟
ركورد در میدان مســابقه مشــخص میشــود و اینكه
ورزشــكار در تمرین چه وزنهای میزند مهم نیســت.
وزنهبرداری چنین ورزشی است .شما باید در روز مسابقه

پرواز و ماجراجویی در دل آسمان از روزگار قدیم یكی از رؤیاهای دستنیافتنی بشر بوده و در این
سالهای طوالنی ،رشتههای ورزشی بسیاری تالش كردند به عطش انسان برای پرواز در آسمان پاسخ
بدهند .با گذشت زمان و پیشرفت تكنولوژیها ،ابزارهای مختلفی برای این منظور ساخته شده و امروز
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آنقدر به لحاظ جســمی و روحی قوی باشــید كه بهترین
عملكرد را بروز بدهید و بهترین وزنهها را بزنید .بهخصوص در
المپیك كه بهطور كلی فضایش با مسابقات قارهای و جهانی
متفاوت است.
از ركوردهای خودتان راضی هستید؟
هنوز راضی نیســتم اما زمان الزم را دارم .تمرینات خوبی
داشتم و فكر میكنم تا سهچهارماه آینده به آمادگی كامل
جسمانی برسم.
مردم خیلی روی مدال طالی شما در المپیك
توكیو حساب باز كردهاند .با توجه به تعطیلی
چندماهه تمرین و مسابقه و مصدومیتی كه
پشت سر گذاشتید چقدر شانس برای خودتان
قائلید؟
من همه تالشم را میكنم و هر چه در توان دارم را میگذارم
وســط تا در المپیك شرمنده مردم نشــوم .خدا را شكر در
همین دوماهی كه از تمرینات تیم ملی گذشته بدنم بهخوبی
جواب داده و میزان آمادگیام بد نیســت .نمیتوانم بگویم
چند درصد به آمادگی رسیدهام اما مهم این است كه با تمام
توان تمرین میكنم تا آمادگیام را در مســابقات گزینشی
المپیك نشــان بدهم .آن موقــع هم كه ركــورد دنیا را در
اختیار داشــتم صددرصد قول مدال نمیدادم چون شرایط
قبل و حین مسابقه و هزار اتفاق دیگر را باید درنظر گرفت.
در بازیهای گزینشــی المپیك ركوردها حرف خودشان را
میزنند .مسابقات گزینشی در فروردینماه سال آینده و از
قهرمانی آسیا برگزار خواهد شد و فكر میكنم همه رقبای
اصلی میآیند چون این مسابقات امتیاز باالیی دارد و مسیر
راهیابی ورزشكار به المپیك را هموار میكند.
میخواهیــد بگویید حرفتــان را روی
صحنهبرداری میزنید؟
این ماهیت تخته وزنهبرداری اســت كه ورزشــكار باید با
ركوردهایش و روی صحنه حرفش را بزند.
خیلیهــا میگوینــد ركوردشــكنی
ســهراب مرادی در المپیك پیش رو دور از
دسترس نیســت .اصال به ركوردشكنی در
توكیو فكر میكنید یا كســب مدال اهمیت
بیشتری دارد؟
وقتی بدن به اوج آمادگی برسد هیچ كاری نشد ندارد .من تازه
از بند مصدومیت رها شــدهام و شرایطم بهگونهای است كه
فقط به آمادگی بدنیام فكر میكنم .اگر بدن آماده باشد و در
تمرین وزنههای خوبی بزنم ناخودآگاه انتطارات خودم و بقیه
هم برآورده خواهد شد .هماكنون انتظارات به اوج رساندن
آمادگی بدنی و موفقیت در مسابقات گزینشی است .مردم
همیشه به من لطف داشتهاند و از آنها میخواهم این بار هم
مرا دعا كنند تا از میدان المپیك سربلند بیرون بیایم.
بعــد از المپیــك توكیو چــه برنامهای
دارید؟ در 32ســالگی فكــر میكنید آرام
آرام به دوران بازنشستگی نزدیك شدهاید
یا یك المپیك دیگر هم پیــش رو خواهید
داشت؟
بهنظــرم باید قدم به قــدم جلو برویم .اولویــت من حضور
قدرتمندانه در مســابقات گزینشــی المپیك است .اگر به
المپیك توكیو راه پیدا كردم و قهرمان شدم در خلوت خودم
مینشینم و منطقیترین تصمیم را میگیرم.

بسیاری از انسانها با كمك این ابزارها پرواز امن را تجربه میكنند .ورزشهای هوایی با وجود خطرات
كم و بیش در دنیا طرفداران بسیاری را جذب كرده و دست بر قضا در ایران هم سكه رایجی دارد .برخی
از این ورزشها بهصورت گروهی انجام میشود و امكان پرواز دستهجمعی هم وجود دارد.

موزیك گردی
آمدهام

فاتحهخوان من تویی
یكی از صداهای زیبای موسیقی
آواز ســنتی ایرانی را باید صدای
سینا سرلك بدانیم؛ صدایی كه
با تسلط عالی بر تحریرها و اوجها
و ...نشــان میدهد كه یك سر
و گردن از دیگران باالتر اســت.
البته موضــوع انتخابهای یك
موزیسین و خواننده ،بحثی دیگر
است كه شاید بتوان گفت در مورد
او چندان مثبت نبــوده .اما هر از
چندی نیز ،قطعههایی گوشنواز
از ایــن خواننده ارائه میشــود.
تازگیها نیز یك قطعه ریتمیك،
ولی با آواز سنتی ارائه شده است
كه معروف به قطعههای تلفیقی
هستند .ســرلك در این قطعه،
غزلی از موالنا را بــرای خوانش
انتخاب كرده و آوازش را روی این
غزل و آهنگی از ســعید رضایی
پیش بردهاســت .بهنظر میرسد
برای كسانی كه از حیث سلیقهای،
حوصلــه فاصلههــا و فضاهای
آواز ســنتی را ندارند ،این دست
قطعهها گزینهای مناســب باشد
برای گو شســپاری .این قطعه
توسط مؤسســه هفتباغ منتشر
شــده اســت .غزلی كه سرلك
برای خواندن انتخــاب كرده را با
هم میخوانیم« :آمــدهام كه تا
بهخود گوش كشــان كشانمت/
بــیدل و بیخودت كنــم در دل
و جان نشــانمت /آمــدهام بهار
خوش پیش تــوای درخت گل/
تا كه كنار گیرمت خوش خوش
و میفشــانمت /آمدهام كه تا تو
را جلوه دهم در این ســرا/همچو
دعای عاشقان فوق فلك رسانمت/
جان و روان من تویی فاتحه خوان
من تویی/فاتحه شو تو یك سری
تا كه به دل بخوانمت». ...

شور بزرگان

بانجی جامپینگ

اگر ورزشی را جستوجو میكنید كه آدرنالین خون را به اوج برساند،
پیشنهاد ما بانجی جامپینگ است .خیلیها وقتی به سكوی پرش
بانجیجامپینگ میرسند از پریدن منصرف میشوند اما همه كسانی
كه برای یكبار این ورزش را تجربه كردهاند بعد از مدتی به هیجان آن
عادت كردهاند .بانجی جامپینگ یا پرش بانجی ،از ورزشهای خطرناك
و پرهیجانی است كه در آن افراد پاهای خود را با طنابهای انعطافپذیر
میبندند و از ارتفاع به پایین میپرند .افزایش اعتماد به نفس ،كنترل
حركات عصبی ،بهبود سیستم قلبی عروقی و لذت ترشح آدرنالین از
خاصیتهای این ورزش است.

زیپالین

معلق ماندن بین زمین و آسمان و حركت با سرعت باال در ارتفاع باال را
میتوان از جذابیتهای بیبدیل ورزش زیپالین دانست .این ورزش به
واسطه هیجان باالیی كه دارد عالقهمندان زیادی را به سمت خود كشانده و
جزو پرطرفدارترین ورزشهای هوایی است .در ورزش زیپالین ،ورزشكار
دو نقطه مرتفع را با كمك طنابهای مخصوص و مستحكم به هم وصل
میكند و با بهكارگیری قرقره و كارابین و پوشیدن جلیقه مخصوص ،خود
را از یك سوی ارتفاع رها میكند و به سمتی دیگر میرساند .در زیپالین
میتوانید بهطور نشسته ،خوابیده و معلق ،مسیر بین دو سر طناب را طی
كنید ،بدون اینكه خطری شما را تهدید كند.

پاراسل

پیشنهاد برای تجربه یك ورزش مفرح پاراسل یا همان چتربازی روی آب
است .پاراسل جزو معدود ورزشهای هوایی است كه بهصورت دستهجمعی
هم انجام میشود .تجهیزات مورد نیاز این ورزش جلیقه ضدآب و كمربند
است .پس از پوشیدن جلیقه و بستن كمربند باید منتظر حركت قایق باشید.
وقتی قایق شروع به حركت كرد و سرعت گرفت ،چتر هم آرامآرام به پرواز
درمیآید و شما را با خود به آسمان میبرد ..پاراسل حداكثر تا ارتفاع ۳۰۰
متر باال میرود و حتی میتواند در آب كشیده شود .جزیره كیش و شهرهای
شمالی مثل متلقو و نمك آبرود مناسبترین جا برای تجربه پاراسلسواری
است.

پاراموتور

بسیاری از عالقهمندان به ورزشهای هوایی بر این باورند كه پاراموتور بهتر
از پاراگالیدر است .در این ورزش شما یك صندلی برای نشستن دارید كه
به وسیله یك دستگیره كوچك و توسط خلبان قابل كنترل است .این را هم
فراموش نكنید كه پرواز با پاراموتور در مقایسه با سایر وسیلههای پروازی
تخصصیتر و دشوارتر است .البته پرواز با پاراموتور به دوره آموزشی خاصی
نیاز ندارد و شما میتوانید همراه با یك خلبان مجرب پرواز با پاراموتور را
كنید .نكته مهم دیگر این است كه پاراموتور نیازی به باند ندارد و به همین
دلیل آسیبی به محیطزیست وارد نمیكند.

همسان و همسكوت
موسیقی ایران پتانسیل فراوانی
برای جهانی شدن دارد ،چنانچه
برخی از شــخصیتهای آن نیز
بهشدت جهانی شــدهاند و نزد
موزیســینهای دیگر كشورها،
ارج و قرب باالیی دارند .از جمله
آنها میتوانیم به حسین علیزاده
اشــاره كنیم كه بــا پنجههای
ســحرآمیز خــود ،نواهایــی
مینوازد كه تا مغز استخوان هر
عالقهمند موسیقی نفوذ میكند.
او همكاریهای مشــتركی هم
با دیگر موزیســینهای جهانی
داشته است .حاال آلبوم مشترك او
با رامبرانت تریو منتشر شدهاست.
نام این آلبوم را هم «همســان و
همسكوت» گذاشتهاند .فروش
این آلبوم از هفدهم دســامبر در
پلتفرمهــای دیجیتــال جهان
آغاز شــدهبود و حــاال آلبوم آن
هم عرضه شدهاســت؛ به نوعی
پیشفــروش شــدهبود .در این
آلبوم بینالمللی ،حسین علیزاده
(نوازنده شــورانگیز) ،رامبرانت
فرایش (فورتهپیانو ،هارمونیوم)،
تونی اورواتر (ویولونه) و وینسنت
پالنیــه (ســازهای كوبــهای)
همكاری داشتهاند .نام قطعههای
آن نیــز «درآمد»« ،ســماع»،
«كرشمه»« ،مقدمه نیشابورك»،
«سرمست»« ،رامبراندی نژاد»،
«نهفت» و «تركمــن» انتخاب
شدهاســت اما برای كسانی كه با
رامبرانت آشنا نیستند باید بگوییم
كه او با موزیســینهای دیگری
چون كیهان كلهر و حسام اینانلو
هم همكاری داشته و همچنین
در فستیوالهای معتبری چون
«بیم هویی»« ،نورث سی جز»،
«الب جز» و ...شركت داشته است.

خانه گردی
صرفهجویی خوشمزه

ترشیهای خانگی
ایــن روزهــا كــه قیمتهــا
سرسا مآور شد هاســت ،كافی
اســت بخواهید كمی ترشــی
یا مقداری خیارشــور یا میوه
خشك و رب و شبیه آن بخرید،
تا كامال درك كنیــد اوضاع از
چه قرار اســت .راهحــل این
اســت كه یا چنین چیزهایی
نخرید ،یا كم بخرید .البته یك
راهحل دیگر هم وجــود دارد؛
چرا حاال كــه زمان خانهماندن
شما زیاد اســت ،این چیزها را
خودتان درســت نمیكنید؟
درســت كردن كمی ترشــی،
میوه خشــك ،خیارشور ،رب
و ...هــم میتواند برای شــما
بهشدت ســرگرمكننده باشد،
هــم كمكخرج خوبــی برای
زندگیتان باشد؛ چرا كه دیگر
مجبور نیست چنین چیزهایی
را با قیمت بــاال از بیرون تهیه
كنید .هم بهداشــتی اســت،
هم به مقدار فــراوان میتوانید
تولیــد كنیــد ،هم ســرگرم
میشــوید .البته نیاز به ترس و
دلهره هم نیســت؛ قرار نیست
كه خانه و زندگیتــان به هم
بریزد .ما داریــم درباره تولید و
درستكردن مقدار كمی از این
چیزها صحبت میكنیم؛ یك
یا دو یا ســه دبه .درست كردن
چنین چیزهایی كار ســختی
هم كــه نیســت؛ بــه راحتی
میتوانید با مقداری مواداولیه
و ســركه و نمك و سینی برای
خشككردن میوهها و ...دست
به چنین كارهایی بزنید .حتی
كار میتواند به تولید لواشك و...
هم بكشد.
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مدلرها از هیجان و فراز و نشیبهای تفریح با هواپیمای
كنترلی میگویند

پرواز مدلها
در آسمان تهران

بهنامسلطانی شرایط سخت اقتصادی و گرانی سرسامآور دالر ،نفس خیلی از ورزشها و
حتی كسبوكارها را بهشماره انداخته اما عدهای از این تهدید بزرگ ،یك
فرصت طالیی ساختهاند .نمونهاش همین افراد خالق و مبتكری كه با یونولیت و مقوا و آرمیچر و
مقداری مهارت و خالقیت ،هواپیمای كنترلی میسازند و در روزهای آخر هفته به حاشیه تهران
میروند تا برای چند ساعت هم كه شده از هیاهوی روی زمین فاصله بگیرند و به آسمان آبی خیره
شوند .كاری كه مدلرها میكنند مصداق با یك تیر دو نشانزدن است .آنها عالوه بر اینكه مهارتشان
را در ساخت هواپیمای كنترلی محك میزنند ،با حداقل هزینه ،بساط یك تفریح سرگرمكننده و
مهیج را برای خود مهیا میكنند و فارغ از مشغلههای روزمره در دنیای متفاوت دیگری بهسرمیبرند.
صبح یك روز سرد زمستانی به حاشیه تهران رفتیم و پای صحبتهای مدلرهای خالق نشستیم.

از تفریح تا ورزش

باركد را اسكن كنيد و ويدئوی
اين گزارش را ببينيد

نیمقرن پرواز

راز هواپیمای دستساز

تاریخچه ورود هواپیمای مدل به ایــران و پرواز آنها در
حاشــیه شــهرهای كوچك و بزرگ به دهه 40مربوط
میشود .آنطور كه در روایتها آمده ،نخستین هواپیمای
رادیو كنترل توسط 2فرد انگلیسی در فرودگاه مهرآباد
به پرواز درآمد و از آن به بعد باشگاه هواپیمایی كشوری
بهعنوان متولی گسترش این فناوری در كشور انتخاب
شد .ماجرای ســاخت هواپیمای رادیو كنترل در طول
این سالها دســتخوش فراز و نشیبهای بسیاری بوده
اســت .بعد از پیروزی انقالب تعداد عالقهمندان به این

نوع وســیله پروازی در حال افزایش بــود اما در دوران
جنگ تحمیلی به خاطرهای در ذهن آنها بدل شد .حیات
تازه این نوع هواپیما بعد از دوران دفاعمقدس شــروع
شد و امروزه بهرغم گرانی قیمت ارز ،ساخت هواپیمای
مدل یا هواپیمای رادیو كنترل در كشــور عالقهمندان
بسیاری دارد .امروزه بسیاری از شركتهای داخلی این
وسیله پروازی را میسازند و با قیمت نسبتا مناسب در
اختیار عالقهمندان قرار میدهند اما مدلرهای حرفهای،
هواپیمای دستساز خودشان را ترجیح میدهند.

پرواز در ارتفاع یك كیلومتری

این روزها اگر به ضلع شــرقی پارك جنگلی چیتگر یا كیلومتر 8جاده تهران -قم بروید ،مدلیســتهایی را
میبینید كه كنترل بهدست گرفته و چشم به آسمان دوختهاند .آنها همان مدلرهایی هستند كه سالهاست
سودای ماجراجویی با هواپیماهای دستساز را دارند و در روزهای آخر هفته با این وسیلهها خودشان را سرگرم
میكنند .تجربهكردن چنین فضای متفاوتی كار چندان دشواری نیست .كافی است كمی به علم مكانیك آگاه
باشید و جسارت ساخت یك هواپیمای رادیو كنترل را داشته باشید .مازیار كه یكی از مدلرهای قدیمی است
و سالها با هواپیمای دستسازش به باند خاكی و پر از سنگالخ چیتگر میآید تا كمی از زندگی پرهیاهوی
شهری فاصله بگیرد ،درباره مشــخصات فنی این هواپیماها میگوید« :نوع الكتریكی هواپیمای مدل ،بین
500گرم تا 2كیلوگرم وزن دارد و با باتریهای مخصوصی كه جنسشان از لیتیوم پلیمر است كار میكنند.
برد پرواز این هواپیما یك كیلومتر است اما در این فاصله از دید خارج میشوند و به همین دلیل برد مناسب
برای آنها ،بین 200تا 300متر تخمین زده میشود».

پازل كامل میشود

دایره پرواز هواپیماهای مدل ،محدود است اما محدودیتهایی از این دست ،هیجان این تفریح یا
بهعبارت صحیحتر ورزش را كم نمیكند .اوجگرفتن هواپیما و فرود صحیح و سالم ،نشاندهنده
حرفهای یا مبتدیبودن مدلرهاست و سرعت این وسیله هم برای خیلی از مدلرها تعیینكننده
است .هواپیماهای آماده و بهاصطالح شــركتی همه مختصات مدنظر مدلرهای حرفهای را
دارند اما هواپیماهای دستســاز به لحاظ فنی و ظاهری چنگی به دل نمیزنند .بهرغم همه
محدودیتهای اقتصادی و گرانی روزافزون قطعات ،آسمان سایتهای پروازی هنوز هم در قرق
مدلهای دستساز ایرانی است و به قول مدلرهای قدیمی ،چراغ این ورزش فكری روشن مانده
است .یكی دیگر از مدلرها ،ساخت هواپیمای مدل را به این آسانی كه عدهای میگویند نمیداند
و میگوید میلیمترها در ساخت این نوع وســیلههای پروازی تعیینكننده است؛ «ساختار
هواپیما بهگونهای طراحی شده كه بهراحتی در آســمان اوج بگیرد و تغییر جهت بدهد .این
قاعده در ساخت هواپیمای مدل هم رعایت میشود .در واقع هواپیمای مدل ،ماكت هواپیمای
واقعی است و الگوی ساخت آنها تفاوتی با
هم ندارد .اگر طول بال و بدنه یك
میلیمتر تغییر كند ،هواپیما
قادر به پــرواز نخواهد بود
و این حساسیت گاهی
به دهــم میلیمتر هم
میرسد».

ساخت این نوع هواپیماها مصائب خاص خودش
را هــم دارد .یكی دیگر از مدلرهــا میگوید كه
با افزایش بیرویه قیمــت ارز ،خرید هواپیمای
مدل از شــركتهای داخلی توجیــه اقتصادی
ندارد و به همیــن دلیل مونتاژ مــدل در ایران
بیش از سالهای قبل رایج شده است؛ «قیمت
یك هواپیمای مدل تا 3سال قبل بین 800هزار
تومان تا 5میلیون تومان بود امــا االن به  50یا
60میلیون تومان رســیده است .بنابراین بیشتر
مدلرها به ساخت مدلهای دستساز رو آوردهاند
كه خیلی مقرون بهصرفه است .ساخت هواپیمای
مدل به 2صورت انجام میشود؛ برخی از مدلرها
با اســتفاده از «فوم برد» یا تلق و یونولیت و سر
همكردن لوازم قدیمی برای خودشان هواپیمای
مدل میسازند و عدهای دیگر با خرید بدنه آماده
از شركتهای داخلی و نصب موتور روی آنها ،با
هزینهای معقول ،صاحب
هواپیمای مدل آماده
پرواز میشــوند».
بهگفتــه مدلرهای
حرفهای و كاركشــته ،ساخت یك
هواپیمای مدل به شرط مهیابودن همه قطعات،
یك یا 2روز طول میكشد.

زمین خاكی ضلع شرقی پارك چیتگر
كه از 15سال قبل به جایی برای جوالن
مدلرها بدل شده ،مختصات یك سایت
پروازی اســتاندارد را ندارد اما همین
هم برای خیــل عالقهمندان غنیمت
است .پای صحبت مدلرهای قدیمی
كه بنشینید ،پرواز هواپیماهایمدل
را ورزشی میدانند كه بیش از جسم،
روح و ذهن شــما را جال میدهد و از
دلبستگیشــان بــه آن میگویند.
مازیــار ،یادگیری ســاخت مدل و به
پروازدرآوردن آنها را ســنتی میداند
كه از سالها قبل سینه به سینه گشته
و به نسل امروز رسیده است؛ «بیشتر
افرادی كه اینجا میبینید الیســنس
هواپیمایی كشوری ندارند و ساخت و
كنترل هواپیمای مدل را به شكل كامال
سنتی و از بقیه دوستان یاد گرفتهاند.
مدلرها را باید در دســته ورزشكاران
دســتهبندی كرد؛ چرا كه در بسیاری
از كشورهای جهان ،لیگ هواپیماهای
مدل و تورنمنتهای معتبری هم در
این رشته برگزار میشود ».آنطور كه
بیشتر مدلرهای قدیمی میگویند در
ایران به چشم یك تفریح سرگرمكننده
به پــرواز مدلهــا در آســمان نگاه
میكنند ،درحالیكه اگر بهعنوان یك
رشته ورزشی شناخته شود ،امكانات
هم برای رشد و توســعه آن در كشور
مهیا خواهد شد.

راهنما
یك كار خانگی جالب

با هواپیماهای فوقسبك ایرانی آشنا شوید

پرواز كنار پرندهها

نقشینههایی كه روی كوهها نقش بسته و برخی آثار باستانی مثل شیر بالدار و عقاب و سایر نمادهایی كه به نوعی با آسمان و پرواز ارتباط دارند ،عطش انسان برای پرواز
ن از گذشته دور تا امروز آرزویی مثل پرواز در آســمان را داشته و پیشرفت تكنولوژی این آرزوی دیرینه را محقق كرده است .پرواز با
در آسمان را نشان میدهد .انسا 
هواپیماهای فوقسبك كه ساخت آنها حاصل دانش و ذوق دانشآموختگان ایرانی است ،این امكان را به شما میدهد كه برای چند دقیقه هم كه شده از شلوغی و ازدحام
روی زمین فاصله بگیرید و لذت پرواز در ارتفاع چند صد متری را تجربه كنید .این گزارش شما را با این نوع هواپیماها كه در ایران كاربری تفریحی دارند آشنا میكند.

جایروپلن

ایــن وســیله پــروازی را بایــد یكــی از
سرعت مجاز
پرطرفدارترین هواپیماهای فوقســبك در
ایران بدانیم .این هواپیمای فوقســبك كه
بــه آن «جایرو كوپتر» هــم میگویند یكی
كیلومتر در ساعت
از امنترین وســیلهها برای پــرواز تفریحی
بر فراز آسمان اســت .ویژگی منحصر به فرد
جایروپلنها این است كه پرواز تفریحی در سواحل و فرود روی آب را
برای خلبان و مسافر امكانپذیر میكند و شاید به همین دلیل خیلیها
پرواز با آن را به پرواز با سایر هواپیماهای فوقسبك ترجیح میدهند.
پرواز با جایروپلن این امكان را به شــما میدهد كه بدون واســطه در
كنار پرندهها و حتی باالتر از آنها در آســمان پرواز كنید .یكی دیگر از
ویژگیهای این هواپیماهای فوقسبك این است كه برای فرودآمدن
نیازی به باند ندارد و مثل هلیكوپتر میتوانــد یك فضای كوچك را
برای فرود انتخاب كند .حداكثر سرعت این پرنده زیبا به 170كیلومتر
در ساعت میرسد اما ســرعت مجاز برای پرواز تفریحی و آموزشی در
محدوده فرودگاهی بین 130تا 140كیلومتر در ساعت است.
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پرورش جلبك اسپیرولینا
چنــد ســال پیــش بــود كه
خدمت كارآفرین و كارشــناس
محترمی رســیدیم كــه درباره
كســبوكارهای خانگی خیلی
صحبت میكرد .به ما گفت كه
در كرهجنوبی ،معموالً كســانی
كــه حیــاط دارنــد ،از طناب
رختهای خود ،نایلو نهایی را
با گیره آویزان میكنند .سپس
داخل این نایلو نها جلبكها و
بذرهایی را پــرورش میدهند و
با قیمت باال میفروشند .جالب
اینكه نه از كارشان میزنند ،نه
زمان اضافــه میگذارند ،فقط
زمانی كه داخل خانه هســتند
را به این كار اختصــاص داده و
شرایط مساعدی به این منظور
فراهم میآورند .حاال شــما هم
میتوانید كاری شبیه این انجام
داده و مث ً
ال به پــرورش جلبك
فكــر كنید .تعجــب میكنید؟
این كاری كه میگوییم یكی از
كسبوكارهای امروزی و ساده
اســت .این جلبكها میتوانند
در صنایــع داروســازی ،مواد
غذایــی و شــیمیایی كاربــرد
داشتهباشــند .یكــی از ایــن
جلبكها اسپیرولیناست كه در
دمای بیش از 20درجه ،رشدش
خیلــی هم بیشــتر میشــود.
پرورش آن هم در سیستمهای
بــاز ،سیســتمهای لولــهای و
فتوبیوراكتورهای اســتوانهای
میتواند انجام شود .جالب اینكه
از اسپیرولینا در تغذیه ماهیها
و آكواریومها هم استفادهشده و
به واسطه رنگدانههایی كه دارد،
كاربرد زیادی به جای رنگهای
مصنوعــی در صنایــع غذایی و
دارویی دارد.

فائز

هواپیمای تكموتوره و تكنفره فائز با الگوبرداری از یك
سرعت مجاز
هواپیمای خارجی در ایران طراحی و ساخته شده است.
وزن این هواپیمای فوقسبك 75كیلوگرم و 220كیلومتر
بر ساعت سرعت دارد .ســقف پرواز فائز 1500كیلومتر
كیلومتر در ساعت
است و یك راید پرواز با این وسیله 6ساعت طول میكشد.
یكی از ویژگیهای این پرنده سبك این است كه درصورت
از كارافتادن یك موتور میتواند به پرواز خود در ارتفاع ثابت ادامه دهد .بهكارگیری
چتر برای بازیابی هواپیما و خلبان در شــرایط اضطراری ،قابلیت مونتاژ سریع و
آمادهشــدن هواپیما برای پرواز در مدت 5دقیقه ،امكان افزایش ظرفیت سوخت
با نصب مخازن سوخت بیشتر در بال و بدنه از دیگر ویژگیهای هواپیمای سبك
فائز است .حمل محمولههای شناسایی ،بســتههای فوریتهای پزشكی ،انتقال
محمولههای پســتی ،امكان اجرای مأموریتهای گشــت و مراقبت و پروازهای
تفریحی و ورزشی از دیگر قابلیتهای این هواپیماست.
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كایت

پلیكان

هواپیمای پلیــكان یكی دیگر از این انواع وســایل
سرعت مجاز
پروازی است كه تفاوت عمدهاش با كایت موتوردار و
جایروپلن ،داشتن كابین برای خلبان و مسافر است.
این پرنده فوقســبك برای كسانی كه میخواهند
كیلومتر در ساعت
پرواز امن در داخل كابین را تجربه كنند ،یك وسیله
مناسب بهشمار میرود .استفاده از كمربند در همه
هواپیماهای فوقسبك ،امنیت پرواز مسافران را تضمین میكند اما عدهای
نشستن در یك فضای محصور و آزاد و رهانبودن در آسمان را ترجیح میدهند
و پلیكانها برای چنین افرادی ساخته شده است .كابین هواپیمای فوقسبك
پلیكان این مزیت را هم دارد كه در برابر سرما و گرما از خلبان و مسافر محافظت
میكند و به همین دلیل در فصل سرما ،طرفداران بیشتری دارد .پلیكان كه
سرعتش به حدود 200كیلومتر در ســاعت میرسد و تا ارتفاع 12هزار پایی
پرواز میكند در دســته هواپیماهای «بال ثابت» و تكموتور دســتهبندی
میشود و بیشتر برای آموزش خلبانی مورد استفاده قرار میگیرد.
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وقتش رســیده با یكــی دیگر از
سرعت مجاز
وسیلههای پروازی فوقسبك كه
در ایران طرفــداران خاصی دارد
آشنا شــوید .كایت به این دلیل
كیلومتر در ساعت
یك هواپیمای فوقســبك خاص
به شــمار میرود كه پرواز با نوع
بدون موتور این وسیله ،شباهت زیادی به پاراگالیدر دارد.
كایتهایی كه در ایران به پرواز در میآیند در 2نوع موتوردار
و بدون موتور تولید میشوند .برای پرواز با كایت بدون موتور
باید این وسیله را به ارتفاعات ببرید و با كمك باد پرواز كنید و
در یك نقطه مشخص فرود بیایید اما داستان كایت موتوردار
به كلی متفاوت است .این وسیله پروازی از 2صندلی تشكیل
شده كه صندلی جلو برای خلبان و صندلی عقب برای مسافر
است .پرواز تفریحی با كایتهای موتوردار در شرایط جوی
معمولی و در محدوده فرودگاهی امكانپذیر اســت و شما
برای پرواز در ارتفاعات به وزش باد نیاز ندارید .مدت زمان
پرواز هم بین 15دقیقه تا یك ساعت است و معموال توسط
مسافر تعیین میشود.

60

راهنمای خرید و اجاره

هواپیمای شخصی

ســال 1379بود كه مجوز پرواز هواپیماهای شخصی
بر فراز آســمان ایران و در مسیرهای مشخص از سوی
مراجع قانونی صادر شد و از همان موقع تولید و خرید
و فروش هواپیماهای فوقسبك رونق گرفت .سازمان
هواپیمایی كشوری هنوز با پرواز هواپیماهای شخصی
بیش از دو نفره موافقت نكرده اما لذت پرواز دونفره هم
تجربهای نیست كه بهسادگی بتوان از آن چشمپوشی
كرد .البته داشــتن یك هواپیمای فوقسبك شخصی،
قواعد خاص خــودش را دارد .مثال اینكه فقط برخی از
فرودگاههای كشور امكان فرود این وسیلههای پروازی
را فراهم كردهانــد و نام این فرودگاههــا را میتوانید با
كمك موتورهای جستوجوگر بیابید .این فرودگاهها
به مالكان هواپیماهای شخصی خدمات مختلف شامل
آموزش ،تیكآف و لندینگ ،تعمیر و نگهداری ،تعویض
قطعات ،سوخترســانی و ...را ارائه میدهند و هزینه
این خدمات را دریافــت میكنند .پرداخت هزینههای
نگهــداری و پاركینگ هواپیمای شــخصی را هم باید
درنظر گرفت .شــركتهای فعال در این زمینه معموال
ماهانه 2میلیون تومان بابت نگهداری و پارك هواپیما از
مالك دریافت میكنند .قیمت هواپیماهای فوقسبك
به موازات افزایش سرســامآور نرخ ارز باال رفته است.
قیمت هواپیماهای دونفره بیــن  ۱۴۰تا  ۱۵۰میلیون
تومان برآورد میشد اما امروزه به حدود 2میلیارد تومان
رسیده است .كسانی كه میخواهند هواپیمای فوقسبك
شخصی بخرند ،باید شركتهایی كه مجوزهای قانونی را
دارند و در این زمینه فعالیت میكنند ،بیابند و براساس
نیاز و ســلیقه خود هواپیمای شخصی نو بخرند .خرید
و فروش هواپیمای دســتدوم هم در فضای مجازی و
سامانههای خرید و فروش داخلی رایج است و متقاضیان
خرید ایــن هواپیماها با یك جســتوجوی اینترنتی،
هواپیمای مورد نظر خود را پیدا خواهند كرد .اگر بودجه
كافی برای خرید هواپیمای فوقسبك را ندارید ،اجاره
این نوع وسیله پروازی را به شــما پیشنهاد میدهیم.
این نوع وسیله پروازی به 2صورت اجاره داده میشود؛
نخســت اینكه متقاضی مدارك اجازه پرواز و خلبانی
هواپیماهای فوقسبك را از سازمان هواپیمایی كشوری
داشته باشد و در این صورت میتواند یكی از هواپیماهای
دو نفره را كه در برخی فرودگاههای كشور وجود دارد،
اجاره كند .یك راه دیگر این است كه هواپیما را بهصورت
چارتری (همراه بــا خلبان) اجاره كنیــد و در جایگاه
كمكخلبان بنشــینید .اجاره هواپیمای شخصی در
ایران معموال بین ساعتی 400تا 500هزار تومان است.

پنجشنبه

رصد خانه
مظفرالدین شاه ،پنجمین شاه قاجارها بود كه بر ایران
حكم راند؛ بهمدت یك دهه .البته نكته جالبترش
اینجاســت كه بهمدت 4دهه منتظر ماند تا به این
یكدهه برســد .تقصیری هم نداشت ،پدرش كه
عیسیمحمدی
ناصرالدینشاه باشــد ،نزدیك به نیمقرن بر ایران
حكم راند و در نتیجه آقامظفر ،ناچار شد 4دهه زیر
سایه پدر و در كسوت ولیعهدی روزگار بگذراند .به وقت فروردین 1232بود كه
در تهران به دنیا آمد .جالب اینكه بچه هم بود كه ولیعهد شد و والی آذربایجان
او را به تبریز فرستاد .مظفرالدین شــاه را به نوعی ،پادشاهی میدانند كه
حكم نابودی قاجارها را امضا كرد؛ یعنی مشروطه را .بعد از مشروطه بود كه
محمدعلیشاه آمد و 3سال حكم راند و بعدش هم احمدشاه آمد كه 16سال
سلطنت كرد؛ ولی عم ً
ال زمانه این دو شــاه بعدی هرج و مرج بود و منجر به
شورشها و اعتراضات فراوان و در نهایت ظهور رضاخان شد.
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مظفرالدینشاه قاجار را آخرین پادشاهی دانستهاند
كه در ایران فوت كرده است

اعتقاد عجیب به بحرینی

شاه بیمار؛ شاه بیعار

آغازی بر یك پایان

مظفرالدینشاه سیدبحرینی را مستجابالدعوه میدانست بهخاطر همین وقتی كه برای
سلطنت به تهران رفت ،او را هم با خودش همراه برد .در نزدیكی كاخ گلستان هم خانهای
برایش گرفت تا همیشه دم دستش باشد .میگویند جزو پنج نفری بود كه اثر تام و تمام
روی شاه بیمار داشتند .در تهران هم مثل تبریز به شهرت رسید .جالب اینكه سفرای تیزفهم
خارجی هم كه میدانستند چه نفوذی دارد ،بهطور مستقیم خواستههایشان را به شاه منتقل
نمیكردند و از طریق او ورود میكردند .شاه حتی برای شكار و تفریح كه خارج تهران هم
میرفت ،او را با خودش همراه میبرد؛ چرا كه حضورش را دفعكننده هر بال و چشمزخمی
و ...میدانست .به استخارههای او هم اعتقاد عجیبی داشت .كار به جایی رسیده بود كه
حتی صدراعظم و دیگر رجال سیاسی هم دست به دامان او میشدند و با پولی كه به پایش
میریختند ،از او تقاضا داشتند پاسخ استخارهها را طوری تنظیم كند كه به نفعشان باشد.
میگویند كه مظفرالدین شاه هیچ كاری را بدون استخاره این شخص انجام نمیداد .كمكم
بهدلیل پولهایی كه از این طریق میگرفت از پولداران تهران شد .سیدبحرینی از این نفوذ
خودش به نفع صدراعظمهای امینالسطان و عینالدوله تا میتوانست استفاده كرد.

بدشانسی در كنار بیعرضگی

شاید اگر ناصرالدین شاه در مورد قتل امیركبیر كوتاه میآمد و آن نامه لعنتی را امضا نمیكرد،
كار به مظفرالدین شاه و امضای حكم مشروطه نمیرسید یا دستكم به این شكل تحریفشده
نمیرسید و قاجارها میتوانستند بیشتر عمر كنند .امیركبیر بد قاجارها را نمیخواست اما
دور و بریهای ناصرالدین شاه اینطور القا كردند كه بله ،امیركبیر قصدهای دیگری دارد .كال
شاههای قاجار را این اطرافیانشان به باد دادند .البته از ابتدا قرار نبود كه مظفرالدین شاه
جانشین پدر بشود .البد میدانید كه خانواده ناصرالدین شاه ،اندازه یك محله بودند؛ از بس كه
زن و بچه داشت و همسران صیغهای و ...ابتدا پسران دیگر ناصرالدینشاه نایبالسلطنه شدند.
اما فوت كردند .طبق قانون سلطنت قاجارها ،ولیعهد حتما میبایست از تیره «دولو» قاجار و از
همسری عقدی باشد .اما ناصرالدین شاه به چند نفری كه از همسران غیرقاجاری و صیغهای
بودند فكر كرد .اما در نهایت ،قرعه بهنام مظفر افتاد؛ چرا كه همه فوت كردند.

شاید بتوان گفت مظفرالدین شاه در زمانه خوبی شاه ایران نشد .از یك طرف آشنایی ایران
با تفكرات عصر روشنگری و انقالب صنعتی در اروپا و از سوی دیگر خباثت روس و انگلیس
در ایران و اعطای امتیازات فراوان به آنها و ...باعث شده بود تا اتفاقاتی خارج از اختیار او رخ
بدهد .تا اینكه دستور تأسیس عدالتخانه را هم صادر كرد بدین منوال«:جناب اشرف اتابك
اعظم ،چنان كه مكرر این نیت خودمان را اظهار فرمودهایم ،ترتیب و تاسیس عدالتخانه
دولتی برای اجرای احكام شرع مطاع و آسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجبتر است،
بالصراحه مقرر میفرماییم برای اجرای این نیت مقدس قانون معدلت اسالمیه كه عبارت از
تعیین حدود و اجرای احكام شریعت مطهره است باید در تمام ممالك محروسه ایران عاج ً
ال
دایر شود ،بر وجهی كه میان هیچیك از طبقات رعیت فرقی گذاشته نشود و در اجرای
عدل و سیاسات بهطوری كه در نظامنامه این قانون اشاره خواهیم كرد ،مالحظه اشخاص و
طرفداریهای بیوجه قطعاً و جدا ً ممنوع باشد.»...

در كودكی ولیعهد شد

تكههایی كه جدا شد

مظفرالدین شاه كودكی بیمار و ناخوش احوال و زردرو بود كه در  9سالگی ولیعهد شد.
او فرزند شكوهالسلطنه ،دومین زن عقدی ناصرالدین شاه بود .بیشتر عمرش هم در
دارالحكومه تبریز گذشت .تنها یك روز مانده به پنجاهمین سال سلطنت ناصر بود كه
به او خبر دادند چه نشستهای كه پدر را كشتند و حاال تو باید شاه باشی .او هم با آن حال
نزار و بیمارش ،راهی تهران شد تا سلطنت كند .در مورد مظفرالدین شاه ،از همان دوران
كودكی كه ولیعهد شده بود ،نكته جالب اینجاست كه اطرافیانی كه داشت كارهایش را
انجام میدادند و برایش تعیین تكلیف میكردند.

میگویند كه در زمانهاش ،اوضاع حتی از زمان پدرش هم بدتر شد و هیرمند و
بخشهايي از جنوب خليج فارس و بخشهایی از شمال غرب ایران و بخشهایی از
بلوچستان و ...هم از ایران جدا شد .البته نقلهای دیگری هم دربارهاش وجود دارد ،مثل
اینكه با وجود قاطعیتی كه نداشت برای جمع و جور كردن مملكت ،ولی كمی بهنظر
دمكرات میرسید .مخبرالسلطنه دربارهاش میگوید«:مظفرالدینشاه مزاجاً دمكرات
بود ،روزی مرا به فرحآباد خواست ،رفتم ،در ایوان راه میرفت .جز سیدبحرینی كسی
نبود .نوبتی به من نزدیك شدند .آهسته سؤال فرمودند ژاپن مجلس دارد؟ عرض كردم
هشت سال است.»...

مشروطه و مرگ پادشاه

داستان سیدبحرینی

یكی از این اطرافیان خیلی بانفوذ ،سیدعلیاكبر بحرینی
معروف به سیدبحرینی است .اجداد وی در بحرین مقیم بودند
تا اینكه پدرش به شهرهای جنوبی ایران آمد و سرانجام در
تبریز مستقر شد .خودش هم كه مقدمات فارسی و عربی را یاد
گرفته و صدایی خوش داشت و خطیب خوبی هم بود ،كمكم
در تبریز برای خودش كسی شد .چنین بود كه چند باری برای
خواندن روضه به اندرون دربار مظفرالدینشاه رفت و در نتیجه
از روحانیون رسمی دربار او شد .سرانجام هم چنان به ولیعهد
نزدیك شد كه دیگر بدون مشورت با او كاری انجام نمیشد.

تنها نقطه سفید

باركد را اسكن كنید و
پادكست این گزارش را
بشنوید

نگاهی به پادشاهان و شخصیتهای مطرح سلسلهای كه صد سال بر ایران حكم راند

معروفترینهای عصر قاجار

میگویند تنها كار درست و حسابی كه او انجام داده ،همین روی خوش نشان دادن به مشروطیت و تأسیس
عدالتخانه بوده ،وگرنه شاهی كه فردی «سادهلوح ،سهلالقبول ،متلونالمزاج ،مسخره و مضحكهپسند»
بوده را چطور میتوان یاد كرد؟ كال وضع دربار او دستكمی از وضع سرزمین خیالی برره در سریالهای
مهران مدیری نداشت .مظفرالدین شاه سه باری هم به اروپا سفر كرد؛ هر بار هم چند ماهی مملكت را به
حال خودش رها كرد و رفت كه ببیند اوضاع چطور است .حتی سینما را هم برای نخستین بار به ایران آورد.

یكیازعجیبترینوخاصترینپادشاهیهایایرانرابایدهمینسلسلهقاجاریهدانست.البته
چنین نبود كه یك دفعه از زمین سبز شده باشند ،بلكه یك طایفه و خاندان بانفوذ و با قدرت
در منطقه خودشان بودند تا اینكه كار به آغامحمدخان قاجار رسید و او هم توانست سلسله
پادشاهی قاجاریه را تأسیس كند .معموالً پادشاهان این سلسله را به بیكفایتی میشناسیم و
به قراردادهای ننگین گلستان و تركمنچای و دیگر امتیازات ریز و درشتی كه به خارجیها داده

آغامحمدخان قاجار

شده است .بخشی از نگاه منفی به قاجارها ،بهدلیل این است كه سلسله پهلوی كه بعد از آنها
آمد ،دشمن این پادشاهی بود و طبیعی است كه از آنها خوب ننوشته .بحث بعدی هم آن است كه
در واقعیت ،این پادشاهان بیعرضه بودند و كار خاصی برای ایران انجام ندادند .با هم ،پادشاهان
این سلسله و البته سهشخصیت معروف دیگر این دوره را مرور میكنیم تا نگاه كاملتری به آن
داشته باشیم؛ البته منهای مظفرالدینشاه كه باالی صفحه به آن پرداخته شده است.

این یكی به تنهایی نیمی از تاریخچه سلسله قاجارها را بهخودش
اختصاص داده اســت؛ نزدیك به نیم قرن .معروف به ســلطان
صاحبقران .البته به قبله عالم و ظلاهلل و شاهبابا و شاه شهید هم
معروف است .عیش و نوشها و عیاشیهای او هم كه شهره است.
قبل از سلطنت به او ناصرالدینمیرزا میگفتند تا اینكه یك روز
مانده به پنجاهمین سالگرد سلطنتش ،توسط میرزارضای كرمانی
ترور شد .ماجرای انتصاب امیركبیر به صدارت و اقدامات اصالحی
او و البته كشتهشــدنش ،در همین دوره به وقوع پیوست .فتح
هرات و البته واگذاری آن با فشار انگلیسیها و همچنین ماجرای
تحریم تنباكو هم در این دوره بود.

قائممقام فراهانی

امیركبیر

فتحعلیشاه قاجار

وقتی كه درخواست روحانیون و مردم و كسبه و ...برای مشروطه و عدالتخانه باال رفت ،مظفرالدین
شاه خبری از ماجرا و اعتراضها نداشت .تا اینكه انگلیسیها به گوشش رساندند كه چه خبر
است .او هم 14مرداد 1285فرمان مشروطیت را امضا كرد .البته رفتوآمدی هم داشت تا كاملتر
شود .در نهایت وقتی كه تكلیف مشروطیت مشخص شد10 ،روز بعدش شاه بیمار فوت كرد .او
از كودكی درگیر بیماریهای خونی و كلیوی بود و وقتی كه شاه شد ،گفتند بیشتر از  4سال عمر
نمیكند؛ هرچند كه یك دهه سلطنت او به طول انجامید؛ شاهی كه اینقدر مملكت برایش مهم
نبود كه وقتی میخواست به سفرهای چند ماهه به اروپا برود ،اطرافیانش به مسئوالن گمرك
فشار میآوردند كه درآمد را بیشتر كنید كه شاه قصد سفر دارد و پولی نداریم .جالب اینكه گروهی
بهشدت عالقهمندند كه شاه بیمار چند روزی دیرتر بمیرد ،گروهی هم تعمدا پزشكها را كم كرده
بودند كه زودتر بمیرد .اما چرا؟ چون قانون اساسی مشروطه در حال نگارش بود و اگر شاه زودتر
میمرد ،معلوم نبود نفر بعدی موافق باشد و دوباره در این مسیر قدم بگذارد یا نه.

به سمت ضربه متقابل

سایه انتقام
چند روزی است كه از سالگرد
ترور سردارقاســم ســلیمانی
گذشته است .به این بهانه نیز،
تولیدات فرهنگی و رســانهای
و هنری مختلفــی اتفاقافتاد.
یكــی از این اتفاقــات جالب،
رونمایی از یــك بازی موبایلی
بود به نام «ســایه انتقام» .در
كل شــخصیتهای نظامی و
ژنرالهــا و فرماندهان بزرگ،
جزو شــخصیتهای محبوب
باز یســازان بــرای ایجــاد
گیمهای رئال بودهاند .ســایه
انتقام در حوزه نبردهای هوایی
و پهپادی اتفــاق میافتد كه
فرماندهی این نبردها را سردار
ســلیمانی عهدهدار است .این
بازی توســط مركز نوآوری و
شــتابدهی رایمون ،وابسته به
ســتاد اجرایی فرمان امام(ره)
تولید شــده و معاونت علمی
و فنــاوری ریاســتجمهوری
هم در شــكلدهی آن دخیل
بودهاســت .این بازی در همه
گوشیهایی كه اندروید 5به باال
دارند به راحتی قابلاجراست.
هدف تولیدكنندگان بازی نیز
به ر خكشیدن توانمند یهای
نظامی ایــران و یادكــردی از
ســردار بــزرگ ایرانــی بوده
اســت .اســاس بازی هــم بر
اســاس حمــات پهپــادی
5پهپاد فوقپیشرفته ایرانی به
منافع و پایگاههای دشــمن و
تروریستها طراحی شدهاست؛
مواضعی كه شامل ساختمان،
وسایل حملونقل و پیادهنظام
دشمن میشــود .پهپادهای
اســتفاده شــده نیز طراحی
واقعــی از پهپادهــای واقعی
ایرانی هستند.

سلطان جنگل كیست؟

ناصرالدینشاه قاجار

نزدیك به 278ســال پیش بود كه آغامحمدخان قاجار به دنیا
آمد .او فرزند محمدحسنخان ،رئیس ایل قاجار بود .در نوجوانی
اسیر و اخته شد ،به همین دلیل در تاریخ به آغا شناخته میشود.
اما از حیث نظامی و قاطعیت ،باعرضهترین قاجارها بوده است.
مدتی در دربار زندیها اســیر بود تا اینكه گریخت و درنهایت
با شكستدادن لطفعلیخان زند ،توانســت پادشاهی قاجارها
را تأسیس كند .ماجرای خشونتهای او هم خیلی شهره است.
معروفترین آنها فاجعه كرمان اســت كه میگویند این شهر را
محاصره كرد و 20هزار چشم را از حدقه درآورد .تهران در زمان
او بود كه بهجای شیراز تبدیل به پایتخت شد.

این شاه قاجار ،البته فرزند پادشاه قبلی خودش نبود ،چراكه
آغامحمدخان قاجار نمیتوانست بچهدار شود .چنین بود كه
بعد از مرگش ،برادرزادهاش را بهعنوان پادشاه انتخاب كردند
تا یكی از ننگینترین دورههای پادشاهی ایران آغاز شود .او
که در سال 1151خورشیدی به دنیا آمده و در سال1213
خورشیدی هم درگذشته ،در قم مدفون است .حمله روسها
به ایران از زمان آغامحمدخان آغاز شــده بود كه در زمانه
فتحعلیشاه هم ادامه پیدا كرد .درنهایت اینكه عهدنامههای
گلستان و تركمنچای بین ایران و روسیه امضا و بخشهایی از
ایران برای همیشه جدا شد .كنترل خلیجفارس هم بهدست
انگلیسیها افتاد كه تبعات بعدیاش جدایی بحرین و ...بود.
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خانه گردی

داستان زندگی این شخصیت بسیار شــبیه به امیركبیر است .مانند او در
اراك به دنیا آمد و مانند او صدارت یافت و كفایت داشت و مانند او هم مورد
سوءظن قرار گرفت و مانند او جان سپرد؛ البته بهجای اینكه رگش را بزنند،
خفهاش كردند .احتماالً هنوز یادداشتها و قلم او را در كتابهای ادبیات
مدرسه به یاد دارید؛ فردی كه با عنوان سیاستمدار ،ادیب ،صدراعظم و ...از
وی یاد میشود .اجداد او در دربار زندیه هم كارهایی انجام دادند و در كل
خاندان خوشنام و بزرگی بودند .خودش هم تحت تربیت پدر دانشمندش
قرار گرفت و بزرگی را از همان دوره كودكــی آموخت .با اینكه در تثبیت
سلطنت محمدشاه خیلی اثرگذار بود ،ولی بهدست او كشته شد.

شاید بشود این قائممقام ناصرالدینشاه را از همه شــخصیتهای دیگر قاجاریه
معتبرتر و مهمتر و معروفتر و دست بهخیرتر دانســت .امیركبیر ،عالوه بر اینكه
نخستین صدراعظم ناصرالدین شــاه بود ،داماد او هم محسوب میشد؛ همچنین
پدرزن مظفرالدین شــاه و در نتیجه پدربزرگ محمدعلیشاه .اما هیچكدام اینها
باعث نشد تا مورد سوءظن ناصرالدین قرار نگرفته و در حمام فین كاشان جانش را از
دست ندهد .او سهسال و سهماه صدارت كرد و همین دوره كوتاه ،برای بلندآوازگی او
كفایت میكرد .دارالفنون از یادگارهای طالیی اوست .جالب اینكه داماد امیركبیر،
بهنوعی فرمانده قشون شاه هم محسوب میشد .امیركبیر در كربال دفن است.

احمدشاه قاجار

عباسمیرزا

قرار بود كه جانشین فتحعلیشاه شود .نسبت به پدرش
و دیگر قاجارها هم ســعی كرد كه عرضه بیشتری از
خودش نشــان دهد .در نبرد اولیه با روسها شكست
خورد ،چراكه در آن دوره والــی آذربایجان بود .برای
اینكه شكســتهای خــودش را جبران كنــد و در
برابر دیگر مدعیان تاج و تخت پیروز شــود ،برخی از
ناآرامیهای داخلی را هم ســركوب كــرد .در جنگ
با روسها چندتایــی هم پیروزی بهدســت آورد ،اما
سازمانیافتگی روسها و عدمحمایت شاه قاجار و،...
باعث شد تا این كار هم به سرانجام نرسد .فتحعلیشاه
امید زیادی به او داشــت ،اما عباسمیرزا قبل از مرگ
پدرش دار فانی را وداع گفت.

تصور كنید كه مشــروطهخواهان تهران را فتح كنند
و یك پسربچه 12ساله را به عنوان شاه انتخاب كنند.
انتظار دارید چنین مملكتــی روی خوش بهخودش
ببیند؟ پدر و مادرش هم كه خیلی دوستش داشتند .اما
تقدیر چنین بود كه او سلسله قاجارها را پایان ببخشد و
تحویل پهلویها بدهد .احمدشاه وقتی كه میخواست
پادشاهی را بپذیرد ،خیلی گریه و زاری كرد و از سفارت
روسیه كه پدرش و درباریان در آن پناهنده بودند ،راهی
محل سلطنتش شد .البته چون به سن قانونی نرسیده
بود ،نمیتوانست كاری كند و یك نفر از بزرگان قاجار
به جایش امور را انجام میداد .تا اینكه به ســن قانونی
رسید و تاجگذاری رسمی كرد و 17سال سلطنت كرد.

محمدشاه قاجار

محمدعلیشاه

مظفرالدینشــاه كه داشــت میمرد ،یك عده دوست
داشتند سریعتر بمیرد و یك عده دوست داشتند دیرتر
بمیرد .گروه اول مخالف مشروطه و تغییرات و عدالتخانه
بودند ،در نتیجه میخواستند كه با مرگ سریعتر شاه ،كار
به شاه بعدی بكشد كه تندخوتر بود .شاه بعدی هم كسی
نبود جز محمدعلیشاه قاجار .دولت او كام ً
ال مستعجل
بود؛ سهسال سلطنت .در تبریز به دنیا آمد و در ایتالیا هم
درگذشت .او از مخالفان مشروطه بود و حتی مجلس را به
توپ بست .چنین بود كه در دوره او عصر استبداد صغیر
آغاز شد تا اینكه مشــروطهخواهان به تهران رسیدند و
پایتخت را فتح كردنــد و او فرار كرد .درنتیجه انقالبیون
احمدشاه خردسال ،پسر او را به سلطنت برگزیدند.

این یكی هم 12ســال پادشــاهی كرد .جالب اینكه نوه
فتحعلیشاه و فرزند عباسمیرزا بود .تا پیش از تاج و تخت
هم كه معروف به محمد میرزا و ولیعهد ثانی بود .دوران
كودكیاش در تبریز سپری شــد .مادرش را خیلی زود
از دســت داد ،به همین دلیل عباسمیرزا او را به حاجی
میرزاآقاسی ســپرد تا تربیتش كند .در زمانه جنگهای
ایــران و روســیه در ركاب پدرش بــود .عباسمیرزا كه
درگذشت ،شورایی تشكیل شد و ولیعهدی را به او سپردند.
زمانی كه برای محاصره هرات به شرق ایران رفته بود ،خبر
دادند كه به تهران بیاید .به همین دلیل با قائممقام فراهانی
به تهران آمد .سپس فتحعلیشاه مرد و او شاه شد.

بردگیم روت
اگر حال و حوصله باز یهای
رایانهای و موبایلی را ندارید،
اگــر از تماشــای تلویزیون
خسته شــدهاید و اگر دوست
دارید كه فارغ از تكنولوژیها
یك ســرگرمی داشتهباشید،
میتوانید بــه بردگیمها فكر
كنید .بردگیمهــا باز یهای
رومیزی و كارتی هستند كه
گاهی از مــواردی چون تاس
و ...هــم اســتفاده میكنند.
اینبــار میخواهیــم بازی
بردگیمــی روت را معرفــی
كنیم .این بازی بردگیمی در
حوزه بازیهای اســتراتژیك
و جنگی تعریف میشــود و
تا 6نفر ،میتواننــد با هم آن
را انجــام بدهند .ایــن بازی
برای افــراد باالی 10ســال
طراحــی شــده و میتواند
در هــر دور بازیكردن ،بین
یك تا یكونیم ســاعت شما
را ســرگرم كند .در این بازی
ماجراجویانــه ،شــما به دل
جنگل رفتــه و در نقش یكی
از گروههایی كه در این جنگل
هستند ،باید با دیگر گرو هها
جدال و رقابت كنید .اما برای
چه؟ برای اینكه حكمرانی بر
جنگل را بهخودتان اختصاص
دهید .بــازی كیفیتی عالی
داشته و جنس پازلی و برد آن
جنس امدیاف است تا بیشتر
برایتان بماند .ایــن بازی در
واقع فارسی شده یك بردگیم
معروف خارجی اســت كه به
زبان فارسی برگردان شده تا
مشكلی نداشته باشید.

خانهگردی
بجنگ و زنده بمان

بازی موبایلی كالافدیوتی
موبایل
اگر دنبال یــك بــازی موبایلی
تعریفشــده روی اندرویــد
میگردیــد ،بهتر اســت به این
بازی فكر كنید .ایــن بازی جزو
بهترینهای ســال بوده و جالب
اینكه رایگان هم هست .بازی را در
ژانر اول شخص تعریف كردهاند،
بدینترتیب كه بــازی از دریچه
شــما ادامه پیدا میكند .جالب
اینكه بازی را هم طوری ساختهاند
كه به واسطه تنظیماتی كه دارد،
روی همه مدل گوشــی قابلیت
اجرا داشته باشد .درباره گرافیك
و لوكیشنهای مجازی بازی هم
كه چیزی نگوییم بهتر اســت كه
در بهترین حالــت و كیفیت خود
هستند .این بازی نسخه پیسی
و كنسولی هم دارد .نسخه موبایلی
آن نیز از حالتهای مختلف مانند
دامینیشن ،تیمدثمچ و بتل رویال
حمایت میكند .تعداد نقشههای
درنظر گرفته شده برای این بازی
كه میتوانید انتخاب كنید نیز از
نسخه كنسولی آن بیشتر است كه
بازی را برای شما جذابتر میكند.
این بــازی جنگی ،ســاحهای
متنوعــی هــم در اختیار شــما
قرارمیدهد تا دستتان بازتر باشد.
همینكه جلوتر رفته و امتیازات
بیشــتری هم بهدســت بیاورید،
میتوانید ســا حهای بیشتری
هم تهیه كنید .جالــب اینكه اگر
اندروید شما 9به باال باشد ،امكان
اتصال كنترلــر ایكسباكس وان
و پلیاستیشــن 4هم فراهم شده
است.
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بعضی از آدمها ناشناس باقی میمانند؛
ولی اثرگذار .تا اینكه اتفاقی میافتد و
كمكم ،مردم متوجه میشوند كه با چه
انسان بزرگی همعصر بودهاند .در واقع
بهنوعی،ماجرایدنیاچنیناست؛وقتی
كه از آن میگریــزی ،دنبالت میدود
و وقتی به ســمت و سویش میدوی،
از تو دور میشود؛ درست مثل سایه.
حاجقاسمسلیمانیهیچوقتدنبالدنیاوشهرتنبود؛همكارشاقتضا
میكرد كه گمنام بماند ،هم روحیاتش .وگرنه خیلیها كه یكدهم او هم
اثرگذار نبودهاند ،گوش فلك را كر كردهاند از كارهایی كه كردهاند .اما
این ،معاملهای بود كه با خدا كرده بود و خدا هم بهخوبی او را شهره عام
ش كتابها و مستندها و مصاحبههای زیادی
و خاص كرد .حاال دربارها 
تولید شده كه هر كدام ،به بخشی از زندگی این بزرگمرد اختصاص
یافته اســت؛ مردی كه به قول خودش نامزد شــهادت بود تا نامزد
مقامهای دنیوی دیگر .بد نیست چند تایی از این كتابها را هم با هم
مروركنیم.علیرضامختارپور،دبیركلنهادكتابخانههایعمومیكشور
این 8اثر را معرفی كرده؛ روایتهایی از مردی كه همهجا بود و نبود و
همه ،از او خاطرهای به یادگار دارند.

كتاب خانه
نگاهی به  8اثری كه درباره سردار سلیمانی
و زندگی او نگاشته شده است

آیت حق؛ تحلیل تشییع تاریخی شهید سلیمانی

كاری از جمعی از نویسندگان
ناشر :آفتاب توسعه
كتاب «آیت حق» در  ۷۴صفحه به تحلیل و بررسی
تشییع تاریخی سپهبد شهید حاجقاسم سلیمانی
پرداخته است .این كتاب مجموعهگفتارهایی از
محمدباقر خرمشاد ،پرویز امامی ،حجتاالسالم رضا
غالمی ،مجید امامی ،فرزاد جهانبین ،محمدمهدی
اسماعیلی ،محمدهادی همایون ،عبدالحسین
كالنتری و سیدسعید زاهد زاهدانی است.

مرد میدان
به روایت كتابها

ما با تو سربلندیم

نویسنده :بابك نیكطلب ،حامد محقق
ناشر :به نشر(انتشارات آستان قدس رضوی)
این كتاب حاوی مجموعه اشعاری نوجوانانه در وصف
شهید حاجقاسم سلیمانی است« .خبرهای سرخ» از
منیره هاشمی« ،در قصهها» از مریم زارعی« ،رسم
خوبی» از مرضیه تاجری« ،او همیشه هست» از
حامد محقق« ،مانند تو مرد میشوم من» از اسماعیل
صوفینژاد و ...اشعار این مجموعه را شامل میشود.

آورتین

مالك زمان

نویسنده :بهزاد دانشگر
ناشر :ستارگان درخشان
نام این كتاب برگرفته از منطقهای در حد فاصل
استان كرمان و استان سیستان و بلوچستان است؛
روستایی دورافتاده كه یادآور حماسه ایستادگی
و مبارزه حاجقاسم در برابر اشرار است .این كتاب
روایتگر بخش كمتر شنیدهشده از جنگی به
فرماندهی حاجقاسم سلیمانی است كه حدود  ۲تا۳
سال طول كشیده است.

اثری از گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
ناشر :شهید ابراهیم هادی
كتاب مالك زمان بیش از  50داستان زیبا از زندگی
و مجاهدتهای سردار رشید اسالم مالك اشتر و
حاجقاسم سلیمانی را در خود جای داده و زندگی
این دو بزرگوار را با هم مقایسه كرده است.

من قاسم سلیمانی هستم

عمو قاسم

نویسنده :محمد حسینخانی
ناشر :انتشارات شهید حاجقاسم سلیمانی
كتاب «من قاسم سلیمانی هستم» ویژه كودكان
و نوجوانان است و مراحل مختلف زندگی سپهبد
شهید حاجقاسم سلیمانی از تولد تا شهادت را برای
آیندهسازان این مرز و بوم روایت میكند.

نویسنده :محمدعلی جابری
ناشر :كتابك
این كتاب ویژه كودك و نوجــوان در  ۴۸صفحه ،به
روایت 20داستان از زندگی سردار حاجقاسم سلیمانی
میپردازد تا راه و رسم سلیمانی شدن را به كودكان و
نوجوانان بیاموزد.

شاخصهای مكتب شهید سلیمانی

فصلنامه علمی -تخصصی مدیریت جهادی

نویسنده :علی شیرازی
ناشر :خط مقدم
كتاب «شاخصهای مكتب شهید سلیمانی» به
قلم حجتاالسالم علی شیرازی ،نماینده ولیفقیه
در نیروی قدس سپاه پاسداران نوشته شده و بر
مبنای سخنان و خاطرات سردار سپهبد حاجقاسم
سلیمانی ،اثری جامع و مستند از خصوصیات مكتب
و تفكرات این شهید ارائه میدهد.

صاحب امتیاز :مركز رشد
دانشگاه امام صادق(ع)
«فصلنامه علمی -تخصصی مدیریت جهادی»
در شمارههاي  ۴و ،۵در  ۱۶۰صفحه و در قالب
 ۲۴یادداشت ،گفتار و ،...با محوریت پرونده ویژه
«درآمدی بر مكتب حاجقاسم» منتشر شده است.

معرفيكتاب
مطالعه كتاب زندگینامه خودنوشت شهید سلیمانی میتواند
گزینه خوبی باشد برای شناختن این مرد بزرگ

شناخت مردی بزرگ

در این هفتــهای كه گذشــت كتــاب زندگینامه
خودنوشت شهید قاسم سلیمانی با عنوان «از چیزی
نمیترســیدم» كه مزین به یادداشت رهبر انقالب
اسالمی است ،رونمایی شــد .در یادداشت حضرت
آیتاهلل خامنهای كه پیش از مطالعه كتاب نگاشته
شده ،اینگونه آمده اســت« :هر چیزی كه یاد شهید
عزیز ما را برجسته كند ،چشمنواز و دلنواز است .یاد
او را اگرچه خداوند در اوج برجستگی قرار داد و بدین
گونه پاداش دنیایی اخالص و عمــل صالح او را بدو
هدیه كرد ولی ما هم هركدام وظیفهای داریم .كتاب
حاضر را هنوز نخواندهام اما ظاهرا ً میتواند گامی در
این راه باشد» .این كتاب كه مزین به یادداشت رهبر
معظم انقالب شــده است نخســتین اثر چاپ شده
توسط انتشارات مكتب حاجقاسم محسوب میشود
و شامل دستنوشــتههای شخصی شهید سلیمانی
از دوران كودكی و زندگی در روســتای قنات ملك
كرمان تا میانه مبارزات انقالبی در ســال  ۵۷است.
كتاب ازچیزی نمیترســیدم در دو بخش نوشتار و
دستنوشت ۱۳۶ ،صفحه دارد .زینب سلیمانی ،دختر
شهید سلیمانی درباره این كتاب گفته است« :صبح
روز ۴شــنبه  ۲۶آذرماه خداوند زیارت رهبر معظم
انقالب را نصیبم كرد و من هدیهای برایشــان برده
بودم و این هدیه زندگینامه به قلم حاج قاســم بود
که قصد داشتیم به مناسبت ایام سالروز شهادت در
قالب کتابی منتشر کنیم .آنچه همراهم بود در واقع
ماکت یا نمونه اولیه از کتاب بود .بعد از پایان دیدار
آن را تقدیم رهبر انقالب کردم ،درباره آن سواالتی
پرسیدند و این هدیه کوچک را با مهر پذیرفتند .چند
روز بعد از این دیدار متنی از سوی دفتر رهبر معظم

انقالب به دستم رســید ،ایشان منت گذاشته و قبل
از مطالعه یادداشتی به یاد سرباز وفادار خود نوشته
بودند؛ متنی پر از مهر که چون روح بر کالبد این کتاب
نشست .این كتاب زندگینامهای است كه حاجقاسم با
دست مجروحش نوشته است .این داستان شخصیت
مردی است از دل روستایی دور افتاده در كرمان كه
چند دوره از زندگی ساده و گیرای خودش را برایتان
روایت كرده است .این داســتان شكلگیری مردی
اســت كه از چوپانی به جایگاهی رســید به بلندای
آسمانها ،خیلی دوست دارم آنان كه حاجقاسم را در
لباس نظامی دیدند بدانند كه او چگونه بزرگ شد .از
چیزی نمیترسیدم آغاز رسالتی عظیم از شناختن
مردی بزرگ است».

این كتاب زندگینامهای
است كه حاجقاسم با دست
مجروحش نوشته است .این
داستان شخصیت مردی است
از دل روستایی دور افتاده در
كرمان كه چند دوره از زندگی
ساده و گیرای خودش را برایتان
روایت كرده است
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برخورد نزديك
بازتاب اجتماعي گسترده يك خودكشي

خودكشي «رضا» زير ذرهبين بحران

در همايش ملي سالمت و رسانه ،ابعاد تازهاي از11ماه زندگي با كرونا
در ايران روايت شد

آسيب كرونا به جامعه جمعگرا

براساس مطالعات اخير90 ،روز بعد از تشخيص كرونا20 ،درصد افراد دچار نشانههاي بيماري
روانپزشكي مانند بيخوابي ،استرس و وسواسهاي خاص شدهاند .اين در حالي است كه از هر 4نفري
كه دچار اين نوع اختالالت شده ،يك نفر سابقه اختالالت روانپزشكي نداشته است
حميدرضا بوجاريان

خبرنگار

بررسيهاي اخير نشان داده
گزارش که آموزش و ارتقاي آگاهي
عمومي به كاهش انگزني در
جامعه كمك ميكنــد .ازاينرو دهمين
همايش علمي ســامت روان و رسانه با
حضور جامعهشناســان و نخبگاني كه با
مسائل فرهنگي كشور آشنا هستند برگزار
شــد .در اين همايش كه به شكل وبينار و
آنالين از روز گذشــته آغاز شد و تا عصر
امروز ادامه دارد ،موضوع انگ و مفهوم عام
آن و اثر گذاري اش در بسترهاي مختلف
اجتماعي مورد بررسي و تجزيه و تحليل
كارشناســان قرارگرفته اســت .در اين
همايش روانپزشكان و متخصصان حوزه
اجتماعي در بخشهــاي مختلف با ارائه
آمارها و تحليلهاي بــه روز از عملكرد
اجزاي مختلف فعــال در اجتماع تالش
كردهاند ،تصويري واقعي از آنچه كرونا در
ايران بر جای گذاشته است ارائه كنند.
حمایتهــای بيمهای؛ نيــاز بيماران
روانپزشكي

ارســيا تقوا ،دبير علمي
دهمين همايش سالمت
روان و رســانه با اشاره به
اينكه انگ اكنون به يكي از
چالشهاي جامعه تبديل
شده است و بايد براي انگ زدايي از افرادي كه
به آنها برچسب زده ميشود تالش كرد ،گفت:
انگ به بيعدالتيهــاي اجتماعي و تبعيض
به گروهي از افراد جامعه كــه تفاوتهايي با
ديگران دارند منجر ميشــود .وقتي به كسي
انگ ميزنيم قدم الزم را براي كنار گذاشتن فرد
از جامعه برداشتهايم .اين رفتار آغاز فرايندي
تخريبگر اســت كه به وارد شدن خسارت به
فرد و اطرافيان او منجر ميشود .وي با تأكيد بر
اينكه اختالالت رواني ،بخش مهمي از جامعه
را درگير خود ميكند و در شرايط وقوع پاندمي
مانند كرونا ميتواند اثرات بهمراتب بدتري را با
خود به همراه داشته باشد ،افزود :تجربه نشان
ميدهد بسياري از افرادی كه انگ ميخورند،
براي درمان خود اقدامي نميكنند يا با تأخير
براي درمان اقدام ميكنند .اين تأخير در درمان
ميتواند منجر به بروز مشــكالت جدي ،هم
براي فرد و هم براي اطرافيان او شود .مشكالتي
كه برخي از آنها قابل جبران نخواهد بود .اين
روانپزشــك با بيان اينكه انگزني در جوامع،
سابقهاي طوالني دارد ،اما تالش براي درمان
افرادي كه برچســب خوردهاند قدمت زيادي
ندارد ،ادامه داد :تالش علمي براي كم كردن
مشكالت بيماران رواني سابقه طوالني ندارد.
به ندرت بيماري رواني در جوامع ،كنار ســاير
اختالالت عالم طب ديده ميشــوند .با اينكه
آموزه هاي علمي داليل اين اختالالت را نشان
ميدهد ،اما عدهاي هنوز مايلند مشــكالت
رواني را بــه كيفر رفتارها پيونــد بزنند و اين
اختالالت را دليلي بر گناهــان افراد معرفي

كنند كه ايــن رويه خود انگــي ديگر بر همه
انگهايي اســت كه به اين دســته افراد زده
ميشود .وي با انتقاد از كم توجهي دولتها در
زمينه اختصاص منابع الزم براي درمان بيماران
مبتال به اختالالت روانپزشكي گفت :با وجود
آشنايي مسئوالن با بيماريهاي رواني ناشي
از انگ ،كمترين بودجه و پوشش بيمهاي براي
اين بيماران برقرار شده و اين خود عاملي شده
تا بيماران روانپزشكي از دسترسي به خدمات
بهداشــتي و درماني مورد نيــاز خود بيبهره
بمانند.
آشناييزدايي از زندگي عادي خطر جدي
كروناست

معاون فرهنگی و اجتماعي شــهردار تهران
نيز در اين همايش ،اثرات کرونا را در زندگي
اجتماعي مردم گسترده توصيف كرد و گفت:
در 11ماه گذشته روال عادي زندگي اجتماعي
مردم مختل شده و تغييرات زيادي كرده است.
با گذشت نزديك به يكسال از شيوع ويروس،
بهنظر ميرسد ديگر نميتوان از لفظ تغييرات
موقت در زندگي دوره كرونا و پس از آن ياد كرد
و بايد بار اين تغييرات را در ســالهاي آينده
نيز بر دوش كشيد .محمدرضا جوادييگانه،
آشناييزدايي از زندگي عادي را خطري جدي
براي آينده روحي و رواني مردم ايران دانست
و با بيان اينكه امروزه نميتوانيم مانند گذشته
با ديگران در ارتباط باشيم ،افزود :جامعه ايران
جامعهاي جمعگراست و كم شدن ارتباطات در
زندگي مردم اثر منفي خود را خواهد گذاشت.
وي با بيان اينكه شــهرداري تهران از ابتداي
شيوع ويروس كرونا ،در قالب 8نظرسنجي به
بررسي تغييرات در شاخصهاي اجتماعي،
فرهنگي و اقتصادي مــردم در پايتخت اقدام
كرده است ،گفت :از نيمه اسفند سال گذشته
تا ابتداي آذر8 ،نظرسنجي ازسوي شهرداري
تهران در ابعــاد مختلف انجام شــد .در اين
نظرسنجيها موفق شديم نقشهاي از واكنش
مردم پايتخــت به موضوع كرونــا و تأثيرات
اين ويروس را در زندگي آنها ترســيم كنيم.
معاون فرهنگی و اجتماعي شــهردار تهران،
با تشــريح جزئيات برخي از نظرسنجيهاي
انجام شــده توسط مديريت شــهري در ايام
كرونا بهنظرسنجي شماره 6شهرداري درباره
تأثيرات كرونا بر رفتارهــاي اجتماعي مردم
پايتخت اشــاره كرد و افزود :در نظرسنجي
شماره 6شــهرداري كه مرداد امسال برگزار
شد39 ،درصد پاسخ دهندگان بهنظرسنجي
ركود اقتصادي27 ،درصد مشكل روابط فردي،
19درصد باال رفتن ســطح بهداشت فردي و
عمومي13 ،درصد افزايش ترس 2/5 ،درصد
كاهش سفر و21درصد نيز ساير موارد را اعالم
كرده بودند.جوادیيگانه ،در ادامه با بيان اينكه
موضوع اعتماد عمومي به مسئوالن در بازههاي
زماني مختلف درنظرســنجيها پايش شده
است و مردم پاسخهاي معناداري به سؤاالت
دادهاند ،گفت :میزان بياعتمادي به آمار رسمي
تا قبل از نيمه اسفند در افكار عمومي كاهش
يافته بود ،اما نرخ اعتماد به آمارهاي اعالم شده
در پايان اسفند به 55درصد افزايش يافت .وي

هفته سوم دود در راه است
خبرنگار

عمر روزهايي با هواي سالم در كالنشهرهاي كشور هر روز
محيط كمتر از گذشته ميشود .منابع آلودهكننده هوا در شهرهاي
زيست
بزرگ تا آن حد افزايش يافتهاندكه بعد از هر باد و باران ،به
سرعت آلودگي در آسمان باز توليد ميشوند تا فرصت تازه كردن نفس براي
45ميليون ساكن اين شهرها باقي نماند .در تهران كه يك هشتم از جمعيت
ايران را در خود جاي داده ،موج اخير آالينده ها 221ساعت ادامه داشت.
عصر دوشنبه وزش كوتاهمدت باد موجب شد تا هواي تهران سالم شود ،اما
فقط 25ساعت فرصت نفس كشيدن بود و موج بعدي آلودگي هوا كليد
خورد .در كرج و تبريز و سایر شهرها هم شرايط همين بود و به مرور آلوده

تحليل كيفيت هواي تهران
293روز از سال 99گذشته است .طي اين دوره ،عوامل مختلف اثرگذار
بر هواي تهران موجب شده امسال شرايط بدتري نسبت به سال گذشته
به ثبت برسد .طي مدت مشابه سال ،98هوا 66روز آلوده بود كه اين
عدد امسال به 96روز رسيده اســت .اين يعني هواي پايتخت نسبت
به سال گذشته 10درصد بدتر شده است .همچنين هواي تهران نسبت
بهمدت مشابه ســال50 ،97درصد بدتر شده است .اگرچه طبق ابالغ
رسمي سازمان محيطزيست برخي شــاخصهاي اندازهگيري ارتقاء
يافته ،اما همه منابع آالينده به شــرايط وخيمتري رسيدهاند .رد پاي
مازوتسوزها و گازوئيلســوزها به وضوح در اين شهر پيداست ،اما
هنوز هيچ اقدام رسمي و پيشگيرانهاي در تهران در برابر منابع آالينده
صورت گرفته است.

اضافه كرد :در نيمــه فروردين ،اعتماد مردم
به آمارهاي رسمي مســئوالن دوباره با افت
چنددرصدي به 48درصــد كاهش يافت ،اما
در ابتداي ارديبهشت و آغاز بحث شروع طرح
ترافيك ،اعتماد به 58درصد رسید و مجددا
در نيمه خرداد به 44درصــد كاهش يافت.
معاون فرهنگی و اجتماعي شــهردار تهران
با تأكيد بــر اينكه ،روند سينوســي اعتماد و
بياعتمادي در مقاطعي كه حكمراني سالمت
به شكل جديتري پيگيري شد ،درصد اعتماد
به تصميمات مسئوالن افزايش يافت ،گفت:
با اتخاذ سياستهاي سختگيرانهتر و اجراي
درســتتر تصميمات ،اعتماد مردم به آنچه
مســئوالن بر آن تأكيد كردند ،روند افزايشي
پيدا كرد؛ بهگونهاي كه ميــزان اعتماد مردم
به مسئوالن و سياستهاي مقابلهاي آنان با
بحران كرونا بــه  51و درنهايت به 57درصد
افزايش يافت.
چگونه اعتماد ساختيم و از بين برديم؟

معاون فرهنگی و اجتماعي شهردار تهران با
بيان اينكه در ابتداي شكلگيري كرونا اما و
اگر درباره زمان شروع ،مكان آغاز همهگيري
در كشور و نيز مباحثي درباره ارتباط ايران و
چين و نقش آن در انتقال ويروس به كشــور
مطرح شــد ،گفت :بــا اطالعرســاني دقيق
و هوشــمند درباره شــيوع ويروس در ديگر
ي مردم اتفاق افتاد و مردم
كشورها ،قانعساز 
اعتماد بيشتري به تصميمها و اخبار منتشر
شده از سوي مسئوالن پيدا كردند .اين اعتماد
زماني به اوج خود يعني به 67درصد رســيد
كه همه دســتگاههاي حاكميتي و دولتي با
يكديگر همسو شــده و مجموع اقداماتي را
در دســتور كار خود قرار دادند كه توانست بر
افزايش اعتماد عمومي به مسئوالن نزد افكار
عمومي كمك كند و نقطه قوت آن را ميتوان
در رفتار مــردم در روز طبيعت ســالجاري
مشاهده كرد .او در ادامه با بيان اينكه با وجود
كسب موفقيت در ساخت اعتماد در جامعه،
برخي رفتارها ،تصميمها و ضعفها منجر به
فروريختن دامنه اعتماد در مقاطعي از شيوع
ويروس كرونا در كشــور خصوصــا در تهران
شد ،به علل كاهش اعتماد مردم اشاره كرد و
گفت :متأسفانه ،در ارزيابيهاي انجام شده،
از ارديبهشت به بعد با رهاشدگي در تصميمها
و اجراي سياستهاي موفقي كه در ماههاي
قبــل از آن در حال اجرا بود ،روبهرو شــديم.
اتخاذ سياستهاي متضاد با يكديگر ،كاهش
قاطعيت در اجراي سختگيرانه تدابير بهداشتي
و نيز به درازا كشيدن مدت بيماري و خستگي
مردم از وضعيت ،سبب كاهش اعتماد عمومي
به سياستهاي مقابلهاي در حوزه كرونا و در
نتيجه موجب شيوع موج دوم كرونا و رسيدن
تعداد جانباختگان به مرز 500نفر در روز شد.
وقتي سالمت اولويت
دوم مردم شد

عضو هيأت علمي گروه
جامعهشناسي دانشگاه
تهران ،طوالني شدن روند

شدند .حاال پيشبينيهاي جهاني نشان ميدهد موج فزاينده آاليندهها از
روز شنبه در 8كالنشهر درگير با آلودگي هوا ،جاني دوباره ميگيرد و اين
وضع تا پايان هفته باقي خواهد ماند.

شرايط اقليمي خشك حاكم ميشود و نياز بيشتري به پشتوانههاي آبي و
منابع متاثر از بارش وجود دارد .روند كم بارشي در سال آبي جاري از ابتداي
زمستان سالجاري به اوج خود رســيده و متوسط بارشها در هر  2قالب
باران و برف به ميزان قابل توجهی كاهش يافته و به كمتر از نسبت ميانگين
بلند مدت رسيده است .از ابتداي پاييز تاكنون تنها ۷0ميليمتر بارش در
كشور ثبت شده است .البته پيشبينيهاي بلندمدت نشان ميدهد ممكن
است سهم آبي سال در اسفندماه اندكي بهبود يابد ،اما بهصورت رگباري و با
احتمال وقوع سيل در اراضي پايين دست كوهها خواهد بود.

پيشبينيكيفيتهوايكالنشهرهادرهفتهآينده

مازوتسوزي كالنشهرها چه شد؟

شهرهاي بزرگ كشور كه 2هفته آلوده را پشتسر گذاشتهاند ،بار ديگر از روز شنبه ،صحنه آلودگي فزاینده هوا ميشوند
سيدمحمد فخار
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آن گونه كــه تحليل اطالعــات رســيده از پايگاه جهاني هواشناســي
( )weatherنشــان ميدهد ،طي هفته پيش رو ،هواي كالنشــهرهاي
تهران ،كرج ،اصفهان ،مشــهد ،اراك ،تبريز ،قم و اهواز در بيشتر روزهاي
هفته پايدار و فاقد وزش باد و بــاران الزم ،براي بهبود كيفيت هوا خواهد
بود .البته قرار است از 26دي سامانه جديد باد و باران وارد كشور شود كه در
برخي شهرهاي نيمه شمالي كشور موجب بهبود كيفيت هوا ميشود ،اما
در همه روزهاي كاري هفته ،هواي8كالنشهر مذكور آن گونه كه نقشههاي
پيشيابي هواشناسي نشان ميدهد ،آلوده خواهد بود .از سويي طي هفته
آتي وزش باد روزانه نيز به ميزاني نخواهد بود كه بتواند از غلظت آاليندهها
بكاهد.
تا پايان بهمن ،همين آش و همين كاسه

كاهش بارشها و پايداري هوا تا روزهاي پايان بهمن ادامه خواهد داشت.
رضا استواري ،كارشناس هواشناسي در اينباره به همشهري ميگويد :تغيير
اقليم اثرات نامطلوب خود را بر آسمان كشور طي 2سال اخير بيش از همه
نشان داده است .در اين زمينه مدلهاي اقليمي ميانمدت نشان ميدهد
که كاهش بارشها و پايداري هوا تا روزهاي پايان بهمن ادامه خواهد داشت.
اين يعني در شرايطي كه بايد ســال آبي روزهاي پربارش خود را داشته
باشد ،يكباره الگوها به سمت شرايط كم بارشــي يا آنومالي ميرود .اين
وضع بیشترین تاثیر نامطلوب خود را در تابستان 1400خواهد داشت كه

در پي روشنگري رسانهها ازجمله روزنامه همشهري مشخص شده است
كه شهرهاي اراك ،تهران ،تبريز و كرج در برخي نيروگاهها و صنايع خود
مازوتسوزي دارند .نكته قابل توجه اينكه مازوتسوزي آنها همچنان ادامه
دارد و عزمي براي توقف آلودهكردن هوا از سوي صنايع بزرگ و نيروگاهها
وجود ندارد.

عكس :همشهري /محمد عباسنژاد

كودكي كه ۷سال پيش در برنامه ماهعسل نشست روبهروي احسان
عليخاني و گفت« :آرزويي ندارم چون وقت نكردم به آن فكر كنم»...
2روز پيش به زندگياش پايان داد .حاال خودكشي «رضا فيوجي» در
۱۸سالگي جامعه را در شوك عميقي فروبرده و سيل واكنش كاربران
در فضاي مجازي و رسانهها همچنان جاري است .كاربران شبكههاي
اجتماعي به شــدت به اين موضوع واكنش نشــان دادند .بازتابها
چندجانبه است؛ عدهاي مينويسند احسان عليخاني و برنامهاش به
بحران رضا دامن زده است ،برخي فقر را نشانه گرفتهاند و تعدادي هم
فرصت را غنيمت شمرده و موجسواري سياسي ميكنند.
رضا فيوجي در كودكي زماني در خيابان كار ميكرد .برخي نهادهاي
مدني مانند جمعيت امام علي(ع) ،آن دسته از افرادي را كه معتقدند
رضاي ۱۸ساله از شــدت فقر خودكشــي كرده را مورد خطاب قرار
دادهاند .اين جمعيت با انتشار متني در فضاي مجازي اعالم كرد« :رضا
مورد حمايت اين جمعيت بوده و با فقر دســته و پنجه نرم نميكرد.
اين نهاد مردمي دليل اصلي خودكشي جوان ۱۸ساله را كنار نيامدن با
گذشته خود دانسته است ».احسان عليخاني نيز بهعنوان كسي كه رضا
فيوجي ،كودك كار را در برنامه تلويزيوني خود به مردم كشور معرفي
كرد ساكت ننشست و با انتشار مطلب و تصاويري در اينستاگرام خود
در مورد رضا نوشت« :درد اينجاست كه «درد» را نميتوان به كسي
حالي كرد».
ي ماهعســل كه حاال از تهيهكنندگان ســيما
مجري برنامه تلويزيون 
نيز محسوب ميشود ،شايد سعي كرده با كلمات بازي كند و طوري
بنويسد كه به ديگران القا شود در اينباره چيزهايی ميداند كه به زبان
آوردنشان به صواب و مصلحت نيست .او از مرگ مادر رضا نوشته و آن
را بحران رضا دانسته تا آنجا كه بهخاطر آن 2بار دست بهخودكشي زده
بود؛ البته ازدواج زودهنگام او و از همه مهمتر محله جديدي كه رضا و
خانوادهاش را نپذيرفتند و به داليلي عليخاني باز مصلحت ميبيند از
گفتنش خودداري كند هم بخشی از ماجراست .عليخاني گفته اين
اتفاقات همراه ناگفتههايي كه نميخواهــد در موردش حرفي بزند،
دليل خودكشي رضاست.
مجري ماهعســل تصاويري از رضا در زمين فوتبال و سالن تئاتر
ضميمه صحبتهايش كرده تا بگويد رضا به انــدازه كافي بعد از
آن برنامه خوشبخت و اميدوار بوده است .عليخاني سعي كرده به
مخاطبش بفهماند رضاي ۱۸ساله ديگر آن كودك كار بيآرزو نبوده
اســت .اما آيا اين جمله در ذهن مردم حك نشده و بسياري از آنها
فيوجي را با آن بهخاطر نميآورند؟ البته هنوز هيچ مرجع انتظامي
و قضايي درباره پرونده خودكشي رضا فيوجي واكنشي نداشته و
جزئيات اين ماجرا در ابهام است ،اما بازتابهاي اجتماعي انتشار
اين خبر همچنان ادامه دارد؛ اين درحالي است كه متأسفانه رضا
نخستين و آخرين نوجواني نيست كه به زندگي خود پايان ميدهد،
اما در ميان اخبار خودكشي چرا مرگ رضا فيوجي با بازتاب گسترده
اجتماعي روبهروست .سيدحسن موســويچلك ،رئيس انجمن
مددكاران اجتماعي ايران در گفتوگو با همشــهري چند عامل
را بهعنوان داليل اصلي بازتابهاي اجتماعي گســترده در فضاي
مجازي و رســانهها در رابطه با اين خبر مورد بررسي قرار ميدهد.
موسويچلك با بيان اينكه طبق آمار رسمي سازمان پزشكيقانوني
در سال ۹۸ميزان خودكشــي افراد زير ۱۸سال در ايران نسبت به
سال ۹۷با كاهش روبهرو بوده ميگويد« :خودكشي در هر جامعهاي
حساسيت ايجاد ميكند؛ بهويژه خودكشي در سنين پايين .اخبار
در اينباره در هر كشوري سرعت انتشار و بازنشر سرسامآوري پيدا
ميكند ،اما در مورد رضا فيوجي ابعاد بازتابهاي اجتماعي بسيار
گستردهتر و فارغ از پيشبينيهاي معمول شده است .يكي از داليلي
كه توجه افكارعمومي را به اين ماجرا معطوف ساخته همان جمله
معروفي است كه وی در كودكي در برنامه تلويزيوني عنوان كرد؛
اينكه هيچ آرزويي ندارد« ».خودكشــي يك كودك كار بيآرزو»
تيتر و عنوان بامسمايي است كه رســانهها و فضاي مجازي به آن
ميپردازند و به عطش مخاطبان تشنه به اين خبر ،دامن ميزنند.
به گفته رئيس انجمن مددكاران اجتماعي ايران ،خودكشي در هر
جامعه و سن و سالي فاجعه است ،اما اگر در زمان بحرانها رخ دهد،
اخبار آن بيش از حد معمول بازنشــر داده ميشود و بهخودكشي
دامن ميزند« :بازنشر اخبار خودكشــي در بحرانها ظهور و بروز
بيشتري پيدا ميكند .بيشتر افراد جامعه خودكشي را ناشي از فقر
ميدانند و نتيجه تنگدســتي .در دوره و زمانهاي كه بحران كرونا
از يكســو مردم را محاصره كرده و از سوي ديگر اقتصاد ناخوش،
حساسيتها نسبت به اخبار خودكشي بيشتر شده است».
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بيماري ،نبود سياستهاي حمايتي از سوي
تصميمگيران و افزايش مشكالت معيشتي را
بسترساز تغيير اولويتهاي اجتماعي مردم در
برخورد با بيماري كرونا ارزيابي كرد و با بيان
اينكه شهرداري در يك نظرسنجي فراگير از
ميان شهروندان تهراني با پاسخهاي قابلتاملي
دربــاره اولويتهاي اول مــردم پايتخت در
روزگار كنوني روبهرو شــده است ،گفت :در
يكي از نظرســنجيهاي انجام شده از مردم
پرســيديم كه اولويتهاي اول و دوم خود را
در شرايط شــيوع كرونا بيان كنند .برخالف
انتظار51 ،درصد پاســخدهندگان اشتغال را
اولويت اول و 49درصد سالمت را اولويت دوم
خود اعالم كردند اين پاسخ به آن معنا بود كه
مردم دچار مشكالت معيشتي شده و نيازمند
حمايت براي گذران زندگي هستند .معاون
شــهردار تهران برگي ديگر از نظرسنجيها
و نتايج حاصل از آن را ارائــه كرد و گفت :در
يكي ديگر از نظرســنجيهاي انجام شده از
مردم تهران35 ،درصد پاسخدهندگان اعالم
كردند معيشت آنها بهكار روزمره گره خورده
اســت .چنين عددي بهمعناي ايــن بود كه
تعطيليهاي گسترده منجر به وارد شدن فشار
سنگيني بر خانوارها شده است.
افزايش تعارضات خانوادگي در عين تعامل

معاون فرهنگی و اجتماعي شــهردار تهران،
با بيان اينكه پيمايــش ميداني افكار عمومي
و تأثير كرونا بر تغييــرات رفتاري جمعيت،
دادههاي ارزشمندي را در اختيار كارشناسان
علــوم اجتماعي درباره نحوه شــكل گرفتن
رفتارهاي جديــد در دوره كرونــا ارائه كرده
است ،گفت :به هم پيوســتگي خانوادگي در
ايران از الگوهاي ريشــهدار در جامعه ماست.
درنظرسنجي انجام شده از سوي شهرداري،
شــهروندان در پاسخ به اين ســؤال كه آيا با
شيوع ويروس به دورهمي خانوادگي رفتهاند
يا از برگزاري چنين دورهميهايي خودداري
كردهانــد60 ،درصد پاســخدهندگان اعالم
كردند بــا آغاز شــيوع ويروس بــه مهماني
خانوادگي نرفتهاند و 38درصد نيز پاسخ دادند
كه در مهمانيها بهشــدت محدود شــركت
كردهاند .با اين پيمايش و پاسخهاي ارائه شده
بود كه سياست منع تردد از ساعت 21در تهران
و كشور اجرايي شــد تا جلوي دورهميهاي
شبانه گرفته شود؛ سياستي كه توانست تعداد
جانباختگان را بعد از مدتها دورقمي كند.
حمايت عمومي از توقف برنامههاي مذهبي

جوادييگانه ،در ادامــه و در بخش ديگري از
سخنان خود در اين همايش علمي ،با اشاره به
برخي مخالفتهاي اوليه از سوي بعضي افراد

تبريز

گزارش روز سهشنبه روزنامه همشهري از شاخصهاي دياكسيد گوگرد
نشان ميداد که مازوتسوزي در تبريز نيز وجود دارد .ديروز محمدرضا
پورمحمدي ،اســتاندار آذربايجان شــرقي اين موضوع را تأييد و اعالم

همه درگير اختالالت روانپزشكي هستيم

رئيس سابق انجمن علمي روانپزشكان ايران
نيز در دهمين همايش علمي ســامت روان
و رســانه ،به نقش ســامت روان در ارتقاي
كيفيت زندگي اشــاره كرد و گفت :سالمت
روان نقش محوري و اساسي در بهبود كيفيت
زندگي افراد دارد؛ چراكه با تقويت ســامت
روان ميتوان نقش اجتماعي شهروندان را در
جامعه تقويت كرد و با اين اقدام ،از اجتماعي
سالمتر و پوياتر برخوردار بود .مريم رسوليان با
بيان اينكه ،ســامت روان بخش جدانشدني
از سالمت فيزيكي اســت و نبايد بين اين دو
تفاوتي قائل شد ،افزود :سالمت روان فقط نبود
بيماري نيست ،بلكه تشخيص محدوديتها
و توانمنديهاي فرد است و اينكه فرد بتواند
سازگاري ســازندهاي با استرسهاي معمول
در زندگي داشته باشــد .در چنين شرايطي
فرد بايد بتواند كارايي و بهرهوري مناســبي
داشته باشد و قادر باشد به جامعه كمك كند.
او با اذعان به اينكه كرونا اثرات مخربي بر روح
و روان انسانها بر جاي گذاشته است و همه
طبقات اجتماعي از اين موضوع متاثر شدهاند،
گفت :افراد با سطح درآمدي پايين ،كادر درمان
و خانوادههاي آنان ،مبتاليان و بهبوديافتگان
از بيماري و نيز آنهايي كه بر اثر بيماري عضوي
را از دست دادهاند زير شديدترين فشارهاي
رواني ناشي از اين بيماري هستند.

بيماران روانپزشكي بيشتر كرونا ميگيرند

اين روانپزشــك با بيان
اينكه ،كرونــا ،بيماران
روانپزشــكي را بيشتر
از ســاير گروهها درگير
خود ميكند ،بر اهميت
مراقبت بيشتر از بيماران روانپزشكي در ايام
كرونا تأكيد كرد و گفت :اختالالت روانپزشكي
در مبتالیان به كوويد دوبرابر بيشتر از ساير
بيماريهاي عفوني است .براساس مطالعات
انجام شده از ســوي متخصصان65 ،درصد
مبتاليان به اختالالت روانپزشكي به بيماري
كرونا مبتال شدهاند و از اينرو اهميت دارد از
اين دسته از بيماران كه مستعد ابتال به كرونا
هستند ،بيشتر از قبل مراقبت شود.
سياستگذاري سالمت؛ نيازمند مشاركت
همگاني

رئيس ســابق انجمن علمي روانپزشــكان
ايران ،در بخش ديگري از سخنانش با بيان
اينكه در همه مطالعات اجتماعي85 ،درصد
عوامل مؤثر بر سالمت روان خارج از حوزه
سالمت قرار دارد ،بر لزوم سياستگذاريهاي
درســت و مشــاركت همگاني در تدوين
اين سياســتها براي كاهش تبعات منفي
ناشي از اختالالت روانپزشــكي در جامعه
تأكيد كــرد و گفت :تامين ســامت روان
بدون سياستگذاري مستمر در بخشهاي
مختلف سياستگذاري كشور ناممكن است.
در زمان شــيوع ويروس كرونا شاهد بوديم
كه رفتار مردم در شــيوع ويروس يا توقف
انتشــار و گســترش آن نقش مستقيمي
داشت .براي پيشگيري از بيماري نيازمند
تغيير گسترده ســبك زندگي مردم بوده و
هستيم و اين تغيير با درخواست يا دستور
شــكل نميگيرد .وي ادامه داد :اين نشان
ميدهد مردم و رفتارهاي آنان مهم است و
اگر ميخواهيم رفتارهاي مردم را در جهت
درســت ســاماندهي كنيم و به آن جهت
دهيم ،بايد زيرساختهاي قبل از بحران را
تامين كرده باشيم.

عوارض رواني كرونا

رســوليان با بيان اينكه ،افراد بســياري به
بيماري كرونا مبتال شــده و از نظر پزشكي
بهبود ظاهري پيــدا كردهانــد ،اما عوارض
روانپزشكي ناشي از بيماري را با خود حمل
ميكنند ،گفت :مطالعات گستردهاي درباره
بيماران بهبود يافته از كرونا و عوارض روحي و
رواني ناشي از بيماري انجام شده است .براين

كرد« :نيروگاه تبريز از سوخت مازوت استفاده ميكند .امكان استفاده
از گازوئيل بهدليل مســائل فني در نيروگاه تبريز وجود ندارد و سوخت
جايگزين اين نيروگاه نيز مازوت است .از وزارت نفت درخواست داريم
سهميه گاز نيروگاه تبريز رابه ميزان  2ميليون مترمكعب افزايش دهد».

آلودگي سوخت مصرفي آن ۱۲۰برابر بيشــتر از حد مجاز است .سميه
رفيعي ،رئيس فراكسيون محيطزيست مجلس در اينباره به خبرگزاري
مهر گفت :در نيروگاه منتظرالقائم سوختي مورد استفاده قرار ميگيرد كه
تركيبات گوگرد موجودش ۱۲۰برابر بيشتر از حد مجاز برآورد ميشود و
خروجي دودكشهاي اين نيروگاه و هواي اطراف آن نيز گوياي اين مسئله
است .طبق آخرين سياهه انتشار منابع آالينده تهران ،بهوضوح مشخص
شده كه اين نيروگاه سهم بااليي در آلودگي هواي تهران دارد.

تهران و كرج

حدفاصل تهران و كرج نيز نيروگاه منتظرالقائم قرار دارد كه اعالم شده

مقايسه هواي 3سال اخير تهران تا 17دي
شاخص  /سال

پاك

سالم

ناسالم براي گروههاي
حساس

ناسالم براي همه

1397

17

229

47

-

1398

25

202

61

5

1399

15

182

88

8

پيشبينيكيفيت هواي 8كالنشهر كشور در هفته آينده

اراك

تصاوير جديد رسيده به همشــهري از وضعيت مازوتسوزي در اراك
نيز نشــان ميدهد بهرغم همه محدوديتهاي اعمال شــده از سوي
سازمان حفاظت محيطزيست ،نيروگاه شازند اراك همچنان با قدرت
به مازوتسوزي خود ادامه ميدهد .طبق گفتههاي عليرضا محرابيان،
رئيس مركز كنترل كيفيت هواي اراك« ،سوختي كه در نيروگاه حرارتي
شازند در حال استفاده اســت ،درصد باالیي سولفور دارد ».اين نيروگاه
روزانه ۲ميليون ليتر مازوت بيكيفيت و با درصد باالي سولفور مصرف
ميكند .مازوتسوزي اين نيروگاه از آذر شروع شده و همچنان ادامه دارد.

در حوزه فعاليتهاي ديني و اصرار اين دسته
از افراد براي تعطيل نشدن فعاليتهاي ديني و
مذهبي عمومي در جامعه ،از اجراي نظرسنجي
از مردم پايتخت درباره موافقت يا مخالفت آنها
براي تعطيل شدن فعاليتهاي ديني بهدليل
شــيوع كرونا ،خبر داد و گفت :اوايل شــيوع
كرونا ،بهرغم اظهارنظرهاي غيررسمي افرادي
كه مرجعيت رسمي ديني نداشتند ،تعطيلي
فعاليتهاي ديني در اين ايام مورد سؤال بود.
رهبري انقالب و مراجع بالفاصله با همراهي
كامل خود مانع از برگزاري نمازجمعه و فعاليت
بقاع متبركه شدند و اين همراهي با پشتيباني
82درصدي مردم در ماه مبــارك رمضان و
72درصدي آنها د ر مــاه محرم در مخالفت با
برگزاري مراسم مذهبي همراه شد.

اساس ،ثابت شده اســت رابطه دوسويهاي
ميان سالمت روان و كوويد 19-وجود دارد.
او توضيح داد :براساس مطالعه اخير90 ،روز
بعد از تشــخيص كرونا20 ،درصــد افرادي
كه بيماري كروناي آنها تأييد شــده اســت،
دچار نشــانههاي بيماري روانپزشكي مانند
بيخوابي ،اســترس و وســواسهاي خاص
شدهاند؛ اين در حالي است كه از هر 4نفري كه
دچار اين نوع اختالالت شده ،يك نفر هرگز
سابقه اختالالت روانپزشكي نداشته است.

براساس اطالعات پايگاه جهاني هواشناسي
شهر

بيشترين سرعت باد

پديده غالب

پيشبيني كيفيت هوا

تهران

8كيلومتر بر ساعت

آفتابي  /پايداري هوا

آلوده

كرج

10كيلومتر بر ساعت

آفتابي  /پايداري هوا

آلوده

اصفهان

8كيلومتر بر ساعت

آفتابي  /پايداري هوا

آلوده

مشهد

13كيلومتر بر ساعت

آفتابي  /پايداري هوا

آلوده

اراك

9كيلومتر بر ساعت

آفتابي  /پايداري هوا

آلوده

تبريز

11كيلومتر بر ساعت

نيمه ابري  /پايداري هوا

آلوده

قم

10كيلومتر بر ساعت

آفتابي  /پايداري هوا

آلوده

اهواز

11كيلومتر بر ساعت

آفتابي  /پايداري هوا

آلوده
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روزهاي طاليي فوتسال زنان ايران

نكته بازي
طعنه تاريخ مصرف گذشته

3سال پيش دختران فوتساليست ايران با محدوديتهايشان سوژه رسانه ها شدند ،امروز اما آنها  3نماينده در جمع برترينهاي جهان دارند
ســال 96يكي از فيلمهاي پرسروصداي سيوششــمين جشنواره
فيلم فجر «عرق ســرد» بود كه يك ماجراي واقعي در فوتسال زنان
را دستمايه فيلمنامهاش قرار داده بود .اگرچه سازندگان فيلم هرگز
زير بار اين موضوع نرفتند كه كاراكتر «افروز اردســتاني» بر اساس
زندگي نيلوفر اردالن نوشته شده اما شباهتها آنقدر بود كه الاقل
الهام گرفتن اين فيلم از زندگي كاپيتان تيمملي را تاييد كند« .عرق
ســرد» عالوه بر حضور در جمع برترينهاي جشنواره و جوايزي كه
در بخشهاي بازيگري و تدوين نصيب خود كرد ،به لحاظ مضموني
هم بسيار موردتوجه قرار گرفت و بحثهاي زيادي را به وجود آورد.
بحثهايي كه موضوع «فوتسال زنان در ايران» را بسيار بيشتر از قبل
زير ذرهبين رســانهها قرار داد و زنان اين رشته كه توجه چنداني به
آنها نميشد بيش از گذشته موردتوجه قرار گرفتند .زنان ورزشكاري

بهترين دروازهبان صاحب نمايندگاني در جمع  10تاي برتر بود .گالره
ناظمي داوري است كه براي سومين بار نامش در جمع 10كانديداي
برتر قرار ميگيرد .زينب كرمي ،پديده جديد دروازهباني است كه پا
جاي پاي فرزانه توسلي گذاشته و در 20سالگي خودش را به ليست
10گلر برتر جهان رسانده اســت .تيم مس رفسنجان ،قهرمان ليگ
ايران هم در ميان 10نامزد برتر قرار گرفته و اين اتفاق ميتواند بيانگر
سطح باالي ليگ فوتســال بانوان در ايران باشد .ليگي كه حاال ديگر
صادرات هم دارد و پاي دختران فوتساليســت ايران را به ليگهاي
خارجي و درخشش در آن ســوي مرزها هم باز كرده است .فرشته
كريمي كه با عنوان بهترين بازيكن آســيا پيش از هر فوتساليست
ديگري در جمع دختران ايراني به شهرت رسيد در اين فصل به همراه
نسيمه غالمي در ليگ كويت بازي ميكند و اولين گل او در اين ليگ

كه حتي براي خروج از كشــور و حضور در مسابقات بينالمللي هم
با مشــكالت ريز و درشــتي روبهرو بودند و يكي از همين مشكالت
عجيب و غريب به ســوژهاي براي اين فيلم ســينمايي تبديل شده
بود3 .ســال بعد از آن اتفاقات ،به نظر ميرسد بانوان فوتساليست تا
حدودي از محاق محروميتها بيرون آمدهاند ،دامنه فعاليتها و البته
موفقيتهايشان گستردهتر شــده ،و حاال ديگر ميتوانند با اخباري
فراتر از خبــر ممنوعالخروجي به تيتر اول تبديل شــوند .دختران
فوتساليست ايران كه چند سالي است عنوان قهرماني آسيا را دارند،
حاال ديگر افتخارات فردي و جوايز جهاني را هم هدف گرفتهاند و نام
آنها در جمع برترينهاي جهان دائما در حال تكرار است .هفته گذشته
وقتي سايت فوتسالپلنت ليســت بهترينهاي سال 2020را در هر
بخش اعالم ميكرد ،ايران در بخشهاي بهترين داور ،بهترين تيم و

يك روز بهترين جهان ميشوم

قرارگرفتن در بين 10دروازهبان اول فوتسال جهان ،روياهاي زينب كرمي را تغيير داده است
او قبال ميخواست بهترين گلر ايران باشد اما حاال سقف آرزوهايش را باالتر برده است
ليلي خرسند| زينب كرمي؛ براي نخستينبار چند روز
پيش كه فوتسالپلنت نامش را در بين 10دروازهبان
برتر فوتسال جهان قرار داد ،با او آشنا شديم .زينب
در 20سالگي اين شانس را دارد كه بهترين دروازهبان
جهان شود ،اما مثل هميشه كمتر كسي در ورزش
ايران از شرايط و قابليتهاي او خبر دارد .قهرماني
در ليگ برتر ايران و قهرماني در جام كافا كه روزهاي
اول سال 2020برگزار شد ،زينب را در بين بهترينها
قرار داده است .اين انتخاب ،زينب را اميدوار كرده
كه يك روز بهترين دروازهبان جهان شود.

زينب يكي از 10دروازهبان برتر جهان
شده و اين شانس را هم دارد كه نفر اول شود ،ولي
خيليها تازه اسم او را شــنيدهاند .خودت فكر
ميكردي انتخاب شوي؟
من در تيم زير 20ســال ايران بازي كردم و پارســال
هم قهرمان جام كافا شــديم .با تيم مس رفســنجان
هم قهرمان ليگ برتر شديم .راســتش خودم هم فكر
نميكردم اين اتفاق برايم بيفتد .به اين فكر ميكردم كه
يك روز يكي از اين 10نفر باشم ،ولي منتظر نبودم كه در
20سالگي اين اتفاق بيفتد.
آرزويش را داشــتي يا به تواناييات
مطمئن بودي؟

من از وقتي كه دروازهباني را شــروع كردم ،همه گفتند
سبك تو مثل سبك فرزانه توسلي (دروازهبان تيمملي)
است و ايشــان الگوي من شد .هميشــه بازيهايش را
ميديدم .زماني هم كه قرار بود ما در بازيهاي المپيك
جوانان 2018شركت كنيم و در اردو تمرين ميكرديم،
خانم توســلي ســر تمريناتمان ميآمد .ما به المپيك
نرفتيم و فقط پسرها را بردند ،ولي خيلي خوب بود كه
او تمرين ما را از نزديك ميديد .هميشــه به من انگيزه
ميداد و ميگفت از بهترينها هستي .من هم بهخودم
اميدوار شدم.
فرزانه بهترين دروازهبان ايران است و
در صفحه اينستاگرامش برايت تبريك گذاشت.
بله ،خيلي خوشحال شدم و پست ايشــان را استوري
كردم .خانم توسلي قبال 2بار در جمع 10دروازهبان برتر
جهان قرار گرفته ولي متأسفانه نفر اول انتخابش نكردند،
اما او هميشه براي ما نفر اول است.
فكر ميكني خودت چقدر شانس داري
كه نفر اول شوي؟
خيلي زود است كه انتخاب شوم .همين كه اسمم بين
10نفر است ،خيلي اتفاق بزرگي است .همه ميگويند
خوشبين و اميدوار باش اما خيلي سخت است كه بين
اين همــه دروازهبان بزرگ ،اول شــوي .من نهايت نفر
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ساده

اميد نورافكن بعد از بازي پرســپوليس و سپاهان فرصت را
مغتنم شمرده و سالمي هم خدمت استقالليها عرض كرده
است .اين آبيپوش سابق گفته هنوز استقالل را دوست دارد
و براي اين تيم در داربي آرزوي پيروزي ميكند .خب البته
آرزوي موفقيت براي تيم قبلي عجيب نيست ،اما نورافكن در
طول يك سال گذشته كارهايي كرده كه خون استقالليها
از دستش به جوش آمده اســت .ما كه نميدانيم ،اما خيلي
بعيد است داستان آن مصاحبه تلويزيوني و طعنه به فرهاد
مجيدي و شادي بعد از گل و درگيري با وريا غفوري و ...با اين
آرزوي موفقيت پاك شود برود پي كارش .كال جالب نيست
كه آدمها فكر كنند ميتوانند هر كاري انجام بدهند و 4روز
بعد با 2تا جمله حل و فصلش كنند.

جهان

كسي تمديد نميكند

راموس،مسي ،ديبروين ،آالبا ،لوكاس و ...در مسير خروج

شرايط اقتصادي دوران كرونا باعث فقيرشدن باشگاههاي بزرگ شده
است .بهنظر ميرســد كمتر بازيكني با قيمت باالي ۱۰۰ميليون يورو
جابهجا شود .باشــگاهها بهقدري ضعيف شــدهاند كه قدرت تمديد با
ستارههاي خود را هم ندارند .بارسلونا ماه ب ه ماه حساب و كتاب ميكند
ببيند حقوق بازيكنــان و اعضا را ميتواند بدهد يا نــه .آنها حتي براي
خريدن ممفيس با ۵ميليون يورو هم آهي در بســاط ندارند .مسي با
اين حقوق بسيار بعيد اســت بماند .آالبا مدتي اســت بر سر تمديد با
بايرنمونيخ به توافق نرسيده و بهزودي راهي تيمي ديگر خواهد شد .در
منچسترسيتي باشگاه هنوز نتوانسته با ديبروين كنار بيايد و او را متقاعد
به ماندن كند .فرانس فوتبال با انتشار عكسي از پوچتينو ،سرمربي جديد
پاريســنژرمن تيتر زده خريدهاي رايگان كه اشاره به جذب مسي و
راموس بهصورت آزاد دارد .اما پاريس بهخاطر رابطه خوب با فلورنتينو
پرس هنوز با راموس وارد مذاكره رسمي نشده و منتظر است اين بازيكن
با رئال تمديد نكند .شــنبه پرس در مالقاتي پيشنهاد نهايي خود را به
راموس داد و از ناراحتي اين بازيكن در تمرين آخر ميتوان نتيجه گرفت
كه پيشنهاد قابلمالحظهاي نبوده .راموس مثل رونالدو كه اعتقاد داشت
مثل يك اسطوره با او رفتار نميشود ،فكر ميكند .او ساعاتي پيش از بازي
با الچه به پرس پيغام داد كه از پاريس پيشنهاد دارد اما دستمزد سالي
 ۱۵يا ۲۰ميليوني شايعه است .پيشنهاد خودش قرارداد دوساله به ازاي
سالي ۱۲ميليون بهعالوه 2ميليون پاداش در ازاي هر ۳۰بازي در فصل
است .منچسترســيتي هم اعالم كرده براي جذب اين بازيكن تالشي
نخواهد كرد۶۲ .درصد هواداران معتقدند كه بايد قراردادي بسته شود
كه در آن منافع باشگاه هم تامين شود .پيشنهاد باشگاه قرارداد يكساله
با تخفيف در دستمزد از 12ميليون به 10.2ميليون است كه مورد توجه
راموس نيست .او گفته برايش احترام مهم است ،نه پول؛ همان حرفي كه
كريستيانو هنگام ترك رئال زد اما بعدا معلوم شد دستمزدش با احتساب
تفاوت مالياتها در ايتاليا و اسپانيا به 2برابر در يوونتوس رسيده و احترام
بهانهاي بيش نبوده.

 -1ميوه گرمسيري -كنايه از
تعجب شديد يا غافلگيرشدن
است
 -2نويسنده كتاب فروغ ابديت
كه تجزيه و تحليــل كاملي از
زندگي پيامبر(ص) اســت -از
الفباي انگليسي
 -3ضرباهنگ -هر حفره بسته
در بدن -دستگاه اندازهگيري
چگالي مايعات
 -4پيــروان يــك پيامبــر-
ستمكار -به آهستگي
 -5صداها -از مقاطع تحصيلي
 -6برچيدهشدن -بينش -ني
باريك
 -7طاقت -روســتاي كوچك
دورافتاده -پوستين
 -8پارساي ديرنشين -از القاب
اشرافي اروپا -ورم
 -9قابليــت ارتجاعــي دارد-
وسيله ورزشي براي دويدن در
فضاي بسته -فرضيه علمي به
اثبات نرسيده
 -10ضميــر متكلــم وحده-
رودخانه ارس -انداختن
 -11رشتههاي طول و عرض
پارچه -پايتخت كانادا
 -12واحد طول انگليســي -
پارچــهاي لطيــف -از زنــان
اساطيري يونان

 -13در امانــت روا نيســت-
اسكله چابهار -الستيك داخلي
تاير
 -14داداش خالــه -فرمانده
سپاه ايرانيان در جنگ قادسيه
 -15تفرجگاهــي زيبــا در
مشهد -همسايه مجارستان
عمودي:

 -1بهكار بستن قانون -ضربهاي
در بوكس -آب دهان
 -2بهشت -غريبه -گاو يالدار
تبت
 -3نخســتين روز برگــزاري
نمايشگاه يا جشــنواره -نژاد
ايراني
 -4لطيف -اســتواري -ادويه
معطر
 -5ســنگ آســياب -پاسخ-
گزارش
 -6تيزپــرواز -خداحافظي-
پروردگار
 -7زندگي -يــار عروس -چه
بسيار
 -8ذبحكننده شــتر -شهري
در استان يزد -از دين برگشته
 -9لقــب اروپايــي -كاســه
درويشان -درد ناك
 -10بانگ چوپــان -درختي
برگريز  -هــواي اطراف كره
زمين

 -11خدمتكار -فالگرفتن -امر
به رفتن دارد
 -12محل تقاطع دوديوار -شعر
كوتاه ژاپني -بذر
 -13طنــاب -تابلــوي معروف
لئوناردو داوينچي
 -14شــبهجزيرهاي در جنوب
هند -فاقد تجربه -در حال دويدن
 -15بافتـــــــن -نخســتين
رئيسجمهــور روســيه پس از
فروپاشي شوروي -جاويدان
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متوسط

سخت

كه تعداد فالوئرهاي اينستاگرامش باال ميرود.
من خوابيده بودم ،بيدار شدم ديدم همين جوري تعداد
فالوئرهايم دارد زياد ميشود .شك كردم ،به سايتها سر
زدم ببينم چه خبر شده .خبر را كه ديدم ،باورم نشد .به
مربيام زنگ زدم ببينم خبر درست است يا نه .تأييد كه
كرد مطمئن شدم.
چند نفر به فالوئرهايت اضافه شدهاند؟
نميدانم .آمارش را نداشتم .خيلي به اين موضوعها توجه
نميكنم .براي من مهم بود كه همه بزرگان فوتســال
ازجمله نيلوفر اردالن ،فرشته كريمي و ...تبريك گفتند.
آرزوي زينــب ،دروازهبان اول ايران
بودن است يا آرزوهاي بزرگتر از اين دارد؟
تا قبل از اين اتفــاق ميگفتم بايد بهتريــن گلر ايران
بشوم ،اما االن ميگويم بايد بهترين گلر جهان شوم .من
امكانش را دارم ،خدا هم استعداد و توانايياش را به من
داده ،چرا ازش استفاده نكنم؟
با ماندن در ليگ ايران ميشود به اين
آرزو رسيد؟ فرشته كريمي و نسيمه غالمي كويت
بازي ميكنند ،تو نميخواهي بروي؟
ميخواهم به كشــورهاي اروپايي بروم .ايران تيم اول
آسياست و سطح ليگش هم خوب است .من ميخواهم
به يك ليگ خيلي بهتر بروم.
اسپانيا؟
نه .اسپانيا در فوتسال بهترين تيم جهان است اما دوست
دارم در برزيل بازي كنم.
از 17ســالگي در ليگ بازي ميكني.
دوري از خانواده را زود شروع كردي ،سخت نبود؟
خانوادهام اصفهان هستند .با اينكه در خانواده ورزشي
بزرگ نشدهام اما مشكلي براي ورزشكردن نداشتهام.
سال اولي كه به مشهد رفتم ،كمي سخت بود اما بعد به
زندگي دور از خانواده عادت كردم .فقط يك مشــكل
داشــتم .خواهرم واليبال بازي ميكرد ولي در ســطح
خيلي پايين .پدر و مادرم ديدند من هم در اين رشــته
اســتعداد دارم ،گفتند تو هم برو .استعداد داشتم ولي
عالقه نه9 .سالم بود و قرار بود به مسابقات كشوري اعزام
شويم .همان موقع كارتون فوتباليستها پخش ميشد
و من عاشــق فوتبال شــدم .مادرم ميگفت واليبالت
خوب است ،همين را ادامه بده ولي من دوست داشتم
فوتبال بازي كنم .در آن ســن راضيكردن مادرم كمي
سخت بود.
از همان اول دروازهبان بودي؟
نه .جلو بازي ميكردم و در حمله هم خيلي خوب بودم،
ولي يك روز گلرمان نيامد و من مجبور شدم در دروازه
بايستم11 .سالم بود .مربي كه كار من را ديد ،گفت بايد
دروازهبان شوي.

ولي شاهكارت فراموش نميشود
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است؟
يك متر و 59سانتيمتر.
غصه نخوردي؟
شايد قبل از اينكه به فوتســال بيايم ،ناراحت بودم ولي
بعدش كه فوتسال را شروع كردم ،همهچيز خوب پيش
رفت .اگر در فوتبال ميماندم ،حذف ميشدم.
ولي االن در باالترين سطحي.
بله .طي 3سالي هم كه در ليگ برتر بازي ميكنم ،يكبار
با مس نايبقهرمان شديم و يكبار قهرمان .سال اول هم
كه در مشهد براي سياهجامگان بازي كردم.
قرارداد دروازهبان تيم قهرمان ليگ
كه االن يكي از بهترينهاي جهان اســت ،بايد
باال باشد.
خوب است خدا را شكر.
مبلغ را نميگويي؟
مبلغ را نبايد گفت اما امســال خيلي بهتر از پارســال
قرارداد بستم .پارسال 20ميليون تومان گرفتم اما مس
خيلي خوب پاداش ميدهد و درآمــدم تا 50ميليون
تومان رسيد .امسال هم مبلغ دو برابر است.
اگر چند هفته زودتر اسامي بهترينها
را اعالم ميكردند ،حتما مبلغ قراردادت بيشتر
هم ميشد.
اگر يك هفته زودتر اعالم ميشد ،خيلي بهتر بود .تا سال
ديگر هم كه بخواهم قرارداد ببندم ،همه يادشان ميرود
كه چه شده بود!
چرا در ورزش ايــران دخترها ديده
نميشوند؟ فوتسال قهرمان آســيا شده ولي
بازيكنانش يا بايد لژيونر شوند تا به چشم بيايند
يا در ليست بهترينهاي جهان قرار بگيرند .بهنظر
ميرسد باز هم وضعيت بهتر است.
هميشه فوتبال بيشــتر ديده ميشود .با اينكه فوتسال
مردان هم رنكينگ چهارم جهان را دارد ،ولي هميشه
فوتبال ديده ميشــود .حتي شــرايط فوتبال ساحلي
هم بهتر اســت .ما دخترها هم كه چون بازيهايمان از
تلويزيون پخش نميشــود ،اصال ديده نميشويم .قبال
اين امكان وجود داشت كه مديران مرد به سالن ميآمدند
ولي االن ديگر به آنها هم اجازه نميدهند بازيهاي ما
را ببينند.
اين ديدهنشدن ،اذيتت نميكند؟
نه .ما فقط براي هدف و عشقي كه داريم ،بازي ميكنيم.
شايد اگر اين شــرايط براي مردان بود ،اذيت ميشدند.
نميگويم ما اذيت نميشويم ولي ما اين چيزها را ناديده
ميگيريم و فقط به هدفمان فكر ميكنيم.
اين چند روز چه خبر بود؟ تا اتفاقي
براي كسي ميافتد نخستين واكنش اين است

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.

ساده

3

پنجم يا ششم ميشوم.
بقيه را ميشناسي؟
نه ،نميشناســم .فقط با دروازهبان تيم ملي روســيه
آشنايم و قبال كارش را ديدهام.
بيشــتر درواز هبا نها يا الگويشان
احمدرضا عابدزاده اســت يا دروازهبانان بزرگ
جهان .فوتبال و فوتسال هم ندارد .اما نخستينبار
است كه الگوي يك دروازهبان يك دختر است و
آن هم يك فوتساليست.
من از تواضع خانم توسلي خيلي خوشم ميآيد .خيلي
پرتالش است و خيلي خوب تمرين ميكند .خدا را شكر
ميكنم كه فوتســال زنان ايران دروازهباني مثل خانم
توســلي دارد كه من بخواهــم او را الگوي خوب خودم
انتخاب كنم.
چرا نرفتي فوتبال و ســراغ فوتسال
آمدي؟ جذابيت فوتبال كه وسوسهكنندهتر است.
من اول فوتبال بــودم .يك دوره هم در مســابقات زير
13سال در سريالنكا بازي كردم .در تيم زير 16سال هم
بودم ،ولي خب گفتند بدنت چابك اســت و بهتر است
به فوتســال بروي .ضمن اينكه فوتبال قامت بلندتري
ميخواهد كه من ندارم.
ميتوانم بپرسم قدت چند سانتيمتر

هفته گذشته به عنوان گل برتر هفته هم برگزيده شد .كويتيها براي
باال بردن سطح فوتسال در ميان بانوان خود ،عالوه بر خريد بازيكن
ايراني ســكان هدايت تيمملي خود را هم به شهرزاد مظفر سرمربي
سابق تيمملي ايران سپردهاند .به نظر ميرسد فوتسال زنان در ايران
راه خودش را پيدا كرده و اين افتخارات ،بانوان ايراني را براي دستيابي
به جوايز بهتر و سكوهاي باالتر گرم خواهد كرد .فوتسال ،ورزشي است
كه هميشه در سايه فوتبال قرار داشته و حتي مردان اين رشته هم به
حركت در سايه عادت كردهاند .اما زنان ايراني در اين رشته حاال ديگر
به جايگاهي رسيدهاند كه پروژكتورها چارهاي جز چرخيدن به سمت
آنها ندارند .درخشش زير اين نور ،پاداش كساني است كه سالها در
سالنهاي خلوت و تاريك سرسختانه جنگيدند و طلوع خورشيد را
انتظار كشيدند.

افشين پيرواني كال دوست دارد چيزهايي بگويد كه فنپيجهاي
اينستاگرامي را به تحســين وا بدارد .منطق و زمان بيان اين
مطالب هم زياد برايش مهم نيســت؛ چه از كيفيت زمينهاي
قطر ايراد بگيرد و چه بعد از چهارمين بازي بدون برد تيمش،
به حريف طعنه تاريخ مصرف گذشته بزند .پيرواني بعد از توقف
پرسپوليس برابر سپاهان گفته« :از سپاهانيها تشكر ميكنم
كه شجاعت داشتند و با ما بازي كردند ».كنايهاش هنوز به همان
ماجراي امير قلعهنويي پارسال اســت .استاد10 ،ماه گذشت،
تمام شــد و رفت .متلكهايتان را قبــا انداختهايد ،اليك و
كامنتها را هم گرفتهايد .االن تيم شما  3بازي است كه مساوي
ميكند و اين بار هم نزديك بود به تلخي شكست بخورد .بهتر
است به جاي اين داستانها به وضعيت خود پرسپوليس برسيد.
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گفتوگويهمش
هريباخانوادهبرخياز
قربانيانسقو
طهواپيماياوكرايني:

با مردم
شماره تلفن ارتباطي با خوانندگان02123023337...........................
ارسال پيام كوتاه خوانندگان02123023916 ......................................

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

تخلفات فروشگاههاي زنجيرهاي پيگيري شود

درحاليكه مدام گزارشاتي از تخلفات گسترده در قيمتگذاري كاال و
تباني با توليدكنندگان براي درج قيمت روي كاالها در فروشگاههاي
زنجيره اي پخش ميشــود ،مســئوالن اعالم نميكننــد كه براي
جلوگيــري از ادامه اين وضعيــت چه كردهانــد و پيگيري تخلفات
فروشگاههاي زنجيرهاي به كجا رسيده است.
سليماني از تهران

روال بسيار كند قوهقضاييه در رسيدگي به پرونده ها

اوايل خرداد 98خودرويي در پاركينگ با خودروي من تصادف كرده و
متواري شد .با دوربين ها پالك خودرو شناسايي شد و شكايت كردم.
تاكنون  8نوبت در شــوراي حل اختالف و دادسرا مراجعه حضوري
داشتهايم و اكنون 3ماه است كه منتظريم خبري از حكم نهايي بيايد.
خسارت آن زمان خودروي من 10ميليون تومان بود آيا اكنون ميتوانم
با 10ميليون اگر به دستم برسد خســارت را جبران كنم؟ چرا روال
پروندهها اينقدر كند است؟
طباطبايي از تبريز

افزايش حقوق هاي سال آينده طبق روال معمول نباشد

باتوجه به اينكه وضعيت اقتصاد در روال معمول نيســت ،همچنين
گراني ها و تورم آينده غيرقابل پيشبيني اســت ،مسئوالن افزايش
حقوق ها را طبق روال همه ساله انجام ندهند و حتي چند نوبت افزايش
حقوق درنظر بگيرند .مگر اينكه مطمئن باشند حداقل يك سال در يك
وضعيت ثابت خواهيم ماند.
بلغار از تهران

خاموش كردن روشنايي معابر شهري درست نيست

خاموش كردن روشنايي معابر شهري و جاده واقعا خطرناك است .زيرا
بهخصوص تا پايان سال كه قرار است قوانين منع تردد ادامه يابد اين
شرايط فرصت بسيار مناسبي دست اشرار و سارقان ميدهد و امنيت
را مختل ميكند .طراحان آن زمان روشنايي معابر حتما فكر امنيت
بودهاند؛ تازه آن زمان ناامني بهاندازه اين روزها نبوده است.
روانپور از اروميه

دستفروشان مسير پيادهروي اكباتان را مسدود كردهاند

در فاز 2شهرك اكباتان در تهران يك مسير پيادهروي هست كه توسط
دستفروشان مسدود شده است .اين مسير تنها مكان تعبيه شده براي
پيادهروي است ،اما دستفروشان آن را قرق كردهاند و اماكن و شهرداري
و پليس نيز تاكنون برخوردي با اين موضوع نكردهاند كه ضمن بستن
مسير باعث آلودگي محيط از جهات مختلف نيز شده است.
بقايي از اكباتان

تكليف سرمايهگذاران شركت سيمان خرمآباد چه شد؟

سالهاست كه سهام شركت سيمان خرمآباد به مردم فروخته شده ولي
نه كارخانهاي بنا شده و نه سرمايه مردم بازگردانده شده است؛ تكليف
پول هاي بر بادرفته چه ميشود؟ بارها در اينباره صحبت شده ولي
كسي پاسخگو نيست .چهكسي مجوز فروش سهام خرمآباد را صادر
كرده است؟چرا امكان بازخواست فروشندگان سهام وجود ندارد؟ به
كجا بايد شكايت ببريم؟
زند از خرمآباد

خيابانها و پيادهروهاي منطقه 22نيازمند نظافت كلي

وضع خيابانها و پيادهروهاي منطقه 22خيلي بد و نظافت در اغلب
خيابانها در حد صفر است .از شــهرداري منطقه تقاضاي رسيدگي
فوري داريم.

از يادمان نخواهيد رفت
صبح روز 18ديماه سال 98روز
پيگيري متفاوتي بود .همــه پيگير اخبار
حمله موشكي سپاه پاسداران به
پايگاه آمريكايي عيناالســد در عراق بودند كه
خبري هولناك همه را غافلگير كرد «:هواپيماي
اوكرايني دقايقي پس از پــرواز از فرودگاه امام
خميني با 176سرنشين سقوط كرد ».اين خبر به
سرعت همه جا پيچيد و از همان روز بازار شايعهها
درباره چگونگي سقوط هواپيما آغاز شد .هميشه
نقص فني نخســتين گزينه اســت اما اين بار
حرفهايي از اصابت موشك به هواپيما شنيده
ميشد .شــايعههايي كه پس از 3روز با اطالعيه
ستادكل نيروهاي مســلح رنگ واقعيت بهخود
گرفت و معلوم شــد پدافند هوايي به اشــتباه
هواپيماي اوكرايني را هدف گرفته و آن را ساقط
كرده است .حاال يك سال پس از وقوع اين حادثه
باورنكردني خانواده تعدادي از قربانيان از آنچه در
اين يك سال بر آنها گذشــته و روند رسيدگي
قضايي به اين اتفاق تلخ ميگويند.
فرزندانم ديگر برنميگردند

عباس دانشــمند يكي از افرادي اســت كه در
جريان حادثه هواپيماي اوكرايني 4داغ ديد .او
در اين حادثه دخترش مژگان ،دامادش پدرام و
دريا و درينا ،نوههايش را از دست داد .آنطور كه
او ميگويد در يكسال گذشته چهره عزيزانش
يك لحظه از پيش رويش كنار نميرود و مدام به
آنها فكر ميكند .او ميگويد« :اين حادثه از نظر
شخصي برايم خيلي تلخ و غمانگيز بود .هنوز هم
وقتي صبح از خواب بيدار ميشوم به اين حادثه
فكر ميكنم .به اينكه چه باليي برسرشان آمد .در
لحظههاي آخر چطور ترسيدند ،سوختند ،زجر
كشــيدند و چه صحنههايي را به چشم ديدند.
اينها چيزهايي است كه هر روز تجسم ميكنم».
اما فقط او نيست كه سنگيني اين مصيبت را به
دوش ميكشد .همسرش وضعيتي بهمراتب بدتر
از او دارد .او ميگويد« :همسرم از من بدتر است.
در اين مدت دچار مشكالت روحي زيادي شده
اســت و هنوز بيقراري ميكند و حوصله انجام
كاري را ندارد .پدر دامــادم هم همينطور .او كه
حدود 75سال دارد گاهي شرايط روحي خيلي
بدي پيدا ميكند .من خودم سعي ميكنم ظاهرم
را حفظ كنم و از نظر روحي خودم را تقويت كنم
اما فايدهاي نــدارد .مگر ميتوانــم بچههايم را
فراموش كنم؟»
او درباره پيگيري حادثه ميگويد« :من از همان
اول هم گفتم ،نه شكايت دارم؛ نه رضايت ميدهم،
چون فايدهاي ندارد ».او ادامه ميدهد« :در اين
مدت از نظام پزشكي و شــهرداري تهران براي
دلجويي به خانه مان آمدند .بعد از آن هم انجمني
براي پيگيري حادثه تشــكيل شد اما من در آن
حضور ندارم .حرف من اين اســت .ميگويم من
بچه هايم را در اين حادثه از دســت دادهام .هر
كاري هم بكنند ،حتي اگر مقصران حادثه را اعدام

از ساكنان خيابان گلها

كنند يا هر مبلغي به ما بهعنوان غرامت بدهند،
فايدهاي ندارد ،چون ديگر آنها زنده نميشوند».
با وجود اينكه مرد داغدار نظــر متفاوتي درباره
پيگيري پرونده دارد امــا چند هفته قبل همراه
چند نفر ديگر از شــاكيان پرونده به دادســراي
نظامي تهــران رفته بود .او دربــاره آنچه در اين
جلســه گذشــت ميگويد« :گفتند كه حدود
60كارشــناس روي اين پرونــده كار كردهاند و
تحقيقات گســتردهاي در اينباره انجام شــده
اســت .گفتند هنوز هم بهطور كامل تحقيقات
انجام نشده اما بهزودي پرونده تكميل و به دادگاه
فرستاده خواهد شد .در اين جلسه خانوادهها گريه
و زاري ميكردند دلتنگ فرزندانشــان بودند
و درنهايت مســئوالن قول دادند كه سريعتر به
پرونده رسيدگي شود».
او در ادامه ميگويد« :در اين مدت برخالف چيزي
كه گفته شده از طرف دولت و نهادهاي ديگر هيچ
فشاري بر ما نبوده .نه تهديدي شده و نه اهانتي.
وقت تشييع پيكرهايشان گفتند آنها را شهيد
حســاب ميكنيم و هرجايي كه مايل هســتيد
پيكرشان را دفن كنيد كه ما قبول نكرديم .من
همانطور كه گفتم درخواســتي نــدارم .درباره
غرامت هم حرفهاي مختلفي شنيدهام .اگر پولي
پرداخت شود من صرف امور خيريه ميكنم .ما
همه دارايي دختر و دامادم در كانــادا را به افراد
بيبضاعت بخشيديم و با غرامت هم همين كار
را خواهيم كرد».
اين پدر داغــدار درخصــوص وضعيت زندگي
دخترش در كانادا ميگويــد« :دخترم مژگان،
43ساله بود كه او را از دست داديم .او چند سال
قبل بعد از اينكه ليسانسش را گرفت ازدواج كرد و

يكسال پس از حادثه ساقط شدن هواپيماي اوكرايني ،روز
گذشته حسن روحاني ،رئيسجمهوري گفت كه مسببين
اين حادثه بايد در يك دادگاه عادالنه محاكمه شوند و دولت
بر اين موضوع اصرار دارد و قوه قضاييه هم حتما اين كار را
انجام ميدهد .روحاني همچنين از پرداخت خســارت
150هزار دالري به هر خانواده خبر داد و گفت براي اين كار
۳۰ميليون دالر در اختيار قرار داده شده است .اما روند
رسيدگي به پروندههايي با ابعادي بينالمللي چگونه است و غرامت پرداختي به خانواده
قربانيان چگونه محاسبه و پرداخت ميشود .عيسي غفاري ،وكيل پايه يك دادگستري
و قاضي سابق دادگستري در اينباره به همشهري ميگويد« :درخصوص رسيدگي به
پروندههايي كه ابعاد بينالمللي دارند قوانين و رويكردهاي مختلفي وجود دارد .گاهي
در قلمرو هوايي صالحيت سرزميني يك كشور جرائمي اتفاق ميافتد كه ممكن است
همه عوامل دخيل در آن؛ داخلي باشند و يا ممكن است عامل يا عنصر خارجي در آن
دخيل باشد .در حالتي كه همه عوامل دخيل در جرم داخلي هستند ،در مورد كشور صالح
به رســيدگي ،اختالفي بهوجود نميآيد .اختالف زماني ايجاد ميشود كه يك عنصر
خارجي در جرم ارتكابي دخيل باشد .اينجاست كه بحث صالحيت كشورها در رسيدگي
به جرم ارتكابي مطرح ميشود .مثال ممكن است در حادثهاي مرزي ،گلولهاي در ايران
شليك شود اما در آن سوي مرز به تبعه كشور همسايه اصابت كند .در اين شرايط كدام
كشور براي رسيدگي به اين پرونده صالح است؟ براساس ماده 4قانون مجازات اسالمي
هرگاه قسمتي از جرم يا نتيجه آن در قلمرو حاكميت ايران واقع شود در حكم جرم واقع
شده در جمهوري اسالمي ايران است .بنابراين چنين پروندهاي در صالحيت رسيدگي
دادگاههاي داخلي قرار دارد».
اين حقوقدان درباره صالحيت رسيدگي به چنين پروندههايي ميگويد4« :نوع صالحيت
وجود دارد :صالحيت سرزميني درون مرزي مبتني بر مليت ،حمايتي يا واقعي و صالحيت

آاليندگي موتورسيكلتها در آلودگي هوا لحاظ نميشود

هوا زمستاني نيست چرا شركت گاز نگران است

امسال اصال زمســتاني به آن معناي اصلي نداريم .الاقل تاكنون كه
اينگونه بوده و من در تهران سيستم گرمايش را كال بستهام .سؤال اين
است كه اگر در ماههاي پيشرو زمستان واقعي بشود ،شركت گاز چه
خواهد كرد .اصال گاز ما را چه شده است كه بهرغم داشتن هواي پاييزي
در زمستان مدام مردم را دعوت به صرفهجويي و كاهش دما ميكنند.
روغن در بازارهاي اهواز كمياب است

مهدي از اهواز

تكليف زمينهاي كنار دانشگاه آزاد پرديس چه شد؟

8سال قبل پس از طي مراحل قانوني و اداري همراه صدها نفر ديگر
زمينهايي به مساحت 200مترمربع در فاز 6پرديس جنب دانشگاه
آزاد خريديم كه از آن زمان تاكنون نه پولهايمان را بازگرداندهاند و
نه زمين را به ما تحويل ميدهند؛ درحاليكه همگي سند تك برگي
هولوگرام دار در دست داريم.
مقرب از تهران

پاسخ مسئوالن
تخلفات مانع صدور سند تفكيكي مجتمع مسكوني ياس است

روابطعمومي منطقه يك شهرداري تهران پيرو چاپ پيام مردمي با
عنوان «صدور ســند تفكيكي واحدهاي مجتمع ياس تا كي معطل
بماند» در ستون با مردم روز 29آذرماه پاســخ داده است« :بهاطالع
ميرساند ملك مورد اشاره شــهروند محترم داراي تخلفاتي شامل
افزايش سطح اشغال ،توسعه فضاي مسكوني و تجاري ،كسر پاركينگ،
عدمرعايت ضوابط در پاركينگهاي موجود و ...است .لذا صدور پايان
كار براي اين مجتمع مشروط به رسيدگي كامل به كليه تخلفات مذكور
و ارائه تمامي مدارك و تأييدات مورد نياز است.

رحيمه و حسين ،عروس و داماد جانباخته

روز بعد از مراسم عقدشان راهي سوئد شدند ،اما
هرگز به مقصد نرسيدند.
پدر و مادر رحيمه ،ناي صحبت كردن درباره همه
سختيهايي كه در اين يك سال بر آنها گذشت
را ندارند ،اما دختر دايياش ليال ميگويد :رحيمه
متولد افغانستان بود .او و خانوادهاش سال 90به
ايران مهاجرت كردند و حدود ســال 94بود كه
رحيمه تصميم گرفت به سوئد مهاجرت كند .او و
خواهر كوچكش با پرداخت مبلغي به قاچاقچيان
انسان راهي سوئد شدند و مدتي را در كمپ ماندند

جهاني است .در همين خصوص در ماده 9قانون مجازات اسالمي آمده :مرتكب جرائمي
كه بهموجب قانون خاص يا عهدنامهها و مقررات بينالمللي در هر كشوري يافت شود
در همان كشور محاكمه ميشود ،اگر در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري
اسالمي ايران محاكمه و مجازات ميگردد».
اما درخصوص حادثه هواپيماي اوكرايني كه در ايران اتفاق افتــاد و تعداد زيادي از
سرنشــينان آن دوتابعيتي بودند و چندين نفر از اتباع كشورهاي ديگر نيز در ميان
قربانيان هستند تحقيقات فني و قضايي بايد از سوي چه مرجعي انجام شود؟ غفاري در
اينباره ميگويد« :به موجب قواعد بينالمللي سازمان جهاني هوانوردي (ايكائو) وقتي
يك هواپيماي مسافربري سقوط كند مسئوليت بررسي حادثه و استخراج اطالعات
جعبه سياه هواپيما و انجام تحقيقات ميداني و تهيه گزارش از چگونگي وقوع حادثه
و شناسايي مقصران در صالحيت كشوري است كه حادثه در آنجا اتفاق افتاده است.
در اين حادثه نيز ســازمان هواپيمايي كشوري مسئول فني رسيدگي به حادثه است.
همچنين درصورتيكه در جريان سقوط هواپيما (به هر دليل شامل نقص فني ،برخورد با
مانع ،شرايط جوي ،شليك اشتباهي و )...معلوم شود كوتاهي و قصوري اتفاق افتاده است،
براساس تعهدات موجود ،مقصران موظف به پرداخت غرامت خواهند بود و مجازاتهاي
ديگري نيز براي مقصران درنظر گرفته خواهد شد ».اما ديه جانباختگان حادثه چطور
محاسبه ميشود؟ اين حقوقدان ميگويد« :پرداخت غرامت از يكسو به ميزان تعهدات
شركت هواپيمايي به مسافران منوط است و از سوي ديگر به كنوانسيونهاي بينالمللي.
پرداخت اين مبلغ نيز بايد از سوي متصديان حملونقل هوايي انجام شود .نحوه محاسبه
نرخ ديه به دالر و براساس كنوانسيونهاي بينالمللي است كه شركتهاي هواپيمايي در
پروازهاي خارجي موظف به پرداخت آن هستند ».غفاري درباره رسيدگي به اتهامات
متهمان پرونده نيز ميگويد« :بهدليل اينكه اين حادثه توسط افراد نظامي اتفاق افتاده
است ،صالحيت رسيدگي به پرونده آنها در اختيار سازمان قضايي نيروهاي مسلح و شعبه
ويژهاي در دادسراي نظامي تهران براي آن درنظر گرفته شده است كه ظاهرا رسيدگي
به اتهامات افراد دخيل در اين حادثه همچنان ادامه دارد».

پيگيري نكرديم

بســياري از خانوادههاي قربانيان حادثه حاضر
نميشوند كه خاطرات يك سال گذشتهشان و
اينكه در اين مدت چه ســختيها و رنجهايي را
تحمل شــدند به ياد بياورند .آنها ميگويند كه
در اين مدت نه پيگير پرونــده بودند و نه اينكه
ميدانستند براي پيگيري پروندهشان بايد كجا
بروند و ميگويندكه اصال بايد از چهكسي شكايت
كنند؟ يكي از آنها خانواده پريناز قادرپناه هستند.
ميگويند :در روزهاي اولي كه اين حادثه رخ داد و
همه هنوز در شوك بودند مسئوالن به ما سر زدند
اما يكسال است كه كسي احوالمان را نپرسيده
است .نميتوانيم چيزهايي كه در دلمان هست را
بيان كنيم .ما هيچ اطالعي از پرونده نداريم و مثل
همه مردم در مورد آن ميدانيم .فقط 2جلســه
برگزار شد .منتظر هستيم كه كيفرخواست اين
حادثه حاضر شود .به ما قول داده بودند كه قبل
از سالگرد كيفرخواست حاضر شود ولي منتظريم
تا اظهارنظر كارشناســان و تيمهاي فني نيز به
پرونده افزوده شود .منتظريم ايران ابعاد پرونده را
مشخص كند بعد اقدام قضايي كنيم.

در جستوجوي برادرزن قاتل

جعفري از كرج

بهرغم اينكه مسئوالن سخن از حل مشكل توزيع روغن سرميدهند و
صدا و سيما هم مدام روغن هاي مختلف را تبليغ ميكند در بازار اهواز
روغن مايع كمياب است.

مرگ عروس و داماد

رحيمهكتابي و حســين رضايي 2نفــر ديگر از
قربانيان سقوط هواپيما بودند .دختر و پسري كه
از سوئد به ايران آمد ه بودند تا به خانوادههايشان
خبر بدهند كه قصد ازدواج با هم را دارند و چند

رسيدگي حقوقي به پروندههاي بينالمللي

ميزان آاليندگي موتورســيكلتها موضوعي بديهي و آشــكار است
كه متأســفانه به آن توجهي نميشــود .براي از رده خــارج كردن
موتورســيكلتها اســتانداردي ايراني لحاظ و موتورهــاي خارج از
استاندارد تعريف شده را از رده خارج كنند .اين موضوع حتما به كاهش
آلودگي هوا بهخصوص در كالنشهرها كمك خواهد كرد.

صبوري از تهران

با شوهرش به كانادا رفت .آنها  2فرزند به نامهاي
دريا 14 -ساله  -و درينا 10 -ســاله  -داشتند.
دخترم در آنجا ابتدا فوقليسانس و بعد دكترياش
را در رشــته مخابرات گرفت و در دانشگاه آلبرتا
جوانترين اســتاد بود و مدتي قبل هم بهخاطر
همين عنوان از او تقدير شد .اما يكي از عجايب
اين حادثه تلخ براي من ،وصيت دختر و دامادم
مدتي پيــش از اين حادثه بــود .دخترم وصيت
كرده بود اگر روزي فوت شــد همه دارايياش به
فرزند كوچك خواهرش برسد .دامادم هم وصيت
كرده بود دارايياش به فرزند برادرش برسد و اين
از عجايب روزگار اســت .بهخاطر همين وقتي
ما به ادمونتون رفتيم وســايل زندگيشان را به
افراد بيبضاعت بخشــيديم و بقيه داراييشان
شامل خانه و ...را فروختيم تا به وصيت آنها عمل
كرده باشيم .اين حادثه داغي است كه هيچ وقت
فراموش نميشود».

و درنهايت موفق شدند اقامت اين كشور را بگيرند.
بعد از آن رحيمه تصميم به ادامه تحصيل گرفت
تا اينكه با جواني به نام حسين آشنا شد.
حسينرضايي هم از اتباع افغانستان ساكن ايران
بود كه چند سال قبل به سوئد مهاجرت كرده بود.
او و رحيمه پس از آشــنايي در سوئد عاشق هم
شــدند و تصميم به ازدواج گرفتند .براي همين
راهي ايران شــدند تا حســين از پدر و مادرش
بخواهد كه به خواستگاري رحیمه بروند.
ليال ادامه ميدهد :هر چنــد خانوادهها در ابتدا
مخالف ايــن ازدواج بودند ،اما بــا اصرار رحيمه
و حســين ،موافقت كردنــد و پس از مراســم
خواســتگاري آنها به عقد هــم درآمدند .حدود
3روز پس از مراسم عقدشان بود كه خوشحال و
اميدوار قصد بازگشت به سوئد را داشتند و براي
همين سوار هواپيماي اوكرايني شدند كه ابتدا به
اوكراين و بعد به سوئد بروند ،اما آن اتفاق رخ داد و
هر دوي آنها جانشان را از دست دادند.
او ميگويــد :مرگ رحيمــه ضربــه بزرگي به
خانوادهاش مخصوصا مــادرش زد .آنها 4دختر
داشتند كه رحيمه دختر بزرگشان بود .از وقتي
اين حادثــه رخ داد ،مادرش آنقــدر غصه خورد
كه مريض شد و حاال هم از ناراحتي معده و ريه
رنج ميبرد .آنها در نزديكي خانه ما در دولت آباد
شــهرري زندگي ميكنند و پدر رحیمه نيز بعد
از اين حادثــه حال و روز خوبي ندارد .او شــغل
آزاد دارد و به ســختي كار ميكند كه شرمنده
خانوادهاش نباشد ،اما بعد از اين حادثه هيچكس
براي دلــداري دادن به آنها به خانهشــان نرفته
است .هيچ مسئولي حال شان را نپرسيد و فقط
چند روز پيش بود كه با عمهام تماس گرفتند و
به او گفتند كه قرار است 150هزار دالر خسارت
به خانوادهشان پرداخت شود .اما اينكه اين مبلغ
چطور و كي قرار اســت پرداخت شــود ،چيزي
نگفتند .پدر و مادر رحيمه حداقل خواستهشان
اين بود كه از آنها دلجويي شــود ،اما اين اتفاق
هرگز رخ نداد.

نجات كوهنوردان گمشده در دماوند
ساعتها جســتوجوي امدادگران براي نجات
5كوهنورد گم شــده در دماوند با نجات آنها در
سرماي منفي 20درجه پايان يافت.
بهگزارش همشهري ،اين كوهنوردان 5نفر بودند
كه از شامگاه سهشنبه ناپديد شده بودند .بهگفته
شــاهين فتحي ،مديرعامل جمعيت هاللاحمر
استان تهران ،حدود ســاعت 10سهشنبه يكي
از كوهنــوردان بــا هاللاحمر تمــاس گرفت و
خبر از گم شــدن يك تيم 5نفره كوهنوردي در
دماوند داد .با دريافت اين خبر 2تيم جستوجو
و نجات از هاللاحمر شهرستان دماوند بهصورت
زميني بــه منطقه احتمالــي اعزام شــدند اما
پس از جستوجوي چند ســاعته و عدميافتن
كوهنوردان ،با توجه به بسته بودن مسير ماشينرو
به ســمت منطقه ،برودت شديد هوا و همچنين
بهمنخيز بودن منطقه ،ادامــه عمليات به روز
بعد موكول شد.
فتحي ادامه داد :صبح ديروز و با روشــن شــدن
هوا ،عالوه بر 2تيم زميني ،تيم واكنش ســريع
هاللاحمر استان تهران سوار بر يك بالگرد راهي
محل حادثه شــدند اما عمليات جســتوجوي
هوايي با توجه به عدموجود ديد كافي و همچنين
پيدا نشــدن كوهنــوردان در آن منطقه ،پس از
ساعتي تالش پايان يافت و ادامه عمليات بهصورت

زميني ادامه پيدا كرد .جست وجو تا حدود ساعت
 12ظهر ديروز ادامه داشت تا اينكه اين ۵نفر در
نزديكي درياچه تار دماوند پيدا شــدند و وقتي
مشخص شد كه حال عمومي آنها مساعد است،
توسط امدادگران به محلي امن منتقل شدند.
گم شده بوديم

كوهنوردان نجات يافته كه مجبور شده بودند شب
را در دماي منفي 20درجه دماوند سپري كنند
پس از نجات از ارتفاعات گفتند كه روز حادثه و
هنگام كوهنوردي ناگهان گرفتار مه شديد شده و
مسير برگشت را گم كرده بودند به همين دليل سر
از درياچه تار درآورده و مجبور شده بودند كه براي
جلوگيري از يخ زدگي به مسيرشان ادامه دهند تا
اينكه درنهايت نجات يافتند.
در همين حال ،منصور درجاتي ،مديركل مديريت
بحران اســتان تهران درباره ايــن حادثه گفت:
متأسفانه اين كوهنوردان با وجود ابالغ منع صعود
و احتمال سقوط بهمن ،اقدام به كوهنوردي كرده
بودند كه بعد از استقرار در كنار رودخانه و روشن
كردن آتش ،بهعلت سقوط بهمن سنگين نتواسته
بودند از مسيري كه رفته بودند بازگردند .به همين
دليل مسير ديگري در پيش گرفته و در مه گرفتار
و گم شده بودند كه خوشبختانه نجات يافتند.

پليس در جســتوجوي بــرادرزن
داخلي كينهجویی است كه 17ماه قبل در يك
درگيري دامادشان را به قتل رساند.
درحاليكه هنوز ردي از اين مرد بهدســت نيامده،
خانواده مقتول با حضور در دادسراي جنايي تهران
خواستار قصاص قاتل فراري شدهاند.
به گزارش همشــهري ،صبح 24مردادماه سال98
درگيري خونيني بين چند مرد در خيابان اســتاد
معين رخ داد .شــاهدان 2مرد موتور سوار را ديدند
كه پس از پياده شدن از موتورسيكلت ،با مردي كه
در حال گذر از خيابان بود درگير شدند و در جريان
اين درگيري مرد عابر با ضربات چاقو زخمي شــد و
روي زمين افتاد .يكي از مردان موتورســوار چاقوي
خون آلود در دست داشت و لباسهايش غرق خون
شده بود و ديگري قمه بهدست داشت اما در درگيري
شركت نداشــت و وحشــت زده به مرد زخمي نگاه
ميكرد .وقتي شاهدان در محل حادثه جمع شدند،
دو مرد جوان سوار بر موتورشان گريختند .شاهدان با
اورژانس و پليس تماس گرفتند و طولي نكشيد كه با
حضور امدادگران اورژانس مرد زخمي براي درمان به
بيمارستان انتقال يافت.
اين مرد 35ســاله اما بهرغم تالش پزشكان بهدليل
شدت جراحات و خونريزي تسليم مرگ شد .ماجراي
اين درگيري مرگبار به بازپرس جنايي تهران اطالع
داده شد .با شــروع تحقيقات پليسي ،هويت مقتول
شناســايي شــد و مأموران راهي خانهاش شدند.
همسرش وقتي در جريان قتل شوهرش قرار گرفت
به مأموران گفت كه احتماال برادرش دســت به اين
جنايت زده اســت .او توضيح داد :بــرادرم از مدتي
قبل با شوهرم اختالف و از او كينه به دل داشت .به
همين دليل حدس ميزنم كه او شــوهرم را به قتل
رسانده است.
گفتههاي اين زن وقتي مهر تأييد خورد كه در بازبيني
تصاوير دوربين مداربســته اطــراف محل درگيري
تصوير برادرزن مقتول بهدســت آمد .تصاوير نشان

تصوير متهم با مجوز قضايي
منتشر ميشود

ميداد كه برادر زن مقتول با چاقو ضرباتي به او زده و
بعد ترك موتور نشسته و فرار كرده است.
انتقام هولناك

همســر مقتول درخصوص اينكه چرا بــرادرش از
شوهرش كينه به دل داشت چنين گفت :يك شب
قبل از حادثه با شــوهرم درگير شــدم .اين اواخر
بهشــدت با يكديگر اختالف پيدا كــرده بوديم .آن
شب شوهرم به من فحاشي كرد و باعث شد كه از او
دلخور شوم .من كه از شوهرم ناراحت بودم به خواهرم
زنگ زدم و با او صحبت كردم .ماجراي دعوايمان با
شوهرم را برايش تعريف كردم .خواهرم هم بعد از اين
تماس موضوع را براي مادرم بازگو كرد .ظاهرا زماني
كه خواهرم مشــغول تعريف اختالف من و شوهرم
به مادرم بود ،برادرم ماجرا را شــنيده بود .او كه اين
موضوع را شنيد از شوهرم كينه به دل گرفت و پس
از آن با او قرار دعوا گذاشــته بود .من اصال فكرش را
نميكردم كه برادرم دســت به جنايت بزند و جان
شوهرم را بگيرد.

در ادامه تحقيقات ،همدســت قاتــل كه در صحنه
جنايت حضور داشــت ،دســتگير شــد .او گفت:
اميرحسين (قاتل) يكي از دوستانم بود كه هميشه
هوايم را داشت .تا قبل از اين هر بار ميخواستم جايي
بروم مرا با ماشينش ميرســاند .به همين دليل روز
حادثه وقتي به ســراغم آمد و از من خواست كه او را
به خيابان استاد معين برسانم ،قبول كردم .در راه به
من گفت كه قصد دارد دامادشان را ادب كند .برايم
تعريف كرد كه دامادشان خواهرش را اذيت كرده و
قصدش اين است كه از او زهرچشم بگيرد .خودش
چاقو داشت و قمهاي هم بهدست من داد .به من گفت
اگر الزم شد فقط با قمه او را بترسانم اما من اصال از
قمه استفاده نكردم.
وي ادامــه داد :زمانــي كه به محل قرار رســيديم،
اميرحسين با دامادشان درگير شد و با چاقو ضرباتي
به او زد .بعد هم سوار موتور شد و از من خواست راه
بيفتم .من شــوكه بودم چون فكر نميكردم از چاقو
اســتفاده كند .وقتي از آنجا فرار كرديم اميرحسين
مدام گريه ميكرد و ميگفت از اينكه به دامادشان
چاقو زده پشيمان است .پس از آن از هم جدا شديم
و من هيچ اطالعي از مخفيگاه اميرحســين ندارم و
ديگر او را نديدم.
در ادامه با تحقيق از شــاهدان و بررســي دوربين
مداربسته مشخص شد كه دوست قاتل (راكب موتور)
نقشي در اين جنايت نداشته است .به اين ترتيب او با
قرار وثيقه آزاد شد .با گذشت 17ماه از زمان جنايت
اما هنوز هيچ ردي از قاتل فراري بهدست نيامده است.
به همين دليل قاضي محمد جواد شفيعي ،بازپرس
شعبه پنجم دادسراي جنايي تهران مجوز چاپ عكس
متهم فراري را صادر كرد و از شــهروندان خواست
درصورت داشتن اطالعي از مخفيگاه اين مرد ،ماجرا
را به پليس يا شعبه پنجم بازپرسي دادسراي جنايي
تهران اطالع دهند .از ســوي ديگر اولياي دم نيز با
حضور در دادســرا از قاتل پسرشان شكايت كرده و
خواستار قصاص وي شدهاند.
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عشق يعني ميل به پرورش

منتظر چندين سريال درباره دوره ناصري باشيد

انبوهسازان نمايش خانگي

چرا كتاب «همهچيز درباره عشق؛
نگاهي نو» اثر مهمي است

درحاليكه هنوز در مسير قانوني توليدات ترديد فراوان وجود دارد ،ترافيك توليد همه را شگفت زده كرده است
ياور يگانه

روزگار شــبكه نمايش خانگي وفق مراد
فهيمه پناهآذر
نميچرخد؛ هرچند حضور سرمايهگذاران
روزنامه نگار
و نقش پول باعث شــده كــه خيلي از
كارگردانان به اين حوزه بيايند و شروع به ساخت سريال در شبكه نمايش خانگي
كنند .ساخت سريالها در شبكه نمايش خانگي براي خودش نقدهايي دارد اما
وقتي مخاطب براي سريالها باشد بهطور حتم خيليها مشتاق حضور در اين
بخش هستند .با اين همه وضعيت صدور مجوزها،روند توليد و در نهايت مجوز
انتشارها انسجام الزم را ندارد .ساترا مجوز پخش را صادر ميكند اما با توجه به
كمرنگ شدن نقش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در صدور مجوزها و توليد چه
اتفاقي براي اين بخش افتاده است؟
تصميمات گرفته شده خام است

قاجار روي بورس نمايش خانگي

تلويزيون نتوانســته با توليد سريالهاي
تلويزيوني بــه لحاظ داســتان و مميزي
در جــذب مخاطب موفق باشــد و همين
موضوع مخاطبان را به تماشاي سريالهاي
شبكه نمايش خانگي سوق داده است .اما
اين موضوع كه چه برنامه منســجمي در
سريالسازي بخش نمايش خانگي وجود
دارد؛ هماكنــون بيجواب اســت .يكي از

همان بيبرنامگيها ســاخت سريالهاي
تاريخي در شــبكه نمايش خانگي است.
بعد از ســاخت موفق ســريال «شهرزاد»
سريالســازي تاريخي در شبكه نمايش
خانگي رواج يافت .اما اين رواج قرار است
چگونه باشد؟ ساخت 4سريال از قاجار در
يك برهه با هزينههاي باال و حتما بازيگران
زياد و چهرههايي كه براي حضور دستمزد
خوبــي دريافت ميكنند« .قبلــه عالم»،
«جيران»«،آهوي من مارال» و «خاتون»
4سريالي است كه خبر ساختش در شبكه
نمايش خانگي شنيده ميشود و گاهي نيز
خبر توقف ساخت آنها ديده ميشود.
جيران حسن فتحي

حسن فتحي كارگردان سريال شهرزاد در
ي به سراغ
جديدترين تجربه سريالســاز 
ساخت سريال جيران براي نمايش خانگي
رفت .احســان جوانمرد نويسنده سريال
بانوي عمارت بهعنوان نويســنده در كنار
حســن فتحي حضور دارد .اين سريال به
تهيهكنندگي اسماعيل عفيفه قرار است

   دوگانگي

طرح  :بهرام غروي

سيدجمال ساداتيان،
تهيهكننده ســينما
دربــاره بالتكليفي در
ارائه مجوزها و تغييرات
پيشآمده كه وضعيت مشــخصي ندارد
به همشــهري ميگويد« :هنوز وضعيت
مشخص نيســت كه چه كســاني مجوز
ميدهند و چه پروسهاي را بايد طي كنيم.
در وزارت ارشاد با وجود جمع و جور بودن
سيســتم اداري آن ،البته نقدهايي هم به
آن وارد اســت ،اما سيستم و ســازوكار را
ميدانســتيم اما االن وضعيت مشــخص
نيست .تصميمهايي كه براي انتقال صدور
مجوز انتشار و يا پروسه ساخت سريال در
نمايش خانگي صورت گرفته ،خام است و
همين شرايط كار را سختتر ميكند ».وي
ادامه ميدهد«:در زمــان اجرا كردن يك
تصميم وقتي با محسنات آن آشنا باشيم
شايد با آرامش خيال بيشتري آن را بپذيريم
اما وقتي اينطور نيست همه را به واكنش
واميدارد .اين ســبك تصميمات به جاي
آنكه انس و الفت ايجاد كند باعث بهوجود
آمدن شكاف شده است .اگر مشكل با مجوز
دادن ارشاد است بهتر است موضوع مطرح و
مشكالت حل شود اما نبايد صورت مسئله را
پاك كرد .هماكنون هم كه سيستم مجلس
و قضايي يكدست شــده است ،قطعا سال
آينده هم دولت با آنها يكدست ميشود».

روزنامه نگار

سال ۱۴۰۰بهصورت اختصاصي از فيليمو
پخش شود.
قبله عالم با فيلمنامهاي طنز

سريال «قبله عالم» سريالي طنز برآمده از
اتفاقهاي تاريخي دوران ناصرالدين شاه
قاجار است كه حامد محمدي كارگرداني
آن را برعهــده دارد .حامد محمدي براي

غالمرضا موسوي از تهيهكنندگان سينما از نگارش نامهاي از سوي اتحاديه
تهيهكنندگان به شورايعالي انقالب فرهنگي و شورايعالي فضاي مجازي
خبر ميدهد و در توضيح بيشتر به همشهري ميگويد«:براساس قوانين
تاكنون وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مسئوليت سريالهاي نمايش خانگي
را برعهده داشته و خواستهايم كه ارشاد همچنان مجوز نهايي را صادر كند».
وي در ادامه اضافه ميكند« :براساس آنچه معاونت اجتماعي ساترا اعالم كرد صدور پروانههاي
ساخت با ارشاد است چه در بخش فيلم سينمايي و چه در نمايش خانگي؛ اما اگر هر كدام بخواهد
در فضاي شبكهها و پلتفرم پخش شود ساترا در ارائه مجوز نقش دارد و بايد پروانه نمايش بدهد و
درست از همين جا دوگانگي شروع ميشود ».موسوي به سريال «قورباغه» اشاره ميكند و اينكه
ارشاد در مجوز ديويديها رده سني منفي 15را گذاشته اما ساترا منفي 18را لحاظ كرده است.
وي توضيح ميدهد« :وقتي سريال 2جور مميزي ميشود كسي كه از بيرون به ماجرا نگاه ميكند
متوجه آشفتگي و دوگانگي موجود ميشود .بايد كسي كه پروانه ساخت ميدهد پروانه توليد و
نمايش را هم بدهد تا دوگانگي رفع شود ».موسوي عنوان ميكند درست است كه وزارت ارشاد
و معاونت سينماييها در گذشته براي ارائه مجوز برخي سريالها دقت نكردهاند اما اين انتقاد
وجود دارد كه براي حل مشكل راهش اين نيست كه سيستم جديد وارد شود .بهنظرم اينها دعواي
سياسي است كه در اين ميان كسي دلش براي فرهنگ و هنر نسوخته است .نگاه اين است كه
چرا اين بخش در اختيار رقيب باشد .هنرمندان ملعبه دست سياستبازي سازمانها ميشوند.

نخســتين بار در شــبكه نمايش خانگي
حضور خواهد داشت .بهنظر سرمايهگذار
اين سريال هم فيليمو است و بعد از كرونا
وارد شبكه نمايش خانگي ميشود.
آهوي من مارال ناصرالدين شاه

«آهــوي مــن مــارال» بــه كارگرداني
مهرداد غفارزاده و تهيهكنندگي ســعيد
خندقآبادي و بهروز خوشرزم در شبكه
نمايش خانگي توليد ميشــود .داستان
اين ســريال هم در دوره ناصرالدين شاه
ميگذرد!
خاتون؛ تينا پاكروان

داســتان خاتون مضموني تاريخي دارد و
گفته ميشود اين سريال يكي از پروژههاي
پرهزينه نمايش خانگياست كه چند شهر
براي فيلمبرداري آن درنظر گرفته شــده
است .عالوه بر اين 4سريال كه درباره دوره
قاجار ساخته ميشود چندين سريال ديگر
نيز در شبكه نمايش خانگي توليد ميشوند
اما توليد هر كدام ســازوكار خود را داشته
و هماكنون يكي از حوزههايي اســت كه
هميشــه زير ذرهبين نهادها و ارگانهاي
مختلف قرار گرفته است.

در روزهــا و هفتههــاي
نخست قرنطينه خانگي
كه ميليونها انســان در
سراسر كره خاكي براي
مبتال نشدن به ويروس
كرونا مجبور شــدند در
خانه بمانند ،گزارشهاي
بسياري درباره افزايش
اختالفــات خانوادگي و
درگيريهاي زوجين منتشر شد كه نشان
ميداد افرادي كه با يكديگر عهد و پيمان
بسته بودند تا آخر عمرشان در كنار يكديگر
بمانند ،طاقت ندارند چند شــبانهروز را در
كنار هم ســر كنند ،بيآنكــه دچار تنش
و بگومگو شوند .جدا از فشــارهاي رواني
ناشــي از پاندمي كرونا و تبعات اقتصادي
آن ،به چه دليل زوجها نميتوانند يكديگر
را تحمل كنند؟ نه فقط در زمان كرونا ،بلكه
بهطور كلي چرا عشق مثل گولهبرفي است
كه به محض اينكه در دســتش ميگيريم
شروع به آب شدن ميكند؟ چرا شور و حال
عاشقانه روزهاي نخســت ازدواج به مرور
زمان رنگ ميبازد و اين موضوع به قدري
شايع است كه اگر كسي تجربهاي برخالف
آن داشته باشــد و همچنان از سرخوشي
روزهاي اولي كه تازه مزه عشق را چشيده
بود ،بهرهمند باشــد ،درنظــر اطرافيانش
شــوريدهاي غيرمنطقي جلوه ميكند؟ به
سر عشق چه آمده؛ يعني همه آن زمزمهها،
زندگيها و عشقها ،دروغ
بود؟
بل هوكــس ،نويســنده
فمينيســت و فعــال
اجتماعــي كــه در ايران
بــه واســطه نظريههاي
فمينيســتياش شناخته
شــده اســت ،در كتاب
«همهچيز درباره عشــق؛
بل هوكس
نگاهــي نــو» كوشــيده
بــراي ايــن ســؤاالت نه
پاســخهايي قالبي و غامض ،كــه برآمده
از تجــارب شــخصياش بيابــد .پيش از
اين ،كتابــي از هوكس در ايــران ترجمه
نشــده بود و تنها برخي نظرات او در مورد
فمينيســم در كتا بها و مقاالت مختلف
منتشر شــده بود« .همهچيز درباره عشق؛
نگاهي نو» كه نشــر خزه بــا ترجمه آزاده
اتحاد آن را منتشــر كرده ،همانطور كه از
عنوانش مشخص است ،نگاهي نو به مقوله
عشق دارد .اما عشق ،تنها موضوعي نيست
كه بل هوكس در كتاب خــود از مناظر و
زوايــاي گوناگون به آن ميپــردازد ،بلكه
به بهانه عشــق ،موضوعات ديگري را هم
شرح و بسط ميدهد كه اتفاقاً در جغرافيا و
زمانه ما نيازمند دانستن و آموختن درباره
آنها هستيم؛ مسائلی از قبیل دروغگويي،
خلوت و تنهايي ،طمعكاري و پولپرستي،
مصر فگرايــي و ساد هزيســتي ،تنبيه و
مراقبت از فرزندان ،تأثير رسانهها بر جامعه،

مر گانديشــي و پذيرش
مرگ ،مفهــوم خانواده و
اهميت نيايش.
ايــن كتاب جــزو بهترين
كتا بهاي هوكس نيست،
اما موضوعــي مهم را پيش
ميكشد و مسائلي را مطرح
ميكنــد كه براي شــروع
آشــنايي مخاطــب عام با
آراي بل هوكــس فرصت
مغتنمــي اســت .هوكس
در مقدمه كتــاب ميگويد:
«براي اينكه بتوانيم قلبمان را به
قدرت و موهبت عشق بگشاييم ،بايد جرأت
داشــته باشــيم بپذيريم كه نه عشق را در
عمل ميشناسيم و نه روي كاغذ .بايد با اين
سردرگمي و نااميدي رو در رو شويم ،كه هر
آنچه تا به حال به نام عشق به ما آموختهاند،
هيچجوره بهكار زندگي روزمرهمان نميآيد.
من اين مراقبه را نوشتم تا ما به مشق عشق
در زندگــي روزمره عميق بينديشــيم؛ به
چگونه عشق ورزيدن و به آنچه براي تبديل
شــدن به فرهنگي لبالب از حضور مقدس
عشق نياز است».
هوكس در بخش اول كتاب ســراغ تعريف
عشق ميرود .عشق چيست؟ احتماال اين
يكــي از مناقشــهبرانگيزترين مفاهيمي
است كه بشر از زماني كه بهوجود آن وقوف
يافته كوشيده تعريفي از آن بهدست دهد،
اما تكثــر ديدگاههايي كه درباره عشــق
وجود دارد ،يك ســر چنين كوششــي را
ناكام گذاشته اســت .هوكس از نويسنده
ديگري نقــل قول ميكند
كه «عشــق آن ناملموس
بــزرگ اســت ».و ادامه
ميدهد« :همه قبول دارند
كه عشــق شــگفتانگيز
است و وجودش ضروري،
اما هيچكــس نميتواند بر
سر تعريفش به توافق نظر
برسد ».شايد همانطور كه
هوكــس ميگويد ،تعريف
عشق كار بســيار دشواري
باشد ،اما او در اين بخش روي نكته مهمي
درباره عشــق انگشــت تأكيد ميفشارد:
«وقتي ميفهميم عشــق يعنــي ميل به
پرورش رشــد معنــوي خود يــا ديگري،
برايمان روشن ميشــود كه اگر به ديگري
آسيب برسانيم يا تعدي كنيم ،نميتوانيم
ادعا كنيم عاشــقيم .عشق و تعدي در يك
اقليم نميگنجد .تعــدي و غفلت ،بهذات،
نقطه مقابل پرورش و توجه است».
«همهچيز درباره عشق؛ نگاهي نو» ،پس از
پيشگفتار و مقدمــه ،در 13فصل به ابعاد
مختلف عشق در زندگي روزمره ميپردازد و
كاربردي و عيني بودن موضوعات و مسائلي
كه هوكس درباره عشــق مطرح ميكند،
مهمترين ويژگي اين كتاب است.
«همهچيز درباره عشق؛ نگاهي نو» نوشته
بل هوكس با ترجمه آزاده اتحاد از ســوي
نشر خزه در 184صفحه به قيمت 25هزار
تومان منتشر شده است.

گفتو گو
گفتوگو با گوينده عروسكهاي ماندگار

پژوهشي كه به سرانجام نرسيد

آزاده پورمختار و ناتمام ماندن جمعآوري مستندات
نمايشهاي عروسكي تلويزيوني

آزاده پورمختار ،عروسكساز
هليا نصيري
خبرنگار
و گوينــده عروســكهاي
مانــدگار و بهيادماندني كه
سالهاست در اين حوزه فعاليت دارد ،خبر از نگارش كتابي درباره
نمايشهاي عروسكي داد .او با اشــاره به آغاز روند نگارش كتابي
از سوي مركز پژوهشهاي صداوســيما درخصوص نمايشهاي
عروسكي تلويزيوني و درخواســت كمك اين مركز از نمايشگران
عروسكي براي جمعآوري آرشيو گفت و به اين نكته اشاره كرد كه
متأسفانه بعد از طرح موضوع ،پروژه آرشيو متوقف شد.
آزاده پورمختــار ،صداپيشــه عروســكهاي مانــدگاري چون
«زيزي گولو» ،مادربزرگ «هادي و هدي» ،نوك ســياه «خونه
مادربزرگه» و موشموشك «شهر موشها» ازجمله كساني است
كه حيات نمايش عروســكي در ايران وامدارشان است .پورمختار
در گفتوگويي با همشــهري توضيح داد« :تيرماه سال گذشته،
نگارش مستندات نمايشهاي عروسكي تلويزيوني به همت مركز
پژوهشهاي صداوسيما آغاز شد ،اما ناگهان سازمان هيچ همكاري
در اين زمينه نكرد و همكارياش متوقف شد».
گوينده عروسك در فيلم «گلنار» ادامه داد« :قرار بود كتابي چاپ
شود و از ما كمك خواســتند چون هيچ مطلب ،عكس يا متريال
ديگري در آرشيوشــان موجود نبود .ما عكسهــا و اطالعاتي از
آرشيو شــخصي خودمان را در اختيارشــان قرار داديم و مدت
كوتاهي نسخههاي پيدياف آنچه توليد ميكردند را هم برايمان
ميفرستادند ،اما در ادامه اتفاقي نيفتاد».
پورمختار با اشاره به پيگيري مستقيم اين موضوع از رئيس سازمان
صداوسيما گفت« :در ســفري كاري به كرمان كه رئيس سازمان
صداوسيما نيز در آن حضور داشت ،هم من و هم مرضيه برومند در
اين خصوص صحبت كرديم ،اما خبر تازهاي نشد ،ولی ما همچنان
منتظر هســتيم؛ چراكه نمايشهاي عروسكي ايران نيازمند اين
هستند كه آرشيوی غني داشته باشند تا حفظ شوند».
در ميان تمام فعاليتها و نمايشهاي عروسكي كه توليد ميشود،
برگزاري جشنواره عروســكي تهران مبارك براي گروههاي فعال
در اين حوزه مهم اســت .جشــنواره محلي براي عرضه توليد و
ديده شدن است .پورمختار در ادامه گفتوگو از جشنواره نمايش
عروسكي ميگويد« :برگزاري جشنواره در كشور ما مؤثر است و
درصورت عدمبرگزاري آن ،عموم نمايشگران عروسكي راهي براي
اجرا نخواهند داشت .حمايت جشنواره از اهالي نمايش عروسكي
بهخصوص در ادوار دبيري مرضيه برومند زمينهساز اجراي عمومي
آثار آنها بود .بهنظرم آنچه موجب ضعف احتمالي جشنوار ه ميشود،
توليدات تازه اســت؛ نمايشهايي كه به تعجيل و در مدت زماني
كوتاه صرفا به قصد رسيدن به جشنواره توليد ميشوند و اشكالي
در آنها مشهود است».
اين مدرس دانشگاه كه خالق صداهايي ماندگار و خاطرهانگيز در
حوزه نمايش عروسكي است درخصوص لزوم آموزش آكادميك
آنچه «صداپيشگي عروسك» خوانده ميشــود ،توضيح داد« :با
عبارت «صداپيشگي» موافق نيستم و بهنظرم نميتوان پيشهاي
به نام صدا تعريف كرد .دانشجويان نمايش عروسكي واحدهايي را
تحت عنوان فن بيان و بازيگري ميگذرانند كه براي جبران ضعف
موجود بايد بر آن تأكيد بيشتري شــود .اين فن از طريق آموزش
فنبيان و بازيگري به نمايشگران عروسكي بهدست خواهد آمد تا
آنها بتوانند همان را به عروسك منتقل كنند».

نمايشگاهي از تصويرگران منتخب جايزه «هانس كريستين اندرسن»
نمايشــگاهي از آثار تصويرگران ايرانــي برگزيده يا
نامزد نهايي در جايزه هانس كريســتيناندرســن
در موزه ملــي هنر و ادبيات كــودك كانون پرورش
فكري كودكان و نوجوانان به نمايش گذاشــته شده
است .بهگزارش همشهري ،در اين نمايشگاه  ۳۴اثر
تصويرگري از فرشيد مثقالي ،نسرين خسروي ،پژمان
رحيميزاده ،فرشيد شفيعي و محمدعلي بنياسدي
نامزدهاي نهايي جايزه هانس كريســتين اندرسن
به نمايش گذاشته شده اســت .فرشيد مثقالي تنها
برنده ايراني جايزه هانس كريســتيناندرسن است
و ســاير هنرمندان نامزد دريافت اين جايزه بودهاند.

نمايشگاه آثار تصويرگري تا پايان بهمن سال۱۳۹۹
روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت  ۸:۳۰تا ۱۴:۳۰
با رعايت دستورالعملهاي بهداشتي در موزه ملي هنر
و ادبيات كودك كانون برقرار است .موزه ملي هنر و
ادبيات كودك كانون در مركز آفرينشهاي فرهنگي
هنري كانون پرورش فكري كــودكان و نوجوانان در
خيابان حجاب تهران واقع شــده است .عالقهمندان
همچنين ميتوانند عكس اين آثار را در پايگاه خبري
كودك و نوجــوان كانون پرورش فكري به نشــاني
 kanoonnews.irببينند .جايزه هانس كريستين
اندرسن يا نوبل كوچك از سوي دفتر بينالمللي كتاب

هر دو سال يك بار ،به مجموعه آثار يك نويسنده و يك
تصويرگر داده ميشود.
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جهان نما
افول ستاره اوپك در اقتصاد جهاني

كاهش اهميت نفت و تمايل كشورها به افزايش
سقف توليد ،جايگاه اوپك در اقتصاد جهاني را
متزلزل كرده است

اولين كشوري كه شك و ترديدهاي خود را در اين زمينه بهطور
تدريجي نمايش داده ،امارات اســت .بســياري از رســانههاي
اقتصادي معتبر دنيا از ســال ،2019درباره خــروج احتمالي
امارات از اوپك فرضياتي را مطــرح ميكنند؛ براي مثال پايگاه
خبري-تحليلي بلومبرگ ســال گذشته در گزارشي مدعي شد
امارات بهدنبال افزايش ســقف توليد خود تا 5ميليون بشكه در
روز ،يعني 93درصد بيشتر از سهم درنظر گرفته شده براي اين
كشور در سازمان اوپك است؛ هدفي كه بدون خروج از اوپك و
زير پا گذاشتن شروط اين سازمان محقق نخواهد شد .از سوي
ديگر قطر نيز در سال 2019بهطور رسمي از سازمان اوپك خارج
شــده و تمركز خود را بر افزايش صادرات گاز طبيعي قرار داده.
البته نبايد فراموش كرد كه ميزان صادرات نفت قطر قابل مقايسه
با امارات نيســت و بنابراين خروج اين كشور ،ضربه چنداني به
موقعيت اوپك وارد نكرده است.
آيا نفت در آينده نزديك از بازارها حذف ميشود؟

پاسخ اين سؤال منفي است .براساس بخش عمده پيشبينيها،
ازجمله گزارش شــركت بريتيش پتروليوم ،سالهاي  2030تا
 2040اوج تقاضاي بازارهاي جهاني براي نفت است .اين در حالي
است كه ركود ناشي از بحران كرونا در كشورهاي صنعتي ميتواند
نياز بازارها براي نفت را حتي قبل از فرا رسيدن سال 2030تقويت
كند؛ بنابراين اقتصاد نفت ،دستكم مهلتي 20ساله براي عرض
اندام خواهد داشت .اما اين لزوما خبر خوبي براي اوپك نيست،
چرا كه براساس همان پيشبينيها ،ســال 2040نقطه عطفي
مهم در تاريخ نفت است و پس از آن ،ديگر هيچ چشمانداز روشني
براي افزايش قيمت آن وجود ندارد .به اين ترتيب ،انتظار ميرود
بسياري از كشــورهاي توليدكننده در فرصت باقي مانده ،ديگر
حاضر به پذيــرش محدوديتهاي اوپك نبوده و ســقف فروش
خود را بدون درنظر گرفتن مالحظات اين سازمان افزايش دهند.
در اين زمينه بايد توجه داشت كه راهكار هميشگي سازمان اوپك
براي جلوگيري از ريزش قيمت نفت ،كنترل ميزان توليد از سوي
كشورهاي عضو بوده اســت؛ راهكاري كه با توجه به بحرانهاي
يادشده ،ممكن اســت ديگر براي برخي از كشورها قانعكننده
نباشد .شــبكه الجزيره در گزارش خود با اشــاره به اين موضوع
مينويسد :اوپك همچنان از منافع ســازماني و فني كافي براي
حفظ كشورهاي عضو برخوردار است ،اما اين وضعيت در بهترين
چشمانداز ،نهايتا تا ســال 2035ادامه خواهد داشت؛ اگر پيش
از آن با سياستهاي يكجانبه كشــورهايي نظير امارات آسيب
نديده باشد.
فروپاشي از كجا آغاز ميشود؟

كشورهاي عربي خليجفارس ،نخســتين اعضاي اوپك به شمار
ميروند كه تمايل به افزايش توليد و خروج از اين ســازمان در
سياســتهاي آنان ديده ميشود .بهطور مشــخص عربستان
سعودي ،امارات و كويت در صدر اين ليست قرار دارند .از سوي
ديگر بايد توجه داشت كه اين كشــورها ،بهدليل برخورداري از
منابع ارزي سرشار ،توانايي بيشــتري براي مقابله با بحرانهاي
اقتصادي دارند ،درحاليكه كشــورهاي ضعيفتر اوپك ،مانند
عراق ،الجزایر يا نيجريه چارهاي جز افزايش ســقف توليد براي
مقابله با بحرانهاي مالي نخواهند داشت.
تمام اينها در حالي است كه پيشبيني ميشود با كاهش اهميت
نفت و افزايش رقابت براي فروش آن ،روابط ميان كشــورهاي
توليدكننده نيــز بيش از پيــش دچار بحران شــود؛ امري كه
بدون شــك در تضعيف جايگاه اوپك مؤثر خواهد بود .شــايد
بهترين نشانه براي اثبات اين پيشبينيها ،تكاپوي كشورهاي
عربي خليجفارس بهمنظور تامين منابع درآمد جديد (ماليات،
گردشــگري ،توليدات مونتاژ و )...و عبور از اقتصاد نفتي باشد؛
هدفي كه روشن نيست در ســايه جنگها و بحرانهاي پياپي
منطقه خاورميانه و شمال آفريقا ،تا چه اندازه به واقعيت نزديك
شود.
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دست باالي دمكراتها در انتخابات سنا

كيوسك

رايدهندگان در ايالت جورجيا ،پس از انتخابات رياست جمهوري اكنون در انتخابات سنا هم به جمهوريخواهان پشت كرده
و براي نخستین بار يك نامزد سياهپوست دمكرات را به سنا فرستادند
جواد نصرتي
روزنامهنگار

رافائل وارنــاك ،نامزد
آمریکا دمكراتها در انتخابات
سنا در ايالت جورجيا ،با
پيــروزي بــر كلــي لوفلــر ،رقيب
جمهوريخواه خود يكي از 2كرسي اين
ايالت را در سنا بهخود اختصاص داد و
ضربــه ســنگيني بــه جايــگاه
جمهوريخواهان در سنا وارد كرد.
بهگــزارش الجزيــره ،او نخســتين
سياهپوســتي اســت كه از اين ايالت
به سنا رفته اســت .وارناك همچنين
يازدهمين ســناتور سياهپوســت در
تاريخ آمريكاســت .وارناك در رقابت
بسيار فشرده براي اين كرسي ،بعد از
شمارش 98درصد آرا50.5 ،درصد بر
49.5درصد از كلي لوفلر پيش بود و با
همين برتري ،پيروزي خود را قطعي
كرد .براســاس قوانين ايالت جورجيا،
هر نامزد براي پيروزي بايد 50درصد
آرا يا بيشــتر را بهخود اختصاص دهد
و اصال به همينخاطر بود كه انتخابات
سنا در اين ايالت ،به دور دوم كشيده
شد .رقابت براي ديگر كرسي اين ايالت
در سنا بســيار نزديكتر بود و تا عصر
ديروز به وقت تهران ،نتيجه رقابت بين
جاناوســوف نامزد دمكرات و ديويد
پردو نامــزد جمهوريخواه مشــخص
نشده بود.
وارناك واعظ ارشــد در يك كليسا در
آتالنتاســت؛ پيــش از او مارتين لوتر
كينــگ جونيور ،فعــال حقوق مدني
آمريكا در اين كلیســا وعظ ميكرده
است.
او بعد از پيــروزي در انتخابات گفت:
«من به سنا ميروم تا براي همه مردم
جورجيــا كار كنم .من صــداي همه
آنهايي كه مشكالت دارند را ميشنوم،
چه به من رأي داده باشــند چه نداده
باشند .من شما را ميبينم .و هر روزي
كه در سنا باشم ،براي شما ميجنگم.
من به سنا ميروم تا براي خانواده شما
بجنگم».
تغيير چهره رايدهندگان

نتايج انتخابــات نشــان ميدهد كه
چهره سياســت در جورجيــا ،ايالتي
كه براي مــدت طوالنــي در كنترل
جمهوريخواهان بوده ،تغيير كرده است.
درماه نوامبر ،جو بايدن ،دونالد ترامپ

را در اين ايــاالت با 11هزارو779رأي
بيشتر شكست داد تا به نخستين نامزد
دمكرات انتخابات رياســتجمهوري
از ســال 1992به بعد تبديل شود كه
برنده انتخابــات در اين ايالت شــده
است .موفقيت وارناك و رقابت بسيار
تنگاتنگ اوســوف و پردو هم نشــان
ميدهد كه جورجيا به يكي از اياالتي
تغيير يافته كه نميتــوان با قاطعيت
درباره تمايل سياسي آن (جمهوريخواه
يا دمكرات) نظر داد.
استيســي آبرامــز ،رهبــر پيشــين
اقليت دمكرات اين ايالــت با ثبت نام
صدها هــزار راياولــي در انتخابات
رياستجمهوري ،يكي از عوامل تغيير
چهره سياســي اين ايالت به شــمار
ميرود .او گفته اســت« :با پيوســتن
رايدهنــدگان جديد ،ما در مســير
پرقدرتي قرار داريم .اما در همين حال
كه منتظر دستاوردهاي بيشتر هستيم
بايد از داوطلبان ،سازماندهندگان و
گروه خستگيناپذيري كه ازماه نوامبر
در تالش بوده است تا به نتيجه دلخواه
برسيم تشكر كنيم .ما در سراسر ايالت
غريديم».
نتيجه انتخابات ســنا در ايالت ،بعد از
دوماه پرفشــار و خســتهكننده و بعد
از نيم ميليــارد دالر هزينه انتخاباتي
توسط هر 2جناح سياسي بهدست آمد.
با توجه به اهميت بسيار باالي نتيجه،
انتخابــات جورجيا ،فضــاي عمومي
سياست در سراســر آمريكا را بهخود
جلب كرد و مورد توجه ملي قرار گرفت.
دليل اهميت آن هــم تغيير قدرت در
سناست؛ از مدتها پيش معلوم بود كه
اگر هر 2كرسي اين ايالت به دمكراتها
برســد ،اكثريــث ســنا ،در نهايت به
دمكراتها خواهد رسيد و آنها كنگره
و كاخ ســفيد را بهصورت همزمان در
كنترل خود خواهند داشت.
رشــد جوامع شــهري و حومــه آن،
مثل آتالنتا و اطرافــش ،و همينطور
افزايش تنوع جمعيت در ايالت باعث
شده تا وضعيت دمكراتها تغيير يابد
و ميتــوان گفت كه ســاختار قدرت
سياســي در آتالنتا ،كامال تغيير كرده
است.
جسيكا تايلور ،تحليلگر سياسي درباره
اين وضعيت گفته است« :منطقه آتالنتا
به سرعت در حال تغيير است و از نظر
وزن جمعيتي ،از مجموع بســياري از
مناطق غيرشــهري آتالنتا سنگينتر

اقتصاد چين
روي موج احيا

در ادامه روند احياي اقتصاد چين پس از مهار كرونا
ارزش معامالت بورس اين كشور به باالترين ميزان
خود در 13سال گذشته رسيده است
چين كه موفق شده در طول ماههاي گذشته با وجود شيوع
آسیا
كرونــا ،اقتصاد خــود را بــه روزهاي شــكوفايي قبل از
همهگيري برگرداند ،حاال ركورد جديدي را در رشد بازار
ســهام ثبت كرده اســت .ارزش معامالت بورس اوراق بهادار در چين
بهعنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان در روز سهشنبه 16دي ،به باالترين
ميزان خود بعد از بحران اقتصادي بزرگ سال 2008جهان رسيده .اين
رشــد ،چشــمگيرترين تغيير در بازارهاي مالي جهانــي از زمان آغاز
همهگيري كرونا به شمار ميرود.
بهگزارش گاردين ،شاخص سهام سياسآي)CSI300Index( 300
كه نشاندهنده عملكرد بزرگترين شركتهاي شانگهاي و شنزن در
بورس است ،با رشد 1.9درصدي به رقم 5368واحد يعني باالترين ميزان
بعد از ژانويه سال 2008رسيده اســت؛ رقمي كه كمي بيشتر از ركورد

روند احياي اقتصاد چين

رشد اقتصادي چين در 3ماهه چهارم سال 2019حدود 6درصد بود .با آغاز شيوع
كرونا در روزهاي نخست سال ،2020اقتصاد اين كشور رشد منفي 6.8درصدي
را در 3ماهه نخست اين سال تجربه كرد .اما اقتصاد چين به سرعت توانست در
فصل بهار يعني 3ماهه دوم سال ،اين كاهش رشد اقتصادي را جبران كند و به
بيش از 3درصد رشد برسد .اين روند افزايشي با شيب ماليمتر در ماههاي بعدي
نيز ادامه داشت و در 3ماهه سوم سال به 4.9درصد رسيد.

روند رشد اقتصادي چين ()2019-2020
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روزنامه يواسايتودي [آمريكا]

چالش واكسيناسيون در آمريكا

روزنامه يواسايتودي نوشــته كه واكسن در
آمريكا به داروخانهها رسيده،اما هنوز به بازوي
مردم نرسيده است .به نوشته اين روزنامه ،دولت
دونالد ترامپ وعده داده بود تا پايان سال،2020
حدود 20ميليون دوز از واكســن كرونا را براي
مردم تامين كنــد .از طرفي تاكنون 15ميليون
دوز تامين شده و از طرف ديگر ،حدود 70درصد
از همين 15ميليون هم بهدليل عدمبرنامهريزي
مناسب ،هنوز تزريق نشده است.

است .اين ايالت معموال به راست ميانه
تمايل داشته اما (تمايل سياسي آن) به
آرامي در حال تغيير است».
بيشــترين حمايــت از وارنــاك در
مناطق شهري و اطراف آن بوده است،
جاهايي مانند آتالنتا ،ميكون و ساوانا.
درحاليكه پردو و لوفلر روي حمايت
مــردم در مناطق غيرشــهري كه در
ســالهاي  2016و  2020قاطعانــه
از ترامپ حمايت كردند ،حســاب باز
كرده بودند.
مشاركت تاريخي

مشــاركت براي انتخابــات دور دوم
كرسيهاي سنا در جورجيا ،تاريخي
بوده اســت 3.ميليون نفــر بهصورت
زودهنگام از طريق پســت رأي داده
بودند كه از ميان آنها120 ،هزار نفر در
انتخابات سراســريماه نوامبر شركت
نكرده بودند .يــك ميليون نفر هم روز
سهشنبه پاي صندوقهاي رأي رفتند.
اين انتخابــات در دور دوم همچنين
ركــورد هزينههــاي انتخاباتي را هم
شكست؛ بهخاطر اهميت آن ،گروههاي
مســتقل و احزاب صدها ميليون دالر
براي ايــن انتخابات هزينــه كردند.
اين انتخابــات همچنين آزموني براي
گروههاي سازماندهنده آراي مردمي
به شــمار ميرود و ميتوان گفت كه
دمكراتها ،با توجه به سابقه سياسي
جورجيا ،موفق بودهاند.

ترامپ عليه جمهوريخواهان

ترامپ ،به جاي اينكــه تمام تمركز
خود را روي اين انتخابــات بگذارد،
عمــا كاركــردي عكــس بــراي
جمهوريخواهــان داشــت و نتيجه
اين انتخابــات را تا حدودي ميتوان
ثمره رفتارهاي نادرســت او خواند.
او در تمام مــدت بعــد از انتخابات
رياســتجمهوري ،در حال حمله به
مقامات جمهوريخواه ايالت بود؛ چون
معتقد اســت تقلبهاي گسترده در
انتخابات را ناديده گرفته و به اشتباه
بايدن را برنده انتخابــات اين ايالت
معرفي كردهاند.
از آنجا كه مشــخص بود دمكراتها
بيشــتر بهصورت زودهنــگام آراي
خود را از طريق پست ارسال خواهند
كرد ،جمهوريخواهان روي مشاركت
حضــوري در روز انتخابــات تمركز
كردند ،اما نتیجه مشــاركت چيزي
كه آنها انتظار داشتند نبود.
اريك اريكسون يك مجري تلويزيوني
محافظهكار در آتالنتا گفته اســت:
«رهبــران جمهوريخــواه ،از حزب
گرفته تا رياســتجمهوري ،پايگاه
رأي خود را متقاعد كردهاند كه رأي
دادن فايدهاي ندارد و رايدهندگان
هم آن را باور كردهاند».
بعد از انتخابات ،رهبران جمهوريخواه
ايالت سريعا موضع گرفتند و ترامپ را
مقصر مشاركت پايين خواندند.

5353واحد در سال 2015است .چين در سال ،2015بعد از سالها رشد
چشمگير اقتصادي ،بهدليل نگراني از يك ركود شديد ،اقدام به فروش
اوراق بهادار به قيمت پايينتر كرد.
رشد بازار سهام چين در شرايطي است كه بورس لندن با وجود نگرانيها
از تأثير اقتصــادي محدوديتهاي جديد قرنطينــه ،روز پرتالطمي را
سپري كرد و شاخص ( FTSE 100مهمترين شاخص بازار سرمايه در
انگليس) با 0.6درصد افزايش در رقم 6612بسته شد .هرچند پيشبيني
ميشــود اقتصاد انگليس نيز بعد از اينكه افراد بيشتري در اين كشور
واكسينه شوند ،شاهد رونق چشمگيري باشد.
رشــد بورس پكن در حالي اتفاق افتاده كه چين زودتر از آنچه انتظار
ميرفت ،توانســت اقتصاد خود را احيا كند .اين در شرايطي است كه
كشورهاي ديگر همچنان درگير موجهاي جديد بيماري ،ركود اقتصادي
و بحرانهاي اجتماعي ناشي از آن هستند .خيلي از تحليلگران معتقدند
كه اعمال محدوديتهاي شديد براي مهار انتقال ويروس ،زمينه را براي
بازگشت سريعتر اقتصاد اين كشور به شرايط عادي فراهم كرد.
توليد ناخالص داخلي چين بهعنوان مبدأ شيوع كرونا ،براي نخستينبار
در 4دهه اخير در ماههاي ابتدايي سال 2020كاهش يافت .اما با كاهش
محدوديتهاي قرنطينه ،توليد ناخالص داخلي در 2ماهه دوم سال گذشته
ميالدي 3.2درصد افزايش يافت .به اين ترتيب چين موفق شد كه برخالف
خيلي از ديگر كشورهاي جهان ،اقتصاد خود را از ركود نجات دهد .در علم
اقتصاد ،كاهش توليد ناخالص داخلي در 2فصل متوالي را ركود ميگويند.
رشد اقتصادي پرجمعيتترين كشــور جهان در سال گذشته ميالدي
1.9درصد بوده كه پايينترين رقم آن در 30ســال اخير بوده اســت.
صندوق بينالمللي پــول ( )IMFپيشبيني كرده كه اقتصاد چين در
سالجاري ميالدي  7/9درصد رشد داشته باشد ،درحاليكه ارزيابيها
حاكي از آن است اقتصاد جهاني امسال رشد 4درصدی داشتهباشد.
عوامل رشد اقتصادي چين

چين نخستين كشــوري بود كه در 3ماهه نخست سال 2020درگير
ركود اقتصادي ناشــي از همهگيري ويروس كرونا شــد؛ درحاليكه
كشورهاي ديگر در 3ماهه دوم ســال اين تجربه را داشتند .در نتيجه
طبيعي اســت كه چين نخستين كشوري باشــد كه توانسته از ركود
خارج شود.
عامل دوم ،سرعت عمل چين بوده است .مانند خيلي از كشورهاي ديگر
در منطقه آسياي شرقي كه تجربه بحرانهاي قبلي در حوزه سالمت
را داشتند ،مقامات چين به سرعت وارد عمل شدند و محدوديتهاي
قرنطين ه شديدی را اعمال كردند كه به سرعت نيز نتيجه داد.
چين همچنين براي خنثيسازي كاهش ســرمايهگذاريهاي بخش
خصوصي ،بخش دولتــي را تقويت كرد .بنابراين وقتــي در بهار ،بقيه
كشــورها در حال برداشــتن محدوديتهــا بودند ،صنعــت چين با
پيشبيني افزايش تقاضاي صادرات ،به مدار توليد بازگشت.
از ســوي ديگر ،عدموقوع موج دوم كرونا در چين ،به اين كشور كمك

چرا اين انتخابات مهم است؟

فراتر از انتخابات سناتورهاي ايالت جورجيا،
اين انتخابات مشخص ميكند كه كانونهاي
قدرت در واشــنگتن در دست چه كساني
خواهد بود .دمكراتها در انتخابات ســوم
نوامبــر ،در مجلس نماينــدگان عملكرد
بدتري نسبت به انتخابات پيشين داشتند.
اما درهرحال توانســتند اكثريت را حفظ
كنند .بزرگترين پيروزي آنها در انتخابات
نوامبر ،طبيعتا پس گرفتن كاخ ســفید از
جمهوريخواهان بود .و حاال رســيدن هر
دو كرسي ســناي ايالت جورجيا به آنها،
ميتواند تمام اركان قدرت را تحت كنترل
آنها درآورد .پيروزي هر دو نامزد دمكرات
در جورجيا يعني اينكه تعداد ســناتورها
بهصورت مســاوي 50در برابر  50بين هر
دوحزب تقسيم خواهد شد .در اين شرايط،
نقش معاون رئيسجمهور كه قانونا رئيس
سنا هم هست حياتي ميشود و كاماال هريس
ميتواند اكثريت را در هر تصميمگيري به
دمكراتها برساند.
اكثريــت در كنگره و كاخ ســفيد ،به اين
معناست كه دولت بايدن راحتتر ميتواند
دســتور كار خود را دســتكم در 2سال
اول دولتش (تا زمان برگــزاري انتخابات
مياندورهاي) پيش ببرد .مشــکالت مهم
در عرصه های خدمــات درماني ،قوانين
محيطزيســتي و ديگــر حوزههايي كه
جمهوريخواهان در آنها نظرات سرسختانه
و متفاوتي دارند ،بدون اكثريت كنگره حل
شدني نيســت .عالوه بر اين ،سنا ميتواند
گزينههاي بايدن براي پســتهاي كليدي
دولت را رد يا تأييد كند .حضور دمكراتها
در قدرت يعني بايدن كار بسيار راحتي براي
انتخاب اعضاي دولتش خواهد داشت.

مكث

سازمان اوپك در 2دهه پيش رو با چالشهاي بيسابقهاي دست
و پنجه نــرم خواهد كرد؛ چالشهايي كه در ســايه تحوالت پر
ســرعت بينالمللي و البته ظهور گزينههاي بديل براي نفت در
بازار انرژي ،روزبهروز سختتر ميشوند .شايد ورود خودروهاي
برقي و يا هيدروژني بــه بازارها را بتوان تنها بخشــي از بحران
بازار نفت و در نتيجه آن ،ســازمان اوپك طــي دهههاي آينده
به شــمار آورد .با وجود اين اما ســابقه تاريخي نشان ميدهد
حذف يا تضعيف جايــگاه نفت در بازارهــاي جهاني آنطور كه
تصور ميشود هم كار آساني نيست .به نوشته پايگاه آمريكايي
استراتفور ،مجموعه كشورهاي توليدكننده نفت از سال1960
ميالدي تاكنون توانستهاند چندين بحران اساسي براي بازارهاي
نفتي را پشتسر گذاشته و همچنان موقعيت خود را در اقتصاد
بينالمللي حفظ كنند.
به روايت استراتفور ،تحوالتي نظير تحريم فروش نفت از سوي
عربستان در دهه( 70بهدليل حمايت غرب از اسرائيل) ،انقالب
ايران در دهه ،80جنــگ ايران و عراق ،اشــغال كويت ،حمله
آمريكا به عراق و اخيرا هم كشف نفت شيل در آمريكا ،مهمترين
بحرانهايي بوده كه تاكنون از سوي اصليترين توليدكنندگان
نفتي در مجموعه اوپك به خوبي مديريت شده است .اما شرايط
كنوني با تمام بحرانهاي يادشده يك فرق اساسي دارد؛ وجود
گزينههاي بديلي كه ميتوانند جاي نفت را پركرده و به سيطره
تاريخي طالي سياه بر اقتصاد جهاني خاتمه دهند .اين واقعيت
باعث شــده برخي از اعضاي مهم اوپك نســبت به باقي ماندن
در اين ســازمان و پذيرش شــروط آن براي فروش نفت ،دچار
ترديدهاي جدي شوند.
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روزنامه گاردين [انگليس]

قرنطينه ادامهدار در انگليس

قرنطينه سراسري انگليس موضوعي است كه
اغلب روزنامههاي اين كشور به آن پرداختهاند.
بوريس جانسون ،نخستوزير انگليس ،هشدار
داده كه با ادامه وضعيت كنوني ،ممكن اســت
قرنطينه سراسري اين كشور براي ماهها ادامه
پيدا كند .بهگفته او ،تاكنون بيش از يكميليون
نفر در انگليس به كرونا مبتال شده اند؛ بهعبارت
ديگر ،از هر 50انگليســي ،يك نفر به ويروس
مبتال شده است.

روزنامه هاآرتص [اسرائيل]

ابهام درباره خریدهای واکسن
در اسرائیل

روزنامــ ه هاآرتص چاپ تلآويو در گزارشــي از
عدمانتشار اطالعات در مورد واكسنهاي خريداري
شده از سوي دولت بنيامين نتانياهو انتقاد كرده
است .به نوشته اين روزنامه ،دولت نتانياهو دائما
تأكيد ميكند كه اسرائيل در واكسيناسيون كرونا
در جهان پيشتاز است ،اما مشخص نيست كه چند
ميليون دوز واكسن از ســوي اسرائيل خريداري
شده ؛ گویی این اطالعات محرمانه است.

كرد كه از مصرف حمايت كند و ميزان خردهفروشي شركتهاي اين
كشور از 0.5درصد به 3.3درصد درماه سپتامبر( 2020اواخر تابستان و
اوايل پاييز) رسيد .توليد صنايع چين در اين مدت نسبت به زمان مشابه
سال گذشته 6.9درصد افزايش داشت.
يكي ديگــر از نقاط قــوت چين ،تــاش مقامهاي اين كشــور براي
تنوعبخشي به اقتصاد و كاهش وابســتگي به صادرات است؛ سياستي
كه در دوران همهگيــري كرونا به خوبي جــواب داد .مقامهاي چين
تصميم دارند استراتژي جديدي را به نام «چرخه اقتصادي دو سويه»
در پيش بگيرند .پكن ميخواهد رشــد آتي اين كشور به جاي تجارت
خارجي بيشتر بر چرخه توليد ،مصرف و توزيع كاال و خدمات در داخل،
متكي باشد؛ ايدهاي كه شيجينپينگ ،رئيسجمهور اين كشور براي
نخستين بار در بهار امسال مطرح كرد.
كارشناسان معتقدند كه رشــد بازار ســهام چين نيز ناشي از احياي
سريع اقتصاد اين كشور اســت كه احتمال دارد در ماههاي آينده هم
ادامه داشته باشد .هرچند با توجه به رشد نابرابر در مناطق مختلف اين
كشور ،افزايش بدهي نهادهاي حقيقي و حقوقي و ادامه تنشهاي پكن
با جهان ازجمله آمريكا ،هيچچيز صددرصدي نيســت و احتمال دارد
همه پيشبينيها برعكس شــود .بهويژه اينكه برخي ،آمارهاي اعالم
شده از سوي دولت چين را قابل اعتماد نميدانند.

روزنامه العربي الجديد [قطر]

نشست العال؛ مصالحه در
خليجفارس

روزنامه العربي الجديد در گزارش نخست خود به
جزئيات و پيامدهاي نشست روز سهشنبه سران
كشورهاي عربي در خليجفارس پرداخته است.
بهنوشته اين روزنامه ،اظهارات وزراي خارجه
عربستان و قطر نشان از آغاز فصلي جديد در
روابط بين 2كشور دارد .از سوي ديگر ،بورس
كشورهاي عربي جان تازهاي گرفته و بسياري
از حوزهها نظير امالك ،گردشگري و ...در انتظار
گشايشهاي پس از بحران هستند.
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بخشش بدهي 650هزار دالري بيماران

خانوادهاي كه 6سال بستري بودند

مرگ تمام بيماران در اثر اتمام اكسيژن

ساخت كوادكوپتر با برگ آناناس

آركانزاس :پزشك پاكستاني بدهي بيماران سرطانياش را
بخشيد .به گزارش يورونيوز ،دكتر عتيق كه كلينيك مبارزه
با سرطان را سال 1991ميالدي در آركانزاس آمريكا تاسيس
كرده بود اكنون تصميم گرفته بدهي 650هزار دالري بيماران
بيبضاعت خود را ببخشد .دكتر عتيق گفته است كه در زمان
ركود اقتصادي و افت توان مالــي خانوادهها بر اثر همهگيري
كرونا ،اين زمان را مناسبترين وقت براي بخشيدن بدهيهاي
بيماران دانسته است.

پكن :خانــوادهاي چيني كه بهخاطــر بهرهمندي از غذا
و ســرويسهاي رايگان يك بيمارســتان بيش از 6سال
آنجا بستري بودند سرانجام با دخالت مقامات اين كشور
راضي شدند از اين بيمارستان ترخيص شوند .بهگزارش
آديتيسنترال ،اين خانواده كه تمام ميانبرهاي قانوني براي
ماندن در اين بيمارستان را بلد بودند نخستين بار بهعلت
تهوع و لرزش دست و پاي فرزندشان به بيمارستان آمدند
و بهعنوان همراه 6سال در اين بيمارستان ماندند.

قاهره :پس از اينكه بيمارستان الحسينيه مصر بارها و بارها
تقاضاي كپســولهاي اكســيژن براي اين بيمارستان داد و
كپسولي براي آنها فرستاده نشد ،طي نيم ساعت تمام بيماران
بستري شده در بخش آيســييو در اثر خفگي و تنگي نفس
جان باختند .به گزارش ســايت بريتانيايي مترو ،پرستاري با
دوربين در راهروهاي اين بيمارستان حركت ميكند و وحشت
پرستارهاي ديگر را از اين كمبود مرگبار نشان ميدهد .يكي از
پرستارها از فرط وحشت زانوهايش را بغل كرده است.

بانگي :پژوهشگران مالزيايي با اســتفاده از برگ درخت
آناناس كوادكوپتر ســاختند و آن را به پرواز درآوردند .به
گزارش رويترز ،پروفسور محمد طريق ميگويد :استفاده
از برگ درخت آناناس نهتنها براي محيطزيست مفيد است
بلكه حدود 20درصد وزن كوادكوپترها را كاهش ميدهد.
چنانچه اين طرح به توليد انبوه برســد ساليانه چند هزار
تن برگ آناناس تبديل به مواد قابل اســتفاده در صنايع
اينچنيني خواهد شد.

يادداشت

فريبا خاني

همشهري ،هجدهم دي1379

همايش گفتوگوي تمدنها در فيليپين
نخستين همايش گفتوگوي تمدنها با عنوان گامي به سوي
رهايي از جنگ و جهان صلح آميز در شــهر زامبوانگا جنوبي
در فيليپين برگزار شــد .در اين همايش كه انديشــمندان و
صاحبنظران مراكز مطالعاتي و تحقيقاتي و نيز نمايندگان
كليســاها و مقامات محلي حضــور داشــتند ،رئيس مركز
بينالمللــي گفتوگوي تمدنها به وســيله رايزن فرهنگي
سفارت قرائت شد.

دواش جز مي چون ارغوان نميبينم
چرا كه مصلحت خود در آن نميبينم

حافظ اندوه روزگار را درنبود اهل دل ميداند :ببين كه اهل دلي در ميان نميبينم
و سعدي ديدار دوستان را مرهم زخم فراق مي بيند :گرخون تازه ميرود از ريش
اهل دل /ديدار دوستان كه ببينند مرهم است.
موالنا ميپندارد كه اگر عطارد حكايت دل او را بشنود ترك هنر ميگويد و هشدار
ميدهد :بس كن كه تلخ گردد دنيا بر اهل دنيا /گر بشنوند ناگه اين گفتوگوي
ما را.

هوا از خنده تو مهمتر است
محبوب من

 20سال پيش

غم زمانه كه هيچش كران نميبينم
به ترك خدمت پير مغان نخواهم گفت

نويسنده و روزنامهنگار

ديگر توان نفسكشيدن نداشتم ...كرونا
هم كه بود.
پزشك تشخيصش نوعي آلرژي سخت
بود .توصيهاش مراجعه به كلينيك آلرژي.
با ترس و لرز به كلينيك رفتم .در عصر كرونا همهچيز با ترس
و لرز اتفــاق ميافتد .خريد كردن ،ســركاررفتن ،مراجعه به
پزشــك ...نوازش كردن فرزند و همهچيز با ترس و لرز است.
به كلينيك آلرژي رفتم و آســتينم را باال زدم و انواع مواد به
پوستم با سرنگي ظريف تزريق شد .گوجهفرنگي ،انواع مغزها
و چه و چه و چه...
آخر سر در يكي از تزريقها پوست واكنش سخت داشت؛ سرخ
شد و متورم .اين چيست دكتر؟
 شما به «آلودگي هوا» حساسيت داريد.خندهام گرفت.
فكرش را بكنيد در كشوري كه رئيس مركز تحقيقات آلودگي
هواي دانشــگاه علوم پزشــكي تهران گفته مطالعات نشان
ميدهد هر سال حدود ۴۰هزار نفر در كشور بهدليل مواجهه با
ذرات آالينده معلق كمتر از 2.5ميكرون در هوا جان خود را از
دست ميدهند؛ حساسيت به هواي آلوده ديگر چه لوسبازي
است .خب بايد بروم يك جاي خوش آبوهوا زندگي كنم .اما
كجا ...با چه شغلي ...اينچيزها و اين زخمهاست كه در انزوا
روح آدم را ميخورد...
كارشناسان محيطزيست ميگويند كه همه جهان اين روزها
بحران وزش باد دارند .باد در اثر اختالف دماي دو قطب زمين
و خط استوا بهوجود ميآيد و چون كره زمين گرم شده است و
قطبشمال و جنوب هم در اثر تغييرات اقليمي گرمتر شدهاند،
ديگر مثل قديــم باد نميوزد.هواي آلــوده هم كه خود مثل
اتوبوس كرونا شد ه است و ويروس را سوار ميكند و به مقصد
كه همان ريههاي مردمان است ميرساند.
در فضاي مجازي هشــتگهاي « مازوت نســوزانيد و ما هوا
ميخواهيم» راه افتاده است .عيسي كالنتري ،رئيس سازمان
حفاظت محيطزيست با ابراز تأسف از اينكه «نفت مازوتِ مازاد
توليدي را بهدليل تحريمهــا نميتوانيم صادر كنيم ».گفت:
«شرايطي ايجاد شده است كه هيچ كشــوري هم اين نفت
مازوت را حتي رايگان از ما دريافت نميكند ».بعد هم گفته بود:
«نيروگاههاي شرق تهران ميتوانند از مازوت استفاده كنند ،اما
نيروگاههاي غرب تهران بهدليل اينكه با وزش باد ،آلودگيها
وارد شهر ميشود ،حتما بايد از گاز استفاده كنند».
اظهارات جنجالي او درباره پوشــش در اتاق خــواب و اتاق
نشيمن و پايين نگهداشــتن دماي خانه روي ۲۴درجه هم
جنجالي در فضاي مجازي راه انداخت .اما واقعيت دارد كه ما
ملتي هستيم كه بسيار در مصرف انرژي بيمالحظه هستيم و
اين پربيراه نيست .باد همچنان كمكاري ميكند .تازه معلوم
شــد كه اينهمه غرولند مهمي كه خودرو شخصي نياوريد،
مردم رعايت نميكنند؛ فقط بخش كوچكي از ماجراســت و
مازوت نقش مهمي داشته و دارد .باد هم كه همچنان كمكاري
ميكند .در ضمن اين شعر پابلو نرودا هم اين روزها خنجري
به قلب ما ميزند:
«هوا را از من بگير خندهات را نه
نان را از من بگير ،اگر ميخواهي
هوا را از من بگير ،اما
خندهات را نه»...
پابلو نرودا جان اگر شما چند روز در اين هواي تهران درهالهاي
از دود زندگي ميكردي و پوستت چون سمباده سخت و خشن
شد ه بود و چشمانت ميسوخت ،و اشك همچنان سرازير بود
و تخته سنگي سخت روي قفسه سينهات سنگيني ميكرد
و احساس خستگي و درد داشــتي ،از اين شعرها نميگفتي.
ميگفتي هوا از همهچيز مهم تراســت محبوب من ،حتي از
خنده تو.

سرابهاي ز دور پيدا

هيچكس به تخلف خود
اعتراف نميكند

نورپردازي برج آزادي به مناسبتيادبود قربانيان سقوط هواپيماي اوكرايني در سالگرد اين رويداد تلخ -تهران      عكس :همشهري /رضا نوراله

نگاه

محمد عزيزي
نويسنده و ناشر

پيدا و پنهان نمايشگاه مجازي كتاب
بســياري از اهل كتاب در ايران منتظرند تا
ببينند بهعنوان نخستين تجربه ،نمايشگاه
مجازي بينالمللي كتاب تهران چطور برگزار
خواهد شد و چگونه به مخاطبانش و ناشران
پاســخ خواهد داد؟ پيش از شيوع كرونا ،در
هر بهاري ،يك بهار اقتصادي ولو كوتاهمدت
نصيب نشــر و اوضاع اقتصادي نشر كشور
بهتر ميشد.
در نمايشگاه بينالمللي كتاب تهران كه هر
ساله برگزار ميشد ،دو سه اتفاق همزمان رخ
ميداد؛ يكي گردش مالي بهتر ناشران بود و

ديگري ديداري بود كه بين مخاطب كتاب
و ناشر و نويسنده و مترجم شكل ميگرفت.
نويســنده ،ناشــر ،مترجم و مخاطبان در
ديدارهاي كوتاهي كه در حواشي نمايشگاه
با هم داشتند ميتوانستند به نوعي انتظارات
خودشــان را به هم منتقل كننــد و چنين
ديدارهايــي ايجــاد انگيزه ميكــرد براي
مترجم ،نويسنده و ناشــر كه كار بهتري را
براي نمايشگاه بعدي ارائه دهند .همچنين
مخاطبان درمييافتند كه كارهاي بهتري را
در جاهاي غيرمشهور هم ميشود از ناشران

و مترجمان گمنام در نمايشــگاه پيدا كنند
كه البته ايــن اتفاق در نمايشــگاه مجازي
بينالمللي وجود ندارد .مسئله بعدي كه در
نمايشــگاه بينالمللي مجازي اتفاق خواهد
افتاد ،فروش خيلي كم نســبت به برگزاري
نمايشگاههاي پيشين اســت .در نمايشگاه
مجازي ،فرصتي كه خواننده كتاب ســراغ
ناشري كمتر شــناخته شده برود خيلي كم
اســت؛ درصورتي كه طي ســالهاي پيش
مخاطبان كتــاب ،در عبــور از راهروهاي
نمايشــگاه كارهاي ناشــران و نويسندگان
كمتر شناخته شده را هم ميديدند و گاهي
ميل به خريد پيدا ميكردند كه در نمايشگاه
مجازي اين اتفاق نخواهد افتاد .ممكن است
در اين دوره مخاطبان فقط سراغ اسمهاي
مشــهور بروند كــه بايد درصــورت تداوم
نمايشــگاه بهصورت مجازي ،در سالهاي

رويدادهاي فرهنگي و هنري

آينده براي اين معضل چارهاي انديشــيده
شــود .همچنين پيشــنهاد دارم مسئوالن
برگزاركننده نمايشگاه ،بهطور مشخص در
پايان نمايشگاه براي كتابخانههاي عمومي يا
نهادهاي ديگر از تمام ناشران شركتكننده
و بهويژه فعالترها تعدادي كتاب خريداري
كنند تــا در اين اوضاع بحــرانزده اقتصاد
نشر كمكي به ناشران شود؛ مثال ميتوانند
از هر عنــوان كتاب جديــد 300جلد براي
كتابخانههــا خريــد كنند .به اميــد اينكه
همهچيز بهصورتي برگزار شــود كه از حد
توقع ياسآلود فعلي ناشران فراتر و دريچهاي
باشــد براي اينكه چنين نمايشــگاههايي
بين مخاطبان كتاب جايشــان را باز كنند.
اميدوارم سال بعد ،كرونا رخت بربسته باشد
و امكان برپايي نمايشگاه بينالمللي كتاب
بهصورت سالهاي پيش وجود داشته باشد.

ويترين

جشنواره فيلم مالزي مجازي شد

درآمدي نو بر روانكاوي

چهارمين دوره «جشنواره بينالمللي فيلم مالزي» كه
نسخه حضوري آن بهدليل شيوع كرونا به تعويق افتاده
بود از  ۱۵ژانويه ( ۲۶دي  )۹۹با حضــور  4نماينده از
سينماي ايران بهصورت مجازي و برخط برگزار ميشود.
به گزارش همشهري ،دوره چهارم اين رويداد سينمايي
از  ۱۵تا  ۲۱ژانويــه ( ۲۶دي تا  ۲بهمن  )۹۹بهصورت
برخط برگزار و از سرويس پخش اينترنتي موبي Mubi
پخش ميشود .در بخش سينماي جهان اين جشنواره سينمايي« ،كشتارگاه» ساخته عباس اميني« ،متري
شيش و نيم» از سعيد روستايي« ،مرد بدون سايه» ساخته عليرضا رئيسيان و «قسم» به كارگرداني محسن
تنابنده ،به نمايندگي از سينماي ايران ،نمايش داده خواهند شد.

درآمدي نو بر روانكاوي (نظريه و درمان) نوشته آنتوني
بيتمن را عليرضا طهماســب به فارسي برگردانده كه به
تازگي از سوي نشر نو منتشر شده است .جنبش روانكاوي
در يكصد سال اخير گسترش يافته و از بسياري جهات
دگرگون شده اســت .درآمدي نو بر روانكاوي (نظريه و
درمان) سهم مكاتب مختلف را بررسي ميكند و تشابهات
و اختالفات ميان فرويدهاي معاصر ،انديشــمندان مستقل ،كالينيها ،نظريه
روابط موضوعي ،نظريه بين شخصي ،روانشناســي خود و روانكاوي الكاني را
شرح ميدهد .با توجه به مباحث كتاب ،علم روانكاوي در گذشته مورد غفلت
قرار گرفته و نگرش مردم نسبت به آن صحيح و مثبت نبوده است ،درحاليكه
امروز ،تالش ميشود ارتباط صحيحي ميان روانكاوي و روانشناسي برقرار شود.
سقراط  2هزار سال پيش ،از سعادت سخن گفت و معتقد بود كه براي دستيابي
به سعادت بايد به شناخت رسيد .مولفان اين كتاب در تالش براي نسبت دادن
روانكاوي به علم پوزيتيويستي برنيام دهاند ،چرا كه بين علم روانشناسي بهمعناي
پوزيتيويستي و روانشناسي امروز تفاوت بسياري وجود دارد .روانشناسان 50
سال پيش تالش ميكردند تا خود را به علم طبيعي و سپس به علم فيزيولوژي
رواني نزديك كنند ،اما از  2دهه گذشته روانشناسان و روانكاوان رابطه صحيحي
با يكديگر برقرار كرده اند و با فيزيك و علوم طبيعي فاصله گرفته اند .نويسندگان
كتاب همچنين به پرســشهاي بنيادين درباره تأثير روانكاوي در روانپزشكي
ميپردازند و نگاهي نيز به آينده دارند .اين كتاب انباشــته از ارجاعات متعدد
و مثالهاي باليني روشــنگر است و از اينرو براي دانشــجويان و متخصصان
روانپزشكي ،روانشناسي ،مددكاري اجتماعي و خدمات مرتبط با سالمت روان نيز
مرجعي ممتاز و كارآمد است« .درآمدي نو بر روانكاوي» را نشر نو در 440صفحه
با شمارگان هزار و 100نسخه به بهاي 75هزار تومان منتشر كرده است.

 ۲فيلم ايراني در رقابت  ۲جشنواره هندي
فيلمهاي ســينمايي «قطار آن شب» و «مسير معكوس» در
بخش رقابتي  2جشنواره بينالمللي در كشور هند به نمايش
گذاشته ميشوند.
به گزارش همشهري ،فيلمهاي «قطار آن شب» به كارگرداني
حميدرضا قطبي و «مسير معكوس» بهكارگرداني ابوالفضل
جليلــي در بخش رقابتــي جشــنوارههاي بينالمللي فيلم
كودكان كلكته و گوآهاتي هند به نمايش درميآيند.
براساس اين خبر ،جشنواره بينالمللي فيلم كودكان كلكته
از  ۲۲تا  ۲۶ژانويه  ۳( ۲۰۲۱تا  ۷بهمن  )۱۳۹۹در شهر كلكته
و دومين دوره جشــنواره بينالمللي فيلم كودكان گوآهاتي
در اواسط فوريه (اواخر بهمن) در شهر گوآهاتي هند برگزار
خواهد شد.

در بزرگراه مدرس شمال به جنوب در حال رانندگي
دست فرمان
هستيد ،نرسيده به راست گذر ميرداماد خودروها از
سمت راست سعي در ورود به الين اصلي را دارند.
حميد ضياييپرور
درحاليكه ميدانند مسير راست گذر براي ورود به
روزنامهنگار
بلوار ميرداماد است نه پيچيدن به جلوی خودروهاي
الين اول مدرس! به رانندهاي كه سردمدار متخلفان است تذكر ميدهيد كه چرا
حق تقدم را رعايت نميكند .نميپذيرد و ميگويد دارد مسير قانونياش را ميرود
و تخلفي مرتكب نشده است.
در خيابان بهشتي حدفاصل ميدان تختي ،رانندهاي سعي در عبور از چراغ قرمز و
ورود به مسير ديگر دارد به او تذكر ميدهيد كه چرا از چراغ قرمز عبور ميكند؟ با
دست به او چراغ قرمز را كه هنوز 48ثانيهاش مانده است نشان ميدهيد .راننده با
خونسردي ميگويد :مگر تو پليسي ،به راهت ادامه بده! اگر بخواهي بيشتر از اين
تذكر بدهي احتمال دارد كار به جاي باريك بكشد .راست ميگويد ،مگر ما پليس
هستيم .بتازيم در شهر مادام كه پليس نيست .هرطور دلمان ميخواهد رانندگي
كنيم .به كسي چه مربوط؟

فضاي مجازي
بحث داغ كروناي جهش يافته انگليسي

با تأييد ورود كروناي جهش يافته انگليسي در ايران ،كاربران بسياري در توييتر
نسبت به اين موضوع واكنش نشان دادهاند؛ آنهم درحاليكه طبق آمار رسمي
بعد از  ٣ماه ،تعداد فوتيهاي كرونا در كشور 2رقمي شده است .كاربري در اينباره
نوشت« :احساس ميكنم ما ايرانيان اگر از كروناي جديد جان سالم به در ببريم،
نميرترين قوم تاريخ بشريت ميشويم!» همچنين كاربر ديگري با انتشار عكس
هوايي از هجوم مردم انگليس درپي قرنطينه سراسري به فروشگاههاي زنجيرهاي
آن كشور از وضعيت مناسب كشور ما در مقايسه با انگليس نوشت .كاربر ديگري از
مردم خواست ماسك بزنند ،چراكه طبق آمار در انگليس تنها در يك روز  ۶٠هزار
ابتال به ويروس جهش يافته كرونا ثبت شده است.

بازار بزرگ تبريز

كافه عكس ،اين عكس پر از رنگ را از بازار بزرگ تبريز منتشر كرده است.

