
استاد ارجمند
جناب آقای غالمحسين اميرخانی

درگذشت  همسر گراميتان  را تسليت عرض مي نمايم؛  از ايزد منان براي 
آن مرحومه  علو درجات و براي جنابعالي و  بازماندگان صبر و ســامتي 

پيروز حناچيمسئلت دارم.

بازگشت همه به سوي اوست
اســتاد گرانقدر غالمحسين اميرخانی،  با نهايت تأثر مصيبت وارده را به 
جنابعالي و خانواده محترم تســليت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای 
شــما  صبر جميل و برای آن مرحومه مغفوره علو درجــات الهی و آرامش ابدی 

مسئلت داريم.
موسسه همشهري

يادداشت
عليرضا احمدي ؛  رئيس شوراي عالي استان ها

شوراهاي شهر و روستا به عنوان مردمي  ترين نهاد 
شناخته مي شوند. شوراها به عنوان بازوهاي نظارتي 
نقش بســيار پررنگي در اجــراي صحيح طرح ها و 
ايده هاي اجرايي در شهرها و روستاها به عهده دارند. در اين ميان، بهره مناسب 
از ظرفيت هاي موجود چنين نهادي مي تواند به توســعه مناســب شــهري و 

محله اي بينجامد. شوراهاي شهر نزديك ترين ارتباط را 
با نمايندگان خود دارند و از اين حيث توانايي شــناخت 

مهم ترين نيازهاي مردمي و پيگيري حقوق شهروندي را دارا هستند. به همين 
منظور، همواره در ديگر كشورها نيز شوراها و انجمن هاي محلي تقويت شده اند.

 بازوي نظارتي 
براي توسعه شهر

ن لو
ضا

 رم
يم

 مر
ي/

هر
مش

س: ه
عك

HAMSHAHRI   ISSN 1735- 6386  Vol.29  No.8163  THU  FEB.18 12صفحه راهنما ويژه تهران  3000تومان 2021  20 صفحه شماره 8163   سال بيست و نهم 6 رجب 1442   پنجشنبه 30 بهمن 1399 

يك سال مثل 
ارتشی ها زندگی كردم

 محسن قصابيان 
 درباره نقش شهيد ستاری

در فيلم »منصور« می گويد

 هنر در كشور ما 
كم بها شده  است

ورزش ما، ورزش 
پولدارهانيست

 گفت و گو با جعفر نجيبی
مجسمه سازی كه در جشنواره 

تجسمی فجر  از او تقدير شد

 سمانه بيرامی؛ ملی پوش اسكی
و پرچمدار المپيك زمستانی 2018 
از فراز و نشیب ها و جذابیت های 

اسكی صحرانوردی می گوید

طنين موسيقي دربرابر كرونا
 گروه های موسيقی با گذشت3روز از جشنواره، تجارب جديدی  از اجرا در فضای مجازی  پيدا كرده اند

جان هایی که رفتند تا شهر زنده بماند

نزول سرانه مصرف شير در صعود تورم

گزارشی از خدمات شهرداری تهران در يک سالگی شيوع كرونا
كانشهري به وسعت تهران چگونه در برابر ويروس ويرانگر تاب آورد؟

همشهري متهمان كاهش سرانه مصرف لبنيات را ردگيري مي كند

انتخابات پرشور
 عالج دردهای مزمن کشور

رهبرمعظم انقاب در ارتباط تصويری با شماری از مردم تبريز تاكيد كردند

رهبر معظم انقاب اسامي صبح چهارشــنبه در ارتباط تصويري با شــماري از مردم تبريز، قيام تاريخي و فراموش نشدني 
۲۹بهمن۱۳۵۶ را فقط گوشه اي از افتخارات فراوان مردم اين خطه خواندند و با اشاره به استمرار دشمني سلطه گران به علت 
مخالفت ملت ايران با هنجارهاي نظام سلطه، افزودند: انقاب اسامي دستاوردهاي عظيمي داشته است كه بايد از آنها براي 
رفع نقاط ضعف و غيرقابل قبول همچون مشكات معيشتي و فاصله طبقاتي استفاده كنيم. ايشان حضور پر شور مردم را در 
انتخابات سال آينده رياســت جمهوري و در درجه بعد انتخاب صحيح و اصلح را باعث تضمين آينده كشور خواندند و درباره 
برجام نيز گفتند: جمهوري اسامي اين بار وعده و حرف نمي پذيرد و ماك، فقط عمِل طرف مقابل است. صفحه۲ را بخوانيد.

آمارها از افول سرانه مصرف شير ايران در ۱۶ سال گذشته و تشديد اين افول از حوالي سال ۹۵ به بعد حكايت دارد؛ مشخصه 
اصلي اين دوره زماني، استمرار تورم در اقتصاد ايران است كه باعث شده با كاهش قدرت خريد خانوارهاي ايراني سرانه مصرف 

شير و لبنيات نيز به عنوان كاالهاي نه چندان ضروري كم شود. صفحه4 را بخوانيد.

صفحه۳

 يك روزنامه ورزشي 
در همشهري

از شنبه هر روز 4صفحه ويژه بخوانيد

18

ادامه در 
صفحه3

اناهلل و انااليه راجعون
جناب آقاي  غالمحسين اميرخانی   درگذشت  همسر محترمتان  را به جنابعالي 
و بازماندگان  آن مرحومه تسليت مي گويم.  از ايزد منان براي آن مرحومه علو درجات  

و  مغفرت الهي مسئلت دارم.
مصطفي كاظمي، مشاور عالي و مديركل  حوزه شهردار تهران
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رهبر معظم انقالب اسالمي 
صبح چهارشــنبه در ارتباط رهبری

تصويري با شــماري از مردم 
تبريز، قيــام تاريخي و فراموش نشــدني 
۲9بهمن13۵6 را فقط گوشه اي از افتخارات 
فراوان مردم اين خطه خواندند و با اشاره به 
استمرار دشمني سلطه گران به علت مخالفت 
ملت ايران با هنجارهاي نظام سلطه، افزودند: 
انقالب اسالمي دستاوردهاي عظيمي داشته 
است كه بايد از آنها براي رفع نقاط ضعف و 
غيرقابل قبول همچون مشكالت معيشتي و 

فاصله طبقاتي استفاده كنيم.
ايشان حضور پر شــور مردم را در انتخابات 
سال آينده رياســت جمهوري و در درجه 
بعد انتخاب صحيح و اصلح را باعث تضمين 
آينده كشــور خواندند و دربــاره برجام نيز 
گفتند: جمهوري اســالمي اين بار وعده و 
حرف نمي پذيرد و مالك، فقط عمِل طرف 

مقابل است.
به گزارش پايگاه اطالع رســاني دفتر مقام 
معظم رهبري، حضــرت آيت اهلل خامنه اي 
در تبييــن افتخــارات مــردم آذربايجان 
»نخبه پروري در علم و هنر و سياســت« و 
»روحيه جريان سازي در تحوالت تاريخي 
و سياسي كشور« را دو ويژگي افتخارآميز 
مردم اين خطه برشمردند و تأكيد كردند: 
آذربايجان هميشه دژ استوار ايران در مقابل 
حمالت بيگانگان بوده است و اگر ايستادگي 
و جانفشــاني مردم اين ديار نبود، تعرض 
دشمنان به مناطق ديگر هم كشيده مي شد.

حضرت آيــت اهلل خامنه اي »دلبســتگي 
عميق به اسالم« و »غيرت و حميت شديد 
در قبال ايــران« را دو ويژگي مهم هويتي 
مردم آذربايجان دانســتند و افزودند: مردم 
اين منطقه در تاريخ معاصر در همه مسائل 
كشــور از چهره هاي نقش آفرين برخوردار 
بوده اند كه اين شخصيت ها همچون »ميرزا 
جواد آقا مجتهد تبريزي در تحريم تنباكو«، 
»ستارخان و باقرخان در مشروطه«، »شيخ 
محمد خياباني«، »شهيدان آيت اهلل قاضي 
طباطبايي و آيت اهلل مدني در دوران انقالب« 
و »شهيد باكري در دفاع مقدس« تأثيرگذار 

بوده اند.
رهبر انقالب در جمع بنــدي اين بخش از 
سخنانشــان گفتند: بدون روايت درست از 
تاريخ آذربايجان، هــر روايتي از تاريخ ايران 

ناقص و نادرست است.
ايشــان در تشــريح ابعاد قيــام تاريخي 
۲9بهمن13۵6 مردم تبريز به پيام امام)ره( 
بعد از آن حادثه پرداختنــد و افزودند: امام 
بزرگوار ســه خصوصيت »شجاعت، غيرت 
و تدين« را ويژگي هــاي ممتاز مردم تبريز 
خواندنــد كه هر ســه ايــن خصوصيات، 
شاخص هاي مهم ارزيابي و ارزشگذاري يك 

مجموعه انساني است.
رهبر انقالب افزودند: نكته مهم اين اســت 

كه مردم تبريز وحشي گري رژيم پهلوي در 
سركوب قيام 19دي قم را ديده بودند اما با 
همان خصوصياتي كه امام گفتند در چهلم 
شهيدان قم وارد صحنه شــدند و با ابتكار 
سلســله تعيين كننده چهلم ها، نگذاشتند 

قيام قم به فراموشي سپرده شود.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در تشريح ديگر 
رويدادهــاي متكي بر شــجاعت، غيرت و 
تدين مردم تبريز به مقابلــه جانانه آنان در 
مقابل دست هاي تجزيه طلب اوايل انقالب، 
حماسه آفريني لشــكر خط شكن عاشورا و 
فرمانده دالور آن شهيد باكري، مقابله با فتنه 
خلق مسلمان در سال هاي اول انقالب و نيز 
حضور آگاهانه مردم تبريز در خنثي كردن 
فتنه ســال88 اشــاره كردند و گفتند: در 
دي88، مردم تبريز حتــي از تهران و ديگر 

شهرهاي كشور زودتر به ميدان آمدند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي در جست وجوي 
پاســخ اين ســؤال مهم كــه »درس قيام 
۲9بهمن۵6 مردم تبريز براي اوضاع امروز 
كشور چيست« به ريشه يابي دشمني عميق 

ابرقدرت ها با انقالب اسالمي پرداختند.
ايشــان گفتند: هنگام پيــروزي انقالب، 
مستكبران، جهان را به دو قسمت سلطه گر 
و سلطه پذير تقسيم كرده بودند اما انقالب 
اســالمي اين جريان را كه رگ حيات نظام 
استكبار بود، به صراحت رد كرد و سلطه گران 
غرب و شــرق بــه همين علت و بــا وجود 
اختالفاتشان، جبهه گسترده اي در مقابل 

انقالب ملت ايران تشكيل دادند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي با تأكيد بر اينكه 
هرگز نبايد علت اصلي دشمني استكبار با 
انقالب و جمهوري اسالمي را فراموش كرد، 
افزودند: البته آنها توطئه ها و ضديت هايشان 
را به بهانه هــاي مختلــف ازجمله حقوق 
بشر، مقررات اسالمي، هسته اي، موشكي، 
منطقه اي و مســائل ديگر اِعمال مي كنند 
اما بايد متوجه بود كه اين مسائل فقط بهانه 

است.
رهبر انقالب با اشــاره بــه ادامه خصومت 
مستكبران افزودند: ملت ايران براي پيروزي 
در مقابل اين هجمه ها به دو چيز نياز دارد: 
»استحكام عناصر هويتي« و »افزايش قدرت 

دروني.«
ايشان برخورداري از زيربنا و نظام فكري و 
عقيدتي منسجم را مهم ترين عنصر استحكام 
هويت ملي برشــمردند و افزودند: زيربناي 
مســتحكم فكري انقالب از اسالم گرفته 
شده و در بيانات بسيار ارزشمند امام)ره( و 
درس هاي متفكراني چون شهيدان مطهري 
و بهشتي تشريح شده البته عناصر متفكر 
بايد اين نظام فكري را با پاســخ هاي جديد 

به مسائل جديد، نو به نو جلوه و رونق دهند.
رهبــر انقــالب خاطرنشــان كردنــد: 
ايدئولوژي زدايي كه برخي ها تكرار مي  كنند، 
نتيجه اش انحراف از مسير انقالب خواهد بود.

حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: البته 
صرف زيربناي مستقل فكري كافي نيست 
و در عمل نيز بايد از ويژگي هايي برخوردار 
بود كه مهم ترين آنها عبارتند از: نترسيدن، 
خسته نشدن، نااميد نشدن، تنبلي نكردن، 
ندانسته در نقشه دشــمن ورود نكردن و در 

مواقع الزم آماده فداكاري بودن.

ملت ايران خسته نيستند
رهبر انقالب با اشاره به وجود اين خصوصيات 
بارز در ملت ايران و فداكاري شهدا، گفتند: 
ملت ايــران انصافا خســته نشــده اند كه 
نمونه هاي آن را در تشــييع بي نظير شهيد 
سليماني و همچنين مراسم ابتكاري پر شور 

امسال در ۲۲بهمن ديديم.
ايشان تأكيد كردند: اگر همراه اين مجاهدت، 
استقامت و منحرف نشــدن از مسير باشد، 

مشكالت هم حل خواهد شد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي دســتاوردهاي 
انقالب را عظيم و شگفت آور خواندند و ضمن 
گاليه از كم كاري در معرفي اين دستاوردها، 
افزودند: انقالب اسالمي توانست چهره كشور 
را از يك كشور عقب  مانده علمي و ُطفيلي 
سياسي قدرت ها و از نظر اقتصادي، وابسته، 
به يك كشور آزاد، مستقل، عزيز، سربلند، 
آبرومند و برخوردار از موفقيت هاي بزرگ 

علمي تبديل كند.
ايشان يكي ديگر از دســتاوردهاي انقالب 
را دگرگوني ملت ايران از حالت خمودگي، 
بي هدفي و دنبالــه روي به ملتي پر تحرك، 
با نشــاط و هدف دار دانســتند و افزودند: 
تشكيل هزاران هســته علمي در كشور و 
فعاليت هاي گســترده اجتماعــي جوانان 
همچون كمك هاي مومنانه در قضيه كرونا 
از نمونه  هاي بارز تحرك و نشاط ملت ايران 

است.
حضرت آيت اهلل خامنه اي، تغيير مديريت 

كشور از يك حكومت استبدادي، پادشاهي 
و فردي به يك حكومت مردمي، جمهوري 
و مردم ســاالري را دســتاورد ديگر انقالب 
خواندند و گفتنــد: امروز مــردم حاكم بر 
سرنوشــت كشور هســتند و خود انتخاب 
مي كنند. ممكن اســت خوب يا بد انتخاب 
كنند امــا خودشــان انتخــاب مي كنند، 

درحالي كه قبل از انقالب هيچ كاره بودند.
ايشــان، ســازندگي كشــور را از ديگــر 
دستاوردهاي انقالب برشــمردند و با ابراز 
تعجب از ناديده گرفتن اين خدمات گسترده 
از ســوي برخي افراد، خاطرنشان كردند: 
زيرساخت هاي اساسي كشور در بخش هاي 
سد سازي ، آبرساني، برق رساني، گازرساني، 
راه سازي، توســعه صنعت، كشــاورزي و 
گسترش اعجاب آور دانشگاه ها، كارِ كارستان 

انقالب اسالمي است.
رهبر انقالب اسالمي تقويت بنيه نظامي و 
دفاعي و تبديل شــدن ايران به يك قدرت 
بزرگ منطقه اي را از ديگر دســتاوردهاي 
انقــالب خواندنــد و گفتند: علــت اصلي 
توطئه هــاي گوناگــون آمريــكا و رژيم 
صهيونيســتي و برخي دولت هاي اروپايي 
همين حركت رو به جلوي انقالب اســت 
كه ان شــاء اهلل قدرت ملت و مسئوالن، اين 

توطئه ها را خنثي خواهد كرد.

علت اصلي عقب ماندگي ها
حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: ما 
در كنار دستاوردها، هيچ گاه عقب ماندگي ها 
در برخــي بخش هــا را پنهــان نكرديم و 
معتقديم ايــن عقب ماندگي ها در  شــأن 
انقالب اســالمي و قابل قبول نيست و بايد 
جبران شــود. ما به عنوان مسئوالن در بروز 
اين عقب ماندگي ها مقصريم و البته ممكن 
است مردم هم در بخش هايي دخالت داشته 

باشند.

ايشــان افزودنــد: علــت اصلــي ايــن 
عقب ماندگي  ها، انقالبي عمل نكردن است. 
هرجا انقالبي عمــل كرديم، عقب ماندگي 
نداشــتيم اما هرجا از انقالب كوتاه آمديم و 
حركتي ناشي از كسالت و بي توجهي، انجام 

داديم، عقب ماندگي به وجود آمد.
رهبر انقالب اســالمي گفتنــد: در زمينه 
عقب ماندگي هــا، در درجــه اول وضعيت 
معيشــت طبقات ضعيف اســت و سپس 
موضوع شكاف طبقاتي اســت كه بايد اين 
عقب ماندگي ها برطرف و عدالت اقتصادي 
مســتقر شــود. حضرت آيت اهلل خامنه اي 
تأكيد كردند: البته وضع كشــور با همين 
عقب ماندگي ها بسيار جلوتر از وضعيت كشور 

در قبل از انقالب است.
ايشان با اشاره به تمركز دشمن روي ناكامي ها 
و ناديده گرفتن دستاوردها و عمليات رواني و 
دروغگويي براي نااميد و بدبين كردن مردم 
و جوانان، افزودند: متأسفانه برخي عناصر در 
داخل از روي غفلــت و برخي هم مغرضانه 

همان حرف هاي دشمن را تكرار مي كنند.
رهبر انقالب اســالمي به حساسيت بيشتر 
مردم نســبت بــه اول انقــالب، در قبال 
نابساماني ها به ويژه مســائلي مثل فساد و 
فاصله طبقاتي اشــاره كردند و گفتند: اين 
حساسيت بسيار خوب است و نشان دهنده 
گرايش مردم به آرمان هاي انقالب است و به 
همين علت هر جا مبارزه با فساد و حركت به 
سمت كمك به قشر ضعيف و ايجاد عدالت 

باشد، دلگرم مي شوند و حمايت مي كنند.
حضرت آيت اهلل خامنه اي تأكيد كردند: ما 
وظيفه داريم با استفاده از انبوه دستاوردهاي 
انقالب، ناكامي ها را برطرف كنيم كه ازجمله 
اين دستاوردها، جوانان عالقه مند، مبتكر و 
آماده به كار هستند كه بايد از اين ظرفيت 
در كنار شــور انقالبي مردم بهره گرفت تا 

نابساماني ها برطرف شود.

  مشاركت پرشور با يك انتخاب درست
رهبر انقالب اســالمي در بخــش ديگري 
از سخنان شان با اشــاره به انتخابات آينده 
رياست جمهوري، انتخابات را فرصتي بسيار 
بزرگ براي كشــور دانستند و گفتند: البته 
مخالفان جمهوري اسالمي نمي خواهند نظام 
از اين فرصت و ظرفيت مهم براي پيشرفت 
كشور اســتفاده كند اما مشاركت پر شور و 
انقالبي مــردم در انتخابات، موجب امنيت 
كشور و پس زدن دشــمنان و كاهش طمع 
آنها مي شود بنابراين نبايد اين فرصت را از 
دست داد. حضرت آيت اهلل خامنه اي افزودند: 
انتخابات هر چه پر شورتر و با اقبال عمومي 
بيشتري همراه باشد، آثار و منافع بيشتري 

براي كشور خواهد داشت.
ايشان هدف دشمن از بيان ادعاهاي تكراري 
درباره انتخابات را دلسرد كردن مردم دانستند 
و گفتند: به رغم اين ادعاها، انتخابات براي 
كشور يك امكان و ذخيره مهم است كه بايد 
با مشاركت پرشور مردم همراه باشد البته اگر 
مشاركت پر شور با يك انتخاب درست يعني 
انتخاب يك نيروي كارآمد، با ايمان، با انگيزه، 
عالقه مند و پركار همراه شود، نور علي نور و 

تضمين كننده آينده كشور است.
رهبر انقالب اســالمي تأكيد كردند: عالج 
دردهــاي مزمن كشــور در پر شــور بودن 
انتخابات و حضــور عمومي مــردم  و بعد، 
انتخاب اصلح و شخصيت مناسب در انتخابات 

رياست جمهوري است.

وعده خوب در برجام زياد شنيديم
حضرت آيت اهلل خامنه اي در پايان با اشاره 
به سخنان اخيرشان درباره برجام و تبيين 
سياســت هاي نظام، گفتند: درباره برجام، 
حرف ها و وعده هايي گفته مي شود ولي ما 
حرف و وعده  خوب كه نقــض و بر ضد  آن 
عمل شود، زياد شــنيديم بنابراين حرف و 
وعده فايده ندارد و اين بار فقط عمل، مهم 
است. ايشان تأكيد كردند: اگر عمل طرف 
مقابل را ببينيم، مــا هم عمل خواهيم كرد 
و اين بار جمهوري اسالمي با حرف و وعده 

قانع نخواهد شد.
حضرت آيت اهلل خامنه اي همچنين با تبريك 
حلول  ماه پر بركت رجــب، افزودند: اگرچه 
اجتماعات عبادي به علت شــرايط خاص 
كرونا موقتا برگزار نمي شود، اما الزم است در 
خانه ها از ادعيه بسيار خوب و پرمعناي اين 
 ماه و توسل و راز و نياز با پروردگار بهره كافي 

گرفته شود.
پيش از ســخنان رهبر انقالب اســالمي، 
حجت االســالم والمســلمين آل هاشم، 
نماينده ولي فقيه در آذربايجان شــرقي و 
امام جمعــه تبريز، گزارشــي از تالش هاي 
گسترده قشرهاي مختلف مردم و گروه هاي 
جهادي استان براي مقابله با كرونا و كمك به 

جهادگران عرصه سالمت بيان كرد.

 هرچه به ۵ اسفند و پايان ضرب االجل 
مجلس بــراي تعيين تكليــف برجام دولت

نزديك تر مي شويم، رايزني ها پيرامون اين 
موضوع بيشتر مي شود و موضع گيري هاي مسئوالن 
ارشــد كشــور در روزهــاي اخيــر نشــان مي دهد 
جمهوري اســالمي با راهبردي يكپارچه و منسجم در 
انتظار انجام تعهدات از ســوي طرف هاي آمريكايي و 
اروپايي حاضر در برجام است تا گام نخست بازگشت به 
ايــن توافــق تاريخــي را بــردارد. ســخنان ديروز 
رئيس جمهوري در جلسه هيأت دولت هم گواهي براين 

موضوع است.
حسن روحاني با تشريح مجدد سياست هاي ايران در 
قبال پرونده هسته اي، بر رويكردهاي واحد اتخاذشده 
از سوي نظام در اين مســير تأكيد و با اشاره ضمني به 
حواشي مطرح شده اخير درباره فعاليت هاي هسته اي 
ايران و صلح آميز بودن آن، اعالم كرد: جمهوري اسالمي 
آماده است پس از لغو تحريم ها بالفاصله انجام تعهدات 

مصرح خود در برجام را از سر بگيرد.
رئيس جمهوري در جلسه ديروز هيأت دولت با اشاره 
به نكات مهمي پيرامون موضوع هسته اي كه اين روزها 
بحث داغ محافل سياسي-رسانه اي ايران و جهان است، 

گفت: همانگونه كه بارها گفته ايم، در برنامه دفاعي كشور 
جايي براي سالح كشتارجمعي وجود ندارد و اين تصميم 
قاطع نظام است. جمهوري اسالمي ايران نمي خواهد 
دارنده سالح هسته اي باشــد و نمي خواهد نگهدارنده 

سالح هسته اي باشد.
روحاني افزود: مــا عضو ان پي تي هســتيم، با آژانس 
به صورت پادمان قــرارداد داريم و ايــن پادمان را اجرا 
مي كنيم و نمي خواهيم فعاليت مخفي هسته اي داشته 
باشــيم؛ نه ديروز، نه امروز و نه فردا. اگر همه دنيا به ما 
بگويند خيلي خوب است ايران سالح هسته اي داشته 
باشد، نظر ما تغيير نمي كند، نظر ما، نظري است كه مقام 

معظم رهبري به عنوان فتوا اعالم كردند.
وي با اشــاره به موضوع برجام ادامه داد: برجام حاصل 
تالش پيگير ماه ها، بين ايران و 6كشور بزرگ بوده است. 
ما به دنبال تعامل سازنده هستيم، برجام در ۲3تيرماه94 

امضا شد و غيرقابل تغيير است؛ آن را تغيير نمي دهيم.

8پيغام  براي مذاكره
رئيس جمهوري گفت: وقتي ترامپ با فشــار اسرائيل، 
عربستان و تندروهاي داخل آمريكا از برجام خارج شد، 
آخر شهريور در سازمان ملل در نخستين روز اجالس 

مجمع عمومي بود و ترامپ ســخنراني كرده بود و من 
هم بنا بود فردا صبح سخنراني كنم. او بعد از نطق خود تا 
بعدازظهر 8بار براي من پيغام داد كه مي خواهد با فالني 
مالقات كند و به هر قيمتي شده اين مالقات بايد انجام 
شود كه ما اين 8بار پيغام و نوبت را رد كرديم و گفتيم ما 

با اينها مالقاتي نداريم.
روحاني تصريح كرد: شب مكرون، رئيس جمهور فرانسه 
به من زنگ زد و گفت االن از پيش ترامپ مي آيم و از شما 
مي خواهم قبول كنيد يك مالقات به هر صورت دونفره، 
ســه نفره يا چندنفره داشته باشــيد كه من رد كردم. 
چندين رئيس جمهور در هتلي كه محل اقامت من بود 
آمدند و پيشنهاد كردند كه ترامپ مي گويد اگر دو كلمه 
در اين برجام بگذاريم من همين االن اعالم مي كنم آن را 
قبول دارم و برمي گردم. آن دو كلمه اين است كه ما بعدا 
درباره مسئله موشك و موضوعات منطقه مذاكره كنيم 

و اين پيام را روز بعد آقاي مكرون از طرف ترامپ آورد.
وي اضافه كرد: من تأكيد كردم به هيچ عنوان برجام يك 
كلمه اضافه و كم نمي شود. رئيس جمهور فرانسه به من 
گفت كه شما قبول كنيد راجع به اين دو مسئله مذاكره 
شروع شود، االن هم كه نمي خواهد اضافه شود، ممكن 
است مذاكره چندســال طول بكشد. گفتم نه، ما اصال 
مذاكره اي نداريم. ما درباره مسئله موشكي و دفاعي و 
منطقه با آمريكا و 1+۵ بحثي نداريم. ما از ســال9۲ تا 
امروز، منطق و مسيرمان را تغيير نداده ايم. البته در برجام 
خيلي با هم بحث كرديم، امــا درنهايت آنچه پذيرفته 

شده، قابل مذاكره نيست.
روحاني افزود: دولت قانوني كه مجلس پيرامون موضوع 
هســته اي تصويب كرده را فارغ از اينكــه نظر دولت 
چيســت، در چارچوب آيين نامه اي كه مصوب كرده 
است، اجرا خواهد كرد. بند6 اين قانون تصريح مي كند 
كه ما از ۵اسفند از پروتكل الحاقي كه داوطلبانه قبول 
كرده بوديم، خارج مي شويم و بين ما و آژانس آنچه اجرا 

مي شود براساس پادمان خواهد بود.
وي با اشاره به تبليغات خارجي صورت گرفته پيرامون 

خروج ايران از پروتكل الحاقي ادامه داد: ما نه تنها بازرسان 
آژانس را بيرون نمي كنيم، بلكه حتي مديركل آژانس كه 
درخواست كرده به تهران بيايد، مي تواند بيايد. بحث اين 
نيست كه فعاليت هسته اي ما بدون نظارت باشد. اگر 
كسي بگويد بازرسان را ما بيرون مي كنيم، در دنيا معناي 
آن اين است كه دنبال سالح مي رويم؛ آن چيزي كه دنيا 
مي فهمد، اين است. ما كه هيچ وقت دنبال سالح نيستيم، 
بنابراين هيچ وقت بازرســان را بيــرون نمي كنيم. در 
چارچوب پادمان هستند، نظارت مي كنند، فعاليت هاي 

ما را مي بينند و گزارش مي دهند.

شرط بازگشت ايران به تعهدات برجامي
رئيس جمهوري در بخش ديگري از سخنان خود گفت: 

ديشب طي تماس تلفني با يكي از مقام هاي اروپايي به 
او گفتم كه مشكل يك چيز است؛ تحريم ظالمانه. اين 
تحريم را بردارند همه چيز حل مي شود. امروز تحريم را 
بردارند، بعدازظهر به همه تعهدات عمل مي كنيم. چند 
ساعت نياز داريم كه راستي آزمايي كنيم، بعد از آن به 
همه تعهدات برمي گرديم ايــن را باالترين مقام ايران، 

مقام معظم رهبري به صراحت اعالم كرد.
روحاني اضافه كرد: مردم شك نداشته باشند كه آمريكا 
را شكست داديم و آنها ناچارند برگردند. ما اهل لجبازي 
نيستيم و براي بازگشت به اين توافق آماده ايم. به محض 
اينكه ببينيم تحريم ها برداشــته و 1+۵ به تعهداتش 
عمل مي كند، ما هم بالفاصله به همه تعهداتمان عمل 

خواهيم كرد.

رهبرمعظم انقالب در ارتباط تصويری با شماری از مردم تبريز تاكيد كردند

روحاني با اشاره به تعليق پروتكل الحاقي از ۵ اسفند:

انتخاباتپرشور،عالجدردهایمزمنکشور

آمريكا راهي جز بازگشت ندارد

انتصاب

گزارش

تا انتخابات

حکم رهبر معظم انقالب برای جايگزين 
آيت اهلل مصباح در موسسه امام خمينی)ره(

حضرت آيت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب در حكمی هيات امنای 
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمينی )ره( را مشخص كردند. متن 
اين حكم به شرح زير است: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمينی 
رحمت اهلل عليه يادگار ارزنده و پر بركت عالم فقيه و مجاهد مرحوم 
آيت اهلل مصباح يزدی است. بركات اين مؤسسه ی مبارك بايد بر اساس 
اهداف ترسيم شده به وسيله ی خود آن عالم فقيد دنبال شود. بدين 
منظور الزم است هيأت امنائی متشــكل از حجج اسالم آقايان حاج 
شيخ محمود رجبی، حاج  شيخ غالمرضا فياضی، حاج شيخ محمود 
محمدی عراقی، حاج شــيخ علی مصباح يزدی و حاج شيخ مجتبی 
مصباح يزدی تشــكيل گردد و مديريت آن به تبعيت از تشخيص و 
تصميم مرحوم آيت اهلل مصباح بر عهده ی حجت االسالم آقای حاج 
شيخ محمود رجبی بوده باشد. توفيقات حضرات آقايان را از خداوند 
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 ادامه تماس های برجامی روحانی
اين بار با صدراعظم آلمان

 رئيس جمهور يــك روز پس از گفت وگوی تلفنــی با رئيس جمهور 
سوئيس، با صدراعظم آلمان هم گفت وگو كرد. محور اين تماس های 
تلفنی بازگشت آمريكا به برجام، لغو تحريم ها و گره گشايی از مبادالت 
مالی ايران هستند. اين رايزنی های فشرده قبل از سفر روز شنبه مديركل 
آژانس بين المللی انرژی اتمی به تهران صورت می گيرد. رافائل گروسی 
در اين سفر قرار اســت با ســازمان انرژي اتمي ايران درخصوص 
چگونگي اجراي مفاد نامه ۲۷بهمن ماه ايران به آژانس درخصوص 

پروتكل الحاقی  گفت و گو كند. 
حسن روحانی در تماس عصر چهارشــنبه خود با آنگال مركل ورود 
موضوعات جديد به برجام را امری غيرممكن خواند و گفت: برجام به 
عنوان يك سند مصوب شورای امنيت و محصول تالش های طوالنی 
ايران و 6 كشور بزرگ جهان ، يك چارچوب مشخص دارد و غير قابل 
تغيير است. روحانی با بيان اينكه ادامه برجام با ادامه تحريم ها و عدم 
پايبندی طرف ها به تعهدات، فاقد مشروعيت و مقبوليت است، تنها راه 
حفظ برجام را لغو تحريم های غيرانسانی و غيرقانونی آمريكا و به دنبال 
آن بازگشت اين كشور به برجام دانست. او با بيان اينكه دولت براساس 
قانون مصوب مجلس، موظف به كاهش بيشتر تعهدات در ازای عدم 
پايبندی طرف مقابل و رفع تحريم هاست، خاطرنشان كرد: اگر تحريم 
ها برداشته شــود ما هم به طور كامل تعهدات خود را در قالب برجام 

انجام خواهيم داد.
رئيس جمهور افزود: با توجه به ايجاد شرايط جديد بين المللی و فراهم 
شدن زمينه همكاری ها بين كشــورهای منطقه و جهان، فعال تر 
شدن شركت ها و بخش های خصوصی دو كشور می تواند به توسعه 
همكاری های ۲ كشور منجر شود. آنگال مركل صدر اعظم آلمان نيز 
در اين گفت و گوی تلفنی بر ضرورت حفظ برجام به عنوان يك توافق 
بين المللی تاكيدكرد  و حل و فصل اختالف نظرها از مسير گفت و گو 
و تقويت روابط دوجانبه و همكاری همه كشورها برای حفظ امنيت و 

ثبات منطقه را خواستار شد.

  فعاليت هاي رئيس مجلس، »انتخاباتي« است
محمدرضا بادامچي،  نماينده ادوار مجلس در گفت وگو با ايلنا، درباره 
رفتارهاي رئيس مجلس شوراي اسالمي در سفرهاي خارجي و داخلي؛ 
مانند اينكه در بازديدهاي ميداني وعده هاي اجرايي مي دهد درصورتي 
كه اختيار اجرايي در دست مجلس نيست و به قوه مجريه ارتباط پيدا 
مي كند، گفت: اگر مسئولي وعده بعيد به مردم بدهد و نتواند به آن جامه 
عمل بپوشاند، حتما اهداف انتخاباتي و سياسي را در پشت سرش دارد.

  اصرار اصالح طلبان بر نامزد اختصاصي
داريوش قنبري، فعال سياسي اصالح طلب در گفت وگويي با نامه نيوز 
درخصوص احتمال حمايت اصالح طلبان از نامزد ائتالفي گفت: بحث 
ائتالف تا اينجاي كار مورد توجه اعضاي نهاد اجماع ساز نبوده است. 
اصالح طلبان مي خواهند در اين دوره با نامزد اختصاصي خود وارد 
ميدان انتخابات شوند و تصور مي كنم همين نگاه در مسير حركت 
نهاد اجماع ساز تا روز انتخابات وجود خواهد داشت. وي درباره رياست 
سني فعلي بهزاد نبوي بر نهاد اجماع ساز، گفت: بازگشت او به سياست 

نشان مي دهد اصالح طلبان به هويت اصيل خود بازگشته اند.

  اعالم موجوديت »جبهه تحول خواهان انقالبي«
نخستين نشست سراسري دبيران اســتاني جبهه تحول خواهان 
انقالبي با هدف هم انديشي پيرامون انتخاب اصلح در انتخابات1400 
برگزار شد. به گزارش فارس، در اين نشست سراسري كه با حضور 
1۲0نفر از اعضاي ارشــد 3تشــكل جمعيت ايثارگران، جمعيت 
رهپويان و جمعيــت جانبازان انقالب اســالمي به صورت مجازي 
برگزار شــد، دبيران كل اين 3 جمعيت كه در آســتانه انتخابات 
پيش رو به واسطه ائتالف با يكديگر، با عنوان »جبهه تحول خواهان 
انقالبي« اعــالم موجوديت كرده اند، دربــاره چگونگي فعاليت در 
انتخابات آتي به منظور معرفي گزينه اصلح از ميان نامزدهاي انقالبي 

رياست جمهوري به مردم بحث و تبادل نظر كردند.

برجامنيازبهمذاکرهندارد
وزير امورخارجه ايران در حاشيه جلسه هيأت دولت، درباره اظهارات وزير خارجه آمريکا مبني براينکه 
درهاي ديپلماسي همچنان باز است، گفت: معتقديم اكنون توافقي داريم كه نتيجه مذاكرات مستقيم، 
دوجانبه، سه جانبه و چند جانبه ايران و آمريکا براي مدت 2ســال بود. اين مذاكرات به نتيجه رسيده و 
توافقي روي ميز هست و نياز به مذاكره ندارد، اين توافق بايد اجرا شود. اگر فکر مي كنند مي توانند توافق را 
تغيير بدهند، اشتباه مي كنند. محمدجواد ظريف اجرای قانون برجامی مصوب مجلس را ضروری دانست 
و گفت: از 5اسفند نظارت آژانس كاهش مي يابد، نه اينکه متوقف شود. ما عضو پادمان هستيم و آن را ادامه 
خواهيم داد. ما پروتکل الحاقي را بدون تصويب در برجام اجرا كرديم و االن مجلس تصميم گرفته اين اجرا 
را متوقف كند. نظارت هاي عادي آژانس انجام خواهد شد. اقدامات و قانون مجلس براساس ماده36 برجام 
است. اگر آمريکا تعهدات خود را انجام دهد، دليلي براي اقدامات جبراني ما نيست و ما هم همان تعهدات 

خود را انجام مي دهيم.  

ث
مك

آمريكابهدنبالتوافقمستحكمتر
وزير امورخارجه آمريکا در گفت وگويي ضمن تشريح سياست خارجي كشورش در قبال ايران ازجمله در زمينه بازگشت به 
توافق هسته اي، تأييد كرد كه سياست اياالت متحده همچنان بر آنچه او »جلوگيري از دستيابي ايران به سالح هسته اي« 
عنوان كرد، استوار است. به گزارش ايسنا به نقل از شبکه ان  پي  آر، آنتوني بلينکن در پاسخ به اين سؤال كه چرا ايران بايد 
بار ديگر به آمريکا اعتماد كند و وارد توافقي شود كه هيچ تضميني وجود ندارد رئيس جمهوري 4سال ديگر دوباره از آن 
خارج شود، گفت: هر كشوري بايد محاسبات خود را انجام دهد و به گونه اي متعادل تصميم بگيرد كه چه چيزي به نفع شان 
خواهد بود. با خروج آمريکا از توافق هسته اي، ايران لغو محدوديت هايي را كه توافق بر آن اعمال كرده بود، آغاز كرد كه 
نتيجه اين شد كه امروز، ايران به توان توليد مواد شکافت پذير براي يك سالح در مدتي كوتاه تر نسبت به زماني كه توافق 
اجرا مي شد، بسيار نزديك تر شده است. بلينکن تصريح كرد: اگر مي خواهيم به توافق بازگرديم، اگر ايران به پايبندي 
بازگردد و ما هم اين كار را كنيم، بايد روي توافقي كار كنيم كه طوالني مدت تر و مستحکم تر از توافق اصلي باشد. همچنين 
بايد مسائل ديگري را كه بخشــي از مذاكرات توافق اصلي نبودند و عميقا براي ما و ديگر كشورهاي جهان مشکل ساز 
هستند، يعني برنامه موشکي ايران و عملکرد ثبات زدايش مطرح كنيم، اما قدم اول بازگشت ايران به پايبندي خواهد بود.

تذكر روحاني به وزير اطالعات
رئيس دفتر رئيس جمهور در حاشيه جلسه چهارشنبه هيأت دولت 
در جمع خبرنگاران درباره اظهارات هســته اي محمود علوي، وزير 
اطالعات، به فارس گفت: موضع نظام و دولت تغيير پيدا نكرده و فتواي 
رهبري به قوت خود باقي است و اين فتوا چيزي نيست كه با يك حرف 
تغيير كند. واعظي در پاسخ به اين پرسش كه آيا آقاي روحاني در اين 
زمينه به وزير اطالعات تذكري داده اســت يا خير، گفت: بله. علوي 
در صداوسيما گفته بود: رهبري صراحتا در فتواي خود فرمودند كه 
توليد سالح هسته اي خالف شرع است و جمهوري اسالمي سراغ آن 
نمي رود و آن را حرام مي داند، اما اگر گربه اي را گوشه اي گير بيندازند 
ممكن است رفتاري كند كه گربه اي كه آزاد است آن رفتار را نمي كند.



3 شهر پنجشنبه 30 بهمن 99  شماره 8163  2 3 0 2 3 6 1 5

نمایشگاه كاریكاتور شهر هوشمند و تهران من، دیروز با حضور مشاور 
عالي و مدیركل حوزه شهردار، مدیرعامل سازمان فاوای شهرداري 

تهران و تعدادي از كاریكاتوریست ها در موزه نقشه افتتاح شد. 
محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات 
شــهرداري تهران در این رابطه به همشــهري گفت: »یكي از 
موضوعاتي كه ما در تهران هوشمند به آن خيلي توجه مي كنيم، 
این است كه تهران هوشــمند یك برنامه صرفا فناوري نباشد. 
تهران هوشمند برنامه شــهرداري براي حركت به سمت شهري 
هوشمندتر است. براي همين، خيلي مهم است كه پيام و برنامه 
خود را به مردم عرضه كند. زیرا حــوزه اجتماعي و فرهنگي در 

همه شهرهایي كه به سمت هوشمندسازي مي روند، حوزه قابل 
توجهي است و مردم باید با این برنامه ها همراه شده و نظرات خود 
را اعالم كنند.« او ادامه داد: »زبان هنر هم نقاد و هم در حوزه هاي 
مختلف دقيق است. براي همين، ما از هنرمندان كمك گرفتيم 
تا بتوانيم پيام هایي كه در حوزه شهرهوشمند است را هم از زاویه 
دید آنها ببينيــم و هم بتوانيم براي مردم بــه بياني دیگر عرضه 
كنيم. در همين راستا، نخستين مسابقه كارتون حوزه هوشمند 
را در ابعاد كشور برگزار كردیم و خوشبختانه خيلي استقبال شد. 
یك ماه فرصت بود و در این مدت آثــار زیادي را دریافت كردیم 
كه حدود 70اثر به مرحله نهایــي راه یافتند. 10اثر به عنوان اثر 

برتر شناخته شدند و 3اثر نخست جوایز اصلي را كسب كردند.« 
فرجود تأكيد كرد: »نگاهي كه هنرمندان عزیز در این مســابقه 
داشتند، براي خوِد من خيلي جذاب بود. نقدها و پيشنهادهاي 

هنرمندان هم براي ما خيلي خوب بود. اميدواریم كه این مسير 
را در شاخه هاي دیگر ادامه دهيم و بتوانيم از ظرفيت هاي هنري 
كشــور اســتفاده كرده و پيام هاي هنرمندان را دریافت كنيم و 

انتقال دهيم.« 
در این نمایشگاه 61اثر به نمایش گذاشته شده است. همچنين در 
كنار آن، آثاري از كارگاه حوزه خدمات تهران من نيز قرار دارد. سارا 
بوربور، رئيس مركز آمار و رصد شهري شهرداری تهران كه در افتتاح 
حضور داشت، به همشــهري گفت: »در موزه نقشه و در مجموع 
بالغ بر 800نقشه قدیمي شــهر تهران، شهرستان هاي پایتخت و 
نقشه هاي قدیمي كشور وجود دارد. موزه نقشه ظرفيت باالیي دارد 
و مي تواند نمایشگاه هاي زیادي ازجمله نمایشگاه تهران هوشمند و 

تهران من را برگزار كند. « 
نمایشگاه كاریكاتور شهرهوشمند و تهران من به مدت یك هفته دایر 
است و عالقه مندان عالوه بر بازید از نمایشگاه مي توانند از موزه نقشه 

بازدید كنند. بازدید از این نمایشگاه رایگان است.

شهردار

شهردار تهران  در گفت وگوي ویژه بخش خبري تلویزیون:
پروانه ساخت خارج از قانون صادر 

نمي شود

شــهردار تهران در برنامه ویژه خبری تلویزیــون گفت كه بعد از 
30ســال پروانه هاي ساخت وســاز مطابق طرح تفصيلي صادر 

مي شود.
به گفته پيروز حناچی اكنون پروانه هایي كه در پایتخت كشــور 
صادر مي شود، منطبق بر طرح تفصيلي اســت .او گفت: این كار 
در شرایط كرونایي و تحریم ســخت بود، اما اعتقاد داریم كه اگر 
بخواهيم شهر زیست پذیر باشــد، باید آن را ادامه دهيم. امروز تا 
جایي كه در اختيار ماست پروانه خارج از طرح تفصيلي و دستي 
صادر نمي شود. شــاید در برخي پردیس ها یا سایت هایي كه در 
كنترل ما نيســت انجام شود، ولي مراجع رســمي مطابق قانون 
عمل مي كنند. او كه در برنامه خبري شــبكه 2تلویزیون حضور 
پيدا كرده بود، گفت: در سال99 نسبت به سال گذشته 17درصد 
كاهش پروانه داشــتيم. در تهــران به طور طبيعي ســاالنه 8 تا 
9ميليون مترمربع پروانه صادر مي شــود؛ درحالي كه زماني در 

بخش مسكوني باالي 25ميليون مترمربع هم بود.
حناچي درباره فضاي ســبز شــهري گفت: مصوبــه برج باغ لغو 
شــد. االن به صاحبان باغ ها اجازه پرورش گل و ایجاد رستوران 
مي دهيم و برخــي باغ ها هم به شــكل فضــاي عمومي تثبيت 
شدند؛ با وجود اینكه در پهنه مسكوني قرار داشتند. در این دوره 
17باغ تبدیل به پارك شده كه از 3ـ 2 هكتار تا بيش از 20هكتار 

مساحت دارد.
شهردار تهران با اشــاره به اینكه در 4سال اخير 177دستگاه واگن 
مترو به نــاوگان متروي تهران افزوده شــده اســت، گفت: خرید 
630واگن مترو به صورت سي كي دي از كشور چين اكنون در دستور 
كار شهرداري تهران قرار گرفته و آخرین مراحل تصحيح قرارداد در 
دست انجام اســت. براي خرید این تعداد واگن مترو، بانك مركزي 
نيز مكاتبات الزم را با طرف چيني انجام داده است. هر واگن مترو 
تقریبا یك ميليون یورو قيمت دارد كه معموال دولت آن را بر عهده 
مي گرفت. قسمتي هم مربوط به یارانه حمل ونقل عمومي است. اگر 
اشتباه نكنم هرسال 800-700ميليارد تومان سهم دولت مي شود.

حناچي تأكيد كرد: اكنــون متروي تهران به 2هــزار واگن نياز 
مبرم دارد تا خط 6 و 7 به ســرخط فاصله 2.5دقيقه برسد. نسل 
اول واگن هاي متروي تهران بازســازي )اورهال( نشــده است؛ 
درحالي كه بعد از طي كردن یك ميليون كيلومتر مســافت باید 
بازسازي شوند. البته امسال براي بازسازي 400واگن با برنامه و 
بودجه توافق كرده ایم. حناچي با مقایسه هزینه ساخت مترو ادامه 
داد: سال89 یك كيلومتر مترو 51ميليارد تومان تمام مي شد، اما 
االن به هزار ميليارد رسيده است. با این وجود در حال كار هستيم 
و قسمت هایي از خطوط 3 و 4 در حال حفاري و ساخت هستند. 
از همه مهم تر پاركينگ  قطار هاست كه در 3نقطه در حال ساخت 
است. ایستگاه هایي هم در حال افتتاح هستند كه هر ایستگاه 30 

تا 50هزار نفر به مسافران مترو اضافه مي كنند.
حناچي به ضرورت نوسازي ناوگان تاكســيراني تهران نيز اشاره 
كرد و گفت: بازسازي 5هزار تاكســي در تهران در دستور كار قرار 
گرفته است و هفته گذشته 1250تاكسي نو وارد ناوگان تاكسيراني 
تهران شد. اگر بخشي از تاكسي هاي تهران تبدیل به احسن شود، 
كار بزرگي انجام شــده اســت، ولي افزایش قيمت خودرو در آن 
وقفه ایجاد كرده اســت. حناچي درباره ضرورت نوسازي ناوگان 
اتوبوسراني تهران نيز گفت: در 4سال اخير 250اتوبوس در تهران 
پس از نوسازي به چرخه اتوبوسراني برگشته و بازسازي یك هزار 

دستگاه دیگر در دستور كار شركت واحد قرار گرفته است.
وي با بيان اینكه 60درصد اتوبوسراني تهران به بخش خصوصي و 
تعاوني ها اختصاص دارد، ادامه داد: آخرین بار اتوبوس هاي بخش 
خصوصي تهران به قيمت 18ميليون تومان خریداري شده است، 
اما اكنون قيمت یك اتوبوس 3ميلياردو300ميليون تومان است و 
این كار را براي ما سخت كرده است؛ زیرا عمر مفيد این اتوبوس ها 

بنا به تعریف دولت تمام  شده است.
او افزود: هم اكنون ناوگان اتوبوسراني تهران به 5هزارو600دستگاه 
رسيده اســت و ما در پایتخت اكنون 9هزار اتوبوس كم داریم و 
آخرین آنها در سال92 به كار گرفته شد. االن طبق قراردادي كه 
با ایران خودرو بستيم 200اتوبوس وارد ناوگان شده و خط توليد 
ایران خودرو دیزل دوباره فعال شده است و 50دستگاه دیگر هم 
وارد مي شود. قبال دولت 80درصد پول این اتوبوس ها را مي داد، 
ولي االن از محل منابع خودمان آنها را مي خریم. حناچي با بيان 
اینكه تقویت حمل ونقل عمومي با ارز وابستگي مستقيمي دارد، 
افزود: درحالي كه در سال89 بودجه شهرداري تهران 7.5ميليارد 
دالر بود االن، معادل ارزي آن 1.5ميليارد دالر اســت و وسایل 
حمل ونقل عمومي حتي اگر در داخل توليد شود به مواداوليه نياز 
دارد كه از خارج وارد مي شود. شهرداري به تنهایي از عهده تامين 

ناوگان حمل ونقل عمومي برنمي آید.
شــهردار تهران درباره حضور در جلســه هيأت دولت نيز گفت: 
شهردار تهران عضو كابينه نيست، اما اگر دعوت شود، مي تواند در 
جلسه هيأت دولت حضور یابد و این در هماهنگي هاي امور شهر 
تهران بسيار مفيد است. مطالبات ما از دولت یكي در زمينه مصرف 
سوخت است كه در زمينه صرفه جویي در مصرف سوخت، وزارت 
نفت عهده دار آن است و در شــرایط كرونایي سهم پرداختي به 
شهرداري 50درصد افزایش پيدا كرده است و بخشي هم مربوط 
به تعهدات دولت در زمينه واگن متروست. حناچي درباره سرانه 
فضاي ســبز تهران گفت: اكنون ســرانه فضاي سبز در محدوده 
قانوني تهــران 12 تا 13مترمربع به ازاي هر نفر در شــهر تهران 
است و اگر پهنه هاي شمالي و اطراف تهران را حساب كنيم، سرانه 
فضاي سبز ما در تهران به 16مترمربع به ازاي هر ساكن مي رسد. 
اگر ما بتوانيم وسعت فضاي ســبز را در محدوده قانوني تهران به 
ازاي هر نفر به 19 تا 20مترمربع كه اكســيژن هــم توليد كند، 

افزایش دهيم، قابل قبول خواهد بود.

شهرهوشمندازديدكاريكاتوريستها
نمایشگاه كاریكاتور »شهر هوشمند و تهران من« در موزه نقشه افتتاح شد 

از اعالم رسمي شــيوع كرونا در كشور یك سال 
گذشت؛ یك ســالي كه براي خيلي ها به اندازه گزارش

یك قرن طول كشيد. نمودار آمارهاي مبتالیان به 
كووید-19 دســت كم براي 3بار صعودي شد و این ویروس، 
جان بيش از 59هزار نفر را طي یك ســال گرفت. در این بين، 
وضعيت تهران به خاطر تعداد باالي جمعيت و حجم انبوهي از 
مسافراني كه روزانه به پایتخت مي آیند، بسيار خاص تر بود و 
نيازمند مدیریت ویژه. با وجود چالش های بسيار اما پایتخت 
كشور تاب آورد و برخالف تصور خيلي ها، آمارهاي كالنشهري 

به وسعت تهران، وحشتناك نشد.
به گزارش همشهري، بخش زیادي از این تاب آوري تهران به 
تالش ها و اقدامات مدیریت شــهري برمي گردد كه از همان 
روز اول و با دســتور مستقيم شهردار شــروع شد و تاكنون 
ادامه داشته اســت. آمار مرگ ومير ناشــي از كروناي تهران، 
حتي طي ماه هایي از امســال به زیر 40نفــر در هر روز هم 
رســيد. با این حال، شــلوغي و ازدحام در شــهر و چموشي 
كرونا دست در دســت هم دادند كه خيلي ها گرفتار شوند و 
خانواده هایي داغدار عزیز از دست رفته شان.  كرونا آنقدر در 
شهر جوالن داد تا ضربه هاي سختي به بخش هاي مختلف 
خدمات رساني شهر نيز وارد شود؛ به گونه اي كه ماهانه بين 
70 تا 100ميليارد تومان خســارت مالي تنها بر پيكر مترو 
نشست، تعدادي از رانندگان اتوبوس و تاكسي، كادر درمان 
مراكز سالمت شهرداری و یك پاكبان جان شان را از دست 
دادند و تامين تجهيــزات و مصالح براي بخش هاي عمراني 
و فني بسيار دشوار شد. اما در این یك سال، خدمت رساني 

از سوی مدیریت شهری لحظه اي متوقف نشد و اگر سال ها 
پيش تر، دولت هاي مختلف، نياز شهر را بهتر درك مي كردند، 
شهروندان در ساعات پيك، اینقدر فشرده به هم از حمل ونقل 
عمومي استفاده نمي كردند. به هرترتيب، همانطور كه پيروز 
حناچي، شهردار تهران در سالگرد شيوع كرونا اعالم كرده، 
نه فقط در ایران، بلكه در دنيا هم بعد از كادر درمان، كساني 
كه در زمينه خدمات شهري فعاليت مي كنند، مانند نظافت 
و ضدعفوني كردن فضاي عمومي و آرامســتان ها بيشتر در 
معرض بيماري قرار دارند. حناچي از نيروهاي شــهرداري 
به عنوان نيروهاي خط مقدم مبارزه با كرونا یاد كرد و گفت: 
»در مقياس محله ها هيچ دستگاهي به اندازه شهرداري نه 
اطالعات داشت و نه ورود كرد. در روزهاي اوليه كه ماسك 
در اختيار مردم نبود، تقریبا تمام فضاهاي ما مختص توليد 
ماسك و گان و لوازم ضدعفوني شده بود. با كمك هاي مردم 
و ارگان  ها ماسك توليد و توزیع كردیم. براي نخستين بار یك 
بانك اطالعاتي جامعي تهيه كردیم تا این لوازم در محله ها 
به درستي توزیع شود. به عنوان نمونه یك بار با همراهي سپاه 

تهران 100هزار بسته كمك معيشتي توزیع شد.«
در یك ســالي كه با كرونا گذشــت، درآمدهاي شــهرداري  
تهران و دیگر شهرداري هاي كشور به شــدت كاهش یافته و 
هزینه هاي شان چندبرابر شد و خسارت هاي بسياری را متحمل 
شده اند. اینكه خسارت هاي وارده به بخش هاي شهري تهران 
طي یك سال گذشته به طور دقيق چقدر بوده، معلوم نيست، اما 
مي توان به تفكيك حوزه هاي گوناگون آمارهایي را به صورت 

تقریبي مشخص كرد.

گزارشي از خدمات شهرداري تهران در یك سالگي شيوع كرونا

  جان هايي كه رفتند تا شهر زنده بماند

خدمات ميادين 
ميوه و تره بار

   كاهــش فاصله توليد 
تا مصرف بــراي عرضه 
محصــوالت بــا قيمت 

پايين تر از بازار
    فعاليــت بي وقفــه با 
كمترين مرخصي 7هزار 

كارمند و كارگر
   راه انــدازي مياديــن 
ميوه و تره بار جديد در 
محالت و رساندن تعداد 

ميادين به 104بازار
   آماده ســازي ميادين 

ميوه براي نوروز1400
    عرضــه محصــوالت 
بهداشتي با قيمت دولتي 

يا همراه با تخفيف ويژه
    ايجاد پلتفرم خدمات 
فــروش  و  ســفارش 
غيرحضــوری در چنــد 

نقطه شهر

خدمات بهشت زهرا

   تغســيل متوفيــان كرونايــي بــا 
پروتكل هاي بهداشتي استاندارد

   دفن متوفيــان كرونايي بــا رعايت 
پروتكل هــاي بهداشــتي در قطعــه 

درخواستي خانواده
   دفن بيش از 23هزار متوفي كرونايي 

در بهشت زهرا
   افزايش دوبرابري متوفيان در اغلب 

روزها نسبت به گذشته
   گندزدايي و ضد عفوني چند مرحله اي 

تمامي مكان هاي مراجعه مردم در روز

خدمات سازمان مديريت 
پسماند تهران

   جمــع آوري و دفع پســماندهاي 
بيمارســتاني عالوه بر پســماندهاي 

عادي
   آغــاز طــرح كاپ بــراي كاهــش 

پسماندهاي توليد شده درشهر
   كنترل بهداشــت و وضعيت سالمتي 

پاكبان ها
   جمــع آوري روزانه 100تــن زباله 

بيمارستاني
   بهره گيــري از 1۵هــزار نيــروي 

خدماتي
   به كارگيــري 40 دســتگاه خودروي 
هوشمند و جديد حمل زباله بيمارستاني
   مصــرف روزانه 1۵هــزار ليتر مايع 

ضدعفوني كننده
   كلنگ زني نخستين ايستگاه پردازش 

  )MRF( تميز پسماند

خدمات و خسارات
 تاكسيراني

   تعــداد راننده هــای 
فوت شده مبتال به كرونا:  

1۵2 نفر
    تعداد راننده های مبتال  
شده به كرونا: 1382 نفر

    كاهــش 60 درصــد 
درآمد رانندگان تاكسي 

در دوران كرونا
    ثبــت نــام 30هزار 
تاكسيران برای دريافت 

وام 6ميليونی
    ارائه كاور جداكننده 

بين راننده و مسافر
    توزيع ماســک رايگان 
و  تاكســيرانان  بــرای 

خانواده هايشان

خدمات اجتماعی 
شهرداری تهران

خدمات  و خسارات  اتوبوسراني
   تعداد راننده هاي فوت شده مبتال به كرونا: 

11نفر
   ميانگين تعداد مسافران اتوبوسراني پيش 

از كرونا: يک ميليون و 800هزار نفر
   ميانگين تعداد مسافران اتوبوسراني در 

دوران كرونا: 6۵0هزار نفر
   كاهش درآمدهاي اتوبوسراني به نصف

   عدم برخورداري از حمايت هاي دولتي در 
زمينه تامين ناوگان و يارانه بليت

   واريز هزينه اقالم بهداشتي به حساب همه 
پرسنل

   ضدعفوني اتوبوس ها ابتدا و انتهاي خطوط 
پيش از مسافرگيري

   افزوده شــدن 210دســتگاه اتوبوس و 
ميني بوس جديد به خطوط

بازوی نظارتی برای توسعه شهر
هم اكنون در ایران 125هزارو992 نفر  ادامه از 

عضو شوراهاي اســالمي هستند كه صفحه اول
بي تردید فعاليت آنها بر چارچوب درســت تعيين شــده 
 مي تواند به توسعه پایدار شهرها و آباداني روستاها منجر 
شود. حال گاهي اخباري منتشر مي شود كه بزرگ نمایی 
آن هدفی جز تضعيف این نهاد مردمي نخواهد داشــت. 
به طور نمونه دستگيري 70نفر از اعضاي شوراها به دالیل 
متعدد و مختلف، كل جامعه بزرگ شــوراها را زیر سؤال 
نمي برد. تعميم دادن سهم 0.05درصدي این تعداد تخلف 
به فعاليت بيش از 125هزار عضو دیگر نه تنها صحيح نيست 
بلكه هدف از طرح چنين مسائلي پرسش بزرگي به شمار 
مي رود. ناگفته نماند كه دســتگيري همين تعداد اندك 
نسبت به كل تعداد شورایي ها، دالیل گوناگوني دارد. به طور 
مثال، برخي از افراد به خاطر مسائل شخصي و اختالف هاي 
حقوقي غيرمرتبط با مدیریت شهري، دستگير شده اند و 
اصال موضوع فســاد آنها در حوزه فعاليت شورایي مطرح 
نبوده اســت. نكته دیگر آنكه طبق آمارهاي دستگاه هاي 
قضایي و سامانه هاي حسابرســي كشور، فساد رخ داده در 
ســطوح و رده هاي متفاوت مدیریت شهري به خصوص 
شوراهاي شهر نسبت به فساد برخي دیگر از سازمان ها و 

نهادها، بسيار پایين تر است.
با وجود این، باید ارتباط و همكاري شوراهاي اسالمي با 
دستگاه هاي نظارتي و قضایي براي مقابله جدي با فساد 
و تخلف افزایش یابد. از ســوي دیگر، یكي از مهم ترین 
نيازهاي حوزه فعاليتي شوراهاي اسالمي شهر و روستا، 
اصالح قانون انتخابات این حوزه است كه باید با جدیت 
دنبال شود. نظرات شوراي عالي استان ها نيز در این باره 
توسط مجلس اخذ شده كه اميدواریم در راستاي بهبود 
عملكردي شوراها مؤثر باشد. بخش قابل توجهي از منابع 
روستاها و شهرها در اختيار شــوراهاي اسالمي شهر و 
روستا و دهيار و شهرداري است كه از طریق این شوراها 
انتخاب مي شوند، كه با توجه به این امر، باید افرادي كه 

وارد مي شوند از ابعاد مختلف گزینش شوند.
براي آنكه در كشور با فساد مبارزه كنيم، یكي از راهكارهاي 
آن تعامل و همكاري با دســتگاه قضایي اســت. ما حدود 
126هزار عضو شــورا در كشــور داریم كه اینها به عنوان 
بازوي نظارتي مي توانند بســياري از مشكالت و تخلفات 
را شناســایي كرده و آنها را پيگيري كنند. از سوي دیگر، 
دادستان ها مدعي العموم هســتند و حفظ حقوق عامه از 
وظایف آنهاست. شاید در یك شهري دادستان از وقوع یك 

تخلف بي خبر باشد اما عضو شورا از آن موضوع با خبر باشد.
به هر ترتيب، هر از گاهي صحبت هایي درباره دستگيري 
عده قليلي از جامعه شورایي مي شود، درصورتي كه جامعه 
126هزار نفري شوراها افراد پاكدست زیاد و فراواني بين 
خود دارد و قاطبه اعضا پاكدست هستند. تاكنون مواردي 
را داشته ایم كه عضو شورایي دستگير شده و پس از مدتي 
بدون اثبات جرم آزاد شده است. اما این آبروي از دست 
رفته عضو شورا را چه كسي باز مي  گرداند؟ تخلف یك عضو 
شورا به معناي وجود فساد ساختاري در شوراها نيست، 
بنابراین اگر ارتباطات شوراها و دادستان ها بيشتر شود و 
همفكري داشته باشند، بسياري از این مشكالت برطرف 

مي شود.
نكته مهم این اســت كه تخلفات صورت گرفته در حوزه 
اعضاي شوراي شهر چندان زیاد نيست؛ البته كه قانون 
باید با تمام متخلفان برخورد كند. مــا نيز براي كاهش 
فساد در این عرصه، در راستاي پيشــگيري از تخلفات، 
سامانه ثبت شكایات و تخلفات را راه اندازي كرده ایم تا هر 
یك از شــهروندان اگر تخلفي را مي بينند در آن گزارش 
دهند. با این حساب هر یك از شهروندان باید درصورت 
بر خورد با تخلف در حوزه شــهر و روستا آن را در سامانه 
شوراي عالي استان ها اطالع رساني كنند تا ما با استفاده از 
سازوكارهاي قانوني براي مقابله با آنها وارد عمل شویم و 

جلوي تخلفات را بگيریم.

یادداشت

خدماتخسارت ها و كمبودها

   به كارگيري 140قطار با تمام ظرفيت در تمامي خطوط فعال
   كاهش 30ثانيه اي تا يك دقيقه اي سرويس دهي قطارها در 2خط

   توزيع ماسك با قيمت دولتي در همه ايستگاه ها
   تست رايگان كرونا در 3ايستگاه كرج، شوش و نعمت آباد

AC به كارگيري سيستم هاي دمنده تهويه در قطارهاي نوع   
   به كارگيري فن هاي خروجي هوا در ابتدا و انتهاي واگن ها

   ضدعفوني قطارهاي مترو با الكل و ...
   افتتاح دو ايستگاه و تالش براي افتتاح 10 ايستگاه جديد ديگر

   خسارت در 365روز: حدود 900ميليارد تومان
   ميانگين تعداد مسافر روزانه پيش از كرونا: 2ميليون نفر
   ميانگين تعداد مسافر روزانه در زمان كرونا: 650هزار نفر
   ميزان كاهش فروش بليت در 365روز: 800ميليارد تومان

   ميزان تحقق نيافتن بودجه طي يك سال: 70درصد
   ميزان رشد هزينه هاي اجرايي: 3برابر 

   ميزان كاهش اوراق مشاركت سال 98: 500ميليارد تومان
   بدهي دولت به شهرداري در حوزه مترو مربوط به سال 98: 491ميليارد تومان

  توجه ويژه به كودكان كار
  تست كرونا از كودكان بی سرپرست

  24ساعته شدن گرمخانه ها 
  راه اندازی گرمخانه های سيار در ۵نقطه

  توزيــع غــذای گــرم در بيــن افراد 
بی سرپناه با كمک خيرين

  توزيــع 2نوبــت كارت حمايتــی ميان 
دستفروشان با كمک بنياد مستضعفان

مترو
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   خروج 583ميليارد تومان نقدينگي سهامداران حقيقي
ديروز و در جريان پنجمين روز از اجراي دامنه نوسان نامتقارن در بورس بار ديگر شاخص كل 
بورس تهران با نزول مواجه شد و 583ميليارد تومان نقدينگي سهامداران حقيقي از بازار سهام 
خارج شد. معامالت بورس ديروز در حالي به پايان رســيد كه از ابتداي هفته مقررات جديد 
دامنه نوسان به اجرا گذاشته شــد اما اين مقررات جديد فقط در روز هاي شنبه و يكشنبه به 
رشد شاخص بورس منجر شد و بعد از آن شاخص كل در كل هفته نزول كرد به طوري كه از روز 
يكشنبه تاكنون 2هزارو738ميليارد تومان نقدينگي سهامداران حقيقي از بازار سهام خارج 
شده است. در جريان دادوستد هاي ديروز هم شاخص كل بورس تهران دوباره 7500واحد افت 
كرد و 538ميليارد تومان نقدينگي از بازار سهام خارج شد. با اين حال ديروز ارزش معامالت 
خرد بازار سهام با 8.5درصد رشد به 6هزار و 656ميليارد تومان رسيد. شاخص كل هم وزن هم با 
صعود مواجه شد. اين دو رويداد در كنار افزايش ارزش روزانه معامالت اميدواري ها را براي رشد 

بازار سهام تحت تأثير عوامل اقتصادي از ابتداي هفته بعد بيشتر كرد.

   زنگ خطر توسعه
سازمان بهداشت جهاني سرانه مطلوب 
مصرف شير در جهان را 150كيلوگرم در 
سال اعالم كرده است. براي محاسبه اين 
شاخص، ســاير اقالم لبني نظير ماست، 
پنير، كره و... نيز با ضرايبي به شير تبديل 
مي شود و نشان مي دهد كه يك فرد بايد 
ساالنه معادل چند كيلوگرم شير از انواع 
اقالم لبني استفاده كند. اين شاخص در 
ايران به 80كيلوگرم مي رسد، اما در اروپاي 
غربي اين شاخص به 300كيلوگرم مي رسد 
و در آمريكا نيز 250كيلوگرم اســت. به 
گزارش همشهري، ميزان مصرف شير و 
فرآورده هاي لبني در هر جامعه، يكي از 
مهم ترين شاخص هاي توسعه فرهنگي و 
اجتماعي به شمار مي آيد و همين مسئله 
باعث شده در سند چشم انداز1404 نيز 
به بهبود سرانه مصرف شير توجه شود. 
ســخنگوي انجمن صنايع فرآورده هاي 
لبني ايران نيز با اشــاره به ارتباط سرانه 
مصرف شير و ميزان توسعه يافتگي جوامع، 
مي گويد: اين مســئله باعث شده سرانه 
مصرف شير در كشــورهاي پيشرفته تا 
دوبرابر ميانگين جهاني افزايش پيدا كند، 
اما در آن ســوي ماجرا، كشورهايي كه 
سرانه مصرف پايين تري دارند در حوزه 
سرانه هزينه درمان با آمار باالتري مواجه 
هستند و خانوارها بايد سهم قابل توجهي 
از درآمد خود را صــرف تبعاتي كنند كه 
درصورت نهادينه شدن فرهنگ مصرف 
شير و لبنيات احتماال وجود نخواهد داشت 
يا با شدت پايين تري بروز مي كرد. بني طبا، 
كاهش سرانه مصرف شير را به منزله زنگ 
خطر در ميزان توسعه يافتگي كشور اعالم 
مي كند و مي افزايد: براي رفع اين خطر، 
بايد به جاي تبديل شير به شيرخشك و 
صادرات آن، حمايت هايي براي دهك هاي 
محروم جامعه درنظر گرفته شود كه سرانه 
مصرف شير و لبنيات آنها را افزايش دهد. 
از سوي ديگر بايد فرهنگسازي به حدي 
تقويت شود كه خانوارهاي فاقد مشكل 
درآمدي نيز با شير و لبنيات آشتي كنند؛ 
چراكه پايين بودن ســرانه مصرف شير 
فقط مربوط به توان خريد نيست و نگرش 

فرهنگي به آن نيز بسيار مؤثر است.

نقد خبر

بازار طال

كميته نظارت يا ستاد تخصيص؟

جدايي سكه از دالر

خبرهــاي تأييد نشــده 
اما نزديك بــه واقعيت از 
اوج گيري صــادرات نفت 
ايران حكايت دارد. يافته هاي همشــهري 
نشــان مي دهد ايران در هفته هاي اخير 
روزانه تا 1.5ميليون بشكه نفت هم صادر 
كرده است؛ رقمي بي ســابقه در سال99. 
به نظر مي رسد ترس خريداران نفت ايران 
با روي كار آمدن دولت جديد آمريكا كمتر 
شده و مذاكرات براي خريد نفت از ايران 

داغ تر شده است.
به گــزارش همشــهري، افزايــش بهاي 
جهاني نفت و پيش بيني رشد تقاضا پس از 
فروكش كردن شيوع كرونا در سال جاري 
ميالدي از يك ســو و افزايش اميدواري ها 
به مذاكرات احتمالي بر سر برجام و شايد 
چالش هاي ديگر در حوزه سياست خارجي 
ايران از ســوي ديگر، فرصتي تاريخي را 
پيش روي سياســتمداران قرار داده تا با 
نگاه ملي و معطوف به آينده به مانع برداري 
از مســير صادرات و افزايــش توليد نفت 
ايــران روي آورند. حضور مؤثــر و مقتدر 
در بازار طالي ســياه، دست كم در 4سال 
باقيمانده، البته نيازمند اراده اي ملي براي 
بن بست شكني در ســرمايه گذاري روي 
ميدان هاي نفت و گاز، به ويژه ميدان هاي 
مشــترك با همســايگان، ديپلماســي 
چندجانبــه بــراي بازپس گيري ســهم 
ايــران در گفت وگو يا چانه زنــي با ديگر 
كشــورها، افزايش پايدار ســهم ايران از 
بــازار فرآورده هاي نفتي، امكان ســنجي 
مسير بازگشت دالرهاي نفتي و امنيت در 

نقل و انتقال نفت و پول نفت است.

نگاه ملي به جاي انگيزه سياسي
همشــهري پيــش از اين در گزارشــي 
از تقاضاي وزيــر نفت بــراي اختصاص 
بودجــه اي 600ميليــون دالري با هدف 
افزايش سطح توليد نفت ايران خبر داده 
بود. چندي قبل در جريان رســيدگي به 
اليحه بودجه1400، الياس نادران، رئيس 
كميســيون تلفيق بودجه مجلس فاش 
كرد: بيــژن زنگنه، وزير نفت در جلســه 
كميســيون تلفيق بودجه اعالم كرده اگر 
شرايط سياسي را به گونه اي فراهم كنيد 
كه خارجي ها به ما اجــازه صادرات دهند 
و البته 600ميليون دالر هم ســرمايه در 
اختيــارم بگذاريد، پــس از 3 ماه ظرفيت 
صادرات را به 2.3ميليون خواهم رســاند. 
به گفته اين نماينــده مجلس، مانع اصلي 
اما احتمال افزايش صادرات نفت ايران و 
اســتفاده دولت فعلي از آن به عنوان اهرم 
سياسي است؛ زيرا به گفته نادران در اين 
صورت دولت تالش مي كند تا سازش در 
روابط خارجي صورت گيرد و مجلس هم 

اين رويه را تحمل نمي كند.
ايــن اظهارنظر نشــان مي دهــد يكي از 
موانع جــدي بر ســر افزايــش توليد و 
صادرات نفت ايران به نگاه هاي سياســي 
و بهره برداري هاي جناحي گره خورده؛ تا 
جايي كه بيژن زنگنه در 7بهمن امســال 
درســت يك ماه مانده به اجــراي قانون 
مصوب مجلس در ارتباط با توقف اجراي 
اقدامات داوطلبانــه، در چارچوب توافق 
هســته اي، اعالم مي كنــد: درنظر داريم 
تا توليد نفت ايــران بــه 6.5 و بعد از آن 
8ميليون بشــكه در روز برسد، اما  عده اي 

در داخل كشــور اجازه نمي دهند توليد 
نفت ايــران به باالي 4ميليون بشــكه در 
روز برسد؛ آنها در اين راه حتي به مجلس 
رفته اند و به ســاير نهاد ها هــم مراجعه 

كرده اند و موفق هم بوده اند.
توليد فعلي و صــادرات حداقل 2ميليون 
بشكه نفت در روز هرچند مي تواند بخشي 
از نياز بودجه اي و ارزي كشور را تامين كند، 
اما نه باعث انباشت ثروت ملي در صندوق 
توسعه ملي مي شود و نه به موتوري براي به 
حركت در آوردن دوباره اقتصاد گرفتار ركود 
ايران تبديل مي شود و صدالبته نه قدرت 
سياســي ايران در معامــالت بين المللي 
را تقويت خواهد كرد. ايران سال هاســت 
رؤياي افزايش توليد نفت تا مرز 5ميليون 
بشــكه در روز را در ســر مي پروراند و در 
غياب سرمايه گذاري خارجي، سهم نفت 
و گاز ايران در ميدان هاي مشترك نصيب 
همسايگان مي شــود و جايگاه ايران را در 
بازارهاي بين المللي هم همان همسايگان 
تصاحب مي كنند. جدي ترين رقيب نفتي 
ايران، كه پس از سقوط دولت صدام حسين 
و افزايش خيره كننده سرمايه گذاري هاي 
خارجي توانســته هم بيش از ايران نفت 
توليد و صادركند، عراق است. ايران و عراق 
تصميم دارند تا در آينده ســرمايه گذاري 
زيادي روي ميدان هاي نفت و گاز مشترك 
انجام دهند و بازگشت به برجام و برداشتن 
مانع سرمايه گذاري در صنعت باالدستي 
نفت و گاز مشترك، يكي از اهداف جدي 

پيش روي دولت است.

اليه برداري از تحريم هاي نفتي
مانع دوم درصورت شــكل گيري اراده اي 
در داخل كشــور براي باالبردن ظرفيت 
توليد و صادرات نفت، چگونگي پايان دادن 
به تحريم هاي نفتي اســت كه اين روزها 
تالش هاي ديپلماتيك براي رسيدن ايران 
و آمريكا براي بازگشــت به برجام نشان 
مي دهد ممكن است اين تحريم ها به صورت 
اليه به اليه برداشته شــود و شايد در گام 

نخست معافيت  هاي محدود جايگزين رفع 
تمام تحريم ها شود كه در اين صورت ايران 
مي تواند بخشي از نفت توليدي خود را به 
كشورهاي داراي مجوز بفروشد. براي ايران 
اما اين كفايت نمي كند و ديگر نمي خواهد 
خود را در بيم و اميد تمديد شدن يا نشدن 
مجوزهاي معافيت آمريــكا نگه دارد و به 
صراحت پيام داده كه بايــد در عمل اين 
تحريم ها برداشته شود كه از آن به عنوان 

»حرف قطعي« ياد مي شود.
مانع ديگر حتي به فرض برداشــته شدن 
تحريم هاي نفتي اين است كه ايران چگونه 
مي تواند نفت خود را در غيــاب الزاماتي 
چون بيمه نفتكش هــا و تحركات ايذايي 
دولت آمريكا در برابــر تردد نفتكش هاي 
صادركننده نفت به صورت پايدار به دست 
مشتريان برساند. از اين جهت صرف دادن 
مجوز محدود يا برداشته شدن تحريم هاي 
نفتي كفايت نمي كند و مذاكرات احتمالي 
بر سر مانع برداري در مسير انتقال و بيمه 

نفتكش ها خواهد بود.

گفت وگو با رقباي ايران
بازگشــت نفت ايران به بازارهاي جهاني 
البتــه با مانــع ديگري هم مواجه اســت 
و در سال هاي غيبت طالي ســياه ايران 
در بازارهــاي نفت دنيا، بيشــترين نفع را 
روســيه، عربســتان، حتي آمريكا و البته 
برخي كشورهاي ديگر برده اند و اكنون وقت 
گفت وگو و ايســتادن بر حق ايران جهت 
بازپس گيري سهم از دســت رفته است. 
خريداران نفت ايران آماده خريد بيشــتر 
هستند و ايران هم از محدوديت هاي تعيين 
شده در توافق اوپك پالس، مستنثاست، اما 
در عالم رقابت به گفته وزير نفت همه دنبال 
منافع ملي خود هســتند. فرقي نمي كند 
افزايش صادرات نفت ايران سهم روسيه، 
عربســتان يا حتي آمريكا و ديگران را كم 
كند، مهم گام بلند براي حضــور پايدار و 
افزايش ســهم نفت كشــور در معامالت 

جهاني است.

مانع برداري از مسير صادرات نفت 
يافته هاي همشهري نشان مي دهد، ايران در هفته هاي اخير روزانه تا 1.5ميليون بشكه نفت صادر كرده است

همشهري گام هاي ضروري براي بازگشت ايران به بازار جهاني را تحليل مي كند

به دنبال شكست سياست دامنه نوســان نامتقارن، سازمان بورس 
ديروز مصوبه افزايــش ضريب اعتباري مشــتريان كارگزاري ها به 
60درصد را ابالغ كرد تا از اين طريق با تقويت طرف تقاضا مســير 

ديگري را براي جلوگيري از روند نزولي شاخص بورس امتحان كند.
به گزارش همشــهري، از زمان آغاز نزول بورس در 20مرداد ماه نشست هاي زيادي 
برگزار شده و تصميم هاي مختلفي گرفته شده است. خروجي اين نشست ها تزريق 
نقدينگي به بازار سرمايه و اجراي مقرراتي بوده كه هيچ  يك نتوانسته اند مانع از نزول 
بازار سهام شود. در تازه ترين تصميم از روز شنبه هفته جاري با اجراي دامنه نوسان 
نامتقارن ســقف نزول قيمت سهام شــركت هاي بورس به 2درصد محدود شد. در 
مقابل اما ميزان رشد قيمت سهام شركت هاي بورس تا 6درصد مجاز درنظر گرفته 
شد. اما اين سياست هم نتوانست مانع از نزول بازار ســهام شود. روند نزولي بورس 
همچنان ادامه دارد به طوري كه ديروز و در جريان پنجمين روز از اجراي دامنه نوسان 
نامتقارن شاخص بورس دوباره با نزول مواجه شد. روند خروج پول از بازار سهام كه از 
روز يكشنبه آغاز شده همچنان ادامه يافت. حاال اما قرار است سياست افزايش سقف 
اعتباري كارگزاران به مشتريان اجرا شود تا با اين كار حجم تقاضا در بورس افزايش 
يابد. سازمان بورس به دنبال آن است تا از اين طريق، طرف تقاضا را در بورس تقويت 

و در برابر نزول بيشتر شاخص بورس سد محكمي ايجاد كند.

افزايش سقف اعتبار تا 60درصد
سازمان بورس اعالم كرده؛ ضريب تعديل سهام در حساب تضمين معامالت اعتباري 
براي بورس تهران و فرابورس 60درصد در نظر گرفته شــده اســت. اين مصوبه از 
ديروز قابليت اجرا پيدا كرد. ضريب تعديل ســهام در محاســبه تضمين اعتباري 
مشتريان اصطالحي است كه براي ميزان اختصاص اعتبار خريد سهام به مشتريان 
كارگزاري هاي بورس اطالق مي شود به اين معنا كه مشخص مي كند ميزان اعتباري 

كه كارگزاران مي توانند به مشتريانشان بدهند چقدر است.
اطالعاتي وجود ندارد كه نشان دهد چه تعداد از مشــتريان بازار سرمايه به صورت 
اعتباري خريد مي كنند اما برخــي گمانه زني ها حاكي از آن اســت كه 80درصد 
از ســهامداران از خدمات اعتباري كارگزاران اســتفاده مي كنند با اين حال ميزان 
اعتباري كه شركت هاي كارگزاري به مشتريان مي دهد سقف دارد و اين سقف جديد 
را سازمان بورس تعيين و ابالغ مي كند. طبق قاعده شركت هاي كارگزاري تا 10درصد 

حقوق صاحبان سهام خود مي توانند به مشتريان حقيقي خود اعتبار بدهند.

سابقه تغيير سقف اعتبار
 ابتداي امسال به دليل رشد شديد تقاضا براي خريد ســهام و به دليل آنكه سازمان 
بورس در تالش بود از رشد شديد شــاخص ها جلوگيري كند اين ميزان را در چند 
مرحله از 60 به 10درصد كاهش داد كه اتفاقا با اعتراض سهامداران مواجه شد اما بعد 
از آن با آغاز دوره نزول بازار سهام از 20مرداد ضريب اعتباري سهام دوباره روندي رو 
به رشد را دنبال كرده است به طوري كه در شهريورماه ميزان اعتباري كه كارگزاران 
به مشتريان مي دهد ابتدا به 35درصد و چند ماه پيش در نهايت به 50درصد افزايش 
يافت. حاال در تازه ترين تصميم قرار شــده ســقف اعتباركارگزاران به مشتريان تا 
60درصد افزايش يابد يعني شــركت هاي كارگزاري مي توانند تا 60درصد از سبد 

سهام هر مشتري به او اعتبار بدهند.
اين اقدام سازمان بورس به معني تقويت طرف تقاضاي خريد سهام از سمت افرادي 
است كه از روش خريد اعتباري براي ســرمايه گذاري در بورس استفاده مي كنند. 
اين تقويت طرف تقاضا مي تواند به افزايش سفارش هاي خريد منجر شود. اما هنوز 
مشخص نيست آيا اين اقدام قادر است از روند نزولي شاخص هاي بورس جلوگيري 

كند؟

آمارهــا از افول ســرانه مصرف 
شــير ايران در 16سال گذشته و 
تشــديد آن از حوالي سال95 به 
بعد حكايت دارد. مشخصه اصلي اين دوره زماني، 
استمرار تورم در اقتصاد ايران است كه باعث شده 
با كاهش قدرت خريد خانوارهاي ايراني ســرانه 
مصرف شــير و لبنيات نيز به عنــوان كاالهاي نه 

چندان ضروري حذف شود.
به گزارش همشــهري، آمارهاي رسمي از ميزان 
توليد شــير خام در ايران حاكي از اين اســت كه 
پس از كســر ضريب اتالف، صادرات و...، ســرانه 
مصرف شير در ايران به 80ليتر در سال مي رسد 
كه همچنان فاصله چشمگيري با ميانگين جهاني 

و حتي هدفگذاري سند چشم انداز 20ساله دارد.

تورم دشمن مصرف شير
بررسي ها نشان مي دهد رشد نرخ تورم و كاهش 
قدرت خريد خانوار، اصلي ترين عاملي اســت كه 
به كاهش ســرانه مصرف شــير و لبنيات منجر 
شده، اما بي شك موفقيت تورم در اين كار مرهون 
غفلت از فرهنگسازي براي مصرف شير در ايران 
است كه شير و لبنيات را به يك كاالي نه چندان 
ضروري در ســبد مصرفي خانــوار تبديل كرده 
و ميزان خريــد و مصرف آن با هــر تكانه تورمي 
كاهش مي يابد. اطالعات مركز آمار ايران نشــان 
مي دهد مقدار توليد شير در ايران از سال1384 
وارد روند نزولي شــده و اين روند نزولي تقريبا تا 
سال93 ادامه داشته اســت. اگرچه در اين دوره 
زماني و خصوصا حوالي ســال1387، تشــديد 
خشكسالي و سرماي شــديد به عوامل اثرگذار بر 
كاهش توليد شير تبديل شده، اما كاهش قدرت 
خريد خانوارها به واســطه رشــد تورم و افزايش 
قيمت شــير، به خصوص با اجــراي ناقص قانون 
هدفمندي يارانه ها ازجمله مســائل تأثيرگذار بر 
تغيير ميزان توليد و مصرف شــير بوده است. در 
آذر ماه1389 اجراي قانــون هدفمندي يارانه ها 

موجب افزايش قيمت نهاده هــاي توليد، قيمت 
حامل هاي انرژي در گاوداري ها و هزينه حمل ونقل 
شد و همين امر بر كاهش توليد شير در آن سال ها 
تأثير گذاشت. همزمان با حذف تدريجي يارانه شير 
مدارس و خانوار، از يك سو بخشي از سرانه مصرف 
شــير كه به دانش آموزان مربوط مي شد، حذف 
شد و از سوي ديگر با باال رفتن هزينه خريد شير، 
بخشــي از خانوارها خريد اين محصول را محدود 
يا حذف كردند. به گزارش همشــهري، بررســي 
اطالعات مركز آمار ايران حاكي از اين اســت كه 
توليد شير ايران در سال1384 معادل 7.2ميليون 
تن بوده، اما در سال87 به 6.6ميليون تن رسيده و 
در سال93 نيز از  6.3ميليون تن فراتر نرفته است، 
اما در ادامه در سال96 به ركورد 7.5ميليون تن در 
سال رسيده و روند افزايشي خود را همچنان حفظ 
كرده است؛ اگرچه اين افزايش توليد به جاي باال 
بردن سرانه مصرف، به افزايش توليد شيرخشك و 

صادرات اين محصول منجر شده است.

افزايش توليد شيرخشــك با كاهش سرانه 
مصرف

مقايســه آمارهاي مربوط به توليد شير در 2دهه 
گذشــته حاكي از اين اســت كه مصرف ساالنه 
شــير و لبنيات به ازاي هر ايراني از 95كيلوگرم 
به 80كيلوگرم رســيده و فعال سرانه مصرف شير 
در ايران 18.7درصد كمتر از اواخر دهه60 است. 
مقايسه اين ميزان با توصيه هاي سازمان بهداشت 
جهاني كه ميانگين مصرف شير توسط هر فرد را 
ساالنه 150كيلوگرم توصيه كرده، از عقب ماندگي 
47درصدي مصرف شــير در ايران حكايت دارد. 
حتي ســرانه مصــرف فعلي شــير در ايــران با 
هدفگذاري انجام شده در سند چشم انداز1404 
براي رساندن مصرف سرانه به 120كيلوگرم نيز 
نشانگر عقب ماندگي 34درصدي برنامه ريزي هاي 
انجام شده براي افزايش ســرانه مصرف شير در 
ايران اســت. البته اين آمارها در حالي اســت كه 

توليد شــير در اين بازه زماني 20ســاله رشــد 
قابل توجهي داشــته، اما اين رشد توليد به واسطه 
جذب نشــدن در بازار داخلي عمدتا با جداسازي 
كره، به شيرخشك تبديل و صادر شده؛ در نتيجه 
نياز ظاهري ايران به واردات كره را نيز مرتفع كرده 
است. سخنگوي انجمن صنايع فرآورده هاي لبني 
ايران مي گويــد: در ايران 8.6ميليون تن شــير 
توليد مي شــود كه از اين ميزان 7ميليون تن به 
كارخانه ها مي رسد كه 1.5ميليون تن از آن وارد 
صنايع توليد شيرخشــك مي شــود. محمدرضا 
بني طبا در گفت وگو با همشهري، مي افزايد: اگر 
طبق هدفگذاري سند چشــم انداز، سرانه مصرف 
شــير در ايران به 120كيلوگرم رسيده بود، كل 
شير توليدي كشور بايد جذب صنايع لبني مي شد 
تا نياز داخلي را تامين كند، اما در طول ســاليان 
گذشته به واســطه افزايش هزينه توليد و كاهش 
قدرت خريد جامعه به خصوص در دهك هاي پايين 
درآمدي، سرانه مصرف رو به افول بوده است. او با 
اشاره به اظهاراتي كه در مورد خودكفايي ايران در 
توليد كره مي شود نيز مي گويد: اگر سرانه مصرف 
شير در ايران استاندارد بود و شيرخام با جداسازي 
كره به شيرخشــك تبديل نمي شــد، ايران بايد 
همچنان كره را از واردات تامين مي كرد؛ به عبارت 
ديگر، افزايش توليد شيرخشك و خودكفايي ظاهر 
در توليد كره، اثرات همان كاهش ســرانه مصرف 

شير است.

تورم به تنهايي مقصر نيست
نگاه جامعه به مصرف شــير و لبنيات به گونه اي 
است كه در بزنگاه هاي تورمي حذف آن را از سبد 
مصرفي تســهيل مي كند. به عنوان مثال، اثراتي 
كه تورم و گراني بر مصرف شير و لبنيات داشته، 
به مراتب از تأثير آن بر اقالمي نظير نوشابه گازدار، 
چيپس و پفك كــه در ادبيات تغذيه در دســته 

كاالهاي مضر قرار مي گيرند، بيشتر بوده است. 
سخنگوي انجمن صنايع فرآورده هاي لبني ايران 
دليل اين مســئله را كم كاري در فرهنگسازي و 
حتي فرهنگسازي غلط اعالم مي كند و مي گويد: 
رسانه هاي حاكميتي نظير صداوسيما در اين حوزه 
وظايفي داشته اند كه درست اجرا نشده و حتي در 
مواردي نظير ايجاد شبهه در ميزان آفالتوكسين 
موجود در شــير پاســتوريزه دچار اطالع رساني 

غلط شدند. 
بني طبا مي افزايد: در برنامه هاي توســعه چهارم، 
پنجم و ششــم، وزارت جهادكشــاورزي موظف 
بود از محل دريافــت عــوارض از كاالهاي مضر 
نظير نوشــابه هاي گازدار و چيپس و پفك و براي 
افزايش سرانه مصرف شير و لبنيات هزينه كند كه 
هيچ وقت اين هدفگذاري محقق نشد. همچنين 
در سال گذشته مصوب شــده بود براي 8استان 
كمتربرخوردار، شــير رايگان مدارس اختصاص 
پيدا كند كه اين موضوع نيز به دليل كمبود منابع 

به درستي اجرا نشد.

آيا تدبير تازه سياستگذاران بازار سرمايه نتيجه مي دهد؟

 تقويت كفه تقاضا در بورس
از شنبه

 با ابالغ مصوبه افزايش ضريب تعديل سهام، سقف اعطاي اعتبار 
در بازارسهام به 60 درصد رسيد

نماگرهاي بازارسهام در مبادالت ديروز 
درصدتغييرمقدار تغييرمقدارنماگر

0.6-7487-1238395شاخص كل بورس-واحد
3514722711182.62ارزش معامالت- ميليارد تومان

3199.50-6130ارزش بازار- هزار ميليارد تومان
ارزش صندوق هاي 

0.23-909-402823سرمايه گذاري- ميليارد تومان

بورس

نفت

همشهري متهمان كاهش سرانه مصرف لبنيات را ردگيري مي كند
نزول سرانه مصرف شير در صعود تورم

مسير امن انتقال نفت و دالرهاي نفتي
اينكه سرمايه گذاري افزايش يابد، نفت بيشــتر توليد و صادر شود، اما مسير 
انتقال آن ناامن و مسير برگشت پول هاي آن نامطمئن نباشد، يك گزينه ناممكن 
است؛ چنانكه سرمايه گذاران خارجي دنبال راهي شفاف و مطمئن براي نقل و 
انتقال پول هايشان هستند، خريد تكنولوژي و تجهيزات نفتي هم براي افزايش 
توليد نفت، بدون اطمينان از مسير شفاف نقل و انتقال ارزي، تنها هزينه هاي 
كشور را افزايش مي دهد و از ســوي ديگر همه مسير ها براي توليد و صادرات 
نفت ايران به يك كانال مطمئن نقل و انتقال و دسترســي به ارز بستگي دارد؛ 
زيرا سرمايه گذاري ميليارد دالري در صنايع نفت وگاز ايران توسط شركت هاي 
بين المللي ديگر از كانال صرافي ها و سامانه هاي غيرمرسوم و جاري در بخش 
تجارت خارجي كشــور قابل تصور نخواهد بود. به گزارش همشهري، دولت 
حسن روحاني اميدوار است تا بلكه بتواند موانع و بهانه ها بر سر نقل و انتقال 
سالم ارز و دسترســي ايران به ارزهاي خود نزد بانك هاي خارجي را بردارد و 
 FATF تصويب لوايح مرتبط با همكاري ايران با گروه ويژه اقدام مالي موسوم به
تنها يكي از گام هاي بلندي است كه مي تواند راهگشا باشد. صنعت نفت ايران 
در انتظار تدبير ملي براي مانع برداري اســت و جهان شاهد يك اتفاق مهم در 
بازار جهاني طالي سياه است. آيا ايران سهمي در بازار آينده خواهد داشت؟ 
براي مانع برداري از مسير توليد و صادرات نفت ايران وقت تنگ است و تأخير 

جايز نيست.

ث
مك

قيمت طال در بازار آزاد تا ساعت 17:30 ديروز
قيمت )تومان(نوع دارايي
4.907.000مظنه تهران

1.132.780طالي 18عيار )گرم(
11.720.000سكه طرح جديد
11.200.000سكه طرح قديم

6.570.000نيم سكه
4.300.000ربع سكه

2.450.000سكه يك گرمي

خبر: رحيم زارع، سخنگوي كميســيون تلفيق اليحه بودجه1400 
مجلس با اشــاره به تخصيص ارز 4200توماني براي تامين كاالهاي 
اساســي و دارو در ســال آينده، گفت: كميته اي براي نظارت بر نحوه 

تخصيص اين ارز به كاالهاي اساسي تشكيل خواهد شد.
نقد: تصميم كميســيون تلفيق هرچند براي محكــم كاري صورت 
مي گيرد تا به اصطالح از انحراف دالرهاي 4200توماني جلوگيري شود، 
اما در عمل يك تصميم فاقد اثربخشي است، زيرا دست كم اعضاي آن 
همه در ســتاد هماهنگي اقتصادي دولت عضويت دارند و به گونه اي 
خودشان ستاد تخصيص ارز 4200توماني هستند، چه از وزراي صمت 
و كشاورزي كه مجوز تأييد ثبت سفارش هاي واردات را برعهده دارند و 
چه وزير اقتصاد كه خود از مسير گمرك جريان ورود و خروج كاالها را 
زيرنظر دارد. از سوي ديگر، رئيس كل بانك مركزي هم كه تامين كننده و 
تخصيص دهنده نهايي ارزهاست و رئيس سازمان برنامه و بودجه هم قرار 
است ريال آن را تامين كند. به نظر تنها كاري كه مجلس از دولت خواسته 
اين است كه اين كميته گزارشــي از تصميم هاي خود به كميسيون 

مجلس بدهند و بلكه از تورم و افزايش قيمت ها جلوگيري شود.
نظام اقتصادي ايران خود گرفتار همين كميته هاي ضد و نقيض زياد است 
و تصميم مجلس هم كمكي به حل معما نخواهد كرد و در عمل ثابت 
شده و بازهم شاهد تكرار اين تجربه خواهيم بود كه با ابزارهاي نظارتي 
عريض و طويل نمي توان رانت ارزي ناشي از تخصيص ارز 4200توماني 
را از بين برد. كاش نمايندگان مجلس قدري تامل مي كردند و به جاي 
بودجه ريزي گرفتار توهم كنترل پذير بودن اقتصاد دستوري نمي شدند. 
دست كم گزارش هاي نظارتي قبلي در سال هاي گذشته را بخوانند كه 
راز اين همه انحراف از احكام بودجه چيســت. كاش اســم اين كميته 

دست كم نظارت نبود و مي گفتند كميته تخصيص ارز 4200توماني.

بازار طال در روزي كه همه پيش بيني ها از رشد خبر مي داد، نزولي شد. به 
گزارش همشهري، روز چهارشنبه نرخ دالر در صرافي ملي، سرانجام از 
مرز 25هزار تومان گذشت، انتظار مي رفت سكه نيز با تكيه بر اين عامل 
از مرز 12ميليون تومان عبور كند، اما سكه و طال هر دو با كاهش قيمت 
مواجه شدند، حتي سكه امامي 200هزار تومان در كانال 11ميليوني 
پايين تر هم آمــد. كاهش بهاي انس را مي توان تنهــا عامل اقتصادي 
تأثيرگذار بر بازار طال دانست. با اين حال حركت طال و دالر در دو جهت 
متفاوت اتفاقي است كه كمتر شاهد آن بوده ايم. گزارش هاي دريافتي 
حاكي از آن است كه قيمت هر قطعه سكه طرح جديد روز چهارشنبه 
تا 11ميليون و950تومان هم باال رفت ولي سرانجام تا بعد از ظهر روي 
11ميليون و720تومان ثابت ماند كه نسبت به روز سه شنبه نزديك به 
200هزار تومان كاهش نشان مي دهد. فعاالن صنفي اميدوارند كاهش 
قيمت طال پاي متقاضيان  مصرفي را به طالفروشي ها باز كند و اين بازار 
بعد از ركودي يكساله دوباره رونق بگيرد. ساخت مصنوعات طالي سبك 
و با اجرت پايين، كاري است كه ســازندگان و فروشندگان طال براي 

افزايش خريد و بازگشت رونق به بازار به آن روي آورده اند.
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06
به صرف یك فنجان 

آرامش در طبیعت

برای گشت و گذارهای ایمن در روزهای 
كرونایی گزینه های بسیار خوبی در 

اطراف تهران وجود دارد

07
هنر، مرد و زن 

نمی شناسد

گفت وگو با ملیحه سعیدی، موسیقی دان، 
آهنگساز و نوازنده برجسته ای كه مبدع 

نوازندگی »قانون« به سبك ایرانی است

13
غروب 

هخامنشیان

داریوش سوم 
و امپراتوری بزرگی كه با اسكندر 

از میان رفت

09
یادگارهای  جنگ 

جهانی دوم

گفت وگو با امیر راد، كلكسیونری كه 
صاحب قدیمی ترین موتورسیكلت های 

جهان است

10
سورپرایزهای 

خوشمزه

آشپز این هفته 
3پیشنهاد برای تهیه 

شیرینی های خانگی دارد

ملی پوش اسكی و پرچمدار المپيك زمستانی 2018 
از فراز و نشیب ها و جذابیت های اسكی صحرانوردی می گوید 

با جعفر نجيبی؛ پیشكسوت مجسمه سازی كه 
به عنوان  يكی از مفاخر هنری در جشنواره تجسمی 

فجر  از او تقدير شد

هنر در كشور ما 
كم بها شده  است

12

11

محسن قصابيان درباره نقش شهيد ستاری در فيلم »منصور« می گويد

يك سال مثل ارتشی ها زندگی كردم
09

متأسفانه هنر مجسمه سازی، 
لوث شده است. مسئولین 

دنبال آثار ارزان قیمت می گردند 
و شناختی هم از هنر ندارند. 

در كشورهای دیگر، از كودكی 
بچه ها را با هنر آشنا می كنند و 
مقدماتی از هنرهای مختلف را 

به آنها می آموزند
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خواب های كرونايی در شب های بی مهتاب
يكي از ماست، جزئي از ماست. 
حتي اگر در آغوش ما نباشــد تا 
برايش تب كنيم باز با ماســت؛ 
مثل كليــه و قلــب پيوندي و 
پيوندهاي ديگر كــه اين روزها 
حالشان ترك خورده و غمگين 
اســت! كرونا آن قدر با ما پيوند 
خورده است كه به خواب هاي ما هم سرمي زند مبادا يادمان 
برود نامش كوويد-19 است؛ همان كاري كه چندشب پيش 
با خوابم كرد. خواب ديدم شب بود، زمستان بود، بيابان بود. 
من و همراهم به عروســي رفته بوديم. آخرهاي مراسم برق 
حوصله اش از پابه پا شــدن مهمانان ســر رفت و روشنايي، 
شمع شد. كورمال كورمال رفتيم پالتوهاي مان را برداشتيم 
و نپوشيده رفتيم تا مالقات ماشين و بعد خانه و بعد آويزان 
كردن پالتو كه ديدم  اي داد پالتو مشــكي زنانه نصيبم شده 
است. از ترس سرزنش همراهم كه حواست كجا بود؟ چيزي 
نگفتم، تا اينكه صبــح ماجرا را دنبال كنــم. بعد درخواب، 
خراب خواب شــدم. عميق، نمي دانم كجاي خواب بودم كه 
خودم را با پالتوي زنانــه در آينه قدي ديدم. قد رعنا، صورت 
خيالي، چشمان گيرا و جهاني با روســري چهارفصل. فكر 
كردم سوسن تســليمي در فيلم »باشو«ي بيضايي هستم، 
در آينه كه چرخيــدم ليال حاتمي بــودم محزون تر از فيلم 
»ليال«ي مهرجويي. خدايا من نامرد شــده بودم. نكند آينه 
دروغ مي گويد، اما نمي گفت. مگر نگفته اند بز اگر دروغ بگويد، 
شاخ هايش كه دروغ نمي گويد. من در آن پالتو، نامرد بودم. 
گفتم بزنم زير آواز تا مرد بودنم را صدا كنم. پس بنان خواندم. 
اما هنگامه اخوان بودم. تصميم گرفتم خودكشي كنم، چون 
نمي توانستم فريدون نباشم. فريده باشم. پس يعني اين همه 
سال پدر نبودم، مادر بودم. پس چرا من از دخترانم جوان ترم؟ 
پس چرا اين قدر پاك و زاللم، درحالي كــه خود خودم آدم 
جالبي نيســت؟! بي بغض، گريه شــدم! صدايي چون فرياد 
تكانم داد. پاشو! چي شده! چرا زار مي زني، طلبكارها دنبالت 
كرده اند؟ آفتاب در اتاق راه مي رفت. ســاعت نامش ده و ده  
دقيقه صبح بود. سراسيمه رفتم تا دستشويي. در آينه فريدون 
را ديدم. خدايا ممنونم. همان دماغ بزرگ و موهاي مجعد. از 
شــوق تب كردم. رفتم تا يخچال، بطري آب سرد قلپ قلپ. 
حالم جا آمد. شروع كردم به ســوت زدن. همراهم هاج و واج 
گفت مردي كه تو خواب گريه مي كند و در بيداري ســوت 
مي زند معلوم مي شود علت گريه اش گرسنگي نيست! خواب 
ديدي خير باشه؟ من در چنين مواقعي سكوت مي كنم، اما 
اين بار الل شدم تا داستان خواب را تعريف نكنم، ولي سماجت 
او مرا وادار به اعتراف كرد. از خنده غش كرد! من ســر به زير 
باخودم به ايوان رفتم. هوا وارونه ايستاده بود و نفس كشيدن 

سخت تر از پيوند اعضا در روزگار كروناي جهش يافته بود.
مي خواهم به دريا برگردم

و تصوير قد كشيده خود را
در آينه نيلي آب ها ببينم

آن هزار ســال پيش اصاًل پيوند كليه، قلب، چشــم، گوش، 
دست، حلق و بيني و اين جور چيزها جز جراحي كيسه صفرا و 
آپانديس رايج نبود تا كسي در جلد ديگري برود. خيلي طول 
كشيد تا پروفسور بارنارد در آفريقاي جنوبي قلبي را پيوند زد 

و نامش ماندگار شد. و بعد اوضاع مثل هميشه پيش مي رفت 
قلب كسي براي كس ديگري مي تپيد، نه اينكه مثاًل كسي 
نصفي از آن را درآورد و در ســينه ديگري بگذارد. اما و البته 
مي شد رؤياپردازي كرد و يك جورهايي جاي كسي ديگري 
بود؛ مثالً تقليد صدا كرد و به جاي دوبلور آلن دلون پشت تلفن 
با دختر همسايه حرف زد يا سر ســفره مثل فردين در گنج 
قارون، پياز را با مشت خرد كرد؛ در همين حد. حتي پدرم كه 
از نظر تيپ يك جورهايي شبيه چرچيل بود، اصاًل سياست 
نداشت. پيپ و عصا هم نداشت و هميشه هم يك راه حل براي 
ادب كردن بچه ها اعمال مي كرد؛ سيلي آبدار. همين. نه، آن 
هزار سال پيش هر كسي خودش بود. با خودش متولد مي شد 
و با خودش عاشق مي شد و با آن تا همه جان به سر مي كرد و 
دماغ همچنان تنومند بود و جراحي ترميمي نسبتي با دماغ 
گربه ساز نداشت. يكي دونفر دماغ گربه اي خدادادي در سنندج 
بودند كه پيشــي ميو آنها را صدا مي كردند بعدها فهميديم 
چقدر ملوس بودند! شك ندارم صاحبان دماغ هاي پيشي ميو 
حالشان خوب است و اميدوارم براي سالمتي منتظران پيوند 

عضو دعا كنند!
با هر شكوفه اي

با هر گلي كه باز مي شود
نوري مي شوي

در چشم و
ترانه اي در دل

حاال و اكنون البته دنيا خيلي فرق كرده است، چون به وقت 
كرونا هم زيباسازي ســروصورت با جديت انجام مي شود و 
ظاهر جمعي از كســاني كه تندتند ماسك را روي چانه قرار 
مي دهند تــازه دماغ عمل كرده ها هســتند و مي خواهند از 
هزينه اي كه كرده اند رهگذران بهره مند شوند، حتي اگر كرونا 
از اين اقدام خوشحال شود و نيازمندان پيوند عضو به خاطر 
طوالني شدن انتظار، زندگي را ترك كنند! روزگار غريبي است 
حتي بازيگرنما، ورزشكارنما، پيك نما، مأموربرق نما وكيل نما و 
وزيرنما هم دماغ بي قوز و ابروي قيطاني دارند و يكي از اينان كه 
خود را جراح قلب معرفي مي كند، چنان از دلبندي مي گويد 
كه اتفاقا چندنفر براي ازدواج اعالم آمادگي مي كنند و اتفاقا 
يكي از آنها سرمايه گذاري چند ده ميليوني براي تاسيس مركز 
قلب غيرواقعي مي كند، اما پس از مدتي آقاي قلب ساز غيبش 
مي زند و رؤياي خانم دلداده را ناجوانمردانه دود مي كند! چرا؟ 
چون زندگي بيش از آنكه شبيه زندگي باشد شبيه فيلم هاي 
سينمايي است. همين حضور تنيده و چسبيده كرونا كاري 
با روز و روزگار ما كرده است كه شبيه سريال هاي ترسناك 
انگليسي اســت! من گلداني لب باغچه ديدم كه گل هايش 
كاغذي بود. من حتي مردي را ديدم شبيه خودم بود، اما جوان 

بود و به دنبال عشق مي گشت!
گفتي عشق

و چاقو را در قلبم فرو بردي
خون من

تا به ُگل بدل نشود
بند نخواهد آمد

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 

  شعرها به ترتيب از:

 ناظم حكمت، ابراهيم گورچايلی و عبدالرحمان قاراقوچ، 
با ترجمه رسول يونان

ورزش ما، ورزش پولدارها 
نيست

وقتی درباره اسكی 
صحرانوردی صحبت 
می كنیم خیلی ها 
تصورشان این است 
كه ما یك عده ورزشكار 
هستیم كه به صحرا 
می رویم و آنجا اسكی 
می كنیم درحالی كه اصال 
اینگونه نیست و اسكی 
صحرانوردی در كوه و 
روی برف انجام می شود
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ظاهرا كه كرونا قرار نیســت به این زودی ها دست از سر ما بردارد و 
به تازگی به ورژن انگلیسی و جهش یافته اش هم تغییر شكل داده! 
بنابراین به نظر می رسد تا واكسیناسیون كامل و ریشه كن شدن این بیماری راه درازی در 
پیش داریم و حاال حاالها عالوه بر قرنطینه خانگی، ماسك، دستكش و مواد ضد عفونی كننده 
جزو جدایی نشدنی زندگی هایمان است. اما به هر حال كمی گردش و تفریح با حفظ تمام 
پروتكل های بهداشتی در روزگار تعطیلی مراكز تفریحی، فرهنگی، هنری و ورزشی، الزم 
و ضروری اســت. فقط باید در انتخاب گزینه های گردشگری مان خیلی دقت كنیم و برای 
گشت و گذارهای نیم روزه مان فضاهای باز و در عین حال خلوت را انتخاب كنیم. اگر به دنبال 
جاذبه های گردشگری نزدیك تهران می گردید، فضاهایی كه این روزها امكان بازدید از آنها 
وجود داشته باشد، با ما به روستای برگ جهان، دریاچه سد نمرود، غار بورنیك، قلعه تاریخی 

گلخندان و روستای واریان در چند كیلومتری تهران بیایید.

كتاب گردی

پرنیانسلطانی

   سوسك
به تازگی كتابی به نام سوســك از 
نویســنده ای به نام ایان مك یوون 
منتشــر شــده كه از نویسندگان 
سرشــناس انگلیســی محسوب 
می شــود. كتاب را محمدحسین 
واقف ترجمه كرده و نشــر چشمه 
هم آن را راهی بازار كرده اســت. 
جالب اینكه این كتاب بالفاصله بعد 
از نشر در انگلســتان، در ایران هم 
برگردان و منتشر شده است. كتاب، 
به ماجراهای سیاسی مانند برگزیت 
و جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا 
و... ربــط پیدا می كنــد. كتاب در 
حقیقت، ســعی می كند تصویری 
كاریكاتوری و خــاص از جهانی را 
تحویل ما بدهد كه در آن، با گروهی 
از منفعت طلبان روبه رو هستیم كه 
تصمیم های شان، زندگی های ما را 
سخت كرده است. نویسنده درواقع 
سعی می كند روند نابودی جهان را 
با ته مایه های كافكایی روایت كند و 
ما را به برداشت های جدید برساند.

دنیایمنفعتطلبان

   قطار شرق هرگز به مقصد 
نرسید

مطالعــه داســتان های كوتــاه، 
لطف و دنیای خــاص خودش را 
دارد. هم ســرگرم كننده اســت، 
هم چیز بــه آدم یــاد می دهد و 
نگاه به او می بخشــد و هم اینكه 
در یك نشســت، غالبــا می توان 
این داســتان ها را خواند و تمام 
كرد. به تازگی انتشارات روزبهان، 
مجموعه ای از داســتان كوتاه به 
نام »قطار شــرق هرگز به مقصد 
نرســید« را منتشــر كــرده كه 
رومینا نیك اندیش نگاشته است. 
نویسنده در این كتاب، سعی كرده 
اســت آدم هایی را روایت كند كه 
انگار در جهان واقعی مان، وجود 
دارند و می توانیم آنها را مشاهده 
كنیم. آدم هایی كه از حالت تعادل 
خارج شــده و گره های داستان 
را می ســازند و همینطور پیش 
می روند تا به یــك تعادل خاص 
برسند؛ تعادلی كه هركدام، یكی 
از این قصه های كوتاه را می سازد.

روایتاینآدمها

   الگجری 
رضا اســتادی، نویســنده و البته 
روزنامه نــگار ســابق، رمانی دیگر 
راهی بازار كرده به اسم »الگجری«. 
او ســعی كرده اســت كه در این 
رمان خود، داســتان هایی واقعی 
از زندگی های امــروزی را روایت 
كند. داستان كســانی كه دربه در 
دنبال زندگی بهتــر و موفقیت و 
فخرفروشی و عقب نماندن هستند 
و به همیــن دلیل، چــه كارهایی 
كه انجام نمی دهند. داســتان این 
رمان طی دو روز، در تهران و آنكارا 
می  گذرد. مهفام آقاخان و مزدك 
متحــدزاده، زوجی هســتند كه 
به تازگی به آپارتمانی الكچری در 
زعفرانیه نقل مكان كرده اند. مزدك 
در كار خودش كه مشاوره برندینگ 
شركت هاست، دچار مشكل شده. 
از طرف دیگر همســرش ارتقای 
شغلی پیدا كرده. مزدك برای عقب 
نماندن، با یك شــركت دامداری 
وارد همكاری می شــود و در این 
مسیر، با كسانی آشنا می شود كه...

زندگیهایبربادرفته

پنجشنبه

شماره 112
30 بهمن 1399 

اگر می خواهید همزمان هم از یك فضای بكر طبیعی بهره مند شوید و هم كمی آثار تاریخی و باستانی ببینید، راهی 
روستای برگ جهان لواسان شوید. این روستا كه یكی از قدیمی ترین روستاهای محدوده لواسان است، در 11كیلومتری 
شرق روستای افجه قرار دارد و شهرتش را مدیون آب و هوای بی نظیر و طبیعت بسیار زیبایش در تمام فصول سال است. 
عالوه بر آبشار برگ جهان كه یكی از جاذبه های گردشگری طبیعی این روستا به حساب می آید، برگ جهان جاذبه های 
تاریخی و باستانی دیدنی زیادی دارد كه از مهم ترین آنها می توان به قلعه دختر و زندان خانه الر یا غار لوخمیره اشاره 
كرد. قلعه دختر یا قلعه بند در سال 1382به ثبت ملی رسیده و در 3كیلومتری شمال روستای برگ جهان قرار دارد. 
غار لوخمیره هم یكی دیگر از جاذبه های تاریخی روستای برگ جهان است كه گفته می شود در گذشته به عنوان زندان 
مورد استفاده قرار می گرفت و به همین دلیل به زندان خانه الر معروف است. برای دیدن این روستای زیبا و منحصر به 

فرد می توانید از لواسان به نارون، هنزك و افجه برسید یا از مسیر جاجرود، با گذر از سد لتیان راهی برگ جهان شوید.

یكی از زیباترین جاذبه های گردشگری اطراف تهران، دریاچه سد نمرود است؛ سدی مخزنی و دست ساخت 
در جنوب غربی شهر فیروزكوه كه اگر آن را بهشت پنهان فیروزكوه بنامیم، بیراه نگفته ایم. این سد كه كار 
ساخت آن از سال 1384روی رودخانه حبله رود شروع شد، سال 1395آبگیری شد تا آب شرب، آب مورد 
نیاز كشاورزی و بخش صنعت را تامین كند. اما این سد امروز در كنار انجام وظایف اصلی اش، تبدیل به یك 
جاذبه گردشگری بسیار زیبا هم شده و در ایام مختلف سال پذیرای عالقه مندان به طبیعت و گردشگران 
است. تركیب ســد نمرود، رودخانه حبله رود كه از تجمیع رودهای گورسفید، نمرود، دلی چای، واشی یا 
ساواشی، هویر و قزقانچای پرآب شده، نواحی ییالقی اطراف سد، پوشش های گیاهی بی نظیر و گونه های 
جانوری مانند قوچ و میش، كل و بز، آهو و انواع پرندگان، از این محدوده یك نقطه گردشــگری بی نظیر 
ساخته است. اگر می خواهید همین روزها سری به دریاچه سد نمرود زده و خودتان را مهمان هوای پاك 
و منظره ای دل انگیز كنید، باید به فیروزكوه رفته و خودتان را به روستای سله بن برسانید؛ برای رفتن به 
روستای سله بن كه سد نمرود را در جوار خودش جا داده، هم می توانید راه جاده فیروزكوه را در پیش بگیرید.

ساكنان شرق تهران عالوه بر دریاچه سد نمرود، گزینه گردشگری بسیار زیبای دیگری هم در اختیار دارند 
و آن غار بورنیك است؛ غار زیبایی كه از آن با عنوان طوالنی ترین غار استان تهران و چهارمین غار طوالنی 
ایران نام برده می شود و در 135كیلومتری پایتخت قرار گرفته است. غار بورنیك روستای هرانده فیروزكوه 
كه به معنی محل امن و جان پناه اســت، قدمتی به بلندای تاریخ دارد و ظاهرا از دیرباز محل سكونت 
انسان های غارنشین بوده! به همین دلیل این غار زیبا 7مهرماه سال 1381با شماره ثبت 6337به عنوان 
یكی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. اگر اهل غارنوردی هستید كه هیچ اما اگر برنامه رفتن به غار 
بورنیك نخستین تجربه غارنوردی تان به حساب می آید، حتما تجهیزات كامل یك كوهنوردی حرفه ای 
را همراه داشته باشید؛ تجهیزاتی كه با آنها بتوانید 148پله تعبیه شده در دهانه و ورودی غار را پایین رفته 
و پس از آن بیش از 3كیلومتر مسیر غار را طی كنید. اگر مسیرتان به غار بورنیك افتاد، حتما سری هم به 
روستای كوهستانی هرانده بزنید؛ روستایی بسیار زیبا و بكر كه عالوه بر طبیعت زیبایش، بقعه تاریخی 

امامزاده یحیی)ع(، یكی از آثار ثبت شده در فهرست ملی را هم در خود جای داده است.

روستای واریان، یكی دیگر از جاذبه های گردشگری اطراف پایتخت است كه برای قرارگرفتن در فهرست 
نقاط پیشنهادی گردشگری تان، هیچ كار سختی ندارد! كافی است بدانید این روستا تنها روستای آبی ایران 
است كه برای رفتن به آن فقط باید از قایق اســتفاده كنید. همین حاال آن را در صدر فهرست گردشگری 
كوتاه مدت تان قرار بدهید! رسیدن به این روستای زیبا كه در بخش شرقی سد امیركبیر یا همان سد كرج و در 
حدود 25كیلومتری جاده چالوس قرار دارد، تنها از یك راه ارتباطی امكانپذیر است و آن گذر از دل آب است. 
از آنجا كه تنها روستای آبی ایران هیچ وقت رنگ هیچ خودرویی را به خود ندیده، هوای بسیار پاك و تمیزی 
دارد كه واقعا نمی توان آن را توصیف كرد. این هوای به معنای واقعی كلمه پاك در كنار منظره بكر و منحصر 
به فرد این روستا ازجمله آبشارها، جویبارها، رودها، چشمه ها، انواع گل ها و... از این روستای كرج یك مكان 
گردشگری تمام عیار ساخته است. فقط اگر قصد گشت و گذار در این روستای عجیب و غریب و منحصر به 
فرد را دارید، بهتر است بدانید برای سفر به این روستا به هماهنگی قبلی و دریافت مجوز از دهداری نیاز دارید. 

پس حتما قبل از آنكه خودتان را به قایق های واریان برسانید، حتما به دهداری رفته و مجوز دریافت كنید.

قلعه باستانی گل خندان یا دژ ساسانی هفت دختر نیز یكی دیگر از جاذبه های گردشگری بسیار زیبای اطراف 
تهران است كه احتماال بسیاری از ما حتی نامش را هم نشنیده ایم. این دژ تاریخی كه در جنوب شهر بومهن در 
محدوده شرقی پایتخت قرار دارد، از آثار باستانی به جا مانده از قرن چهاردهم هجری قمری و دوران ساسانی 
اســت كه در منابع كهن می توان ردی از آن پیدا كرد. بر تابلوی معرفی دژ باستانی گل خندان اینطور درج 
شده است: »نخستین اشاره به دژ گل خندان در كتاب »تاریخ گیالن و دیلمستان« به قلم سیدظهیرالدین 
مرعشی مربوط به سده 9هجری قمری )حدود 600سال پیش( آمده است. براساس این كتاب ملك كاووس 
از حكام محلی دوره تیموری پس از نافرمانی در برابر حكومت مركزی به این دژ پناه می برد. همچنین در 
كتاب »حبیب السیر« نوشته غیاث الدین محمد خواند میر چنین آمده است كه شاه اسماعیل صفوی برای 
سركوبی امیرحسین كیای چالوی به این محل آمده و پس از تسخیر دژ، آن را تخریب كرد و ساكنانش را از 
دم تیغ گذراند!« این دژ باستانی كه براساس مستندات تاریخی تا دوره صفویه به حیات خودش ادامه داده، در 

روستایی به همین نام در جاده آسفالته رودهن- تهران قرار دارد و دسترسی بسیار خوبی دارد.

روستایبرگجهان

همهچیزدربارهعمارتكالهفرنگیكاخعشرتآباد
كهازدورانحكومتقاجاربهیادگارماندهاست

قصرییالقیناصرالدینشاه
در گذر از بزرگراه صیاد شیرازی، حتما نگاه تان به یك عمارت قدیمی افتاده كه حتی دیوارهای پادگان هم نتوانسته اند جلوی 
خودنمایی اش را بگیرند. این عمارت قدیمی كه همه او را با نام عمارت كاله فرنگی می شناسیم، تنها بازمانده كاخ عشرت آباد 
است؛ كاخی كه به فرمان ناصرالدین شاه قاجار ساخته شد و سلطان صاحبقران از آن به عنوان قصر ییالقی اش استفاده می كرد. 
اما اینكه چرا نام این عمارت كاله فرنگی است، چه ویژگی هایی دارد كه امروز تقریبا همه پایتخت نشین ها آن را می شناسند و 

چه داستانی پشت ساخت آن قرار دارد، سؤاالتی است كه در این گزارش كوتاه به دنبال پاسخی برای آنها هستیم.

بنای150ساله
قبل از هر چیز باید درباره سن این عمارت بدانیم. مورخان 

اینطور نوشته اند كه ناصرالدین شاه قاجار در سال 
1291هجری قمری و پس از بازگشت از نخستین سفر 
خود به فرنگ، فرمان ساخت كاخی بین قصر قاجار )باغ 

موزه قصر امروزی( و باغ نگارستان )وزارت ارشاد امروزی( 
را صادر كرد. همان زمان ساخت عمارتی چهارطبقه در این 
محدوده پایه ریزی شد كه نامش را كاله فرنگی گذاشتند. از 

آن روز تقریبا 150سال می گذرد و عمارت كاله فرنگی یادگار 
سلطنت سلطان صاحبقران در دل تهران است.

خانههایمخصوصبرایهمسرانشاه
و اما بشنوید از معماری عمارت كاله فرنگی عشرت آباد. تصاویر قدیمی و نقاشی های به جا مانده از این عمارت نشان می دهد كه عمارت 
كاله فرنگی میان باغ عشرت آباد قرار داشت و دارای كاخ ها و كوشك های بزرگی بود. در وسط باغ، حوض، چشمه و فواره های گوناگونی 
قرار داشت كه دور تا دور این حوض بزرگ، حدود 30خانه كوچك ساخته شده بود. این خانه های دو اتاقه كه به شكل نیم دایره ساخته 
شده بودند، در و پنجره های چوبی داشتند و این در و پنجره ها به سمت حوض باز می شدند. ظاهرا در هر یك از این خانه ها، یكی از 
همسران شاه زندگی می كرد. اما بی شك گل سر سبد كاخ ییالقی شاه قاجار در بیرون از حصار تهران، ساختمان كاله فرنگی بود؛ همین 
ساختمان چهار طبقه ای كه با گذشت حدود 150سال از زمان ساختش، خودش را از دل اتفاقات عجیب و غریب تاریخی به امروز 
رسانده تا روایتگر روزهای اوج قصر ناصرالدین شاه قاجار باشد. سقف این ساختمان شیروانی است و طبقه سوم آن دارای شاه نشین 
با آینه كاری و مقرنس است. درباره این بنا اینطور گفته می شود كه ظاهرا این عمارت زیبا در دوره ای به عنوان خوابگاه انیس الدوله، 

یكی از همسران ناصرالدین شاه مورد استفاده قرار می گرفت.

ثبتشدهدرفهرستمیراثفرهنگی
عمارت كاله فرنگی عشرت آباد در 23فروردین ماه سال 1346و با شماره ثبت 648به ثبت ملی رسیده است. اما به دلیل قرار گرفتن آن در 
محدوده نظامی، از گذشته امكان بازدید از آن وجود نداشت و هنوز هم ندارد. اما از دهه 80 كه عملیات ساخت گذر بزرگراه صیاد شیرازی كنار 
این عمارت آغاز شد، بخشی از حصار پادگان فرو ریخت و به این ترتیب كاخ عشرت آباد از بیرون پادگان در حاشیه بزرگراه صیاد قابل مشاهده 
است. صحبت هایی هم مبنی بر تالش برای مرمت و بازسازی این كاخ و استفاده از آن به عنوان موزه هم مطرح است كه باید منتظر ماند و 
دید نهادهای ذیربط مانند شهرداری تهران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و سازمان میراث فرهنگی چطور می توانند زیرساخت های این 
طرح را فراهم كنند. كارشناسان پیشنهاد كرده اند درصورت امكان تبدیل عمارت كاله فرنگی عشرت آباد به موزه و از آنجا كه این عمارت همه 
هنرهای سده سیزدهم هجری خورشیدی مانند نقاشی، آینه كاری، مقرنس و حتی نخستین كاغذ دیواری را شامل می شود، از این بنا به عنوان 
موزه هنرهای ایران در قرن سیزدهم هجری خورشیدی استفاده شود. در جدیدترین خبر هم صحبت از تبدیل عمارت كاله فرنگی به موزه 
»سالح« است. اما آنچه هم اكنون اولویت دارد، مرمت هر چه زودتر این بنای تاریخی است كه اتفاقات بسیاری را از سر گذرانده و حاال با آن بدنه 
تیر خورده اش، راوی روزهای پر فراز و نشیبی است كه بر سر این مردم رفته است.

ازكاختاپادگانوزندان
اما این كاخ زیبا كه روزگاری جایی برای برگزاری جشن ها و مراسم  
خانواده سلطنتی حكومت قاجاریه بود، بعد از سرنگونی قاجارها و 
به قدرت رسیدن پهلوی ها، به شهربانی واگذار شد و كاربری اش به 
پادگان تغییر یافت. عنوان پادگان شهربانی یا پادگاه عشرت آباد از 
همان زمان روی این عمارت باقی مانده است. شاید برایتان جالب 
باشد بدانید گره خوردن سرنوشت كاخ عشرت آباد با نظامیان باعث 
شد كه از كاخ ییالقی سلطان صاحبقران در دوره ای از تاریخ پهلوی 
حتی به عنوان زندان هم استفاده شود؛ زندانی كه روزگاری میزبان 
امام خمینی )ره( هم بود! اینطور كه در روزشمار مبارزات مردم با 
رژیم پهلوی می بینیم، امام خمینی )ره( بعد از رویداد 15خرداد سال 
1342حدود یك ماه و یك هفته در این زندان بازداشت بود. بعدها در 
روزهای پایانی حكومت پهلوی، این پادگان به نیروهای گارد پهلوی 
واگذار شد و در روزهای انقالب، یكی از راهبردی ترین تسخیرهای 
انقالبیون به حساب می آمد.

زخمگلوله
برتنقصرییالقی

به دلیــل موقعیــت اســتراتژیك كاله فرنگی 
عشــرت آباد در روزهای پایانی حكومت پهلوی 
و اســتقرار نیروهای گاردی در آن، این عمارت 
به یكی از نقــاط مورد هــدف انقالبیون تبدیل 
شد و برای تســخیر آن درگیری های مسلحانه 
بسیاری اتفاق افتاد. تا جایی كه هنوز هم می توان 
بر تن تنها بازمانده قصر ییالقی شاه قاجار، آثار 
گلوله را مشاهده كرد! این بنا كه روزگاری قصر 
بود و همیشه در آن ســور و سات شاه قاجار برپا 
می شــد، مدتی پادگان نظامــی و حتی زندان 
بود، بعد به نیروهای گارد پهلوی واگذار شــد و 
درنهایت با پیروزی انقالب اســالمی، در اختیار 
ســپاه پاســداران قرار گرفت و امروز نامش به 

پادگان ولیعصر )عج( تغییر یافته است.

چراكالهفرنگی؟
احتماال عبارت كاله فرنگی را زیاد شــنیده اید. 
تقریبا به هر شهر تاریخی ایران كه سر می زنیم، 
یك عمــارت كاله فرنگــی در آن می بینیم؛ از 
كاله فرنگی وكیل اراك و وكیل شیراز بگیرید، 
تا كاله فرنگــی رشــت، رفســنجان، قزوین، 
بیرجند، شوشتر، بندرعباس و.... وجه مشترك 
همــه ایــن بناها هم ســقف گنبدی شــكل و 
مخروطی شكل شان اســت كه شكل یك كاله 
بر سر سازه را تداعی می كند. وجه فرنگی بودن 
نام این بناها هم از اینجــا آمده كه معماری این 
عمارت ها نیمی ایرانی و نیمی فرنگی اســت و 
این اتفاق در روزگاری كه معماری ایرانی شكل 
و شمایل تمام ســاختمان های كشور را ترسیم 
می كرد، باعث این نامگذاری شــده است. نكته 
دیگر دربــاره كاله فرنگی ها هم این اســت كه 
اگر چه برخی از آنها ســابقه تاریخی طوالنی ای 
دارند، اما بیشتر آنها یادگار حكومت قاجاریه در 

كشورمان هستند.



گفت وگو با ملیحه سعیدی، موسیقی دان، آهنگساز و نوازنده 
برجسته ای كه مبدع نوازندگی »قانون« به سبك ایرانی است

هنر، مرد و زن 
نمی شناسد

7آوا خانه

در بين اهالي موسيقي آنقدر چهره و نام شناخته شده اي دارد كه نياز به هيچ 
توضيح اضافه اي ندارد. استاد مليحه ســعيدي را مي گوييم؛ موسيقي دان، 
آهنگساز، نوازنده، محقق، مدرس و مؤلف چندين اثر درباره ساز »قانون« كه 
هنرنمايي انگشتانش روي اين ساز، منجر به ابداع نوازندگي قانون به سبك 
ايراني شد و نامش را براي هميشه در اين عرصه جاودانه كرد. اگرچه گفت وگو 
با اين بانوي موسيقي نياز به هيچ بهانه اي ندارد اما با اين حال بزرگداشت او در 
سي و ششمين جشنواره موسيقي فجر را بهانه كرديم تا پاي صحبت هاي او 
بنشينيم؛ كسي كه بيش از نيم قرن است در راه آموزش و ترويج قديمي ترين ساز ايراني مي كوشد و 
حاال بي شك استاد مسلم نوازندگي اين جعبه چوبي ذوزنقه اي شكل است. او كه در راه احياي اين ساز 
ايراني تمام عمرش را وقف كرده، معتقد است موســيقي امروز ما از مسير اصلي اش خارج شده و از 

اصالتش دور شده است.

كتاب گردی

   جك  ما؛ كارآفرين چينی
یكــی از كتاب هــای جالبــی كه 
می توانید در حوزه كارآفرینان بزرگ 
بخوانید، همیــن كتاب »جك ما« 
است. او كیست؟ همان كارآفرینی 
كه كمپانی بزرگ علی بابا را ساخته 
اســت كه جــزو بزرگ ترین ها در 
دنیاست. كتاب را علیرضا برادران 
نگاشته و حتی نسخه الكترونیك آن 
را می توانید در اپ های كتابخوانی 
هم مطالعه كنید. البته نام اصلی اش 
»ما یون« اســت كه بعدها به جك 
ما شهرت یافت. او در این كتاب، از 
نحوه انتخاب اسم جالب شركتش 
صحبت كــرد و اینكه چطور پیش 
رفتنــد و به این  جایگاه شــاخص 
رسیدند. نام شركت در كافه ای در 
سان فرانسیســكو به ذهن جك ما 
رسید و همانجا از گارسون پرسید 
كه از علی بابا چــه می داند؟ وقتی 
گارسون گفت »ِسِسمی باز شو«، 
این شركت متولد شــد؛ كمپانی 
بزرگی كه امروز الگوی همه جوانان 

كارآفرین است.

جادوی اراده

   كهكشان نيستی
این كتاب، داســتانی اســت كه 
براساس زندگی آیت اهلل سیدعلی 
قاضی طباطبایی شكل گرفته است، 
عالم عارفی كه یكــی از الگوهای 
عرفان شــیعی و عرفان شــرعی 
بوده. تا بــه حال نیــز كتاب های 
مختلفی درباره زندگــی این فرد 
چاپ شــده اســت. محمدهادی 
اصفهانی، این كتاب را براســاس 
مستندات زندگی این عارف عامل 
عالم به رشته تحریر درآورده است. 
نویسنده وسواس زیادی داشته كه 
به واسطه شخصیت واالی آیت اهلل 
قاضی، حتما به مواردی كه قطعی 
هستند درباره اش، بپردازد. »خشم 
استاد را كمتر دیده بودم، اما انگار 
احساس كردم به ناگاه آتشفشانی 
از جوشش خشم و غیرت از دریچه 
مردمك هایش در حال فوران است 
و رگ های چشمانش به طرز غریبی 
به خون نشسته. در این هنگام بود 
كه ناگهان نوری از قلب او همچون 

صاعقه ای آسمان را شكافت...«

جهانی در یك تن

سالم به احساسات

   احساسات اوليه
آشــنا كــردن بچه ها بــا مفاهیم 
مختلف، هم كار ســختی است و 
هم كاری لذتبخش. اگر این كار را با 
دقت و خوب انجام دهید، خیال تان 
راحت است كه می توانند احساسات 
خودشان را با شما در میان بگذارند. 
یكی از كتاب هــای جالبی كه در 
این زمینه منتشر شده، راهنمایی 
كوچك بــرای آشــنایی بچه ها با 
احساسات است، به نام »احساسات 
اولیه«. این مجموعه پنج جلدی را 
شیوا طاهری نصر برای گروه سنی 
الف و ب و از سوی انتشارات راه راه 
منتشر كرده اســت. این كتاب ها 
شامل این مواردند: »چه احساسی 
دارم؟«، »احساس افتخار می كنم«، 
»من خوشحالم«، »من غمگینم« 
و »من عصبانــی ام«. این كتاب در 
سال گذشته میالدی منتشر شده 
بود و نویسنده قصد دارد با كمك 
تصاویر، این احساس ها را به خوبی 

برای بچه ها تشریح كند.

پنجشنبه
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    ســاز قانون حتي امروز در عصر ارتباطات و 
تكنولوژي هم ساز نسبتا مهجوري است. چندين 
دهه پيش، چطور سرنوشت شما با اين ساز گره 

خورد؟
من در یك خانواده اهل موسیقي به دنیا آمدم. مادرم ویولن مي زد 
و خواهرم معلم سنتوري داشــت كه براي تدریس به خانه مان 
مي آمد. آن زمان 3سال بیشتر نداشتم، اما با سیني همراه خواهر 
و مادرم ریتم مي گرفتم! موسیقي را از همان سن كم با ساز تنبك 
شروع كردم و بعد كه به هنرســتان موسیقي ملي رفتم، ویولن، 
 ساز تخصصي ام شد. در هنرســتان با شنیدن صداي ساز قانون، 
جذب این ساز شدم و آن را به عنوان ســاز دوم نزد استاد مهدي 
مفتاح آموزش دیدم. دیپلم كه گرفتم، در دانشگاه هنرهاي زیباي 
دانشگاه تهران، هم در  ســاز ویولن و هم در  ساز قانون پذیرفته 
شدم. دكتر داریوش صفوت وقتي چند اثرم را دید و متوجه رنگ و 
بوي ایراني كارهایم شد، پیشنهاد كرد قانون را دنبال كنم و گفت 
این ساز مهجور است، تو مي تواني آن را به یك سرانجامي برساني. 
همین هم شد كه ساز قانون را با جدیت دنبال كردم و تا همین 

امروز هم آن را زمین نگذاشته ام.
    كمــي برايمان درباره ويژگي هاي اين ســاز 
مي گوييد؟ اينكه قانون اساسا چه قابليت هايي 

دارد؟
به اعتقاد من قانون كامل ترین ساز ایراني است و امكانات اجرایي 
بســیار زیادي دارد. به غیر از اینكه مي توان با این ساز ملودي و 
قطعه نواخت، به دلیل همراهي دست راســت و چپ، مي توان 
تكنیك هاي اجرایي سازهاي ایراني و غربي مانند گیتار و پیانو را 

هم روي این ساز پیاده كرد.
    خاستگاه اين ساز، ايران است، درست است؟
بله این ســاز متعلق به امپراتوري ایران اســت، اما از دوران 

صفویه كه موسیقي در ایران تحریم شد، قانون هم جایگاه 
خودش در موسیقي كشورمان را از دست داد. درحالي كه 

در كشورهاي همسایه با تكنیك هاي خاص خودشان 
دنبال مي شد. در نهایت قانوني كه دوباره به كشور ما 

برگشت، دیگر رنگ و بوي ایراني نداشت و  سازي  
بود كه با تكنیك هاي عربي نواخته مي شد. من 

از این تكنیك ها پیروي نكردم و سعي كردم 
 ساز قانون را به سبك ایراني بنوازم. در این 

راه، نواختن این ساز را به جاي تكنیك 
دو انگشتي، با شیوه ده انگشتي دنبال 

كردم كه در نوع خودش ابداعي در 
نواختن این ساز به حساب مي آید.
    براي ترويج اين ساز 
در دنياي موســيقي 
ايران چه فعاليت هايي 

انجام داده ايد؟
از ســال1346 كه اســتادم در 
هنرستان موسیقي بازنشسته شد، 
به جاي او مدرس قانون شدم و از 
همان زمان در حال تدریس این ساز 
به عالقه مندان هستم. از سال1351 
هم به استخدام مركز حفظ و اشاعه 

پرنیان سلطانی

خیلي زیاد. امروز در گروه هاي مختلف موســیقي نوازنده ساز 
قانون مي بینیــم، درحالي كه در گذشــته اصال چنین چیزي 

وجود نداشت.
    از بحث قانون كه بگذريم، به فعاليت موسيقايي 
خودتان مي رســيم. به عنوان يك خانم براي 
فعاليت در عرصه موسيقي با چه محدوديت هايي 

مواجه بوديد؟
زماني كه تازه درسم در هنرستان به پایان رسیده بود، ازدواج 
كردم. همسرم با اینكه از قبل هم درباره فعالیت هاي موسیقایي 
و عالقه ام به فعالیت در این حوزه مطلع بود اما به دلیل مشغله 
زیاد كاري ام، در ابتدا كمــي مخالفت كرد. اما وقتي جدیتم را 
در دنبال كردن اهدافم دید و متوجه این باور من شــد كه 
من فقط یك زن نیســتم، بلكه انساني هستم كه در خود 
هدف و رسالتي احساس مي كنم، رفته رفته خودش هم با 
من همراه شد! به واسطه من با استاد قنبري مهر، سازنده 
سرشناس سازهاي موسیقي آشــنا شد و خودش هم به 
این حوزه روي آورد. آن زمان كارشــناس وزارت بهداري 
بود. خودش را بازنشست كرد و سازنده ساز قانون شد. 
همین سازي  كه امروز دست من است و با آن آثار 
فراواني را اجرا كرده ام، سازي است كه آن 

را همسر مرحوم ام ساخته است.
    پديده اي كه به تازگي رواج 
بســياري پيدا كرده، تشكيل 
گروه هاي موســيقي بانوان و 
برگزاري كنسرت هاي ويژه 
بانوان اســت. نظرتان درباره 

اين پديده چيست؟
ببینید، وقتي انقالب به پیروزي 
رسید و حضور خانم هاي فعال 
در حوزه موسیقي روي صحنه 
ممنوع شد، من خودم نخستین 
كسي بودم كه با همراهي یكي 
از خانم هاي خواننده، پاركینگ 

موسیقي ملي درآمدم و آنجا زیرنظر استاداني چون داریوش 
صفوت، نورعلي برومند، محمود حكیمي، یوسف فروتن و 
سعید هرمزي، عالوه بر آموزش و تولید اثر، به انجام كارهاي 
پژوهشي و تحقیقاتي درباره این ساز مشغول شدم. حاصل 
این فعالیت پژوهشي، تالیف كتاب »آموزش ساز قانون« براي 
عالقه مندان به یادگیري این ساز بود. یك كتاب دیگر هم در 
دست چاپ دارم كه حاصل بیش از 50سال فعالیت من در 

حوزه ساز قانون است.
    به نظرتان در سال هاي اخير اين ساز چقدر بين 

موسيقي  به  عالقه مندان 
جاافتاده و جاي خودش 

را پيدا كرده؟

ساز قانون متعلق به 
امپراتوری ایران است، 
اما از دوران صفویه 
كه موسیقی در ایران 
تحریم شد، قانون 
هم جایگاه خودش در 
موسیقی كشورمان 
را از دست داد. 
درحالی كه در كشورهای 
همسایه با تكنیك های 
خاص خودشان دنبال می شد

اجاره كرده و در آن براي خانم ها كنسرت برگزار كردم. اما امروز 
با اینكه خودم پیشــگام این قضیه بودم، با تشكیل گروه هاي 
موسیقي بانوان و اجراي مختص براي خانم ها مخالفم. برگزاري 
كنســرت هاي ویژه بانوان از آنجا كه دیده نمي شــود، شنیده 
نمي شود و در نتیجه مورد نقد قرار نمي گیرد، امكان پیشرفت 
هم ندارد. من معتقدم كه نباید در موســیقي بحث جنسیت 
مطرح باشد. هم اكنون طبق قوانین كشــور، هنرمندان خانم 
نمي توانند آواز بخوانند، اما مي توانند ســاز بزنند و همخواني 
كنند. به نظر من افراد باید فارغ از جنسیتي كه دارند، به واسطه 
هنرشــان كنار هم قرار بگیرند و كار كنند تا در نهایت شاهد 

پیشرفت در حوزه موسیقایي كشورمان باشیم.
    صحبت از موسيقي كشورمان شد. هم اكنون 

فضاي موسيقي ايران را چطور مي بينيد؟
متأسفانه این فضا را هم اكنون بســیار لجام گسیخته مي بینم 
و معتقدم موســیقي ما در این سال ها پیشــرفت كه نداشته 
هیچ، پســرفت هم داشته! ما در گذشــته مراكزي مثل مركز 
حفظ و اشاعه موسیقي داشــتیم كه در آن كارهاي تحقیقاتي 
بي نظیري صورت مي گرفت، اما حاال جاي چنین فعالیت هایي 
در عرصه موسیقي كشورمان به شــدت خالي است. در حوزه 
آموزش هم بچه هاي حوزه موســیقي بیشــتر درگیر دروس 
عمومي هســتند تا درس هاي اختصاصي موسیقي. البته كه 
یك هنرمند هم باید باســواد و بامعلومات عمومي باال باشد، 
اما براي یك هنرجوي موســیقي هیچ چیز به اندازه پرداختن 
به اصل موسیقي داراي اهمیت نیست. با همه اینها، متأسفانه 
بچه ها بعــد از فارغ التحصیلي، جایي هم براي ارائه هنرشــان 
پیدا نمي كنند. نتیجه همه اینها و حمایت نكردن از كار خوب 
این شده كه امروز متأسفانه بســیاري از جوان هاي ما به دنبال 
اجراي تكنیك هاي عجیب و غریب براي جذب مخاطب باشند 
كه این رویه موســیقي ما را از اصالت خودش دور كرده است. 
مردم هم به دلیل اینكه كمتر كار خوب به گوش شان مي خورد، 
سهل پسند شده اند و عمدتا از همین كارهاي سطحي استقبال 
مي كنند. اگر چه كه من معتقدم فعاالن موسیقایي كه درست 
كار مي كنند، مثل سنگ هاي كف رودخانه هستند و كارهاي 
سطحي و فعاالن این حوزه مثل كف روي رودخانه در گذرند، 
اما به هر حال نباید از این موضوع غافل شــویم كه تا گذر این 

كف هاي روي رودخانه، موسیقي ما به شدت صدمه مي بیند.
    در پايان مي خواستيم نظرتان را درباره مراسم 
بزرگداشت تان در جشــنواره موسيقي فجر 
بپرســيم. به طور كلي نظرتان درباره برگزاري 
چنين مراســم هايي براي نكوداشت استادان 

موسيقي كشور چيست؟
واقعیت این است كه من قلبا راضي به برگزاري چنین مراسمي 
نبودم، مخصوصا در شرایط فعلي. اما به احترام جامعه موسیقي 
و دست اندركاران برنامه آن را پذیرفتم. تصورم بر این است كه 
بهتر اســت هزینه این برنامه ها، صرف درست كردن زیربناي 
موسیقي شود؛ صرف جوان هایي كه حرفه و هنرشان موسیقي 
است، اما به دلیل نبود بازار كار مناسب مجبورند در خیابان ساز 
بزنند. یا صرف تولید آثار خوب و ارزشمندي شود كه در جامعه 
تســري پیدا كند و گوش مخاطبان موســیقي را به كار خوب 
عادت دهد. این هزینه ها بهتر اســت در این راه ها صرف شود. 
فكر مي كنم همه پیشكسوتان و استادان موسیقي هم اینطور 
راضي تر و خوشحال تر باشند تا اینكه برایشان مراسم نكوداشتي 

برگزار كنند.

آشنایی با سازهای موسیقی كمتر شناخته شده 

از »هنگ درام« تا »كاليمبا«
بســياري از ما وقتي نامي از سازهاي موســيقي به ميان مي آيد، ياد سازهاي 
شناخته شده و روتيني مثل پيانو، گيتار، ويولن، سنتور، سه تار، تار و... مي افتيم. 
درحالي كه دنياي موسيقي پر از سازهاي مختلف است كه ممكن است حتي نام 
خيلي هايشان را هم نشينده باشيم. اما اين سازهاي كمتر شناخته شده و جديد، 

طرفداران خودشان را در دنياي موسيقي پيدا كرده اند و امروز بسياري از جوان ها 
اين سازها را مي نوازند و بسياري از مدرسان موسيقي به تدريس شان مشغول 
هستند. در ادامه با برخي از پرطرفدارترين سازهاي كمتر شناخته شده دنياي 

موسيقي بيشتر آشنا مي شويم.

 هنگ
بي شك یكي از فراگیرترین سازهاي موسیقي 
جدید بین جوان ترها، ساز »هنگ« است؛ سازي  
كه با نام هایي مثل »هنــگ هنگ« یا »هنگ 
درام« هم شناخته مي شود. این ساز كه شكل 
ســپرهاي جنگي گذشــته را تداعي مي كند، 
یك ساز كوبه اي است كه نخستین بار در سال 
2000توسط فلیكس رونر و ســابینا شرر در 
شهر برن كشــور سوئیس ســاخته شد. البته 
ظاهرا قبل از ابداع این ساز پرطرفدار، سازهاي 
دیگري هم با بدنه فلزي در حدود سال هزار و 
700میالدي در آفریقا و آمریكاي جنوبي مورد 
 »Steel Pan« استفاده قرار مي گرفت كه به آنها
گفته مي شد. به نظر مي رسد ایده اصلي این ساز 
هنگ از همین ساز استیل پن گرفته شده است 

كه با این تعریف مي توان گفت این ســاز تازه 
ابداع شده، قدمتي 300ساله دارد! اگر درباره 
نحوه نواختن ســاز هنگ هم كنجكاوي دارید، 
باید بگوییم این ساز از دو قسمت جداگانه فلزي 
ساخته شده اســت. قوس باالیي ساز كه به آن 
»طرف دینگ« گفته مي شود، جایي است كه 
نت ها روي آن چیده شده. به این ترتیب كه هر 
نت داراي فضاي مشخصي است كه این فضاها 
با شكل دایره یا بیضي روي صفحه ساز مشخص 
شــده و به نوازنده این امــكان را مي دهد تا با 
حركت صحیح دستانش روي صفحه، صداي 
مورد نظر خود را از  ساز بگیرد. قوس زیرین هم 
داراي یك حفره بزرگ در مركز است كه به آن 

»طرف گو« گفته مي شود.

 كاليمبا
سازهاي كوبه اي، سازهاي بادي و سازهاي زهي، احتماال شناخته شده ترین سازهاي 
حال حاضر براي ما هستند. اما شــاید برایتان جالب باشد بدانید در دنیاي موسیقي 
سازهایي هم وجود دارد كه اصطالحا به آنها »سازهاي تیغه اي« گفته مي شود. این 
سازها كه از گذشته بیشتر مورد استفاده بومیان آفریقا قرار داشته، انواع مختلفي دارند 
كه یكي از پرطرفدارترین آنها در این روزها، ساز »كالیمبا« است. ساخت  ساز كالیمبا 
هم مثل تمامي سازهاي تیغه اي به این شكل است كه یك یا چند تیغه یا زبانه دارد 
كه یك سر آنها به ساز متصل شده و ســر دیگر آنها آزاد است. نوازنده با ضربه زدن بر 
انتهاي آزاد تیغه، صداي مورد نظرش را ایجاد مي كند. این ساز كوچك كه به آن »پیانو 
انگشتي« یا »پیانو شستي« هم گفته مي شــود، به طور معمول در ابعاد 13در 18با 
ارتفاع 3سانتي متر ساخته مي شود و وزني بین 200تا 300گرم دارد. بنابراین این ساز 
در واقع یك ساز جیبي به حساب مي آید كه مي توان آن را به راحتي با خود همراه كرد. 
كالیمبا تركیبي از چوب و فلز اســت و تعداد تیغه هاي آن از 7تیغه تا 17تیغه متغیر 
است. براي نواختن آن هم مي توان از چكش كوچك مخصوص خود ساز استفاده كرد 

یا تیغه هاي آن را با سرانگشتان به صدا درآورد.

 كالرينت
»كالرینت« همان سازي  اســت كه ما ایراني ها آن را 
با عنوان »قره ني« مي شناســیم؛ عضوي از خانواده 
ســازهاي بادي مثل فلوت اســت كه عمدتا آن را از 
چوب سیاه آفریقایي مي ســازند و از گذشته آن را در 
موسیقي كالسیك و سبك جاز به كار مي بردند. حاال 
اما مي توان رد پاي این ساز بادي پرطرفدار را در بیشتر 
سبك هاي موســیقي دنبال كرد. اگر درباره ساخت  
این ساز كنجكاو هستید، باید بگوییم كه كالرینت از 
5بخش تشكیل شده است: دهانه منقاري شكل همراه 
با یك زبانه تك، میله توخالي بشكه اي شكل )سرپیچ(، 
قطعه اي از لوله كه همانند یك بشكه برجسته است، 
قطعه باالیي )بخش دست چپ(، قطعه پاییني )بخش 
دســت راســت( و قطعه بل قیفي یا شیپوري شكل. 
این ســاز كه گفته مي شــود آن را یوهان كریستوف 
دنر در حوالي ســال هزار و 700در آلمــان اختراع 
كرده، در زبــان آلماني »كالرینتــه در بي«، در زبان 
ایتالیایي »كالرینتو در سي بمول« و در زبان فرانسوي 
»كالرینته در سي بمول« نامیده مي شود. كالرینت كه 
آخرین سازي  است كه در اركستر سمفوني نیمه دوم 
قرن هجدهم مورد استفاده قرار گرفت، انواع بسیاري 
دارد كه روي هم آنها را خانواده كالرینت مي خوانند. 
بد نیست بدانید به كســي كه این ساز را مي نوازد هم 

»كالرینتیست« گفته مي شود.

 كاخن
اگر جایي در یك برنامه موسیقایي دیدید كه یكي از نوازنده ها روي یك 
جعبه مستطیلي چوبي نشســته و روي آن ریتم مي گیرد، تعجب نكنید. 
این یك ساز به نام »كاخن« است كه به اســپانیایي دقیقا معناي جعبه، 
صندوق یا صندوقچه مي دهد. كاخن یك نوع ساز كوبه اي است كه طریقه 
نواختنش به این صورت است: نوازنده روي آن مي نشیند و با ضربات كف 
دست و انگشتان روي صفحه جلویي، صفحات كنار و باالي ساز مي كوبد و 
صداي مورد نظرش را تولید مي كند. اگر چه براي نواختن كاخن مي شود 
از ابزارهاي نوازندگي درام و دیگر سازهاي پركاشن هم استفاده كرد، اما 
متداول ترین راه نواختن كاخن، استفاده از دست است. درباره ویژگي هاي 
فیزیكي این ساز هم باید گفت كه كاخن جعبه اي چوبي به شكل مكعب 
مستطیل ایستاده است كه 4طرف آن با تخته هاي چوبي ساخته شده است. 
به سطح اصلي آن »تابا« گفته مي شود كه معموال این سطح را با تخته سه ال 
مي سازند. حفره صداي كاخن هم معموال در قسمت پشت آن یا گاهي در 
سمت چپ یا راست آن قرار دارد. درباره تاریخچه كاخن هم بگوییم كه این 
ساز، یك ساز نسبتا جدید است و استفاده از آن را به كولي هاي اسپانیایي 
نسبت داده اند. هم اكنون این ساز در سراسر قاره آمریكا، فیلیپین و اسپانیا 

هم رواج دارد و در كشور ما هم طرفداران خودش را پیدا كرده است.

 چنگ رومی
یكي دیگر از سازهاي كمتر شناخته شده و البته پرطرفدار در دنیاي موسیقي این 
روزهاي كشور و بین جوان ترها، ساز لیر است؛ سازي  كه با نام هاي »شلیاق« یا »چنگ 
رومي« هم در زبان فارسي به كار برده مي شود. در اساطیر یونان، ساخت این ساز را 
براي نخستین بار به »هرمس« نسبت داده اند. همچنین »اورفئوس« یكي دیگر از 
شخصیت هاي اسطوره اي یونان را نوازنده زبردست این ساز ذكر كرده اند. اما برخي از 
محققان عرصه موسیقي معتقدند كه اقوام بیابانگرد خاورمیانه قصد داشتند سازي  
شبیه چنگ بسازند كه قابل حمل باشد و بتوانند آن را با خودشان اینطرف و آنطرف 
ببرند، در نتیجه چنگ رومي یا ساز لیر پدید آمد. نكته جالب توجه درباره این ساز، 
تنوع بسیار شكل ظاهري آن است. این ســاز به شكل هاي مختلف ازجمله حلزون، 
سیمرغ، قو، گوش ماهي و... ساخته شده و طرفداران بسیاري دارد. این ساز زخمه اي 
كه نواختن آن با انگشت یا پیك انجام مي شود، داراي یك محفظه تشدید صدا، دو بازو 
در كنار محفظه تشدید كه توسط یك میله چوبي به هم متصل شده اند و سیم هاي 
موازي كنار هم است كه تعداد این سیم ها بسته به اندازه ساز با یكدیگر متفاوت است. 
راستي تا یادمان نرفته این را هم اضافه كنیم كه در ستاره شناسي، صورت فلكي شبیه 

این ساز را از روي همین ساز، »لیرا« یا »شلیاق« نامیده اند.
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كشف گنج در روستاهای بیرجند

مسلسل روی موتور گفت وگو با امیر راد، كلكسیونری كه صاحب قدیمی ترین 
موتورسیكلت های جهان است

یادگارهای
 جنگ جهانی دوم

موتور خانه 8

مجموعه كم نظیر امیر راد كه البه الی باغ های اطراف كرج محصور شده 
شامل نخستین موتورسیكلت های جهان است و برخی از آنها در جنگ 
جهانی دوم مورد استفاده ارتش متحدین و متفقین قرار گرفته است؛ مثل موتورهای دنیپر روسی 
كه در دهه40 میالدی ساخته شده یا بی ام و كه در جنگ جهانی دوم مورد استفاده ارتش متحدین 
قرار گرفت و به جا مانده از جنگ آلمان و روسیه است. مجموعه دار كرجی می گوید برخی از این 
موتورها را از كشورهای مختلف وارد كشور كرده و برخی دیگر به كلی بازسازی شده اند تا یكی 

از كم نظیرترین مجموعه موتورهای كالسیك در ایران سر و شكل بگیرد.

فیلم گردی

بهنام سلطانی

از ورود نخستین محموله موتورسیكلت به ایران 80سال گذشته و این وسیله نقلیه از روزگار قدیم بین ایرانیان طرفداران بسیاری داشته است. از 
سال1320 و همزمان با ظهور پدیده ای به نام موتورسیكلت، نمایشگاه موتور در میدان ارك تهران و حوالی جاللیه برپا می شد و مردم برای تماشای 
این وسیله نقلیه گرد هم جمع می شدند. بعدها تنور مسابقات موتورسواری در اطراف تهران حسابی داغ شد و هیجان همین مسابقات نصفه نیمه، 
موتورسیكلت را به وسیله ای محبوب بین ایرانیان بدل كرد. در روزگاری كه خرید خودرو برای بسیاری از مردم آرزو بود، موتور به عطش جماعت 
عشق موتور برای دوردور كردن در خیابان های تهران پاسخ داد و عده ای هم برای سهولت در كسب وكار به این وسیله نسبتا ارزان و در دسترس 
پناه بردند؛ موتورهایی كه اگرچه زرق و برق چندانی نداشتند، اما برای قشر متوسط یك كاالی لوكس بود و خاطرات خوشی را برای آنها رقم زد.

   روی ماه
یكــی از انیمه های موفق ســال 
گذشــته میــادی را باید همین 
گزینــه »روی  مــاه« بدانیم كه 
گلن كیــن ســاخته و آدری ولز 
نویسندگی كرده است. این انیمه 
توسط نتفیلكس، پرل استودیو و 
سونی پیكچرز ایمج وركز به صورت 
مشترك سرمایه گذاری و ساخته 
شــده اســت. جالب اینكــه این 
انیمه، نخستین تجربه كارگردانی 
ســازنده اش اســت. فیلم، درباره 
دختری ماجراجو بــه نام فی فی 
اســت. فی فی پی می برد كه یك 
ایزدبانــوی چینــی در كــره  ماه 
زندگی می كند. بــه همین دلیل 
تاش می كند تا سفینه ای را بسازد 
و به  ماه بــرود. فیلــم جنبه های 
بصــری باالیــی دارد و شــما را 
حســابی میخكوب خواهد كرد. 
البته برخی منتقــدان می گویند 
كه داســتانش می توانست بهتر 
از این باشــد. اما درنهایت همین 
جادوی بصری اش، باعث شــده تا 

جزو بهترین ها قرار گیرد.

در آرزوی ماه

   بی باك
این انیمــه را هم كــوری ادواردز 
كارگردانی كــرده و به همراه جان 
مورفی ســناریوی آن را نگاشــته 
اســت. كار، محصــول كشــور 
كاناداســت و جالــب اینكه یك 
بازیگر ایرانی به نام یارا شــهیدی 
از صداپیشــه های اصلی آن است. 
قصه انیمه البتــه خیلی جالب تر 
است. شــخصیت آن یك بازی باز 
حرفه ای است كه درگیر گیم بازی 
است. اما ناگهان متوجه می شود كه 
قهرمان بازی ویدئویی دلخواهش 
كه همیشــه آن را انجام می داده، 
ســه بچه ابرقدرت را وارد دنیای 
واقعی او كرده است. حاال شخصیت 
اصلی انیمه، باید در كنار زندگی اش 
از این بچه های عجیــب و غریب 
هم پرستاری كند. پیام اصلی این 
انیمه، خطرات اعتیــاد به فناوری 
در كودكان اســت و باید همیشه 

حواس مان به آن باشد.

بچه های ابرقدرت

   موالن
یكــی از موردهــای اكــران 
ســینماهای كشــور، اكــران 
یــك فیلــم خارجــی در یكی 
از سینماهاســت. نام این فیلم 
»مــوالن« اســت. ایــن فیلم 
براســاس انیمه ای با همین نام 
ساخته شده است و همگی اینها 
نیز از یك داستان فولكلور چینی 
ساخته شده اند. در واقع سرمنشأ 
داســتان آنها، تصنیف موالن از 
افسانه های چینی است. ماجرا، 
دربــاره موالن اســت؛ دختری 
چینی كه بــا دخترهای عادی 
فرق می كنــد. او تصمیم گرفته 
است كه یك جنجگو شود و در 
این تصمیم خــودش هم جدی 
اســت. اما خانواده و اطرافیانش 
در برابر ایــن آرزوی او مقاومت 
می كنند تا اینكه كشــورش در 
معرض ســقوط قرار گرفته و او 
تصمیم می گیرد هویت خودش 
را پنهان كــرده و به عنوان یك 

جنگجو ظاهر شود.

دختر جنگجو

پنجشنبه
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برخی مجموعه هایی كه دست بر قضا در ایران ناشناخته مانده اند با تاریخ عجین 
شده اند. مجموعه امیر راد هم با چنین مختصاتی شناخته می شود و از موتورهایی 
تشكیل شده كه به دوران اوج گیری جنگ و تخاصم بین كشورهای جهان تعلق 
دارند. مجموعه دار كرجی می گوید با خرید یك دستگاه موتورسیكلت یاماها 80 به 
سمت خرید موتورسیكلت های قدیمی رفته و آرام آرام ردی از جنگ جهانی دوم در 
مجموعه اش به جا مانده است؛ »وقتی 16سالم بود به موتورسواری عاقه مند شدم 
و در همان روزها یك موتورسیكلت یاماها80 كه طرفداران زیادی داشت خریدم. 
بعد از خرید یاماها80 تصمیم گرفتم موتورهایی در همین كاس بخرم و در كنار 
انواع دوچرخه كورسی نگهداری كنم. بعد از مدتی همه تمركزم را روی جمع آوری 

موتورسیكلت گذاشتم و 54دستگاه موتورسیكلت كاسیك جمع كردم.«

 موتور ســه چرخی كه محصول آلمان شرقی 
است و در سال1958 ساخته شده، یكی دیگر 
از قدیمی ترین موتورســیكلت های كاسیك 
اســت كه در ایران یافــت می شــود و به این 
مجموعــه اعتبار دو چندانی داده اســت. امیر 
راد، موتورســیكلت هایی از این دست را زینت 
مجموعه اش می دانــد؛ »ویژگی منحصربه فرد 
موتور سه چرخ این است كه راننده می توانسته 
مسافت مشخصی را ركاب بزند و ورزش كند و 
در عین حال برای جابه جایی بار، استارت بزند 
و موتورش را روشن كند. موتورهای این تیپی 
بعضا در پذیرایی خانه ها نگهداری می شدند و 
صاحبان آنها به دلیل اعتراض خانواده ها تصمیم 
به فروش آنها می گرفتند؛ مثــل موتور دنیپر 
روســی كه محصول ســال1940 است و یك 
قبضه مسلســل هم روی آن نصب كردند تا در 
ارتش شوروی مورد استفاده قرار گیرد. كاالی 
كلكسیونی قیمت ندارد، اما اگر بخواهیم درباره 
ارزش مادی موتورهای دنیپر صحبت كنیم باید 
بگویم هركدام از آنها بین 500 تا 600میلیون 

تومان می ارزند.«

تقلب روس ها از بی ام و 
لذت براندازكردن دنیپرهای ســبز روسی كه سال ها قبل از شوروی وارد ایران شــده اند و گوشه مجموعه امیر راد آرام 
گرفته اند را فقط عشق موتورها وعاقه مندان به موتورهای كاسیك درك می كنند. ساخت دنیپرهای روسی كه جزو 
پرقدرت ترین موتورهای زمانه خودش به شمار می رود داستان مفصلی دارد. مجموعه دار كرجی می گوید اگر جنگ آلمان 
و روسیه یك ُحسن داشته باشد آن هم تولد و تكثیر این موتورها در بحبوحه جنگ آلمان و روسیه است؛ »دنیپرها دقیقا 
از روی موتورهای بی ام و آلمان ساخته شده و حتی قطعات آنها یكسان است. ماجرا از این قرار است كه در جریان جنگ 
جهانی دوم، روس ها از روی موتورهای بی ام و آلمان كه به غنیمت گرفته بودند كپی برداری می كنند و از همین موتورها 
برای غلبه بر ارتش آلمان بهره می برند. دنیپر در این مجموعه یك نماینده دارد و آن هم مدلMT11  است كه سال ها قبل 
از یك مجموعه دار روسی خریدم و به سختی وارد كشور كردم.« آن طور كه مجموعه دار كرجی می گوید، دنیپرها از معدود 
مدل های موتورسیكلت به شمار می روند كه به دنده عقب مجهز شده اند و به همین دلیل در جریان جنگ جهانی دوم 

وسیله مناسبی برای تعقیب و گریزهای نظامی بوده اند.

پرس وجو درباره اطاعات فنی برخی موتورهای مجموعه امیر راد هر مخاطبی را به 
این نتیجه می رســاند كه روس ها در صنعت موتورسازی دنباله رو آلمانی ها بوده اند. 
انواع موتورهای »ایژ« كه در این مجموعه آرام گرفته اند چنین پیشــینه ای دارند و 
مجموعه دار كرجی می گوید با وسواس زیادی آنها را بازسازی كرده است؛ »نیمی از 
54موتور كاسیكی كه در این مجموعه می بینید صفركیلومتر محسوب می شوند، اما 
تعداد دیگری از آنها به سختی بازسازی شده اند و به شكل و شمایل امروزی درآمده اند. 
برخی از این موتورها مثل همین دنیپرها رنگ فابریك دارند و نمونه آنها را در دنیا پیدا 
نمی كنید. تعدادی دیگر هم به واسطه آسیب هایی كه در جریان جنگ جهانی دوم به 

آنها وارد شده بازسازی و رنگ شده اند. «

بازسازی موتورهای كاسیك را می توان سخت ترین بخش كار مجموعه داری موتورسیكلت 
دانســت، چراكه خط تولید برخی قطعات آنها متوقف شــده و تعدادی از كارخانه های 
موتورسیكلت ســازی  تغییر كاربری داده اند و محصــوالت پررونق تری تولید می كنند. 
مجموعه دار كرجی بازسازی موتورهای ایژ كه نمونه آنها كمتر در ایران یافت می شود را 
حاصل تاش های شخصی و پیگیری های مدام می داند؛ »برای تهیه برخی قطعات گاهی 
اوقات به دوستانی كه در شهرها و كشورهای مختلف زندگی می كنند متوسل می شوم و به 
همین دلیل روند بازسازی یك دستگاه موتورسیكلت كاسیك بین سه تا پنج سال زمان 
می برد. یك بار دوستی تماس گرفت و گفت انباری در یكی از روستاهای بیرجند پیدا كرده 
كه مملو از قطعات فابریك موتورهای ایژ است. من همه آن قطعات را كه به 60سال قبل 
تعلق داشت و معلوم نیست در روستاهای بیرجند چه می كردند خریدم و همه ایژهایی كه از 
كشورهای مختلف خریده بودم را بازسازی كردم. شاید اگر این قطعات را به طور اتفاقی پیدا 

نمی كردم مجموعه كامل ایژها شكل نمی گرفت و در كشور حفظ نمی شد.«

محبوب پدربزرگ ها 
موتورهای ركس آبی رنگ با باك های 
تخم مرغی كه در دهــه40 طرفداران 
بســیاری داشــت یا موتورهای پژوی 
باك جلو و باك عقب كه وســیله نقلیه 
پدربزرگ هــا بــود و حاال بــه كاالی 
كلكسیونی بدل شــده اند در مجموعه 
راد پیدا می شــود. مجموعه دار كرجی 
نگهداری از این موتورها را تاش برای 
زنده نگه داشتن خاطرات خوش گذشته 
می دانــد؛ »موتورهای ركــس كه در 
این مجموعه می بینید جزو نســل اول 
ركس هایی اســت كه در ایــران تولید 
می شد و دنده اتوماتیك داشت. ركس و 
پژو باك جلو در سال های بعد از انقاب 
و با ورود موتورهای مدرن، دیگر تولید 
نشد، اما امروزه از ارزش آنها كم نشده 
و انواع سالم آنها بین 50 تا 100میلیون 
تومان خریدوفروش می شــود.« آنطور 
كه مجموعه دار كرجی می گوید ارزش 
مــادی ایــن مجموعه چیــزی حدود 
5میلیارد تومان برآورد می شود:»فعا 
امكان برپایی نمایشگاه و موزه در كشور 
مهیا نیست و نمی دانم این موتورها در 
آینده به چه سرنوشــتی دچار خواهند 

شد. «

باركد را اسكن كنید و ویدیوی 
این گزارش را ببینید

سوزوكی80؛ پرش با چاشنی سروصدا 
اگر از جوان های دهه شصتی درباره این موتورسیكلت بپرسید حتما از سروصدای آزار دهنده 

آن برایتان می گویند، اما كسانی كه نیمه پرلیوان را می بینند از سرعت قابل اعتنا و قدرت مانور 
فوق العاده سوزوكی80 به عنوان مزیت های ویژه آن نام می برند. بدنه اسپرت، سرعت و شتاب 

قابل قبول و رنگ های متنوع، سوزوكی80 را به موتور مورد عاقه جوان ها در دهه60 بدل كرد. 
این موتور برای همه كسانی كه توان خرید موتور كراس را نداشتند بهترین گزینه بود و به 

همین دلیل خیلی زود جایش را بین عشق موتورها و موتورسوارهایی كه دنبال اجرای كارهای 
نمایشی بودند باز كرد. همین قدرت مانور باال بود كه پای سوزوكی80 را به سیرك ها باز كرد و 

ژانگولرها برای اجرای كارهای نمایشی از آن استفاده می كردند.

ایژ؛ موتور محبوب روستایی ها 
ایژ كه در ایران با نام ایج هم شناخته می شود یكی از خاطره انگیزترین موتورهایی به شمار 
می رود كه تاكنون وارد كشور شده است. وقتی خرید ایژهای روسی در ایران اوج گرفت، 

عده ای به طعنه می گفتند طرفداران این موتورها در ایران از روسیه هم بیشتر شده است. این 
موتور سنگین و پرقدرت روسی در مناطق كوهستانی ایران مثل كرمان، خراسان و سیستان 

و بلوچستان طرفداران زیادی داشت، چون توانایی حمل بار تا 700كیلوگرم را داشت و بهتر از 
هر موتوری مسیرهای صعب العبور را طی می كرد. موتورهای ایژ به دلیل دوزمانه بودن مصرف 

سوخت باالیی داشت و به رغم محبوبیت باالیش قافیه را به رقبای تازه نفس واگذار كرد.

براوو ؛ سبك و چشم نواز 
موتورهای براوو را می توان نسخه اتوكشیده و به روز شده ركس دانست. این موتورسیكلت های 
نسبتا ارزان قیمت با سرعت عجیبی بین جوان های دهه70 كه توان خرید موتورهای دنده ای را 
نداشتند محبوب شد و با همان سرعت محبوبیتش را از دست داد و از یادها رفت. براوو به واسطه 
تنوع در رنگ و داشتن سرعت 50كیلومتر در ساعت و البته قیمت ارزانش خیلی زود جای 
موتورهای پژو و ركس را كه تاریخ مصرف شان به پایان رسیده بود گرفت و جای خودش را بین 
قشر جوان باز كرد. نیروی این موتور مثل همه موتورگازی ها از طریق زنجیر به چرخ عقب منتقل 
می شد، اما قدرت آن به حدی نبود كه با یك سرنشین به راحتی سرباالیی را پشت سر بگذارد.

هوندا سی جی125؛ پرچمدار موتور در ایران 
اگر بگوییم هوندا سی جی125 محبوب ترین موتور همه دوران ها در ایران بوده اغراق 

نكرده ایم. قریب به اتفاق موتورهایی كه این روزها با طرح هوندا در ایران تولید می شوند از روی 
محبوب ترین مدل هوندا كپی برداری شده اند اما اصل این موتورها از سال1976 در ژاپن تولید 

شد. دلیل محبوبیت این موتور در ایران هم چهارزمانه بودن، ارزان بودن و در دسترس بودن لوازم 
یدكی آنها بود و اوایل انقاب به سرعت جای موتورهای گازی را گرفت. سی جی125 از ابتدا 

به عنوان یك موتور لوكس وارد بازار شد، اما مدتی بعد، از كارگر گرفته تا كارمند و دستفروش 
یكی از این موتورها را سوار می شد. نوع چراغ گرد سی جی125 در ایران طرفداران بیشتری 

داشت.

وسپا؛ موتوری شبیه زنبور 
وسپا را می توان جزو محبوب ترین وسیله های نقلیه در ایتالیا دانست كه در دهه40 میادی برای 
نخستین بار در كارخانه پیاجو تولید شد. گفته می شود رئیس كارخانه وسپا بعد از رونمایی از این موتور، 
صدای اگزوز آن را به صدای زنبور تشبیه كرد و به همین دلیل نام وسپا كه در زبان ایتالیایی به معنی 
زنبور است را برای آن انتخاب كردند. وسپا از وقتی تصویرش روی جلد مجات معروف رفت و مورد توجه 
بازیگران مطرح قرار گرفت به سرعت محبوب شد و از همان روزها بین ایرانی ها هم محبوبیت زیادی پیدا 
كرد. داشتن زاپاس و تعبیه كردن جای پا برای سرنشین عقب، زین بزرگ و محافظ پاهای راننده و البته 
دنده دستی، خیلی زود وسپا را به یكی از موتورسیكلت های محبوب بدل كرد و در ایران هم طرفداران 
زیادی داشت. این موتورسیكلت عموما بین بازاری ها، به خصوص فرش فروش ها كاربرد فراوانی داشت.

سوزوكی1000؛ اژدها وارد می شود 
با ورود سوزوكی1000 به بازار موتورسیكلت در ایران، به شكل قابل توجهی از محبوبیت موتورهای 

پرفروش دهه50 مثل CB750 و هاردلی دیویدسون ها كاسته شد. استهاك كم، قیمت مناسب 
و قدرت مانور باالی سوزوكی1000 باعث شد بسیاری از ارگان ها و سازمان های دولتی برای خرید 
آن به صرافت بیفتند اما از سال1359 كه واردات تحت تأثیر جنگ تحمیلی قرار گرفت، صاحبان 

سوزوكی1000 برای تامین الستیك های بریجستون این موتورها در تنگنا قرار گرفتند و به همین 
دلیل بسیاری از این موتورها برای چند سال زمینگیر شدند. وضع قوانین جدید و سختگیرانه 
برای تردد موتورهای سنگین در داخل شهر، سوزوكی1000 را آرام آرام به خاطره ای در ذهن 

دوستدارانش بدل كرد.

یاماها100؛ جانشین موتورگازی 
نمی شود درباره نسل موتورهای خاطره انگیز صحبت كنیم، اما از یاماها100 با آن بدنه 
جمع وجور و موتور پرقدرتش نام نبریم. این محصول كارخانه یاماها نسخه ارزان قیمت 
هوندا125 بود و به همین دلیل به سرعت جای خود را بین جوانان ایرانی باز كرد. یاماها100 در 
دهه های50  و 60 جایگزین موتورگازی های ارزان قیمت شد و برای كسانی كه از موتورسیكلت 
انتظار قدرت بیشتری داشتند یك غنیمت بزرگ بود. تهرانی ها این وسیله نقلیه را عموما با 
خورجینی كه روی صندلی آن می انداختند به یاد می آورند و در بسیاری از كسب وكارهای خرد 
از آن استفاده می كردند. جالب است بدانید كه قطعات یاماها100 هنوز در گمرك فروخته 
می شود و معلوم است كه محصول محبوب كارخانه یاماها هنوز در ایران نفس می كشد.

ركس؛ موتوری برای لحاف دوزها 
موتورسیكلت از سال های دور به عنوان وسیله ای برای سهولت در كسب وكار مورد توجه 

بازاری ها قرار گرفت و هر صنف موتور محبوب خودش را داشت. اگر فرش فروش ها وسپا را 
مناسب ترین وسیله برای خودشان می دانستند صنف لحاف دوزی هم از ركس به عنوان وسیله 

نقلیه كاربردی استفاده می كرد. ركس در میان موتورهای گازی تافته جدا بافته بود، چراكه 
مدل اتوماتیك آن، بازار موتورگازی را شدیدا تحت تأثیر قرار داده بود و سرعت قابل توجه آن 

هیجان زیادی را به راننده منتقل می كرد. ركس با آن باك تخم مرغی و بدنه عاری از خاقیتش 
به لحاظ ظاهری حرف چندانی برای گفتن نداشت اما به واسطه بهره بردن از موتور تك سیلندر 

47سی سی و كم مصرف بودنش جزو پیشرفته ترین موتورسیكلت های زمان خودش بود.

هوندا5؛ محبوب و پرقدرت 
مدیران كمپانی هوندا معتقدند همه عشق موتورها یك دستگاه هوندا5 داشته اند یا دست كم در 
حسرت خرید آن به سر برده اند. نگاهی به آمار فروش جهانی هوندا5 نشان می دهد كه ادعای 
مدیران این كمپانی چندان هم اغراق آمیز نیست. هوندا در دهه70 میادی هزاران دستگاه 
هوندا5 فروخت و تولید آن تا میانه دهه90 میادی هم ادامه داشت. محبوب ترین محصول 
هوندا در دهه70 میادی بین ایرانیان هم خواهان زیادی داشت و در دهه50حسابی جای 
خودش را بین عشق موتورها باز كرد. به خاطر حس نوستالژیكی كه این موتور به عاقه مندان 
موتورسواری منتقل می كند، نمونه بدون انجین و اگزوز آن در شهربازی تهران در معرض دید 
عموم قرار گرفته و به عنوان چرخ و فلك افقی از آن استفاده می شود.

همه راضی از موتورگازی 
آشنایی با موتورهای نوستالژیك و پرطرفدار در ایران 
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محسن قصابیان درباره نقش شهید ستاری 
در فیلم »منصور« می گوید

یك سال مثل ارتشی ها 
زندگی كردم

فیلم گردی9تماشا خانه

   محاكمه مصدق
مستندها، همیشــه از قالب های 
بسیار جالب تصویری هستند كه 
هم می توانند شما را حسابی سرگرم 
كنند، هم اطالعات خوبی به شما 
منتقل كنند. برای جامعه ای مثل 
ما هم كه فرهنگ شــفاهی دارد و 
كمتر اهل مطالعه اســت كه دیگر 
گزینه ای عالی محسوب می شود. به 
همین دلیل باید توجهی همیشگی 
به این ژانر داشته باشیم. »محاكمه 
مصدق« مستندی اســت كه در 
پلتفرم های پخش صــدا و تصویر 
قابل دســتیابی و تماشاست. این 
مســتند 80دقیقــه ای، روایتی 
تاریخی و تصویری از محاكمه دكتر 
محمد مصــدق در دادگاه نظامی، 
پس از كودتــای 28مرداد1332 
اســت. فیلم را احســان عمادی 
كارگردانی كرده و محمد بحرانی 
هــم در آن حضــور دارد. ایــن 
مســتند تاریخی، در سال1394 
ساخته شده است و برای افزایش 
دانستنی های تاریخ شما مناسب 

است.

آن دادگاه نظامی

   یك سال خوب
با یك فیلم رمانتیــك خانوادگی 
چطورید؟ فیلم »یك سال خوب«، 
اثری است كه در سال2004 و به 
كارگردانی ریدلی اسكات ساخته 
شده است و توجهات زیادی را در 
ژانر فیلم های خانوادگی به خودش 
جلب كرده. راســل كــرو، آلبرت 
فینی، ماریون كوتیــار و... ازجمله 
نقش آفرینــان این اثر ســینمایی 
هســتند. فیلم، درباره این رویكرد 
است كه پول از نگاه بعضی ها، همه 
زندگی ما را می خواهد تحت تأثیر 
قرار بدهد. اما در این فیلم می بینیم 
كه پول به تنهایی كافی نیســت و 
چیزهای ارزشــمندتری نسبت به 
پول وجود دارند كه باید در زندگی 
به ســمت آنها برویم. راســل كرو 
برای نقــد كردن ارثیــه عمویش 
كه در فرانســه به او رسیده، به این 
كشــور می رود، ولی آشــنایی با 
شخصیت های جدید، زندگی اش 

را عوض می كند.

زندگی ضد پول

پخش جهانی یك فیلم

   قصیده گاو سفید
این روزها خبر رســیده است كه 
كمپانی فرانســوی توتــم فیلمز 
امتیاز پخش »قصیده گاو سفید« 
را خریداری كرده و قصد دارد آن را 
توزیع كند. این فیلم ساخته بهتاش 
صناعی ها و مریم مقدم، به بخش 
رقابتی برلینانه راه یافته اســت و 
همین امر توجه این كمپانی را جلب 
كرده تا توزیع آن را عهده دار شود. 
جالب اینكه این كمپانی 2 ســال 
پیش تأسیس شده اســت. مریم 
مقدم سابقه بازی در فیلم »پرده« 
جعفر پناهی را هم داشــته است؛ 
فیلمی كه در ســال2013 خرس 
نقره ای برلینانه را دریافت كرد. این 
فیلم درباره مینا، مادر تنهایی است 
كه دختری ناشــنوا دارد. شوهر او 
یك سال پیش اعدام شده است و 
البته به جرمی كه مرتكب نشــده 
بود، ولی امكان اثباتش را نداشت. 
همین امر باعث شد تا رنج بسیاری 

را از این بابت متحمل شود.

پنجشنبه

شماره 112
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    اجــازه دهید ســؤال نخســت را با 
سی ونهمین جشــنواره فجر شروع كنیم. 
حال و هوای جشنواره و حواشی آن را چطور 

دیدید؟
بیماری كرونا، تحریم و شــرایط اقتصادی، تأثیر مخربی 
بر فرهنگ و هنر به ویژه هنرهای نمایشــی داشته است. 
جشنواره فیلم فجر محصول تولیدات اهالی سینماست. 
پس طبیعی اســت تأثیر عوامل باال را در كمبود تولیدات 

مستقل، كمیت و كیفیت آثار ببینیم.
    بازی در نقش شخصیت های بزرگ تاریخی 
به ویژه قهرمان های معاصر كه مردم تجربه 
زیست و خاطره سازی  با آن نقش دارند، كار 
پرچالشی است. چه شد كه این ریسك را 

كرده و نقش تیمسار ستاری را پذیرفتید؟
مدت هاســت از بازیگری فیلم و ســریال فاصله گرفته ام. 
بازیگری عالقه و حرفه همیشــگی من بوده و هست. اما 
تصمیم گرفتم در انتخاب كار ســختگیر باشم و به تدریج 
به گونه  ای شــد كه ســال ها از بازی فاصله گرفتم. مگر در 
تله فیلم ها و سریال های خودم یا یكی دو سریال و تله فیلم 
معدود. فیلم منصور به واسطه شناخت قبلی برخی دوستان 
ازجمله كیومرث مرادی و جلیل شعبانی به من پیشنهاد 
شد. بعد كه به دفتر فیلم رفتم دوستان مشترك و قدیمی 
دیگری مانند علی هاشمی، بابك كریمی و عادل معصومیان 
را هم از نزدیك دیدم كه به احتمال زیاد در ارائه این پیشنهاد 
به من دخیل بودند. با آنكه سال ها بازی نكرده بودم اما نقش 
منصور برایم سنگ محكی بود تا داشته هایم را مرور كنم و 

اگر تجربه  ای اندوخته  ام به محك آزمایش بگذارم.
    خاطره ای از بــازی در این فیلم دارید یا 
ســكانس خاصی بوده كه بخواهید به آن 

اشاره كنید؟
سال گذشته بعد از پذیرفتن نقش، تمام كارهایم ازجمله 
تدریس، نوشتن و پیگیری ساخت فیلم را تعطیل كردم. در 
عوض تمرینات بدنسازی، استخر و پیاده روی را با جدیت 
شروع كرده و حدود 10كیلو وزن كم كردم. رژیم غذایی 
و ساعت خواب مشخص )از 10شب تا ۵صبح( را مثل یك 
ارتشی واقعی تجربه كردم. قرار بود بفهمم كسی كه حافظ 
امنیت آسمان ایران اســت چگونه می اندیشد و زندگی 
می كند. این مهم ابتدا از جســمانیت شروع می شود. من 
حدود ۶ماه با تیمسار ستاری زندگی كردم. تمام سكانس ها 
برایم خاطره انگیز است و مدیون همه عزیزانی هستم كه در 

ساخت منصور تأثیرگذار بودند.
    از بازخوردهای مردم و خانواده شــهید 

ستاری برایمان بگوید؟
هنوز اطالعی ندارم كه خانواده تیمسار فیلم را دیده  اند یا نه. 
اما بازخورد مناسبی از مخاطب داشته ام. گویا فیلم و نقش را 
دوست دارند. روزهای جشنواره در یكی از اكران های مردمی 
در پردیس شمیران حضور داشتم و فیلم را با مردم دیدم؛ 
واكنش مردم كه حتی حین تماشــای فیلم و برای برخی 
سكانس ها كف می زدند و سوت می كشیدند برایم جالب بود.

    این فیلم یك شــاخصه مهمی داشت 
و آن دوری از قهرمان ســازی  اسطوره وار 
بود. برای مثال عصبانیت كاراكتر شــهید 
ستاری به گونه اي نمایش داده شده بود كه 

شــاید مخاطب را غافلگیر كرده اما نقش 
را ملموس تر كرده بود. در این باره توضیح 

بیشتری می دهید.
منطق بازی، شیوه ارائه عواطف و سبك بازی، متاثر از منطق 
فیلمنامه است. فیلمنامه سیاوش ســرمدی و نگاه او در 
كارگردانی، چیزی شبیه زندگی است. پس طبیعی است من 
بازیگر هم در راستای همین منطق حركت كنم. اگر تیمسار 
هم قرار باشد مشــابه دیگران برای پلمب مجموعه توسط 
دادستانی، عجز و البه كند و رگ گردنش بیرون بزند؟ و چه 
و چه تیمسار ستاری نیست. نگرانی و شك و تردید تیمسار 

را در خلوت او، با دوستان نزدیك و خانواده  اش می بینیم.
    كمــی از فضای فیلم منصــور فاصله 
می گیریم و می خواهیــم از احواالت این 
روزهای تئاتر كه تعریــف چندانی ندارد 
بپرسیم. كرونا این ویروس منحوس بیش از 
همه هنرها به تئاتر ضربه زده و بسیاری از 
هنرمندان این رشته متضرر و بیكار شد ه اند. 
راه برون رفت هنر تئاتر از این وضعیت چه 

می تواند باشد؟
تئاتر ركن تمدن است. گسترش تئاتر تأثیر كیفی بر سینما 
و تلویزیون و رســانه های جمعی دارد. حاال كرونا همه را 
غافلگیر كرده است. بسیاری از تئاترهای خصوصی تعطیل 
شده اند. بسیاری از اهالی تئاتر و البته سینما بیكار هستند. 
این شرایط خوب نیســت. هنرمندان تئاتر و سینمای ما 
مثل زمینی شــده  اند كه بر اثر بی آبی تــرك خورده و هر 
روز این ترك ها بیشتر می شود. بدانیم كه برای هر كدام از 
این تئاتری ها و سینمایی ها سال ها وقت و انرژی و سرمایه 
گذاشته شده تا گنجینه هنرهای نمایشی ما باشند. اگر به 
هر دلیلی تعدادی از این سرمایه ها توان ادامه كار یا انگیزه 
الزم را از دست بدهد، ســال ها وقت و انرژی الزم است تا  ی
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كمبودشان جبران شود. هنرهای نمایشی به ویژه تئاتر در 
همه جای دنیا یارانه دولتی )سوبسید( دارند. شهرداری ها، 
بنیادهای خیریه، كارخانه ها و تولیدی ها برای كم شدن 
مالیات خود از تئاتر حمایت می كنند. كرونا یك روز تمام 

می شود ولی ما باید به فكر یك عمر تئاتر پویا باشیم.
    شما جزو معدود تئاتری هایی هستید كه 
بیشتر توانتان را در زمینه نمایش معطوف 
كرده و خیلی كم از تئاتر به سمت هنرهای 
نمایشی كشیده می شوید. چقدر اهمیت 
دارد كه بازیگر كار حرفــه ای خودش را از 
صحنه های نمایش و سالن های اجرای زنده 
شروع كند و بعد پشت دوربین ها ظاهر شده 

و بازی كند؟
برای پاسخ به این سؤال كافی است بهترین بازیگران امروز 
ســینما و تلویزیون را نام ببریم؛ 9۵ درصــد آنها بهترین 

تئاتری های 10یا 1۵سال پیش بوده اند.
    می خواهیم كمی فضای گفت وگو را عوض 
كنیم و به سؤاالت شــخصی برسیم. االن 
مشغول چه كاری هستید؟ چه برنامه هایی 

برای سال پیش رو دارید؟
این روزها بیشــتر وقتم به تدریس می گذرد و نوشــتن 
نمایشنامه ها و فیلمنامه هایم. كتابی هم در مورد بازیگری 
دارم با نام لوگــوس و محوریت مهارت هــای كالمی اما 
نمی دانم كی تمام می شود. مدتی است در تدارك ساخت 
فیلم دوم خود هســتم. ۵سال از ســاخت »نیوكاسل« 
می گذرد. فیلمنامه ای با نام »یك كوچه آن طرف تر«. اما 
همچنان گرفتار تهیه ســرمایه برای تولید فیلم هستیم. 
فیلمنامه  ای هم به صورت مشــترك با افشــین علیزاده 
نوشته  ام با نام »غربتی« كه افشین قرار است كارگردانی 

كند و به احتمال زیاد من نقش اصلی را بازی می كنم.
    اوقات فراغت تان را چطور پر می كنید و 
چه پیشنهادی برای تماشای فیلم و كتاب 

برای عالقه مندان دارید؟
همیشه به دانشجوها و هنرجویان می گویم رمان بخوانند، 
موسیقی خوب گوش كنند و نقاشی ببینند. این 3مورد 
باید فعالیت همیشــگی بازیگر و تئاتری باشد. اما عادت 
ندارم كتابی را برای خواندن پیشنهاد كنم. اگر می خواهید 
به كسی بگویید كتابی را بخواند اول باید ببینید چه خوانده 
است. دنیای سوفی، در جست وجوی زمان گم شده یا آثار 
مارگریت دوراس اگر در زمان نامناسب خوانده شود ممكن 
است خواننده را برای همیشه از رمان و كتابخوانی دور كند. 
شاگردی داشتم كه بوف كور را در 1۵سالگی خوانده بود. 
سال هاست تالش می كنم تا دوباره او را با كتاب آشتی  اش 
دهم. بوف كور صادق هدایت داســتانی نیست كه بدون 

مطالعه و شناخت قبلی سراغش برویم.

فیلم سینمایی »منصور« به كارگردانی سیاوش سرمدی 
چندی پیش در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر نمایش 
داده شد. این فیلم درباره شهید تیمسار منصور ستاری، 
فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
است. محسن قصابیان، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون 
سال ها خاك صحنه تئاتر را خورده و تحصیالت 
آكادمیك در این زمینه دارد. البته تجربه تدریس 
این هنر و نویسندگی و كارگردانی فیلم سینمایی را 
هم در كارنامه كاری خود ثبت كرده است. به بهانه 
هنرنمایی او در نقش تیمسار ستاری سراغ او 
رفتیم. در ادامه بخش های از تالش او برای ایفای 
این نقش را می خوانید.

الناز عباسیان

باركد را 
اسكن كنید و 
ویدیوی این 
گفت وگو را 
ببینید

معرفی ۱۰ فیلمی كه درباره سرداران و فرماندهان دفاع مقدس ساخته شده است

فرماندهان در قاب سینما
یكی از ضعف های بزرگ ســینمای ایران در 2 دهه اخیر، نادیده گرفتن قهرمانان بوده است. جز نمونه های بسیار 
اندك كه به نمایش چنین الگوهایی پرداخته  اند، كمتر فیلم ایرانی را می توان یافت كه اساسا قهرمان محور باشد! 
این درحالی است ایران منبع غنی از اسطوره های مذهبی و ملی در تاریخ و به ویژه در ۸ سال دفاع مقدس است. در 
ادامه به معرفی ۱۰ فیلم سینمایی ای كه به موضوع سرداران و فرماندهان دفاع مقدس پرداخته اشاره می كنیم. شما 

می توانید این فیلم ها را از پلتفرم های نماوا، فیلیمو و... تماشا كنید.

  به احترام شهید احمد متوسلیان
»ایستاده در غبار« فیلمی به كارگردانی و نویسندگی 
محمدحســین مهدویان و تهیه كنندگی حبیب اهلل 
والی نژاد محصول سال 1394 سازمان هنری رسانه ای 
اوج است. فیلم ایستاده در غبار در ژانر مستند درام و 
جنگی به زندگی یكی از سرداران سپاه پاسداران در 
جنگ تحمیلی می پردازد. احمد متوسلیان كه دوران 
نوجوانی اش را در ســكوت گذرانده و اكنون بزرگ تر 
شده، فرمانده لشكری می شود كه باید در دروازه های خرمشهر با دشمن بجنگند. 
اما سرنوشت او فرسنگ ها دورتر از مرزهای ایران رقم می خورد. ناگفته نماند هادی 

حجازی فر نقش سردار متوسلیان را به خوبی ایفاكرده است.

 ایستاده در غبار 
  ماجرای شهید دریاقلی سورانی

فیلم »شب واقعه« به كارگردانی شــهرام اسدی روایت 
مردی خوشگذران و بلوف زن اســت كه در حاشیه شهر 
آبادان كار می كند. با آغاز جنگ، خانواده خود را به جایی 
امن می برد و به اوراق فروشــی خود برمی گردد اما شبی 
متوجه می شود كه عراقی ها تصمیم دارند به آبادان حمله 
كنند. او مسافت زیادی را پیاده و با سرعت می دود تا به مقر 
سربازان ایرانی می رســد و خبر را برساند اما كسی حرف 

او را با توجه به سابقه بلوف زنی اش، باور نمی كند. عاقبت یكی از فرماندهان به او اعتماد 
می كند و سربازان ایرانی با پاتك زدن به عراقی ها نمی گذارند آبادان را به تصرف درآورند. 
انتخاب به جای حمید فرخ نژاد كه خودش آبادانی و با زیروبم های فرهنگی منطقه جنوب 

آشناست، به این امر كمك كرده است.

 شب واقعه

  جلوه هایی از شهید محمود كاوه
دومین فیلم جواد اردكانی پیرامون سرداران دفاع مقدس 
بعد از به كبودی یاس، به زندگانی ســردار شهید محمود 
كاوه، اختصــاص دارد. اردكانی این بار برخالف ســاخته 
قبلی اش و شــاید به دلیل باالبردن میــزان تأثیرگذاری 
اثرش، از بازیگران مطرح ســینما استفاده كرد. جز نقش 
شــهید كاوه، رضا رویگری، جواد عزتــی، احمد نجفی، 
پردیس افكاری، شبنم قلی خانی بازیگران این فیلم بودند. 

حمیدرضا عمارلو به عنوان بازیگر نقش شهید كاوه، نخستین كار حرفه ای  اش را تجربه 
كرد. داستان »شور و شیرین« در اوایل انقالب و حوادث اشغال كردستان روایت می شود 
كه طی آن منطقه بوكان و سقز توسط حزب دمكرات اشغال و نهایتا با عملیات های متعدد 

سپاه پاسداران با فرماندهی محمود كاوه بازپس گرفته می شود.

 شور و شیرین

  سرگذشت شهید بهنام محمدی
این فیلم ساخته صادق دقیقی است كه داستان آن به اوایل 
جنگ و حمله عراق به خرمشــهر بازمی گردد. نوجوانی 
به رغم سن اندك خود، پا به پای مردان و زنان مجاهد شهر، 
قصد دفاع از وطن خود را دارد اما در همان ابتدا به دست 
نیروهای عراقی می افتد و مورد ضرب و شتم قرار می گیرد 
اما اعتماد عراقی ها را جلب كرده و مواد غذایی، مهمات و 
گرای دشمن را به نیروهای ایرانی می رساند. فیلم قصه 

مقاومت دلیرانه مردم خرمشهر در برابر متجاوزان بعثی است كه ظرفیت های روایی و 
سینمایی تمام ناشدنی دارد. فیلمنامه فیلم توسط عبدالجبار دلدار و پروانه مرزبان نوشته 

شده اما قهرمان حقیقی ما در فیلمی بی قصه و داستان سرگردان می شود. 

 بزرگ مرد كوچك

  روایتی از شهید حسین علم الهدی
 »زیباتــر از زندگی« فیلمی به كارگردانی و نویســندگی 
»انسیه شاه حسینی« است كه زندگی شهید علم الهدی را 
روایت می كند. با شروع جنگ تحمیلی، حسین علم الهدی 
فرمانده سپاه هویزه، به همراه نیروهای مردمی و با دست های 
خالی به كمك مردم روستاها می شتابند. نیروهای ارتش 
گرچه از بنی صدر دستور عدم همكاری گرفته بودند اما با 
كمك های تسلیحاتی، در یك عملیات مشترك، همراه با 

سپاه و مردم به مقابله با متجاوزین می روند. گرچه فیلم روایتی ناقص از شخصیت شهید 
علم الهدی ارائه داده و در صحنه های بسیاری دچار شعارزدگی و مستقیم گویی می شود اما 
صحنه های تأثیرگذاری همانند درگیری نیروهای عراقی با مردم بومی منطقه دهالویه را 

به خوبی به تصویر می كشد. حامد كمیلی نقش علم الهدی را در این فیلم بازی كرده است.

 زیباتر از زندگی

  یادی از شهید عبدالحسین برونسی
مرور كارنامــه كاری جواد 
اردكانی نشــان می دهد كه 
وی عرصه هــای مختلــف 
ســینمایی نظیــر كودك، 
داســتانی و دفاع مقدس را 
تجربه كرده اســت اما چند 
فیلم دفاع مقدســی او بیش 
از دیگر آثــارش مورد توجه 

مخاطبان قرار گرفت. فیلم ســینمایی »به كبودی یاس« 
براساس كتاب »خاك نرم كوشك« به روایت زندگی شهید 
عبدالحسین برونسی با نقل خاطرات اطرافیان، آشنایان و 
همرزمان ایشان می پردازد. به كبودی یاس چند داستان 
مرتبط و منفك از هم دارد. به كارگیری بازیگران گمنام و 
غیرسینمایی، گرچه از جذابیت گیشه ای فیلم كاسته اما با 
نوآوری تكنیكی در روایت غیرخطی قصه، رفت وآمد دوربین 
بین جبهه و پشــت جبهه و دیدن بســیجی ها در جبهه 
زندگی، در كنار زندگی در جبهه از امتیازات این فیلم است.

  دو فیلم از شهید عباس دوران
از برجســته ترین كارهای جمال 
شــورجه دو فیلمــی اســت كه 
با محوریت شــهید عباس دوران 
ساخته است. سروان عباس دوران، 
خلبان موفــق نیــروی هوایی كه 
دشــمن چندبار در تــرور او ناكام 
مانده، سرپرستی عملیات دشواری 
بر فــراز خــاك بغــداد را به عهده 
می گیرد و همراه با یك اســكادران 
شــامل 10هواپیمای جنگنده به بغداد هجوم می بــرد تا عالوه بر 
گذشتن از دیوار مستحكم پدافند بغداد، با پرواز در ارتفاع پایین دیوار 
صوتی را بشكند. هدف از این عملیات ناامن نشان دادن بغداد است كه 
پس از فتح خرمشهر توسط رزمندگان اسالم، جامعه بین الملل برای 
تجدید روحیه ارتش بعثی تالش می كند تا كنفرانس غیرمتعهدها را 
در آن شهر برگزار كند. فیلم به سبب جذابیت داستان های هوایی و 

همچنین موضوع ملی آن، مورد توجه مردم قرار گرفت. 

 به كبودی یاس
 خلبان و عبور از خط سرخ

  یادی از شهید علی هاشمی
 علی اصغر شــادوران كه در كارنامه خود فیلم »تیرباران« در 
مورد زندگی و شهادت سیدعلی اندرزگو را دارد، این بار و پس 
از 20واندی سال، در سال 1392 سراغ ساخت فیلم دیگری با 
محوریت یك سردار جنگ رفت. »یوسف هور« درباره زندگی، 
مبارزات و شهادت سردار شهید علی هاشمی در منطقه هور 
است. علی هاشمی یكی از فرماندهان سپاه در جبهه جنوب در 
استان خوزستان بود كه از ابتدای جنگ حضور فعالی داشت و 
به ویژه در زمانی كه جنگ در جبهه سوسنگرد شدت داشت وی در آن منطقه فعال بود اما نام 
شهید علی هاشمی با قرارگاه نصرت و تالش های شبانه روزی گروه وی برای بررسی منطقه 
هورالهویزه برای انجام عملیات خیبر و بدر گره خورده است. قرار بود نقش شهید هاشمی را 

شهاب حسینی بازی كند اما نهایتا آرش مجیدی این نقش را بازی كرد.

  یوسف هور

  روایت ۴۸ساعت از زندگی شهید چمران
»چ« یكی دیگر از آثار ارزنده كارگردانی ابراهیم حاتمی كیا 
در سینمایی دفاع مقدس است. در این فیلم سینمایی به دو 
شهید پرداخته شد. شهید مصطفی چمران و شهید اصغر 
وصالی با بازی فریبرز عرب نیــا و بابك حمیدیان در »چ« 
ابراهیم حاتمی كیا به تصویر كشــیده شــدند. همزمان با 
بحران شهر پاوه در مرداد ماه 13۵8دكتر مصطفی چمران 
به عنوان معاون دولــت موقت در امور انقــالب به همراه 
ســرتیپ فالحی، فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش وارد شهر پاوه می شوند تا به اوضاع و 
امور سركشــی نمایند. در این میان گروه اصغر وصالی به عنوان فرمانده نیروهای مردمی 
تنها مدافعان شهر پاوه محسوب می شوند. »چ« روایت 48ساعت از زندگی دكتر مصطفی 

چمران در غائله محاصره شهر پاوه توسط نیروهای ضدانقالب است.

 چ

  برشی از زندگی شهید محمود آیت
دومین فیلم كمال تبریزی در سال 13۶9 به روایت گروهی 
از رزمندگان كه در محاصره دشمن قرار گرفته و به سبب 
خیانت فرماندهان ارتش شكست می خورند، می پردازد. 
محمود آیت، فرمانده یك گــروه عملیاتی، در حمله ای 
گسترده علیه نیروها و مواضع دشمن شركت می كند. آیت 
كه به نحوه فرماندهی ارتش بدگمان است اطمینان دارد 
كه در این عملیات، به دلیل آشفتگی در جبهه، به شهادت 
خواهد رسید. گروه عملیاتی تحت فرمان او در محاصره دشمن قرار می گیرد و شكست 
می خورند. فیلم با اعتراض سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، فرصت اكران نیافت اما موضوع 

سیاسی آن و روایت دوران فرماندهی كل قوای بنی صدر از نكات جالب توجه است.

 در مسلخ عشق



مطبخ خانه 10 موزیك گردی

   محو تماشا
قطعه دیگری كه معرفی می كنیم، 
برای صدای دوست داشتنی سنتی 
ایران، همایون شجریان است. این 
قطعه با صدای همایون و شــعری 
از فریدون مشــیری ساخته شده. 
آهنگســازی اش را هــم كه علی 
قمصری عهــد ه دار بــوده. »محو 
تماشــا«، ســعی كرده كه بسیار 
آرام بخش و شنیدنی از آب در بیاید 
كه البته چنین هم شــده است. با 
آن صدای دوست داشتنی و خاص 
همایون و شــعر ماندگار فریدون 
مشیری، حاال می توانیم لحظه های 
خوشی با این قطعه داشته باشیم. 
علی قمصری در این قطعه، نوازنده 
تار و گیتار هم هست. شعر فریدون 
مشیری كه برای این قطعه انتخاب 
شده، چنین است: »گفته بودی كه 
چرا محو تماشــای منی؟/ آنچنان 
مات كه یك دم مژه برهم نزنی!/ مژه 
برهم نزنم تا كه ز دســتم نرود/ ناز 
چشم تو به قدر مژه برهم زدنی!...«

گفته بودی...

   سرزمین عاشقان
به تازگی آلبومی با نام اصلی سرزمین 
عاشقان و نام فرعی »عاشقانه هایی 
بــرای ایران زمین« توســط مركز 
موســیقی حوزه هنــری تولید و در 
اختیار مخاطبان قــرار گرفته. این 
آلبوم، شــامل هشت قطعه موسیقی 
با موضوعات مختلف اجتماعی است. 
به گفته حوزه هنــری، این قطعه ها 
شامل این مواردند: »آه می كشم تو 
را« با شــعر علیرضا قزوه و موضوع 
»انتظار«، »آسمانی شراب« با شعر 
مشفق كاشانی و موضوع »علوی«، 
»بهترین روز جهان« و »ســرزمین 
عاشقان« با شعر محمدجواد آسمان 
و موضوع »امید بــه آینده«، »چهل 
سالگی« با شعر عماد آرمان و موضوع 
»ملی میهنی«، »همســفر آینه« با 
شعر اهورا ایمان و موضوع »نشاط«، 
»گل خنده« با شعر امیر اكبرزاده و 
موضوع »تحكیم بنیــان خانواده«، 
»تمنا« با شــعر ابراهیم اسماعیلی و 
موضوع »نیایش«. خوانندگی قطعات 
با عــارف غفاریان، صــادق طالبی و 

مجتبی هراتی بوده است.

عاشقانه های این خاك

   آلبــوم تا صبح شــب یلدا 
منتشر شد

بدون شك امروزه، هوشنگ ابتهاج 
بلندترین قله ادبی كشورمان است، 
شاعری كه شــعرهایش، مهمان 
قطعــات مختلف موســیقی هم 
شــده اســت و خاطرات زیادی از 
آنها داریم. ایــن روزها اما، آلبومی 
به نام »تا صبح شب یلدا« منتشر 
شده كه شامل شعرها و دكلمه این 
شاعر است كه روی قطعه هایی از 
موسیقی كالســیك جهان شكل 
گرفته است. جالب اینكه انتخاب 
قطعات موســیقی این آلبوم هم 
كاری از خود شــاعر بوده اســت؛ 
شاعری كه در كنار نام های بزرگ 
موسیقی ایران چون شجریان، برای 
همیشه ماندگار شده است. در متن 
معرفی این آلبــوم نیز چنین آمده 
اســت:» عزیزم!/ پاك كن از چهره 
اشــكت را/ ز جا برخیز... آلبوم »تا 
صبح شــب یلدا« با صدای شاعر، 
هوشنگ ابتهاج، پیر پرنیان اندیش 

ادبیات ایران، منتشر شد.«

اوج شعر، اوج موسیقی
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ترش و شیرین خطه اردبیل
اســتان اردبیل، دیاری سرســبز و جذاب در 
شمال غربی ایران است كه جاذبه های طبیعی 
باورنكردنی و بناهای تاریخــی بی نظیری را 
در خود جای داده اســت. بقعه شــیخ صفی و 
بازار قدیمــی اردبیل، دریاچه شــورابیل، پل 
معلق مشكین شــهر و آب گرم ســرعین تنها 
بخش هایــی از جاذبه های گردشــگری این 
شــهرند اما اردبیل جذابیت های دیگری هم 
دارد. یكی از این جذابیت ها، آشپزی و فرهنگ 
غذایی منحصر به فرد این خطه از كشــورمان 

است كه در نوع خود خاص و چشیدنی است.
یارماپلو یــا بلغورپلو تركی نخســتین غذایی 
است كه اردبیلی ها در معرفی شهر خود از آن 
یاد می كنند. یارما در زبان تركی به معنای بلغور 
است و اصلی ترین مواد یارماپلو هم بلغور گندم 
است. بلغور گندم، گوشت چرخ كرده، پیاز، رب 
گوجه فرنگی، لپه، كره و...  مواد تشكیل دهنده 
این غذا هستند. چاشــنی همیشگی این غذا 
ترشی است كه مزه خوب این غذا را دوچندان 

می كند.
چیغیرتما از ساده ترین غذاهای اردبیل است 
كه از تركیب تخم مــرغ، گوجه فرنگی، پیاز با 
مواد متنوع دیگری چون مرغ درست می شود. 
این غذا شــباهت زیادی به املت همیشگی 
ما ایرانی ها دارد. سوتلی پلو یا شیر پلو یكی از 
غذاهای مناســبتی اردبیلی است كه در شب 
چهارشنبه سوری به همراه ماهی دودی سرو 
می شــود. برای پخت این غذا، ابتدا برنج را با 
شــیر دم كرده و برای خوش عطرتر شدن این 
غذا، از زعفران، هل، گالب و كره محلی استفاده 
می شــود. اردبیلی ها شــیرپلو را با كشمش و 
خرما میل می كنند و مزه آن را منحصربه فرد 

می خوانند.
خشیل برای برای صبحانه و میان وعده انتخاب 
همیشگی اردبیلی هاســت و به نوعی غذایی 

مناسبتی مخصوص شــب یلدا نیز محسوب 
می شود. خشــیل را با بلغور گندم، آرد گندم 
كامل، شیر، آب و كره محلی درست می كنند. 
خشــیل درون ظرف های گود سرو می شود و 
برای خوش طعم تر شدن با شیره انگور، عسل و 

دارچین میل می شود.
باســترما جــزو غذاهــای محلــی اردبیل و 
آستاراســت و اصالت آن به باكو بازمی گردد 
كه انتخاب بسیاری از توریست هاست. باسترما 
در تركی معنی مدفون شــده می دهد. در این 
غذا هم جوجــه، اردك یا ماهیچــه زیر برنج 
پنهان می شوند و دیده نمی شود. برای طعم دار 
كردن اردك و خوشمزه تر شــدن این غذای 
محلی از رب ازگیــل، رب آلوچه یــا رب انار 
استفاده می كنند. مانند انواع غذاهای شكم پر 
درون شكم مرغ یا اردك را با پیاز داغ، گردوی 
خرد شده و رب  ازگیل پر می كنند. جالب است 
بدانید كــه در مرحله پخت، هر كــدام از این 
خوراك هــا در قابلمه های یــك نفره به طبخ 
می رسند.  آش دوغ این اســتان هم كه معرف 

حضور همگان است.

توریسم غذایی

یارماپلو یا بلغورپلو تركی 
نخستین غذایی است كه 
اردبیلی ها در معرفی شهر 

خود از آن یاد می كنند. یارما 
در زبان تركی به معنای بلغور 

است و اصلی ترین مواد 
 یارماپلو هم بلغور گندم 

است

الغری با زیره!
شاید شــما هم شنیده باشــید كه زیره در 
كنار خواص متعدد دارویی خود، به كاهش 
وزن كمك می كند اما آیــا حقیقت دارد و 
متخصصان تغذیه پیشنهاد می كنند؟ برای 
پاسخ به این سؤال بهتر است با هم مطالبی را 
مرور كنیم. زیره مانند بسیاری از ادویه های 
دیگر، قرن هاســت كه به عنــوان دارویی 
طبیعی برای درمان بیماری ها و مشكالت 
متفاوت استفاده می شود. پژوهش ها نشان 
داده اند كه زیره آثار فراوانی روی بدن دارد. 
آنتی اكســیدان های موجود در این ادویه، 
خطر ســرطان، مشــكالت قلبی عروقی، 
التهاب و دیابت نــوع۲ را كاهش می دهد. 
بذر زیره رشد ســلول های سرطانی را مهار 
و از لخته شــدن خون جلوگیری می كند. 
اما متخصصان معتقدند صرفا استفاده زیره 
نمی تواند تضمینی برای الغری باشد بلكه 
باید در برنامه غذایی مناســب برای كاهش 
وزن، زیره را هم درنظــر گرفت؛ یعنی قرار 
نیســت ما هرچه دوست داشــتیم بخوریم 
و بعد با خوردن زیــره، منتظر كاهش وزن 
باشــیم. برای كاهش وزن بایــد در میزان 
كالری دریافتی و مصرفی تغییر ایجاد كنیم. 
اضافه كردن زیره به غذاها ســبب كاهش 
وزن چشمگیری نمی شود، اما افزودن آن به 
برنامه غذایی متعادل و كم كالری به كاهش 
وزن كمك می كند. پژوهش ها نشان داده اند 
كه زیره در كمك به كاهش وزن مؤثر است 
زیرا مانند دیگر ادویه ها روی سوخت وساز 
بدن اثر می گذارد؛ برای مثال افزایش تندی 
غذا، سوخت وساز بدن را باال می برد. با اینكه 
تأثیر این ماده كم اســت اما هنگام تركیب 
با روش هــای دیگر به كاهــش وزن كمك 
می كند. ادویه زیره بســیار كم كالری است. 
شــما می توانید از این ادویه به عنوان یكی 

از اجزای ادویه كاری اســتفاده كنید كه در 
پخت برنج، گوشت و سرخ كردنی ها نیز به كار 
می رود. اگر در پخت وپز خــود زیاد از زیره 
اســتفاده نمی كنید، آن را روی سبزیجات 
پخته، تخم مرغ، آجیل، ســس و چاشنی ها 
بریزید. همچنین می توانیــد از زیره برای 
طعم دادن به گوشت قرمز، غذاهای دریایی 
و سبزیجات اســتفاده كنید. با جوشاندن 
دانه های كامل زیره در آب و ته نشین شدن 
آن، برای خود دمنوش زیره درســت كنید. 
زیره ادویه مناســبی برای اضافه كردن به 
سوپ، خورش، غذاهای تند و حتی غذاهای 
تخم مرغی است. زیره طعمی غافلگیر كننده 
بــه آجیل هــا و برنــج می دهــد و یكی از 
چاشــنی های اصلی تاكو است. كافی است 
آن را همــراه با مقداری پــودر فلفل، پودر 
سیر، پودر پیاز، پاپریكا و فلفل قرمز به غذا 
اضافه كنید. همانطور كه گفته شد راه های 
زیادی برای الغری با زیــره وجود دارد. در 
ادامه بعضی از این راه ها را با یكدیگر بررسی 

می كنیم.

رژیم خاص

زیره ادویه مناسبی برای 
اضافه كردن به سوپ، 

خورش، غذاهای تند و حتی 
غذاهای تخم مرغی است. 

زیره طعمی غافلگیر كننده به 
آجیل ها و برنج می دهد و یكی 

از چاشنی های اصلی تاكو 
است

خوبی ها و بدی های رژیم گیاه خواری
اگر تصمیم دارید گیاه خوار شــوید و یا اگر 
حتی هم اكنون گیاهخوار هستید بهتر است 
در مورد فواید و یا مضرات آن بیشتر بدانید. 
رژیم غذایی گیاه خواری انواع مختلفی دارد 
كه هر كدام از این نوع هــا فواید و ضررهای 
خاص خود را دارد. حــدود ۵ تا ۶ نوع رژیم 
گیاه خواری مطرح است، »خام گیاه خواری« 
را نامطلوب ترین نوع گیاه خواری می دانند: 
در این نوع رژیم گیاه خــواری به هیچ وجه 
از غذاهای پخته استفاده نمی شود. افرادی 
كه از این نوع رژیم اســتفاده می كنند از هر 
نوع ماده غذایی گیاهی اســتفاده می كنند 
اما فراورده هایی مانند شیر، تخم مرغ و حتی 
عسل كه از حیوانات تهیه می شود، استفاده 
نمی شــود. برخی گیاه خواران هم گوشت 
و فراورده های لبنــی نمی خورند، بعضی ها 
از مصــرف محصــوالت لبنــی و تخم مرغ 
اجتناب می كنند و بعضــی نیمه گیاه خوار 
هســتند، یعنی مرغ و غذاهــای دریایی و 
گاهی گوشت قرمز مصرف می كنند. جالب 
است كه رژیم گیاه خواری بیشتر مورد  توجه 
جوانان است در حالی كه اگر آنها گوشت را از 
رژیم غذایی خود حذف كنند و به جای آن 
سیب زمینی سرخ كرده، چیپس و نوشابه را 
جایگزین كنند رژیم غذایی چندان سالمی 
نخواهندداشــت. درباره فواید این رژیم هم 
باید گفت كه میزان انــرژی افراد گیاه خوار 
به علت افزایش دریافت میوه ها و سبزی ها 
كه سرشــار از ویتامین C هستند، افزایش 
می یابد همچنین در این اشخاص احتمال 
ابتال بــه دیابت و كلســترول خون كاهش 
پیدا می كند. گرچــه این رژیــم احتمال 
ابتال به برخی از انواع ســرطان ها را كاهش 
می دهد اما متخصصان تغذیه با اشــاره به 
تامین نشــدن نیازهای بدن در رژیم های 

گیاه خواری، رژیم غذایــی مطلق را توصیه 
نمی كنند. آنها معتقدند الزم است كه تعادل 
در استفاده از مواد غذایی حیوانی و گیاهی 
رعایت شود. انسان موجودی همه چیزخوار 
اســت و فیزیولوژیك و ســاختار بدن وی 
به صورتی خلق شده كه به هر دو مواد غذایی 
حیوانی و گیاهی نیــاز دارد. از طرفی الزم 
است حداقل ۴تا ۵ روز در هفته از گوشت، 
مرغ یا ماهی و یا فراورده های آنها اســتفاده 
شود. گیاه خواری بدن را از كسب مواد مغذی 
اصلی و حیاتی محــروم می كند. از آنجا كه 
گیاه خواران از خوردن هرگونه محصوالت 
حیوانی پرهیز می كنند، لذا به میزان بسیار 
ناچیــز از مواد مغذی موجــود در غذاهای 
گوشتی مانند آهن، روی، كلسیم و ویتامین 
B 12 بهره مند می شوند؛ بنابراین آنها مجبور 
هستند كمبود این ویتامین ها و امالح را از 
طریق مصرف مكمل ها جبران كنند. به طور 
كلی رژیم غذایی وگن، رژیم خوبی نیست، 
 زیرا در ایــن رژیم ما به مصــرف مكمل ها 

احتیاج داریم.

دانستنی ها

رژیم گیاه خواری بیشتر 
مورد  توجه جوانان است 

در حالی كه اگر آنها گوشت را از 
رژیم غذایی خود حذف كنند و به 
جای آن سیب زمینی سرخ كرده، 

چیپس و نوشابه را جایگزین 
كنند رژیم غذایی چندان 

سالمی نخواهندداشت

آشپز این هفته 3پیشنهاد برای تهیه 
شیرینی های خانگی دارد

در زمان كودكی، همــراه با خواهرش 
بارها و بارهــا تجربه نــاكام پخت 
كیك را داشــته كه به خاطر نتیجه نه چندان مطلوب، اغلب 
كیك ها از ترس تنبیه مادر، روانه سطل زباله می شدند. »زهرا 
كمانی« كم كم و پس از گذشت مدتی از ازدواجش، به واسطه 
مسئولیت های خانه، در كالس های متعدد آشپزی شركت كرد. 
به گفته این آشپز جوان، مشــوقان اصلی او در امر آشپزی، 
2پسرش هستند كه با استقبال از هنر مادرشان، خالقیت او را 
بیشتر كرده اند. این آشپز ۴2ساله معتقد است بهترین اوقات 
زندگی خود را زمان آشپزی در آشپزخانه تجربه كرده و این 
لذت را در فضای مجازی برای دنبال كنندگانش به اشــتراك 
می گذارد. كمانی همچنین توجه بسیاری به كسب مهارت و 
افزایش خالقیت داشته و امیدوار 
است با رهایی جهان از ویروس 
كرونا، بار دیگر با شركت در 
دوره های آشپزی، مهارت ها 
و دانش بیشــتری در این 
حوزه كسب كرده و آموزش 
این حوزه را در پیش بگیرد. 
در ادامه به پیشنهاد این 
آشــپز، چند دستور 
كیك  و  شیرینی 
را مرور می كنیم.

سحر  غفوری 

كوكی شكالت چیپسیشیرین عسل

كاپ كیك 
سورپرایز

حتما بارها و بارها بسته بندی های بیسكوئیت را با برند شیرین عسل 
دیده اید كه طرفداران زیادی به ویژه میان كودكان و نوجوانان دارند. 
این شیرینی یكی از بهترین انتخاب ها برای مادران خانه داری است 
كه كودكان محصل دارنــد و برای زنگ های تفریــح آنها به دنبال 

وعده های غذایی و خوراكی مقوی هستند.

كوكی ها از شیرینی های ترد و خوشمزه  ای هستند كه در انواع مزه و رنگ 
پخته می شــوند و طرفداران زیادی دارند. انواع نارگیلی، وانیلی، شیری، 
شكالتی و... از معروف ترین مزه های این شیرینی خوشمزه هستند. در 

ادامه با نحوه پخت كوكی با طعم شكالت چیپسی آشنا شوید.

كاپ كیك ها كه در فارسی 
به كیك فنجانی شــهرت 
دارند، از انــواع كیك های 
سبك هستند كه در زمان 
كمی پخته شــده و مراحل 
طبخ آســانی دارنــد. این 
كیك های فنجانی بهترین 
انتخاب بــرای مهمانی ها و 
جشن های شــما هستند. 
پس دســت به كار شوید و 
تهیه این كیك خوشمزه را 

تجربه كنید.

آب جوش و ژله آلوئه ورا را با هم مخلوط كنید و روی بخار 
آب جوش بگذارید تا پودر ژله كامال حل شــود. بعد یك 
قاشق عسل را اضافه كنید. مخلوط كه شد از روی حرارت 
بردارید. ۲ تا ۳ دقیقه صبر كنید تا كمی از حرارت بیفتد بعد با همزن به اندازه  ای 
بزنید كه موادتان سفید و غلیظ شود. مواد آماده شده را داخل قیف بریزید و روی 
بیسكوئیت قرار دهید. این كار را باید ســریع انجام دهید چون مواد به سرعت 
سفت می شوند و خود را می بندند. یك بیسكوئیت دیگر روی بیسكوئیت اول 
قرار دهید. سپس نیم ساعت داخل یخچال بگذارید. بعد از نیم ساعت در مرحله 

آخر شــكالت تخته ای را به روش بن ماری روی بخار آب كتری یا سماور ذوب 
می كنیم سپس بیسكوئیت های آماده شده را داخل شكالت ذوب شده می زنیم 
و كنار می گذاریم تا شكالت سفت شود، ســپس در یخچال و در ظرف در دار 

نگهداری می كنیم. 
نكته: برخی به جای ژله و عســل برای مواد بین دو بیســكوئیت از مارشمالو 
استفاده می كنند. اگر شما هم تمایل داشتید از این خوردنی استفاده كنید ابتدا 
مارشمالو را به روش بن ماری ذوب كرده و بعد روی بیسكوئیت ساقه طالیی قرار 

داده و روی آن یك ساقه طالیی دیگه قرار داده و فشار دهید.

ابتدا تخم مرغ را در ظرف بریزید. كره نرم شده 
را به آن اضافه كنید. با همزن بزنید و كمی كه 
مخلوط شد، پودر قند الك شده را اضافه كنید. 
سپس وانیل را اضافه كرده و كمی بزنید تا مواد سفید رنگ شود. بعد 
آرد الك شده و بیكینگ پودر را به مواد اضافه كنید. سپس شكالت 
چیپسی را هم اضافه كنید و با لیسك آرام مخلوط كنید. مواد را نباید 
با دست ورز داد بلكه با نوك انگشــت ها مواد را با هم مخلوط كنید. 
از خمیر به اندازه یك گردو بردارید و گرد كنید. ســپس در سینی 
فر كه كاغذ روغنی انداخته اید بگذارید و كمی با دست فشار دهید. 
حاال وقت در فر قرار دادن است؛ در فر از قبل گرم شده، روی دمای 

1۸0درجه، به مدت تقریبی 1۵الی۲0دقیقه قرار دهید.
نكته: كوكی نباید زیاد پخته شود در غیر این صورت سفت می شود.

برای تهیه این كوكی روی گاز، كف ماهیتابــه رژیمی ۲الیه كاغذ 
روغنی قرار دهید. واشر پالســتیكی را هم دربیاورید. گاز را با شعله 
متوسط روشن كنید و شعله پخش كن بگذارید و تابه را 10 دقیقه 

گرم كنید و بعد كوكی ها را داخل آن بچینید و زمان بدهید تا بپزد.
نكات تكمیلی: 1-  می توانید به جای شكالت چیپسی از كشمش و 
گردو هم استفاده كنید. ۲- اگر می خواهید كوكی هایتان ۲رنگ باشد 
همان ابتدا ۴قاشق از آرد سفید را بردارید، كنار بگذارید و مراحل را 
كامل پیش بروید. در آخر كه همه مواد با هم مخلوط شدند، مواد را 
به ۲قسمت مساوی تقسیم كنید؛ به یك قسمت ۲قاشق آرد اضافه 

كرده و به قسمت دیگر ۲قاشق پودر كاكائو اضافه كنید.

طرز تهیه

طرز تهیه

  ژله آلوئه ورا: یك بسته
  آب جوش: یك سوم لیوان

  عسل: یك قاشق غذا خوری یا ۳قاشق شكر
  بیسكوئیت ساقه طالیی: 2 بسته
  شكالت آب شده: به مقدار الزم

مواد الزم

  تخم مرغ: ۳عدد
  روغن مایع: یك سوم پیمانه

  شكر: یك پیمانه
  آرد: یك و یك سوم پیمانه

  آب ولرم یا شیر: یك سوم پیمانه
  وانیل: نصف قاشق چای خوری

  پودركاكائو: قاشق غذاخوری
  بیكینگ پودر: یك قاشق چای خوری

مواد الزم برای مغز كیك:
  سفیده تخم مرغ: یك عدد

  پودر قند: نصف پیمانه
  پودر نارگیل: یك پیمانه سر پُر

مواد الزم

  كره: ۱2۵گرم
  پودر قند: یك پیمانه

  تخم مرغ: یك عدد
  وانیل: یك قاشق چای خوری

  بیكینگ پودر: یك قاشق چای خوری
  آرد:دو و یك سوم پیمانه

  شكالت چیپسی نسوز: یك پیمانه

مواد الزم

ابتدا یك عدد سفیده تخم مرغ را در ظرفی 
با همزن دســتی۲ الی۳ دقیقه هم بزنید تا 
پُف كند. سپس نصف پیمانه پودر قند اضافه 
كرده و مخلوط كنید. ســپس یك پیمانه سر پر پودر نارگیل را به 
مواد اضافه و با قاشق خوب مخلوط كنید و با دست به صورت توپی 
دربیاورید و به مدت نیم ساعت داخل یخچال بگذارید. برای تهیه 
كاپ كیك، ابتدا آرد را همراه بیكینگ پودر ۳ بار الك كرده و كنار 
بگذارید. سپس تخم مرغ ها را داخل ظرفی بشكنید، وانیل و شكر 
را اضافه كرده و حدود 10تا 1۵ دقیقه با همزن بزنید تا حجم آن 
چندبرابر شود. روغن و شیر را به تخم مرغ ها اضافه كرده و حدود 
۳0 ثانیه بزنید تا با مواد مخلوط شود. همزن را كنار بگذارید و آرد 
الك شــده را كم كم به مواد اضافه كنید. لیوان مورد نظر را چرب 
كنید و كمی از مــواد را داخل آن ریختــه و از توپ های نارگیلی 
یك عدد داخل فنجان هــا بگذارید و بقیه مــواد را روی توپ ها 
بریزید. البته بدانید كه نباید فنجان ها را پر از مواد كنید بلكه باید 
فنجان ها نصفه پر شود، بعد فنجان ها را داخل قابلمه  ای كه درون 
آن كمی آب جوش ریخته  ایــد قرار دهید. آب را به اندازه  ای داخل 
قابلمه بریزید كه آب در فنجان ها نفوذ نكند. روی قابلمه دم كنی 
بگذارید و به مــدت ۲0دقیقه زمان بدهید و بعد از گذشــت این 
زمان حرارت را خاموش كنید ولــی در قابلمه را به مدت ۵ دقیقه 
برندارید. بعد از ۵دقیقه فنجان ها را خارج كرده و اجازه دهید كامال 
سرد شوند. سپس كیك را از فنجان خارج كنید. البته برای خارج 
كردن آن دور كیك را با چاقو از فنجان جدا كنید. روی كیك ها را 
هم می توانید با گاناش و ترافل تزئین كنید. برای تهیه گاناش هم 
مقدار مساوی خامه و شكالت تخته  ای را روی حرارت بگذارید و 
قبل از جوش خوردن خامه خوب مخلوط كــرده و مواد را از روی 

حرارت بردارید.

طرز تهیه

سورپرایزهای 
خوشمزه



با جعفر نجيبی؛ پیشكسوت مجسمه سازی كه به عنوان 
يكی از مفاخر هنری در جشنواره تجسمی فجر  از او تقدير شد

هنر در كشور ما 
كم بها شده است

11نگار خانه

خيلي از پيشكسوتان رشته هاي هنري وقتي به نخستين قدم هايشان در اين راه 
طوالني برمي گردند، به روزهاي كودكي و جوشش استعدادي خدادادي در وجودشان 
مي رسند. جعفر نجيبي، پيشكسوت مجسمه ســازي هم از همين دسته است. او 
نخستين جرقه هاي عالقه به هنر را در كودكي روشن كرده و شعله اين اشتياق را 
تا رفتن به دانشكده هنرهاي زيبا، ســال ها تجربه در فعاليت هاي هنري، ساخت 
تنديس هاي ماندگار و تدريس در دانشــگاه ها پرنور نگه داشته است. تقدير از او 
به عنوان يكي از مفاخر هنري در جشنواره هنرهاي تجسمي فجر، بهانه اي شد براي اينكه با اين هنرمند گفت وگو 

كنيم، هرچند او معتقد است براي يك هنرمند، هيچ تقديري به اندازه رضايتمندي مردم، ارزشمند نيست.

موزيك گردی

   گندم گون
این روزها محســن چاوشــی یك 
تك آهنــگ راهی بازار موســیقی 
كرده است به اســم »گندم گون« 
كه مورد توجه قرار گرفته است. در 
شناسنامه این قطعه، هم ترانه و هم 
آهنگ كار خود محســن چاوشی 
ذكر شــده اســت. در پلتفرم های 
مختلف موسیقی هم كه این قطعه 
را می توانید به راحتی دانلود كرده و 
گوش كنید. البته انتقاداتی به ترانه 
این قطعه، كه چاوشی سعی می كند 
خودش كار كند، وارد شــده است. 
اما روی هم رفته قطعه ای شنیدنی 
است. ترانه كار چنین است:» وقتی 
می خندیدی/ گریه های خشــكم/ 
زود می خشكیدن/ با تو می خندیدم/ 
وقتــی قلــب نــاب تو ســخت 
می رنجوندم/ چشمای معصومت/ 
منــو می بخشــیدن/ مهربونــی 
خوبی/ نابــی محبوبی/خنده هات 
می خندی/ شكل مرواریدن/ عشق 
گندم گونم/ از چشات ممنونم/ كه 
چشات بی وقفه/ خبر خوش میدن/ 
مهربونــی خوبی نابــی محبوبی/
خنده هــات می خنــدی/ شــكل 

مرواریدن...«

وقتی می خندیدی

   ديوونه حالی
احســان خواجه امیری، خواننده 
نام آشنای پاپ كشورمان، به تازگی 
تك آهنگی را راهی بازار موسیقی 
كرده اســت. نام ایــن تك آهنگ 
»دیوونه حالی« است. ترانه اش را 
حســین غیاثی كار كرده و جالب 
اینكه آهنگســازی اش هم با خود 
احســان خواجه امیری بوده است. 
خواجه امیری مدت هاست كه دیگر 
در اوج گذشــته خودش نیست و 
تالش هایی هم می كنــد تا بتواند 
خودی نشــان بدهد. باید منتظر 
نشســت و دید كه ایــن خواننده، 
دوباره می تواند بــه اوج برگردد یا 
نه؟ در ترانه این قطعه آمده است: 
»دوست دارم من این عشق خیالی 
رو/ دوســت دارم من این دیوونه  
حالی رو/ دوست دارم من این حس 
نفس گیرو/ دوســت دارم من این 
خاطره بازی رو/ من و تو باشــیم و 
انتظار قرار دوباره/ من و تو باشیم و 

خنده ای كه تمومی نداره...«

انتظار دوباره 

یك وطنیه دیگر

   تيتراژ »روزهای ابدی«
شبكه اول سیما سریالی را پخش 
كرده به اسم »روزهای ابدی«. البته 
قبل از شــروع آن، معرفی اش هم 
كردیم. ولی ظاهرا چندان نتوانست 
نظــر مخاطبــان و منتقــدان را 
به خودش جلب كند. اما این سریال، 
یك تیتراژ خوب هم دارد كه ساالر 
عقیلی آن را خوانده است. عقیلی 
كه ایــن روزها و ماه ها به شــدت 
پركار ظاهر شــده، بــا آن صدای 
پرطنین خودش هر تیتراژ، خاصه 
تیتراژهای وطنیه هــا را می تواند 
تبدیل به یك اتفــاق خاص كند. 
شعر این تیتراژ از محمدمهدی سیار 
و آهنگســازی اش با بهزاد عبدی 
بوده. »راه را از روشنایی های ناپیدا 
بپرس/ اسم شب را از لب خاموش 
شب بوها بپرس/ كو به كو آوارگی و 
مو به مو آشفتگی/ حال مجنون از 

شكنِج طره لیال بپرس...«

پنجشنبه

شماره 112
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    چه شد كه راه شما به مسير هنر افتاد؟
وقتي دبســتاني بودم، پدرم قناد بود و همین بهانه اي شد براي 
اینكه من با خمیر قنادي آشــنا شوم. شــب هاي زمستان، دور 
كرسي جمع مي شدیم و پدرم برایمان داستان هایي از مختارنامه 
و شــاهنامه تعریف مي كرد. من كنجكاو بودم و در ذهنم از این 
داستان ها، تصویرهاي خیالي مي كشیدم. پدرم از آن دسته افراد 
مذهبي و متعصب بود كه با تصویر و نقاشي مخالف بود و حتي 
معتقد بود تماشــاي تلویزیون حرام اســت. اما ذهن من دنبال 
تصاویر مي گشت. وقتي داستاني از دیو در ماجراي ملك محمد 
تعریف مي كرد، من كنجكاو بودم كه بدانم دیو چه شكلي است؟ 
پدرم با خودكار تصویري مي كشید، اما زود كاغذ را پاره مي كرد. 
من در خلوت همان تصویر را ادامه مــي دادم و كامل مي كردم. 
كالس پنجم دبستان بودم كه یواشــكي چهره معلم ادبیات را 
نقاشي كردم. معلم كه متوجه شد كاغذي را قایم كرده ام، با اصرار 
آن را از من گرفت و در كمال تعجب، آن را به بچه ها نشــان داد 
و گفت: بچه ها ببینید چه نقاشي قشنگي شده، تشویقش كنید. 
از همان جا من به تصویر و نقاشي عالقه مند شدم. در واقع پدرم 

و معلم ادبیات پنجم دبستان، مرا به این مسیر هدایت كردند.
    چطور وارد يادگيري و تحصيل در رشته هنر 

شديد؟
بعد از سوم دبیرستان، از خوي راهي تهران شدم و به هنرستان 
هنرهاي زیبا رفتم. همان زمان یك بورس پنج ساله براي فرانسه 
داشتم اما موفق نشدم از آن استفاده كنم، بنابراین كنكور دادم 
و وارد دانشكده هنرهاي زیباي دانشگاه تهران شدم. در دانشگاه 
2سال نقاشي و 2سال مجسمه ســازي خواندم. آن زمان امكان 
ادامه تحصیل در رشــته هنر، در مقطع باالتر از لیسانس وجود 
نداشت. از همان دوران دانشــجویي هم فعالیت هنري را شروع 
كردم. بعد از پیروزي انقالب اسالمي، مدتي كار نظارت بر میادین 

را انجام دادم و بعد، مجسمه سازي متوقف شد.
    چرا مجسمه سازي متوقف شد؟

به مدت 15سال، ساخت مجسمه از افراد از نظر شرعي پذیرفته 
نمي شــد. به همین دلیل من ســراغ فعالیت هاي مطبوعاتي و 
طراحي رفتم. در این مدت حدود 700طرح در مطبوعات كشیدم 
و بعد وارد كار تدریس در دانشگاه هاي مختلف شدم تا به عضویت 
هیأت علمي دانشگاه فردوسي درآمدم. بعد از 28سال تحصیل در 

دانشگاه ها، بازنشسته شدم.
    انتخاب مجسمه سازي چه تأثيري بر روحيه و 

زندگي شخصي شما گذاشت؟
هنر،  زاده احساسات دروني انسان است. اینكه انسان به هنر پناه 
مي برد، تبلور نیروي خداوندي است و به او كمك مي كند كه اثري 
هنري خلق كند. البته داشتن علم و دانش در كنار این احساس 
دروني، كمك مي كند كه هنرمند آگاهي و شــناخت پیدا كند. 
جنبه دیگر هنر هم، خالقیت و مهارت است. هنرمند در شروع 
با كپي كردن از آثار هنرمندان بزرگ شروع مي كند و كم كم از 
طبیعت الهام مي گیرد و با پي بردن به بزرگي خالقیت خداوند، 

آثار هنري مي آفریند.
    مقايسه مجسمه سازي در دنيا با وضعيت اين 

هنر در ايران چه نتيجه اي دارد؟
در دنیا اتفاقات جدیدي در هنر مجسمه ســازي افتاده اســت. 
هنرهاي بعد از كوبیســم، مثل دیجیتال آرت و پاپ آرت شكل 
گرفته اند. متأسفانه در كشور ما سعي مي كنند از این هنرها تقلید 
كنند، درحالي كه هنر گذشته ما بســیار غني است. هنرمندان 
بسیار موفقي داشته ایم كه با تأثیرپذیري از آثار بزرگان و فرهنگ 
ایراني و اســالمي خودمان، آثاري را خلق كرده اند كه برخاسته 
از فرهنگ ایراني اســت و ایران را مي شناســاند. كشــورهایي 
مانند هند و چین، ویژگي هاي فرهنگي خــود را در این هنر به 

نیلوفر  ذوالفقاری

نمایش مي گذارند. در كشورهاي دیگر روي هنر مجسمه سازي، 
سرمایه گذاري مي شــود و از این راه مي توانند توریست جذب 
كنند. آنها به جاي درآمد نفتي، توریست هایي را جذب مي كنند 
كه پول خرج مي كنند تا مجسمه هاي میكل آنژ را در ایتالیا ببینند 
یا به تماشاي كارهاي لئوناردو داوینچي در فرانسه بروند. به این 
ترتیب هنر، به كمك اقتصاد این كشورها هم مي آید؛ فرصتي كه 

ما اصال به آن توجه نمي كنیم.
    به نظر شــما چرا تنديس هايي كه از مشاهير 
ساخته مي شود، مانند گذشته ماندگار نيست و 

ضعف هاي زيادي دارد؟
متأسفانه هنر مجسمه سازي، لوث شده است. مسئولین دنبال آثار 
ارزان قیمت مي گردند و شناختي هم از هنر ندارند. در كشورهاي 
دیگر، از كودكي بچه ها را با هنر آشنا مي كنند و مقدماتي از هنرهاي 
مختلف را به آنها مي آموزند. اما ما در دبیرستان هم چندان به هنر 
اهمیت نمي دهیم. همه پدر و مادرها دوست دارند فرزندشان دكتر 
و مهندس شود و نه هنرمند. هنوز در جامعه ما هنر آنطور كه باید، 

شناخته شده نیست؛ به همین دلیل هم هنر كم بهاست.
    از نظر هنري، در ســاخت تنديس يك چهره 
مشــهور، بايد به چه نكاتي توجه شود تا شاهد 

ساخت اين آثار ضعيف نباشيم؟
2نوع مجسمه ســازي از چهره مشــاهیر داریم؛ یكي ســاخت 
تندیس از چهره مشاهیري اســت كه زنده هستند. در ساخت 
این مجسمه ها، سازنده باید با آن فرد آشنایي و ارتباط پیدا كند 
و از جنبه هــاي فرهنگي، فعالیت هــا و ویژگي هاي او اطالعات 
كسب كند. شناخت ویژگي هاي روحي فرد، اهمیت زیادي براي 
موفقیت هنرمند در ساخت تندیس از او دارد. بعد از آن هنرمند 
باید بتواند شباهت سازي را به خوبي انجام دهد. نوع دیگر، ساخت 
تندیس مشاهیري مانند حافظ، ســعدي، موالنا و... است، براي 

ساخت تندیس آنها هم باید با شعر و تاریخچه فعالیت آنها آشنا 
شویم و درباره شان تحقیق كنیم. مجسمه سازاني كه تجربه كمي 
دارند، به این موضوع توجه نمي كنند. به نظر من هنرمندي كه 
دنبال پول باشد، هرگز موفق نمي شود. بعضي هنرمندان براي 
تامین معاش، در فراخوان هاي هنري شركت مي كنند اما بدون 
شناخت چهره، پرتره اي را به شكل نامطلوب مي سازند. مسئولین 
هم بدون شــناخت هنري از مجسمه سازي، تندیس را در شهر 
نصب مي كنند و به جاي زیباسازي، شهر را زشت مي كنند و به 

شخصیت آن فرد مشهور هم توهین مي شود.
    از بين آثاري كه ساخته ايد، كداميك را بيشتر 

دوست داريد؟
وقتي ساخت تندیس اشــخاص ممنوع بود، من در مدت 7ماه، 
مجسمه  هفت دلفین را به ارتفاع 7متر ســاختم. چون بودجه 
استفاده از برنز را نداشتیم، مجســمه را با بتن ساختم و مراحل 
قالب گیري و آرماتوركشي را با هر سختي ای كه بود، انجام دادم. 
این مجسمه را با عشق ساختم و بدون دریافت هیچ پولي، آن را 

به زادگاهم خوي هدیه كردم. من مجسمه هاي زیادي ساخته ام 
اما هیچ كدام به این اندازه به دلم ننشسته اند. بعد از بازنشستگي به 

این فكر هستم كه مجسمه هایي ماندگار بسازم.
    تنديس چه چهره اي را دوست داريد بسازيد؟

اگر به مرحله اي از خالقیت برسم كه مجسمه اي با عشق بسازم، 
دوست دارم مجسمه اي با موضوع آزادي كار كنم كه سمبلي از 
آزادي همه مردم دنیا باشد. از بین شخصیت ها هم، دوست دارم 

تندیس یا سردیسي از موالنا بسازم كه ماندگار شود.
    درباره تقدير از خودتان به عنوان يكي از مفاخر 
هنري در جشــنواره هنرهاي تجسمي فجر چه 

نظري داريد؟
بهترین تقدیر براي یك هنرمند این است كه مردمش سرافراز 
باشــند. من به عنوان هنرمند وقتي ببینم مردم كشورم محتاج 
نیستند، بهترین احســاس را خواهم داشت. لوح تقدیر و جایزه 
براي من ارزش و ماندگاري ندارد، تنها سرافرازي و بي نیازي ملت 

كشورم برایم ارزش دارد.

ی
سب

ما
طه

ضا 
ير

  عل
س:

عك

از هنرمندان حمايت كنيم
در كشورهاي دیگر به هنرمندان بیشتر بها مي دهند و سعي مي كنند با شناساندن 
هنرمندان خود به دنیا، آثارشان را هم به معروف ترین موزه هاي دنیا بفرستند و از این 
راه سود ببرند. از طرف دیگر هنرمندان دنیا، حمایت ها و امكاناتي در اختیار دارند و 
دغدغه مالي برایشان پررنگ نیست، به این ترتیب با ذهن باز آثاري را خلق مي كنند 
كه در نهایت به حامیان هم سود مي رساند. اما ما مي بینیم كه آثار هنرمندي مانند 
سهراب ســپهري، در زمان حیات او قیمتي نداشت ولي بعد از درگذشتش، ارزش 
میلیاردي پیدا كرده است. بســیاري از هنرمندان ما در سختي زندگي مي كنند و 

پیش از مرگ، قدر نمي بینند.

10تنديس معروف در گوشه و كنار ايران
شايد ديدن مجســمه هايي كه اين اواخر از مشاهير با طراحي و اجراي ناشيانه ساخته شد، تصور ما را از مجسمه ســازي تغيير داده باشد اما هستند تنديس ها و 
مجسمه هاي ماندگاري كه ساخته دست بزرگ ترين هنرمندان اين رشته بوده اند و به تصاوير ديدني از خاطره جمعي ما از شهرهايمان تبديل شده اند. 10تنديس 

ماندگار را با هم مرور مي كنيم.

ابوريحان
در پارك الله  تهران تندیس هاي بسیاري از شخصیت هاي برجسته  تاریخ نصب شده است اما شاید 
برجسته ترین آنها را بتوان پیكره  ابوریحان بیروني و عمر خیام دانست. ابوریحان یكي از برترین دانشمندان 
ایراني در قرن چهارم بود كه او را به دلیل فعالیت هایش در زمینه  نجوم، ریاضیات، فیزیك و تاریخ مي شناسند. 
پیكره  خیام یكي دیگر از شاهكارهاي ابوالحسن صدیقي، پدر مجسمه سازي ایران است. اگر گذرتان به پارك 
الله افتاده باشد، حتما این مجسمه ها را دیده اید.

يادبود مقاومت
بزرگ ترین تندیس یادبود مقاومت مردم كردستان در 8سال جنگ تحمیلي توسط مجسمه ساز كردستاني، 

هادي ضیاء الدیني، ساخته و در پارك جنگلي آبیدر سنندج نصب شده است. مضمون این تندیس یادبود 
مقاومت مردم كرد در 8سال جنگ تحمیلي است. ساخت این مجسمه 2سال طول كشیده و به شكل فیگور 

پدر و 2فرزند شهیدش ساخته شده است. ارتفاع آن 15متر و فونداسیون آن نیز 7متر است.

فردوسی
تاكنون تندیس ها و مجسمه هاي بسیاري از حكیم ابوالقاسم فردوسي توسط هنرمندان مجسمه ساز ساخته 
شده، اما معروف ترین آنها مجسمه اي است كه ابوالحسن صدیقي آن را ساخته و در میداني به نام این شاعر 
در تهران نصب شده است. این مجسمه كه در سال 1338ساخته شده از جنس سنگ مرمر كارارا و به ارتفاع 
3متر است. صدیقي مجسمه هاي دیگري هم از فردوسي ساخته كه در مكان هاي مختلفي از ایران و جهان 
نصب شده است.

اميركبير
از امیركبیر در ایران تندیس هاي فراواني ساخته شده و در مكان هاي مختلف نصب شده است اما معروف ترین 

مجسمه امیركبیر در سال 1356به سفارش انجمن مفاخر ملي ایران در كشور ایتالیا ساخته شد و به دلیل 
هم زماني ساخت و آماده شدن آن با روزهاي پیروزي انقالب، انتقال آن به ایران 32سال به تأخیر افتاد. این 

اثر هنري با ارتفاع 3متر و 10سانتي متر، 450كیلوگرم وزن دارد. این مجسمه پس از انتقال به ایران در پارك 
ملت تهران نصب شد.

نادر شاه افشار
معموال بیشتر افرادي كه به شهر مشهد مقدس مي روند، پس از زیارت حرم امام هشتم)ع(، بازدیدي هم از 
آرامگاه نادر شاه افشار، پادشاه قدرتمند ایران انجام مي دهند كه در نزدیكي حرم مطهر واقع شده است. در 
كنار آرامگاه این پادشاه ایراني، سكویي مرتفع ساخته شده است كه روي آن، مجسمه نادرشاه سوار بر اسب به 
همراه 3نفر از سربازان او قرار گرفته است. این مجسمه را مي توان از شاهكارهاي ابوالحسن صدیقي دانست كه 
سال هاست توجه گردشگران زیادي را به خود جلب مي كند.

كمال الملك
مجسمه كمال الملك اثر ملك دادیار گروسیان است كه از تصویر استاد كمال الملك ساخته شده است. این 
مجسمه ارتفاعي نزدیك به 4متر دارد و از جنس فایبر گالس است. با توجه به ارتباطات موضوعي مجسمه و 

محل نصب، مجسمه نبش خیابان كمال الملك در مجاورت مجموعه باغ نگارستان، مدرسه صنایع مستظرفه و 
موزه هنرهاي ملي قرار گرفته است.

فرشته عدالت
علي اكبر صنعتي تنها هنرمند ایراني است كه 2موزه به نامش ثبت شده است: موزه صنعتي )كرمان( و موزه 
صنعتي )تهران( یا همان موزه هالل احمر در میدان توپخانه تهران. از مشهورترین كارهاي او، مجسمه فرشته 
عدالت است كه در ورودي كاخ دادگستري تهران نصب شده و صنعتي به همراه ابوالحسن صدیقي و ارژنگ 
رحیم زاده آن را طراحي كردند و ساختند.

سعدی
اولین بار مجسمه اي از سعدي توسط انجمن آثار ملي به ابوالحسن صدیقي، معروف به میكل آنژ شرق، سفارش 
داده مي شود و در سال 1331مجسمه تمام ایستاده وي در شیراز نصب مي شود. چهره پردازي سعدي توسط 

صدیقي به دنبال مطالعه احواالت و آثار سعدي بود كه پس از ارائه چندین طرح در نهایت انجمن آثار ملي 
متشكل از صاحب نظران حوزه ادب و فرهنگ طرح نهایي را تصویب كردند و تا امروز نیز به عنوان سندي 

قابل ارجاع از چهره سعدي براي دیگر هنرمندان به ویژه مجسمه سازان مطرح است.

نبرد گرشاسب با اژدها
بعضي هنرمندان مجسمه ساز نه تنها نامشان در این هنر ماندگار شده، بلكه ردپاي هنرشان در گوشه و كنار 
شهر با آثارشان باقي مانده است. ارژنگ رحیم زاده هنرمندي است كه در روسیه، به تحصیل مجسمه سازي و 
نقاشي پرداخت. از مهم ترین آثار او مي توان به مجسمه انوشیروان دادگر در ساختمان دادگستري، مجسمه 
نبرد گرشاسب با اژدها در میدان حر تهران و مجسمه هاي شیر كه در ورودي ساختمان صندوق پس انداز 
بانك ملي نصب شده اند اشاره كرد.

هيچ
شكي نیست كه نام پرویز تناولي در میان هنرمندان مجسمه ساز ایراني، در تاریخ ماندگار خواهد شد. 

بزرگ ترین مجسمه پرویز تناولي از مجموعه »هیچ« این هنرمند، براي اولین بار روبه روي باغ و ساختمان 
انجمن خوشنویسان نصب شد. این تندیس مكان خوبي را براي دوستداران عكاسي و ثبت عكس هاي خاص 

فراهم كرد. باغ انجمن خوشنویسان در محله دزاشیب واقع شده است.

باركد را اسكن كنيد و ويديوی 
اين گفت وگو را ببينيد



ملی پوش اسكی و پرچمدار المپيك زمستانی 2018 
از فراز و نشیب ها و جذابیت های اسكی صحرانوردی می گوید 

ورزش ما، ورزش 
پولدارها نيست

توپ خانه 12

كمترين حسن ورزش هاي گمنام و ناشناخته اين است كه 
ورزشكار در بازه زماني نسبتا كوتاهی و به واسطه كوتاه بودن 
سايه رقباي پرتعداد به جايگاه قابل اعتنايي مي رسد، اما 
روي ديگر سكه اين است كه ورزش هايي از اين دست كمتر 
مورد توجه عموم و رسانه ها قرار مي گيرند. زندگي ورزشي 
سمانه بيرامي، ملي پوش اســكي صحرانوردي همواره به 
چنين ماجراهايي عجين بوده است. او از 6سال قبل در صدر فهرست رده بندي اسكي 
صحرانوردي ايران ايستاده اما نامش كمتر در رسانه ها منتشر شده و اعتراف مي كند 
كه اسكي صحرانوردي زير سايه ورزش هاي پرطرفدار مانده است. ملي پوش اسكي 
و پرچمدار كاروان ورزشي ايران بدون اعتنا به چنين فضايي راه خودش را مي رود و 
به احتمال فراوان دومين حضورش در بازي هاي المپيك زمستاني را تجربه خواهد كرد. 
صحبت هاي سمانه بيرامي درباره جذابيت هاي اسكي صحرانوردي و فراز و فرودهاي 

زندگي ورزشي اش شنيدني است.

خانه گردی

با پيست های استاندارد اطراف پايتخت آشنا شويد

اسكی روی بام تهران
تهران، شهري در همسايگي كوه البرز اســت و به همين دليل روستاهاي كوهستاني 
اطراف پايتخت از روزگار قديم تفرجگاه و مكان مناسبي براي تفريح و انجام ورزش هاي 
زمستاني بوده است. با وجود پيست هاي اســتاندارد اسكي خيلي از ورزشكاران براي 
رسيدن موسم سرما روزشماري مي كنند و اسكي در سرماي سوزناك زمستان براي شان 

به ورزشی دلچسب بدل مي شود. وجود 6 پيست مجهز و استاندارد در مناطق كوهستاني 
اطراف تهران ظرفيت قابل اعتنايي اســت كه گاهي اوقات مغفــول مانده و خيلي ها 
نمي دانند كه سركشي به پيست هاي اسكي اطراف پايتخت تا چه حد مايه نشاط است 

و مفرح ذات.

 پيست توچال 
   ويژگي: فاصله ۵ كيلومتري با تهران

چند پيست اسكي در دنيا مي شناســيد كه فاصله شان با مركز 
شهر تنها ۵ كيلومتر باشد؟ پيست اسكي توچال با چنين ويژگي 
منحصر به فردي مقصد آخر هفته هاي عالقه مندان به اســكي 
است. بد نيســت بدانيد كه اين پيســت قرار بود به بزرگ ترين 
پيست اسكي جهان بدل شود اما اين پروژه به دليل وقوع جنگ 
تحميلي و مشكالت اقتصادي پس از آن متوقف شد. البته پيست 
توچال از امكانات خوبي بهره مي برد و مدرســه اســكي توچال 

هم عالوه بر آموزش اســكي، امكان اجاره لوازم اسكي را فراهم 
مي كند. از امكانات اين پيســت مي توان به ۳ خط تله سيژ و يک 
خط تله اسكي اشاره كرد. براي رفتن به پيست توچال كافي است 
خود را به ولنجک و تله كابين توچال برسانيد. وقتي به ايستگاه 
هفت تله كابين برسيد، پيست توچال پيش روي شما قرار دارد و 
مي توانيد در بام تهران اســكي كنيد. براي اطمينان از باز بودن 
پيست توچال حتما سري به ســايت اين مجموعه بزنيد و آب و 

هواي پيست اسكي را هم بررسي كنيد.

 پيست ديزين
   ويژگي: اسكي روي چمن

پيست اسكي ديزين  در 1۰۰ كيلومتري شمال تهران واقع شــده و بزرگ ترين پيست اسكي ايران به 
شمار مي رود. امكانات اين پيست به حدي مطلوب است كه از طرف فدراسيون جهاني اسكي به عنوان 
پيستی بين المللي و مناسب براي برگزاري مسابقات رسمي شناخته شده و لقب معتبرترين پيست اسكي 
خاورميانه را هم يدك مي كشد. امكانات نخستين پيست اسكي ايران شامل ۴ خط تله كابين، 2 تله سيژ، ۹ 
تله اسكي بشقابي و يک تله اسكي چكشي است. اگر مثل همه عالقه مندان به اسكي مي خواهيد آخر هفته 
خود را در پيست ديزين سپري كنيد از مسير جاده چالوس به سمت جاده گچسر حركت كنيد و با توجه 
به تابلوهاي راهنما وارد پيست شويد. نكته مهم اينكه مجموعه ديزين با افتتاح پيست مجهز به چمن، 
امكانات مناسبي را براي عالقه مندان به اسكي روي چمن فراهم كرده است. رستوران هاي مجموعه ديزين 
هم به هتل ها و استراحتگاه هاي استاندارد مجهز شده و اقامت چند روزه در اين منطقه را امكانپذير مي كند. 

يادتان باشد كه قبل از حركت از هواشناسي پيست اسكي ديزين اطالعات مورد نياز را دريافت كنيد.
 پيست آبعلی

   ويژگي: دسترسي آسان 
پيســت آبعلي، قديمي ترين پيست اســكي ايران است اما همه 
امكاناتي را كه اسكي بازهاي آماتور و حرفه اي نياز دارند، مهيا كرده 
است. قديمي ترين پيست اسكي تهران را مي توان محبوب ترين 
مقصد اسكي بازهاي كشور دانست. آبعلي در جاده هراز واقع شده 
و ۵۷ كيلومتر از تهران فاصله دارد و به واسطه دسترسي آساني 
كه دارد هميشه جزو پيست هاي اسكي شلوغ تهران است. پيست 
آبعلي با داشتن ۵ مسير اسكي و داشتن يک خط تله كابين، يک 
خط تله سيژ و ۳ تله اسكي چكشي، نســبت به ساير پيست هاي 
اســكي در تهران متفاوت تر اســت و براي همين اسكي  بازهاي 
حرفه اي آن را براي يک اسكي هيجان انگيز و لذت بخش انتخاب 
مي كنند. پيســت آبعلي از امكانات رفاهي مناســبي ازجمله ۶ 
رستوران، هتل، زمين تنيس، سكوي پرش و كايت و سواركاري 

بهره مي برد و يک مجموعه ورزشي تمام عيار است.

 پيست دربندسر
   ويژگي: جديد و مدرن 

پيست اسكي دربندسر فضاي جديدتر و بهتري نسبت به پيست ديزين و شمشک دارد. پيست اسكي دربندسر در همسايگي 
پيست هاي ديزين و شمشک است و از جديدترين پيست هاي اسكي اطراف تهران محسوب مي شود. اين پيست در روستاي 
دربندسر واقع شده و فاصله اش با تهران تنها ۶۰ كيلومتر است. اسكي بازهايي كه مي خواهند فضاي جديدتري نسبت به 
پيست هاي ديزين و شمشک را تجربه كنند به دربندسر مي آيند. اين پيست بارها ميزبان مسابقات ليگ بين المللي اسكي 
با حضور اسكي بازهاي مشهور دنيا بوده است. امكانات باالبر پيست دربندسر هم شامل 2 تله سيژ و ۳ تله اسكي مي شود و 
از مدرسه اسكي و مسير اسكي شبانه هم بهره مي برد. يادتان باشد كه در كنار اين پيست، هتلي وجود ندارد اما هتل هاي 
پرتعدادي كه در نزديكي اين منطقه ساخته شده مقدمات اقامت يک يا چند روزه شما را فراهم مي كند. زمان بازگشايي 
پيست اسكي دربندسر، اواخر پاييز تا اوايل فروردين است اما قبل از مراجعه به پيست از باز بودن آن اطمينان حاصل كنيد.

 پيست خور
   ويژگي: جاذبه گردشگري 

اسكي خور در جاده چالوس و كنار سد كرج قرار گرفته و عالوه بر اينكه يک مجموعه ورزشي است به عنوان 
يكي از تفرجگاه هاي دلپذير اطراف تهران هم شناخته مي شود. اين پيست در ارتفاع 2۸۰۰ تا ۳۰۰۰ متري 
از سطح دريا قرار گرفته و دو مسير اسكي به طول 1۸۵۰ و ۳۵۰ متر دارد. پيست اسكي خور امكان پذيرايي 
از 1۳۰۰ اسكي باز در روز را دارد و با داشتن يک رستوران و يک تله اسكي بشقابي از جاذبه هاي گردشگري 
استان البرز در فصل زمستان به شمار مي رود. اين مجموعه از مربي هاي حرفه اي براي آموزش اسكي و اسنوبرد 
بهره مي برد و مسيری ويژه هم براي تيوپ سواري دارد كه از شلوغ ترين و پرطرفدارترين بخش هاي پيست 
خور است. اگر مي خواهيد لذت گردش و تفريح يک روزه در اطراف تهران را تجربه كنيد، پيشنهاد ما اسكي 

در پيست خور و گشت و گذار در اطراف سد كرج است.

   شهر بختك ها
بــا يــک بــازی ماجراجويــی 
چطوريد؟ شهر بختک ها، همان 
بازی ايرانی ماجراجويی اســت 
كه بــرای پلتفرم های پی ســی 
طراحی شده اســت. اين بازی 
توانســته اســت غــزال زرين 
بهترين بــازی ماجراجويانه را 
هم به دست بياورد. قهرمان اين 
بازی، يک بختک تازه كار به نام 
»بختكو« اســت كه به تازگی از 
آكادمی بختک ها فارغ التحصيل 
شده اســت. او در حــال آماده 
كردن خودش برای نخســتين 
مأموريت اســت تا حسابی حال 
آدم ها را بگيرد و مثل بختک به 
جان شــان بيفتد. او به اصطالح 
برای »سوليدن« فردی به اسم 
»مملی« كــه يــک كفترباز و 
موتوباز اســت، به دنيای آدم ها 
پرتاب می شــود. مملــی موفق 
می شود دماغ اين بختک تازه كار 
را بگيرد و حســابی برای دنيای 
بختک هــا توليد دردســر كند. 
اين بازی بومی ايرانی، حســابی 

می تواند شما را سرگرم كند.

كجایی بختكو؟

   خطاطی و نقاشی روی چوب
چوب ها، جزو اشيای گرمی هستند 
كه حضورشــان در زندگی و خانه، 
می تواند حسابی روحيه سرزندگی 
را به ما منتقل كند. در واقع چوب ها 
خوشــايندتر از آهن ها و فلزات و... 
هســتند. هنر تزئينات روی چوب 
بخش هــای مختلفــی دارد كه از 
جمله آنها می شــود به خطاطی و 
نقاشی اشــاره كرد. جدا از موضوع 
منبت، معرق، ختم كاری و... نقاشی 
با قلم و رنگ بر صفحه صاف چوب، 
می تواند منجر به توليد نقاشی های 
چوبی و خطاطی های چوبی جالبی 
شــود. در اين هنر، انواع گياهان، 
درختان، پرندگان، خطوط، اشكال 
هندسی، خط نوشته ها و... می توانند 
موضوع كار شما قرار بگيرند. برای 
اينكه رنگ هــا در كار روی چوب 
دچار مشكل نشوند، از الك و... هم 

استفاده می كنند.

چوب ها، نقش ها و خط ها

   بازی اندرويدی فارمولر
اين بازی يک بازی اســتراتژيک 
مديريت زمان اســت كــه روی 
پلتفرم اندرويد طراحی شده است. 
بــازی، داســتان كشــاورزانی را 
روايت می كند كه بايد بخشــی از 
مايحتاج و كاالهای خودشــان را 
از غريبه ها تهيه كنند. دســت بر 
قضا اين غريبه ها، از اين موقعيت 
سوءاستفاده كرده و اين كاالها را 
گران تر می كنند تا سود بيشتری 
به جيب بزنند؛ چــرا كه می دانند 
ايــن كشــاورزان نمی تواننــد از 
جای ديگری آنهــا را تهيه كنند. 
كشــاورزی جوان در ايــن ميانه، 
اقدام به توليد ايــن محصوالت و 
كاالهای موردنيازش می كند. باقی 
كشاورزان هم وقتی كه همت او را 
می بينند، با او همگام شده و اقدام 
به اين توليدات بومی می كنند. اين 
بازی 2بخش آفالين و آنالين دارد 
و می تواند با داســتان و گرافيک 
خوب خودش، حسابی سرگرم تان 

كند.

كشاورزان مستقل

پنجشنبه

شماره 112
30 بهمن 1399 

    اسكي آلپاين در ايران طرفداران 
بسياري دارد اما اسكي صحرانوردي 
مهجور و ناشناخته مانده است. اين 
يك قاعده كلي در همه كشورهاي 
دنياســت يا طرفداران اســكي 
صحرانوردي فقط در ايران محدود 

به نظر مي رسند؟
اســكي صحرانوردي فقط در كشــور ما اين قدر 
ناشناخته مانده و در بيشــتر كشورها به خصوص 
در منطقه اســكانديناوي طرفداران بي شــماري 
دارد. در كشــورهاي حوزه اســكانديناوي مردم 
حتي بر اي خريد و انجام كارهاي روزمره با اسكي 
صحرانوردي در خيابان ها تردد مي كنند. در اين 
كشــورها مســيرهايي ايجاد كرده اند كه با برف 
پوشانده شده و جلوي فروشــگاه ها و رستوران ها 
جايي براي قرار دادن چوب اسكي تعبيه كرده اند 
تا مردم از اين بابت هم دغدغه اي نداشته باشند. 
اسكي استقامت نخستين ورزش زمستاني است 
كه در دنيا ابداع شــد و ۷۰۰سال قبل مردم براي 
طي كردن مسافت بين دو روســتا يا براي شكار 
به اســكي صحرانوردي يا همان اسكي استقامت 
پناه مي بردند اما بنا به هر دليلــي هنوز در ايران 

ناشناخته مانده است.
    اســكي صحرانوردي آن قدر در 
ايران ناشناخته اســت كه مردم با 
تعجب در مورد اين ورزش صحبت 
مي كنند يا اينكه تصور اشتباهي از آن 
دارند. فكر مي كنيد چگونه مي شود 
تصويري كه از اسكي صحرانوردي در 

كشورمان وجود دارد را اصالح كرد؟
وقتي درباره اسكي صحرانوردي صحبت مي كنيم 
خيلي ها تصورشــان اين اســت كه مــا يک عده 
ورزشكار هستيم كه به صحرا مي رويم و آنجا اسكي 
مي كنيم درحالي كه اصال اينگونه نيست و اسكي 
صحرانوردي در كوه و روي برف انجام مي شــود. 
در اسكي صحرانوردي، اسكي باز برخالف اسكي 
آلپاين مي تواند مسير صاف يا سربااليي را طي كند. 
مثال اگر مي خواهيم از نقطــه A  به نقطهB  برفي 
برويم اين مسافت را مي شود با اسكي صحرانوردي 

طي كرد.
    تصور ديگري در ايران وجود دارد 
اين است كه اســكي اساسا ورزش 
پولدارهاست. اين ذهنيت در مورد 

اسكي صحرانوردي هم وجود دارد؟

 پيست شمشك
   ويژگي: اسكي در شب 

پيست بين المللي شمشک پس از ديزين، عنوان 
بزرگ ترين پيست اسكي ايران را در اختيار دارد. 
يكي از ويژگي هاي اين پيســت، امكان اســكي 
كردن در شب است. اين پيســت به نورافكن هاي 
بزرگ تجهيز شــده و امكان اســكي در شب ها را 
براي اســكي بازها فراهم كرده است. طول مسير 
پيست شمشــک ۹۵۰ متر اســت و تا ساعت 1۰ 
شــب مي توانيد در اين مســير اســكي كنيد. از 
 ديگر امكانات اين پيســت مي توان به 2 تله سيژ،

۳ تله اسكي بشــقابي و 2 تله اسكي چكشي اشاره 
كرد و 2هتل و ۴رستوران كه يكي از آنها در نوك 
قله قرار دارد امكانات رفاهي اين مجموعه را تكميل 
مي كند. يكي ديگر از ويژگي هاي پيست شمشک 
اين است كه فقط ۵۷ كيلومتر با تهران فاصله دارد و 
دسترسي به آن از لشگرك، كرج و زردبند امكانپذير 
است. زمان بازگشايي پيســت اسكي شمشک از 
اواخر پاييز است و تا اواسط فروردين امكان اسكي 
كردن در آن وجود دارد اما بهتر از قبل از مراجعه 

به سايت اين مجموعه سر بزنيد تا غافلگير نشويد.
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شايد اين تصور در مورد اسكي آلپاين درست باشد 
اما در مورد اســكي صحرانوردي بايد بگويم يک 
اسكي باز الزم نيست از همان ابتدا ميليون ها تومان 
براي خريد لوازم اسكي هزينه كند. از همان ابتدا كه 
به اين ورزش عالقه مند شدم، فدراسيون اسكي همه 
لوازم مورد نياز اسكي صحرانوردي را به صورت امانت 
در اختيارم قرار داد و همه كساني كه به اين ورزش 
عالقه دارنــد مي توانند با مراجعه به فدراســيون 
اسكي يا هيأت اسكي استان از اين امكان استفاده 
كنند. اگر اسكي بازي پيشرفت كند و به فهرست 
نفرات برتر تيم ملي راه پيدا كند، فدراسيون همه 

امكانات را به طور دائمي 
در اختيارش قرار خواهد 
داد و در غيرايــن صورت 
مي توانند چوب اســكي و 

ســاير تجهيزات را با كمک 
افرادي كه به خارج از كشــور 

رفت وآمد دارند تهيه كنند.
    اگر ورزشكاري بخواهد 

به طور مستقل و تفريحي 
اسكي صحرانوردي را تجربه 

كند چقدر بايــد بابت خريد 
لوازم اين ورزش هزينه كند؟

تهيه ســت اســكي صحرانوردي براي 
آماتورها بين 1۵۰تا 2۰۰يــورو هزينه در 

بردارد اما حرفه اي ها و اسكي بازهايي كه قرار 
است با رقباي داخلي و خارجي مسابقه بدهند 

بايد بين ۸۰۰تا 2هزار يورو هزينه كنند.
    اسكي استقامت يا صحرانوردي 
همانطور كه از نامش پيداست قدرت 
بدني زيادي را مي طلبد. افراد عادي 
هم مي توانند سراغ اين ورزش بروند 
يا به لحاظ آمادگي جسماني الزاماتي 

دارد؟
اســكي صحرانــوردي در رده دوم فهرســت 
ســخت ترين رشــته هاي ورزشي دســته بندي 
شــده چون همه عضالت بدن را درگير مي كند و 
تمرينات هوازي سنگيني دارد. راه رفتن روي برف 
هم كار دشواري است اما در اسكي صحرانوردي، 
ورزشكار مسافتي بين 1۰تا 1۵كيلومتر را با اسكي 
طي مي كند و بخش قابل توجهي از اين مســير 

سربااليي است.
    چطور با ورزشــي كه تا اين حد 
طاقت فرســا و در ايران ناشناخته 

است آشنا شديد؟
من قبل از اسكي صحرانوردي و در نوجواني شناگر 
تيم ملي بودم و در مســابقات كشورهاي اسالمي 
سه بار روي سكو رفتم و مدال گرفتم اما از همان 
موقع رؤياي حضور در المپيک را داشتم. همانطور 
كه مي دانيد زنان شــناگر ايرانــي نمي توانند در 
مســابقات بين المللي شــركت كنند و به همين 
دليل تصميم گرفتم سراغ ورزشي بروم كه شانس 
حضور در المپيک را به من بدهد. در همان سال ها 

تابستان مسير جاده لشــگرك را انتخاب كردم 
و هر روز صبح مسير ســربااليي ميدان لشگرك 
 تا شمشــک كه حدود ۳۰كيلومتر است را رول 

اسكي مي كنم.
    انتخاب شــما به عنوان پرچمدار 
كاروان ايران در المپيك زمســتاني 
2018 موفقيتی مضاعــف بود. اين 
انتخاب بــراي خودتان غيرمنتظره 

نبود؟
خب بين بچه هــاي تيم ملي 
رقابــت فشــرده ای بــراي 
پرچمــداري در المپيــک 
زمســتاني بود و فكر مي كنم 
انتخاب من ســليقه مديران 
باالدســتي ورزش بــود. وقتي 
پرچــم را حمــل مي كــردم 
ناخــودآگاه اشــک ريختم چون 
همه سختي هايي كه در اين ورزش 
كشيده بودم مثل سكانس هاي جذاب 
يک فيلم جلوي چشمم آمد و در واقع 
اشک شوق مي ريختم. حضور در المپيک 
آرزوي هر ورزشكاري است و لطف خدا بود 

كه به عنوان پرچمدار هم انتخاب شدم.
    اگر زمان بــه عقب برگردد باز هم 
سراغ دومين ورزش ســخت دنيا 
مي رويد يا ورزش ديگري را انتخاب 

مي كنيد؟
شايد اگر زمان به عقب برگردد ورزش ديگري را 
انتخاب كنم چون اسكي صحرانوردي به واسطه 
ماهيتي كه دارد در زمستان بايد سرماي سوزناك 
را تحمل كنيم و در تابستان با گرماي طاقت فرسا 
كنار بياييــم و تمرين كنيم. در كنار مشــكالت 
محيطي به لحاظ جسماني هم مدام تحت فشار 
قرار مي گيريم و در طول تمرين و مسابقه ضربان 

قلب به شدت باال مي رود.
    در 29ســالگي فكــر مي كنيد 
بازي هاي المپيك زمستاني توكيو، 

آخرين حضورتان در المپيك باشد؟
از المپيــک 2۰1۸ تاكنــون امتيازهايم را حفظ 
كرده ام و همچنان بهترين امتياز را در ايران دارم 
اما يک ســال ديگر تا المپيک بعدي باقي مانده و 
نمي توانم بگويم صد درصد بــه المپيک راه پيدا 
خواهم كرد. اميدوارم يكي از مسافران اسكي در 
توكيو باشــم و با توجه به اينكه باتجربه تر شده ام 

كيفيت و عملكرد بهتري را بروز بدهم.

به اتفاق خانواده براي اســكي به پيست شمشک 
مي رفتيم و مي ديــدم كه تعــدادي از بومي هاي 
شمشک برخالف بقيه اســكي مي كنند و از مسير 
سر بااليي باال مي روند. بعد از صحبت با آنها متوجه 
شدم به اين نوع اسكي مي گويند اسكي صحرانوردي 
و با پيشنهاد همين افراد به سمت اين رشته ورزشي 
رفتم. چند روز بعد هم براي امانــت گرفتن لوازم 
اسكي با فدراســيون تماس گرفتم و وقتي اسكي 
صحرانوردي را شروع كردم متوجه شدم چه ورزش 

مفرح و لذت بخشي است.
    ظاهرا اسكي صحرانوردي 

به ورزش كالري ســوز هم 
معروف است.

دقيقا همينطور است و يكي از اهداف 
مهم در اين ورزش جلوگيري از چاقي 
و رسيدن به وزن ايده آل است. حتما 
كه نبايد با هدف قهرمان شــدن در 

مسابقات ورزش كرد.
    چقدر طول كشــيد تا 

رؤياي حضور در المپيك 
محقق شود؟

حدود ۶سال طول كشيد تا به المپيک زمستاني 
2۰1۸راه پيــدا كنــم. راهيابي بــه المپيک 
بزرگ ترين رؤياي زندگي ام بود و در اين ۶سال 
شبي نبود كه به المپيک فكر نكنم. خيلي اوقات 
خواب مي ديدم در بازي هاي المپيک زمستاني 
اســكي مي كنم. من براي حضــور در المپيک 
خيلي زحمت كشــيدم. وقتي نوجــوان بودم 
ساعت ۶صبح از خانه بيرون مي زدم و با تاكسي 
خودم را به شمشک مي رســاندم. البته اسكي 
صحرانوردي ورزشــي نيست كه صرفا مختص 
زمستان باشــد و در بهار و تابستان هم 
بايد تمرينات منظمي داشته باشيم 
تا آمادگي جســماني مان را حفظ 
كنيم. يک رشته به نام رول اسكي 
وجود دارد كه مختصاتش شباهت 
زيــادي به اســكي صحرانوردي 
دارد. در ايــن ورزش چرخ هايي 
زير اسكيت تعبيه شده و ورزشكار 
با كمک چوب اسكي مسير آسفالت 
و ســربااليي را طي مي كند. من 
بــراي رول اســكي در بهار و 

باركد را اسكن كنيد و 
ويديوی اين گفت وگو 
را ببينيد

مهرداد رسولی



خانه گردی13

   بردگیم دژ
بردگیــم دیگــری كه حســابی 
می تواند شــما را ســرگرم كند، 
همین بردگیم دژ اســت. در این 
بازی، هــر بازیكنی كــه در آن 
شركت دارد، ســعی می كند كه 
بهترین شهر را بسازد. هر بازیكن 
نقشــی را در دوری كــه بــازی 
می كند، برعهده می گیرد. سپس 
با اســتفاده از كارت های سازه ای 
كه در اختیار دارد، اقدام به ساخت 
شهرش می كند. دست آخر هم كه 
امتیازها شمارش شده و كسی كه 
بیشــترین امتیاز را داشته باشد، 
برنده خواهد بود. در واقع در پایان 
هر دور از بازی ها، كسی كه بتواند 
هفتمین ســازه را در شــهرش 
بســازد، برنده لقب می گیرد. به 
واقع هر كســی كه زودتر این كار 
را انجام بدهد و حتی اجازه ندهد 
كه دیگران چنین سازه ای بسازند، 
می تواند دســت باالتر را در این 
بازی داشته باشد. درصورت برنده 
شدن، شما بهترین حكمران لقب 

خواهید گرفت.

بهترین حكمران شو

   بردگیم فوتبال بزنیم؟
بردگیم و بازی فوتبالی؟ البته كمی 
عجیب اســت؛ چرا كه مــا عادت 
كرده ایم كه همیشه در بازی های 
كامپیوتری و موبایلی فوتبال بزنیم. 
اما هیچ غیرممكنــی وجود ندارد. 
شما در بردگیم هم می توانید یك 
دســت فوتبال با رقبای دیگرتان 
بزنیــد. در ایــن بازی 2 تــا 4نفر 
می توانند همزمان بازی كنند. بازی 
ساده است و با چندبار بازی كردن، 
می توانید حتی مدت بــازی را به 
5دقیقه رسانده و آدرنالین خون تان 
حسابی باال برود. در هر دور بازی، 
بازیكن یك كارت از دستش را بازی 
می كند و این، همان كارتی است كه 
با كارت روی زمین باید هماهنگ 
باشــد. هر بازیكن بــا امكان های 
دریبل، تكل،  پاس و شوت می تواند 
خودش را به گل زدن نزدیك كند. 
كارت ها كه تمام بشــود، كسی كه 

بیشتر گل زده باشد برنده است.

به سوی گل

حدس بزن و برنده شو

   بردگیم استوژیت
در این بازی بردگیم ایرانی، شــما 
هم باید خالقیت داشــته باشید و 
هم قدرت ذهن خوانــی. بازی به 
این ترتیب اســت كه هــر بازیكن 
كارت هایی را برمــی دارد و قوانین 
بــازی را هم مطالعــه می كند. هر 
بازیكن كــه نوبتش می شــود، بر 
اســاس یكی از كارت هایی كه در 
دست دارد، باید كلمه ای را بگوید اما 
بازیكنان دیگر باید چه كار كنند؟ 
باید با حــدس و گمــان و قدرت 
ذهن خوانی خودشــان، كارت آن 
بازیكن را از میان كارت های دیگری 
كه دارند پیدا كنند اما شاید موفق 
به این كار نشــوند، در این صورت 
تكلیف چیست؟ اگر دیگران نتوانند 
كارت شــما را حدس بزنند، یعنی 
كه خیلی كلمه سختی را انتخاب 
كرده اید. اگر هم همــه بازیكنان 
بتوانند كارت شــما را پیدا كنند 
باز هم بازنده هســتید. گمانه زنی 
شما، باید نه چندان دور از ذهن و نه 

چندان واضح باشد.

پنجشنبه

شماره 112
30 بهمن 1399 

شاه و یك وزیر اعجوبه

حمله به سرزمین نیل

حیله اسكندر

در جست وجوی پادشاه نامه ای كه نادیده گرفته شد

داریوش سوم فرزند آرشام و سی سی گامیس )دختر اردشیر دوم( بود؛ دوازدهمین پادشاه هخامنشی. 
در سال 380پیش از میالد در پارسه متولد شده و در سال 330پیش از میالد هم درگذشت. داریوش 
سوم در زمانه سلطنت اردشیر سوم، ساتراپ ارمنستان بود. امپراتوری هخامنشیان به سبك ایالتی 
اداره می شد و هر كشور و منطقه تازه فتح شده ای، یك فرمانروای ایرانی داشت؛ یعنی در واقع ما با یك 
امپراتوری جغرافیایی روبه رو بوده ایم تا یك امپراتوری نژادی و هویتی و سرزمینی؛ هرچند هویت 
ایرانی نیز در آن دوره به شدت مورد توجه بوده است. داریوش سوم هم چون رشادت های زیادی از 
خودش نشان داده بود، ارمنستان را به او داده بودند تا حكومت كند. اردشیر سوم سرانجام به دست 
باگواس خواجه كشته شد كه وزیر بسیار مقتدر شاه هخامنشی بود. باگواس فردی به نام ارسس را 
پادشاه كرد. ارسس هم خواســت حالی از باگواس بگیرد كه به دست وی كشته شد. این وزیر بسیار 

مقتدر، سرانجام داریوش سوم را به تخت سلطنت رساند؛ ببینید چه اعجوبه ای بوده است.

باگواس به فكر افتاد كه كلك داریوش سوم را هم بكند. به همین دلیل زهری در غذایش ریخت تا 
به او بخوراند. اما داریوش سوم ثابت كرد كه چرا ساتراپ ارمنستان شده بود؛ او پیش دستی كرده 
و این زهر را به جناب وزیر اعظم پرقدرت خورانده و ماجرای قتل شاهان را پایان داد. در این بین 
شورشی در مصر اتفاق افتاده و داریوش سوم به این سرزمین رفت و آن را سركوب كرد و سرزمین 

نیل را زیرفرمان خود آورد.

خاص ترین امپراتوری تاریخ ایران را بدون شــك باید هخامنشیان دانست. 
نام هایی چون كورش و داریوش و... در همین دوره بود كه برای همیشه ماندگار 
شد. همچنین به اذعان برخی، برای نخستین بار و شاید تنها بار در تاریخ، در دوره 
هخامنشیان بود كه حكومت جهان یا دست كم جهان شناخته شده آن دوره، 
یك دست و یكپارچه شده بود. به همین دلیل برخی از ایرانیان در فهرست بندی 
خودشان برای بزرگ ترین امپراتوری های تاریخ، سعی می كنند هخامنشیان 
را اول یا یكی از ســه تای اول قرار بدهند؛ به واسطه درصد زیر سیطره داشتن دنیای شناخته شده زمان 
خودشان و نوع حكومت و.... جالب اینكه حتی اشكانی ها و ساسانی ها و سلسله های پادشاهی بعد از اسالم 
در ایران، سعی می كردند كه خودشان را شبیه به هخامنشیان كنند. اما این سلسله بزرگ، با امپراتوری 
به نام داریوش سوم  برای همیشه از بین رفت؛ شكستی كه فرمانده و سردار بزرگ دیگری به نام اسكندر، 

بر ایرانیان تحمیل كرد.

داریوش سوم و امپراتوری بزرگی كه با اسكندر از میان رفت

غروب هخامنشیان

عیسی محمدی

اولین جنگ ها
اولین درگیری اســكندر و ایرانیان در كنار رود گرانیك اتفاق 
افتاد. چند ساتراپ ایرانی در منطقه آسیای صغیر، با اینكه فكر 
نمی كردند چنین جوانكی بتواند برای شان دردسری تولید كند، 
به مبارزه با او رفتند. ارتش ایران 16هزار نفر بود. آنها شكست 
خوردند و فرمانده شان كشــته شد. نبرد بعدی جنگ ایسوس 
بود كه در آن، ارتش داریوش ســوم با 300هزار نفر، در برابر 
اسكندر به زانو در آمد. البته از خیانت ساتراپی های تحت امر 
هخامنشیان هم نباید بی تفاوت عبور كرد. ما كه نمی دانیم، ولی 
می گویند اسكندر توانست مادر، همسر و فرزندان داریوش سوم 
را اسیر كند. این شكست را هم ناشی از اشتباه بزرگ داریوش 
سوم می دانند. او اگر نبرد را به یك جای دشت مانند می كشاند، 

می توانست به طور مطلق اسكندر را شكست بدهد.

در شب قبل از این نبرد، اسكندر دست به حیله ای زد. او تعمداً اجازه داد كه چند تن از سربازانش اسیر 
ایرانی ها شوند. آنها نیز به صورت ساختگی و زیرشكنجه، اعالم كردند كه بله، امشب اسكندر قصد 
حمله دارد. در نتیجه ارتش بزرگ داریوش سوم به حال آماده باش درآمد. اسكندر هم برای اینكه 
نشان بدهد كه چنین قصدی دارد، گروهی از سربازان و ارتش خودش را در طول شبانه روز مأموریت 
داد كه از طرفین مختلف به اردوگاه ایرانی ها حمله كنند. این حمله تا سحرگاه ادامه داشت. نتیجه؟ 
ایرانی ها در طول شب بیدار مانده و خسته شده بودند و ارتش اسكندر، حسابی استراحت كرده بودند.

نبرد كه شروع شــد، ابتدا ارابه های وحشــتناك ایرانی به میدان رفتند؛ 
ارابه هایی كه در چرخ های آنها تیغ های بزرگی تعبیه شده بود و هر جنبده ای 
را می توانست از میان بردارد. اسكندر كه از پیش به چنین اتفاقی فكر كرده 
بود، به نیزه داران خودش دستور داد كه این ارابه سوارها را از دور خارج كنند. 
بدین ترتیب این سالح مهلك از میان برداشته شد. سواره نظام دو ارتش هم 
به نبرد با هم شتافتند. اما اسكندر و گارد ویژه اش، هنوز آرام ایستاده بودند 
و انگار كه اتفاق و فرصتی را انتظار می كشیدند. چیزی كه از گفته افرادی 
چون آرین و پلوتارك در كتاب »زندگی اسكندر كبیر« بر می آید، ارتش 
ایران چهار برابر ارتش اسكندر بود؛ یعنی 200هزار نفر به 50هزار نفر. ارتش 
ایران تنها كافی بود حمله گازانبری كند تا كار تمام شود. اتفاقاً داریوش سوم 
هم همین فكر را كرد. به محض اینكه جناحین ارتش ایران از هم جدا شده 
و به جنگ شتافت، اسكندر موقعیت مناسب را پیدا كرد؛ اطراف داریوش 
سوم خالی بود. او دنبال پادشاه بود، نه نابودی ارتش. به محض اینكه چنین 

فرصتی دست داد، فرمان حمله را صادر كرد.

مردی با شنل سرخ
آفتاب كه زد، در حوالی اربیل یا گوگمل، دو ارتش مقابل هم ایستادند. اسكندر، با آن كالهخود 
معروف و شنل سرخ خودش، روبه روی ارتش اش ایســتاد تا حسابی به آنها روحیه بدهد. اما 
اسكندر مقدونی، چیزهای دیگری هم درباره جنگ می دانست و همین دانستنی ها، باعث شد 
تا نگاه خاصی به این نبرد داشته باشد. اسكندر می دانست كه سربازان هخامنشی، صرفاً به واسطه 
شاه است كه اطراف هم گرد آمده اند. آنها از سرزمین های مختلف به سربازی گرفته شده بودند 
و اساساً تعهدی به كشور و سربازان دیگر و... نداشتند. یكی از اصول بزرگ جنگی اسكندر هم 
كه همیشه روی آن تأكید می كرد، تمركز قوا بود؛ تمركز در نقطه سرنوشت ساز جنگ. او نقطه 
سرنوشت ساز جنگ را پادشاه می دانست. اســكندر در نبردهای خودش، اكیداً روی نابودی 

ارتش ها تمركز نمی كرد؛ همه حواس او فراری دادن یا حتی كشتن پادشاه بود.

در ایــن هنگامه، اســكندر مقدونی 20ســال داشــت و در حال 
متحد كردن مقدونیــه و پایه گذاری امپراتــوری جدیدش بود. اما 
ببینید كه تاریخ چه بازی هایی دارد. داریوش در سال 334پیش از 
میالد كه داشت از فتح مصر برمی گشت، نامه ای از آتن، پایتخت یونان 
دریافت كرد. آنها كمك مالی می خواستند تا با اسكندر فرزند فیلیپ 
مقابله كنند. او نسبت به این نامه بی اعتنایی كرد. چرا شاه هخامنشی 
باید یك جوان بیست ساله مقدونی را جدی می گرفت؟ اما بعدها كه 
متوجه اهمیت اسكندر شد و  برای یونانی ها كمك مالی فرستاد. دیگر 
دیر شده و یونان زیر پرچم اسكندر رفته بود. پادشاه جوان مقدونی 
همین دخالت ها را بهانه ای قرار داد تا با ارتشی 35هزار نفره در بهار 

334پیش از میالد، به آسیای صغیر حمله كند.

رصد خانه

باركد را اسكن كنید و پادكست 
این گزارش را بشنوید

نبرد گوگمل

اما سرنوشت سازترین نبرد را بین هخامنشیان و اسكندر، باید نبرد گوگمل بدانیم؛ 
نبردی كه در آن، امپراتور ایرانی دوباره ارتشــی بزرگ فراهم كرد و به مقابله با 
مقدونیه ای ها و یونانی ها شــتافت. هنوز هم در دانشكده های نظامی جهان، این 
نبرد به عنوان نمونه ای از پیروزی كالسیك یك ارتش كوچك بر ارتشی بزرگ با 
استفاده از اصل تمركز قوا تدریس می شود. جنگ گوگمل یا نبرد اربیل، عماًل كار 
هخامنشی ها را تمام كرد. ایرانی ها كه از نبردهای قبلی حسابی سرخورده و خسته 
بودند، فرصتی نیافته بودند تا بتوانند خودشان را برای چنین نبردی آماده كنند.

فرار داریوش

داریوش به محض اینكه متوجه نقشه اسكندر 
شد، از ترسش پا به فرار گذاشت. سواره نظام ویژه 
اسكندر همینطور ارتش ایران را می شكافت و به 
محل استقرار شاه هخامنشی نزدیك می شد. 
داریوش سوم كه فرار كرد، فرماندهان اصلی اش 
هم فرار را بر قرار ترجیــح دادند. این خبر بین 
ارتش ایران پیچید كه شــاه و فرماندهان فرار 
كرده اند و در نتیجه شیرازه كار از هم فرو پاشید. 
می گویند كــه داریوش ســوم زره خودش را 

درآورده و سوار اسب مادیانی شد و گریخت.

مرگ در تنهایی
داریوش سوم به همدان فرار كرد. ولی وقتی كه فهمید اسكندر 
در حال رسیدن به اوست، عازم پارت شــد تا كارش را دنبال 
كند. ســاتراپ بلخ كه در این دوره از فرصت اســتفاده كرده 
و خودش را شــاه خوانده بود، داریوش را دســتگیر و زندانی 
كرد. او می خواســت پاداش یا وعده خوبی در قبال پس دادن 
داریوش سوم بگیرد اما به محض اینكه خبر رسیدن یونانی ها و 
مقدونیه ای ها را شنید، داریوش سوم را زخمی كرده و گریخت. 
ســرانجام همین زخم او را از پای درآورد، درحالی كه یكی از 

فرماندهان یونانی اسكندر به او رحم آورده و آب می داد.

بزرگ ترین نبردهای جهان باستان كدام ها بودند؟

بازی تخت وتاج قدیمی
در دنیای عصر باستان، جنگ های بسیاری به وقوع پیوست. قدرت های جهان باستان، ایران، روم، یونان، مقدونیه، چین و... بودند. غالبا نیز 
بین ایرانیان و اروپاییان كه شامل یونانی ها، مقدونی ها و رومی ها بودند و غالبا رومی ها، چنین نبردهایی در جریان بود اما در چین و مصرف 
و شمال آفریقا و آسیای میانه و غرب اروپا و... هم البته نبردهایی در جریان بود. بعضی از این نبردها، بسیار سرنوشت ساز بودند؛ طوری كه 
مهر پایانی بودند بر یك امپراتوری و یك كشور و حتی یك تمدن. بعضی ها هم كه با وجود شكست های سنگینی كه به یكی از طرفین وارد 

كرده بودند، باعث نابودی یك تمدن و كشور نشد. با هم، چند تایی از این نبردهای سرنوشت ساز و بزرگ را مرور می كنیم.

جنگ بزرگ بردگان
البد در كتاب های تاریخی درسی خوانده اید كه سلسله جنگ هایی بین بردگان رومی ها و 

خود رومی ها اتفاق افتاد. معروف ترین این نبردها سومین جنگ بردگان بود كه 73سال قبل 
از میالد به وقوع پیوست. این جنگ در واقع بین ارتش جمهوری روم و ارتش بردگان فراری 
به رهبری اسپارتاكوس معروف اتفاق افتاد. جنگ هم در ایتالیای امروزی به وقوع پیوست 
و البته رومی ها توانستند ارتش اسپارتاكوس را شكست بدهند. بردگان در واقع مجموعه 

80،70 برده و گالدیاتور فراری بودند كه در نهایت توانستند ارتشی 120هزار نفری را شكل 
بدهند اما آنها در برابر ارتش 8لژیونی رومی كاری از پیش نبردند و نابود شدند.

نبرد گایكسیا 
این نبرد در چین باستان به وقوع پیوست و منجر به تشكیل امپراتوری هان شد. اگر سریال 
»جومونگ« یادتان مانده باشد، آنجا از امپراتوری هان زیاد صحبت می شد. این نبرد 
202 سال قبل از میالد به وقوع پیوست؛ بین هان و وست چو. رهبر هان ها، لیو بنگ و رهبر 
وست چو هم شیانگ یو بود. لیو بنگ پیروز شده و خود را امپراتور خواند و سلسله هان را 
تشكیل داد. شیانگ یو هم بعد از جنگ خودكشی كرد. نكته جنگ اینجا بود كه در طول 
جنگ، نیروهای هان توانستند همسر شیانگ یو را اسیر كنند. بیشتر نیروهای یو برای آزادی 
او به پایتخت رفتند. هان ها هم از این ضعف استفاده كردند و توانستند پیروز شوند.

نبرد كادش
این نبرد بین پادشاهی جدید مصر و امپراتوری هیتی به وقوع پیوست، در سوریه امروزی. 

هیتی ها امپراتوری ای در سوریه و تركیه امروزی تشكیل داده بودند، در 1300سال پیش از 
میالد. جنگ كادش از جنگ های بسیار قدیمی ثبت شده است. این نبرد، بین رامسس دوم از 

مصر و موتاتالی دوم از سرزمین هیتی  ها به وقوع پیوست. رامسس با محافظ آمد تا به لشكر 
آمون اضافه شود. در بین راه 2جاسوس هیتی را گرفتند و شكنجه دادند. اطالعات خوبی 

به دست آوردند و در نتیجه موفق شدند شكست سختی به هیتی ها وارد كنند. این نبرد، یكی 
از نمونه های ارزش اطالعات مفید در نبردهای نظامی است.

نبرد حران 
این نبرد 53 سال قبل از میالد به وقوع پیوست، بین اشكانیان و رومیان. این همان جنگی 
است كه سردار معروف ایرانی به نام سورنا، موفق شد هم رومی ها را شكست بدهد و هم 
یكی از سه حاكم سرزمین های روم را از میان بردارد. رومیان ابتدا تصور كردند كه ایرانیان 
ترسیده اند و در حال فرارند. در نتیجه به تعقیب آنها پرداختند اما در نهایت متوجه شدند كه 
این حربه، یكی از فریب های جنگی ایرانیان بوده و محاصره شدند. كراسوس، یكی از 3حاكم 
سرزمین های روم، به دست سربازانش در این نبرد كشته شد و سردار ایرانی با عزت و احترام 
با پیكر او برخورد كرد.

جنگ صخره سرخ
یكی از جنگ های بزرگ جهان باستان در همین چین به وقوع پیوست. همان امپراتوری هان 
كه گفتیم، نزدیك به 4قرن حكومت كرد. این امپراتوری عمال چین را به بخش غربی و شرقی 

تقسیم كرد. یكی از نبردها در 208قبل از میالد، بین دو جنگ ساالر جنوبی، لیو بی و سون 
كوان و كائو كائو رخ داد. احتماال این اسم ها را در انیمیشن های مربوط به چین و »افسانه سه 
برادر« و... شنیده باشید. ارتش 800هزار نفره كائو كائو به رقبای خودش حمله كرد تا بتواند 

چین را متحد كند. سربازان جنوبی 50هزار نفر بودند كه البته توانستند با وجود تعداد كمتر، 
پیروز نبرد شوند.

نبرد ادسا
در 260سال پیش از میالد امپراتور ساسانی، به جنگ با رومی ها شتافت. طی این نبرد، 

كه به نبرد ادسا هم شهرت یافت، سرزمین هایی چون ادسا، انطاكیه، كاپادوكیه و آسیای 
صغیر به تصرف ایران درآمد. این نبرد در تركیه امروزی به وقوع پیوست و یكی از قاطع ترین 
پیروزی های ایرانیان محسوب می شود؛ چرا كه موفق شدند طی آن، والرین، امپراتور رومی 

به همان سناتورها و تعداد زیادی از سربازان روم را به اسارت گرفته و به خوزستان برای 
ساخت وساز منتقل كنند كه نوعی تحقیر بود. سنگ نگاره  و سنگ نوشته های این فتح بزرگ 

هنوز در ایران وجود دارد و از اسناد مهم تاریخی جهان باستان محسوب می شود.

نبرد كانای
یكی از نبردهای بزرگ اروپا در عصر باستان، حمله كارتاژها به رهبری هانیبال به امپراتوری 
روم بود. هانیبال بر سرزمین هایی شامل شمال آفریقا، اسپانیا و... حكم می راند و به آرزوی 
پدرش كه تصرف روم بود، جامه عمل پوشاند. البته بین كارتاژها و رومی ها جنگ های زیادی 
به وقوع پیوست و حتی خود هانیبال هم چند باری با رومی ها جنگید و سرانجام نیز شكست  
خورد اما در این نبرد عجیب، او توانست از كوه های آلپ طی چند ماه عبور و ارتش خودش را 
پشت سر رومی ها مستقر كرده و عمال آنها را غافلگیر كند. این نبرد را نیز نمونه بزرگی از اصل 
غافلگیری در جنگ می دانند.

نبرد شالونز 
این نبرد هم 451قبل از میالد اتفاق افتاد؛ نبردی بین امپراتوری روم و امپراتوری گالیك. 
اگر خاطرتان مانده باشد، در آن قسمتی كه درباره سورنا صحبت كردیم، اشاره كردیم كه 

سرزمین های روم به 3قسمت تقسیم شده و هر قسمت را به كسی داده بودند، از جمله بخش 
غربی را به ژولیوس سزار. او در آن دوره حمله هایی به سرزمین گل، كه بخش هایی از فرانسه 
امروزی باشد، انجام داد. در این نبرد، رومی ها پیروز شده و كشور گل پس از 13سال جدایی، 

دوباره توانست با امپراتوری روم متحد شود. این جنگ هم در اروپای باستان، از اهمیت 
خاصی برخوردار است و از آن بسیار صحبت می شود.

نبرد ساالمیس 
این نبرد 480سال پیش از میالد به وقوع پیوست، بین هخامنشیان و یونانیان. طبق 
كتاب های تاریخ به جا مانده، یونانیان در گذرگاه ساالمیس، مقاومت جانانه ای كردند و ارتش 
دریایی ایران شكست سنگینی خورد. این در حالی بود كه ایرانی ها توانسته بودند بیشتر 
شهرهای یونان را تصرف كنند. در نهایت این نبرد، كه نبرد سوم از دوره جنگ های ایران 
و یونان بود، با پیروزی یونان پایان یافت. این نبرد، بعد از جنگ ترموپیل بین ایران و یونان 
اتفاق افتاد كه در آن نبرد ارتش ایران به سرزمین های داخلی عقب نشینی كرد. این نبرد، 
نخستین نبرد دریایی درست و حسابی عصر باستان بود كه البته با از دست رفتن 300كشتی 
ایرانی روبه رو شد.



علت هایی برای پرخاشگری

والدین چه كنند؟

واكنش های ممنوع

عوامل پرخاشگری كودكان و راهكارهای مواجهه با این اختالل را بشناسید

كوچولوهای عصبانی
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برای پــدر و مادرها، روبه رو شــدن با 
كودكی كه مدام بــا عصبانیت روبه روی 
آنها می ایستد، پا بر زمین می كوبد، فریاد 
می كشــد و وســایلش را با خشم پرت 
می كند، می تواند یــك بحران تمام عیار 
باشد. پرخاشگری در كودكان كه معموال 
از همان ســن كم و قبل از چهارسالگی 
بروز پیدا می كند، می تواند نشانه وجود 
یك اختالل رفتاری و روانی باشد. عوامل 
مختلفی در شكل گیری رفتار پرخاشگرانه 
كودكان نقــش دارند. ایــن روزها كه 
خانه نشــینی، تعطیلی مهدكودك ها و 
مدارس و محدودیت های كرونایی باعث 
شده بچه ها زمان بیشــتری را در خانه با 
والدین بگذرانند، پدر و مادرهای بیشتری 
با رفتارهای پرخاشگرانه كودك خود مواجه 
شده اند. دكتر اقدس حسینی، روانشناس، 
درباره علت های پرخاشگری كودكان و 

روش های مواجهه با آن توضیح می دهد.

خانه گردی

نیلوفر  ذوالفقاری

اختالل اضطراب را 
جدی بگیرید

آمارها نشــان می دهد تعداد افرادی كه 
به اختالل اضطراب مبتال هستند، شیب 
افزایشی داشته است. خیلی از افراد مبتال 
حتی خودشــان هم توجهی به عالئم این 
اختالل نداشــته  و از بــروز آن در وجود 
خودشان بی خبرند. اما این اختالل آن قدر 
مهم است كه الزم باشد درباره آن بدانیم 
و آن را جدی بگیریــم. اختالل اضطرابی 
چیست؟ تشــویش یا ترس یك موضوع 
عادی و در بعضی شــرایط پذیرفته شده 
است، به این دلیل كه ما را در برابر خطرات 
محافظت می كند. امــا بیماری »اختالل 
اضطراب« به وضعیتی گفته می شود كه در 
آن خطر مشخصی وجود ندارد، ولی انسان 
از چیز مبهمی ترس و تشویش دارد. از نظر 
منطقی، اضطراب بی پایه است، اما احساس 

آن كامال واقعی است.
عالئم این بیماری روانی شامل خستگی، 
بدخوابی، كم خوابی و مشكالت سیستم 
گوارشی اســت. این نوع اضطراب ممكن 
است باعث شود كارهایی را كه از انجام شان 
لذت می برید كنــار بگذاریــد. در موارد 
شــدیدتر حتی ممكن اســت باعث شود 
آسانسور ســوار نشــوید، از خیابان عبور 
نكنید یا حتی از منــزل بیرون نروید. این 
نوع اضطراب اگر درمان نشــود وضعیت 
وخیم تری پیدا می كند. دانشمندان هنوز 
علت دقیق اضطــراب را نمی دانند، ولی 
ظاهرا عوامل مختلفی در بروز آن دخالت 
دارند كــه از عوامل ژنتیــك و محیطی 
گرفته تا تركیبات شیمیایی مغز را شامل 

می شوند.
اگر احســاس می كنید در مدت بیش از 
شــش ماه از دایره اضطراب رها نشده اید، 
باید به یك متخصص مراجعه كنید. عالوه 
بر این، تغییرات در شیوه زندگی روزمره 
هم می تواند تأثیــر مثبتی در غلبه بر این 
بیماری یا جلوگیری از ابتال به آن داشته 
باشــد. برای برخی افراد، نیازی به درمان 
خاصی نیســت و همین  كه بیمار، سبك 
زندگی خــود را تغییر دهد، بــرای كنار 
آمدنش با مشــكل كفایت می كند. اما در 
موارد متوسط یا شدید می توان با تجویز 
درمان های پزشــكی، بــه كاهش عالئم 
كمك كرد تا بیمار قادر به كنترل زندگی 

روزمره خود شود.

راهنما

   بازی رایانه ای سفیر عشق
ســفیر عشــق، بزرگ تریــن بازی 
روایی مذهبی ایرانی اســت كه در 
قالب پلتفرم رایانه pc تولید شــده 
اســت. كارگردان این بــازی عماد 
رحمانی اســت كه خــودش یك 
شركت بازی سازی بزرگ را هم اداره 
می كند. این بازی ویدئویی، روایت 
حضور حضرت مسلم در شهر كوفه 
را به عنوان ســفیر امام حسین)ع( 
روایت می كند. این بازی، یك ارتباط 
تعاملی در اختیار مخاطب خودش 
قرار می دهد تا بتواند به بزنگاه های 
تاریخی برود. بازی از زبان شخصیتی 
ایرانی به نام مهران روایت می شود و 
قضایای عاشورا و خیانت مردم كوفه و 
دشمنی بنی امیه و...  را بیان می كند. 
نخســتین بازی مذهبــی تاریخی 
ایرانی، از دوبلورهــای بنامی چون 
منوچهر والی زاده برای صدابرداری 
هم ســود برده است و عمال توانسته 
یك بازی ســطح باال با مســتندات 

تاریخی قابل اعتنا را تولید كند.

سفر به كوفه

   بازی موبایلی كیومچ
كیومچ، یكی از بازی های موبایلی 
در ژانــر دانســتنی ها محســوب 
می شــود. در این بازی، شــما با 
گروهی دیگر بــازی می كنید و در 
واقع مشــوق شــما، این است كه 
جایزه اصلی را به دســت بیاورید. 
ســؤاالت چهارگزینه ای از شــما 
پرسید می شــود. زمان محدودی 
هم در اختیار داریــد و باید در این 
زمان، به این سؤال ها جواب بدهید. 
هرقدر كه به ســؤال های بیشتری 
جــواب بدهیــد، امتیازات شــما 
بیشتر شــده و در نتیجه، به جایزه 
اصلی نزدیك می شــوید. در لیگ 
هفتگی كسی كه بیشترین جواب 
را داده باشد، به طور خودكار برنده 
جایزه نهایی می شود. در این بازی 
شما، هم ســرگرم می شوید و هم 
اطالعات تخصصی و عمومی تان را 
مرور می كنید. بازی در كنار محتوا، 

ظاهر و گرافیك جالبی هم دارد.

لیگ هفتگی باسوادها

پنجشنبه
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اینكه چرا كودكان پرخاشــگر می شــوند، به عوامل مختلفی 
بستگی دارد. نخســتین دلیل می تواند این باشد كه كودك از 
پرخاشگری والدین خود، الگو گرفته باشد. كودكان همه چیز را 
از والدین خود یاد می گیرند؛ اینكه چگونه برخورد كنند، چگونه 
به خواسته خود برسند، چگونه احساس خشم خود را كنترل 
كنند و چطور آن را بروز دهند. ممكن است كودك در معرض 
پرخاشگری بزرگ ترهای خود قرار گرفته باشد و این رفتارها را 
از والدین خود الگوبرداری كند. یكی دیگر از علت های ایجاد 
پرخاشگری این اســت كه كودك یاد گرفته از این روش برای 
رسیدن به خواسته هایش اســتفاده كند. بعضی از والدین در 
مقابل پرخاشگری كودكی كه با عصبانیت جیغ و داد می كند، 
دســتپاچه می شــوند و برای آرام كردن او، خواسته هایش را 
به ســرعت برآورده می كنند. به این ترتیــب كودك متوجه 
می شــود از این راه می تواند بقیه را به پذیرش خواسته هایش 
مجبور كند، بنابراین به این رفتار ادامه خواهد داد. در بعضی 
از كودكان، پرخاشــگری حاصل ویژگی های فردی و اخالقی 
آنهاست؛ مثال كودكی كه احساس دلســوزی ندارد، مهارت 
ارتباطی و عملكرد هوشی ضعیف دارد، ممكن است پرخاشگری 
را هم بروز دهد. نباید از نقش رسانه ها در پرخاشگری كودكان 
غافل شویم. تماشای بیش از حد تلویزیون، بازی بیش از اندازه 
با كامپیوتر و تبلت می تواند پرخاشگری كودكان را تشدید كند. 
برای بعضی كودكان هم پرخاشگری حاصل تأثیرات ژنتیك 
و محیط زندگی آنهاســت. نگرانی و اضطراب های خانوادگی، 
مشكالت اقتصادی، فشــارهای روانی، از دست دادن والدین و 
درگیری های پدر و مادر می تواند باعث بروز پرخاشــگری در 

كودكان شود.

روبه رو شــدن با كودك پرخاشگر كار ســاده و دلچسبی 
نیست، اما باید به كودكان اجازه دهیم كه احساس خشم 
و ناراحتی خود را ابراز كنند؛ هرچنــد تكرار این رفتارها 
مورد قبول نیست. والدین باید برای مواجهه كارآمد با این 
شــرایط، مهارت هایی را یاد بگیرند. راهكارهای متنوعی 
برای اصالح رفتار كودك پرخاشگر وجود دارد. یكی از این 
روش ها، روش پاداش و تنبیه است. در این روش والدین 
فهرستی از رفتارهای پرخاشگرانه كودك می نویسند، مثل 
لگد زدن، حرف های تند یا پرت كردن وسایل. ستون دوم 
این فهرســت باید با چیزهایی كه كودك دوست دارد پر 
شود، مثل تماشای كارتون، خرید اسباب بازی و پارك رفتن. 
هربار كه رفتار پرخاشگرانه بروز نكرد، والدین باید با یكی 
از پاداش ها، كودك را تشویق كنند و برعكس. با این روش 
كودك تالش می كند با تمركز بیشــتری موقع عصبانیت 
واكنش نشــان دهد. والدین باید علت پرخاشگری را در 
بچه ها پیدا كنند. دقت در رفتارهای كودك نشان می دهد 
چه زمان هایی و به چه دالیلی دست به پرخاشگری می زند. 
این آگاهی به والدین كمك می كند با دانش بیشــتری به 
مقابله با پرخاشگری بروند. حرف زدن، راه حل اساسی در 
حل این بحران است. كودكان چون توانایی استفاده از زبان 
را ندارند، در واكنش به شرایطی كه دوست ندارند به سرعت 
پرخاش می كنند. والدین باید مهارت حرف زدن كودك را 
تقویت كنند و اجازه دهند در زمانی مناســب، كودك در 

فضایی امن حرف هایش را بزند تا آرام گیرد.

بعضی واكنش ها از طرف والدین می تواند پرخاشگری را به 
عادت رفتاری بچه ها تبدیل كند. به عنوان بزرگ تر فقط در 
زمانی كه پرخاشگری كودك فیزیكی شده و مثال در حال 
آسیب زدن به خودش یا كودك دیگری است، مداخله كنید 
و كودك را محكم بگیرید تا آرام شــود. اما نباید با واكنش 
ســریع، این حس را در كودك ایجاد كنید كه پرخاش او را 
به خواسته اش می رساند. برآوردن خواسته كودك بالفاصله 
بعد از پرخاش باعث بدعادتی او می شود. وقتی واكنشی نشان 
ندهید یا مخالفت كنید، كودك ممكن است گریه یا داد و 
فریاد كند، اما بهترین گزینه در مورد آن، بی توجهی است. 
عصبانی شدن متقابل شما، فقط فضا را متشنج تر می كند و 
كودك را روی دور لجبازی می اندازد. وقتی فضا آرام تر شد، 
با ادبیات مناسب با كودك گفت وگو كنید. با او درباره نتیجه  
رفتارش صحبت كنید؛ مثال اینكه اگر به این روش ادامه دهد 
بچه های دیگر ممكن است دیگر تمایلی به بازی كردن با او 
نداشته باشند. یادتان باشد بیشتر از هر حرفی، عمل شما 
برای كودكان آموزنده است. كودكان با دقت به رفتارهای 
والدین از آنها الگوبردای می كنند پس در قدم اول، حواستان 
به واكنش های خودتان موقع عصبانیت باشد. با اصالح رفتار 
خودتان، به مرور شــاهد اصالح رفتار فرزندان هم خواهید 
بود. شاید الزم باشد خودتان هم درباره این موضوع آموزش 

ببینید تا بدانید چطور باید خشم را كنترل و مدیریت كرد.

كودكان در مسیر رشد خود، ممكن است در چند مرحله مختلف پرخاشگری را بروز دهند. از دیدگاه روانشناسان رفتارهای كودك زیر 2سال 
به ندرت به عنوان پرخاشگری درنظر گرفته می شود، چراكه تا این سن، هر رفتار كودك برای نشان دادن نیازهای اوست. درصورتی كه نیازهای 
جسمی یا عاطفی كودك به موقع برطرف شود، او هیچ اعتراضی نخواهد داشت. اما در حدود سه تا چهارسالگی، رفتار كودكان تغییر می كند 
و با تقویت حس استقالل طلبی، كم كم ممكن است نشانه های پرخاشگری را مشاهده كنیم. بچه ها در این سن دوست دارند كارهای شخصی 
خود را خودشان كنترل كنند و اگر حس كنند والدین این اجازه را به آنها نمی دهند، با پرخاش و عصبانیت سعی می كنند مقاومت نشان دهند. 
این كارهای شخصی می تواند غذاخوردن یا حتی انتخاب لباس باشد. این پرخاشگری در بعضی كودكان تا مدتی ادامه پیدا می كند اما تجربه 
نشان داده عصبانیت و پرخاشگری كودك باید با ورود او به مدرسه كمتر شود، چراكه در این سن مهارت های زبانی كودك تا حد زیادی رشد 
كرده و او در یك رویكرد تربیتی صحیح، یاد گرفته اســت كه از كلمات برای حل مسائل خود استفاده كند. هرچه والدین در تقویت مهارت 
گفت وگو موفق تر عمل كرده باشند، كودكان زودتر از مرحله استفاده ابزاری از خشم و پرخاش رد می شوند. اما مدرسه رفتن پایان پرخاشگری 
فرزندان نیست. با نزدیك شدن به دوره بلوغ و با شروع تغییرات هورمونی، بچه ها دوباره وارد مرحله ای از بروز پرخاشگری و عصبانیت می شوند. 

اوج و فرود پرخاشگری كودك

شخصیت شناسی لوئیس همیلتون كه هفت بار 
لوئیس همیلتون از همان كودكی می دانست كه قرار است در اتومبیلرانی مسیر موفقیت را طی كند، اما شاید خودش هم تصور نمی كرد به همین زودی و در رویای قهرمانی در فرمول یكقهرمان اتومبیلرانی جهان شده است

اوج جوانی، بتواند ركوردها را تغییر دهد و با درخشش در مسابقات فرمول یك، 3قهرمانی در مسابقات جهانی را در كارنامه اش ثبت كند.

 مخالف نژادپرستی
وقتی همیلتون دوساله بود، پدر و مادرش از هم جدا شدند. او 
از پدری سیاهپوست و مادری سفیدپوست متولد شده  است؛ 
همیلتون نخســتین و تنها راننده سیاهپوســت است كه در 
فرمول یك به رقابت پرداخته  اســت. پدرش، آنتونی، با وجود 
چندشــغله بودن، حرفه اتومبیلرانی او را مدیریت كرد. او در 
صحنه تمام سفیدپوست كارتینگ بریتانیا ایستاد. همیلتون كه 
پدربزرگ و مادربزرگ پدری اش اهل گرانادا هستند، می گوید: 
»ما خانواده ای سیاهپوست بودیم كه امكانات، ماشین و تریلر 
داشتیم«. در سال 2007، همیلتون در نخستین فصل حضور 
خود در فرمول یك، ركوردهای زیادی را برجای گذاشت و در 
پایان فصل تنها با اختالف یك امتیاز، در جایگاه دوم قرار گرفت.

 حامی محیط زیست
همیلتون روحیات خاصی دارد كه توجه طرفدارانش را به خود 
جلب كرده اســت. او در حرف ها و انتخاب هایش بارها نشان 
داده كه از محیط زیســت حمایت می كند. در سال 2017، 
همیلتون در مصاحبه ای اعالم كرد كه گیاهخوار شده است. 
او گفت: »ما انسان ها همیشــه باعث آلودگی محیط زیست 
می شویم و پرورش حیوانات برای تغذیه، نقش مهمی در این 
آلودگی دارد. این واقعا وحشــتناك است، من نمی خواهم از 
این موضوع حمایت كنم و می خواهم زندگی سالم تری داشته 
باشــم«. همیلتون در یكی از مصاحبه هایش در سال2018 
حمایت از حقــوق حیوانات را یكی از مهم ترین نشــانه های 

حفاظت از محیط زیست دانست.

 سختگیر و پایبند به ارزش ها
دوسال بعد از اینكه همیلتون در سال2008 موفق به كسب عنوان قهرمانی 
شد، پس از پنجم شدن، پدرش را از سمت مدیریت اخراج كرد. این نقطه 
عجیبی در كارنامه اوســت كه خودش دربــاره آن می گوید: »این لحظه 
حساسی بود و هنوز هم سخت ترین چیزی است كه با آن روبه رو شدم.«. 
اما واقعیت این بود كه آن دوفصل سخت و بد بود و با پنجم شدن همیلتون 
در ســال2011 همراه بود. بنابراین همیلتون معتقد است كه این حركت 
ارزشش را داشت؛ »این اخراج الزم بود و برای رو به جلو حركت كردن بسیار 
نقطه مثبتی است. من دیگر سی ودوساله هستم. پول هایم را هدر نمی دهم. 
مواد مخدر مصرف نمی كنم. هنوز هم ارزش هایی كه با آنها بزرگ شده ام را 
حفظ می كنم«. خیلی از منتقدان درباره سختگیری و پایبندی همیلتون 

به ارزش های از پیش تعریف شده حرف زدند، اما او این رویه را ادامه داد.

 خودسر و مغرور
از ویژگی های رفتاری و اخالقی قهرمان اتومبیلرانی 
جهان، غرور و خودسری است كه به چشم اطرافیان 
و طرفدارانش آمده  است. اما درواقع او این ویژگی ها 
را به شكل منفی ندارد. خودسری عجوالنه همیلتون 
در انتخاب هایش، خیلی از مردم را به اشتباه انداخته 
است. لیندزی وان كه قهرمان اسكی در المپیك و از 
دوستان نزدیك اوست، می گوید: »خیلی ها از او نفرت 
دارند. این دیوانه كننده است. وقتی نخستین بار او را 
دیدم، شــایعات زیادی درباره مغرور بودن او شنیده 
بودم. اما واقعیت این اســت كه او حتی از راه دور هم 

مغرور نیست«.
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 ايده افزايش مســتمري 
مددجويــان گفت و گو ماهانــه 

بهزيستي و كميته امداد 
امام خمينی)ره( بــه 500هزار تومان در 
مجلس مطرح است. اگر اين افزايش اعمال 
نشود، زندگي مددجويان باز سخت تر از 
گذشته مي شود. كميته امداد پيشنهاد 
كرده است كه مسئوليت ايجاد اشتغال 
خانگي در كشور را برعهده بگيرد تا افراد 
نيازمند با اين روش از چرخه محروميت 
خارج شوند. با گذشت 42سال از پيروزي 
انقالب اسالمي كه با شعار رسيدگي به 
مستضعفان و رفع محروميت در كشور 
همراه بود، هنوز هم شاهد چهره زشت فقر 
در برخي مناطق كشور هستيم؛ اين در 
حالي است كه در ســال هاي گذشته، 
نهادهاي مختلفي براي از بين بردن فقر و 
حمايت از خانواده هاي نيازمند فعاليت 
خود را در كشــور آغاز كرده اند، اما اين 
پرســش مطرح اســت كه چرا به رغم 
تالش هاي انجام شده، هنوز هم فقر بخشي 
از جامعــه را آزار مي دهــد. مصطفي 
ميرسليم، نماينده مجلس شوراي اسالمي 
و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
گفت وگو با همشــهري معتقد اســت 
نهادهاي حمايتي ماننــد كميته امداد 
به عنوان متولي رسيدگي به محرومان 
نبايد به عنوان نهادي براي پول پاشي در 

بين نيازمندان معرفي شوند.

عملكــرد كشــور در حوزه 
محروميت زدايي و به طور خاص عملكرد 
كميته امداد به عنوان بزرگ ترين نهاد 
حمايتي كشور را در سال هاي گذشته 

چگونه ارزيابي مي كنيد؟
من وقتي خوشحال مي شــوم كه كميته 
امداد ديگر كاري براي انجام دادن نداشته 
باشــد. اين مهم وقتي تحقق پيدا مي كند 
كه همه افراد جامعه به ســطحي از رفاه و 

آسايش رسيده باشند كه نياز به وجود يك 
سازمان حمايتي در ســطح ملي نباشد و 
كمك رساني به نيازمندان به صورت مقطعي 
يا از طريق مراكز خيريه محلي و خانوادگي 
انجام شود. متأسفانه شــرايط امروز كشور 
اينگونه نيست و تا رسيدن به چنين نقطه اي 
فاصله داريم. به نظر مي رسد در انديشه امام 
راحل)ره( به عنوان بنيانگذار كميته امداد 
نيز همين رويكرد وجود داشــته، اما به هر 
دليلي وقتي آمار و ارقام فعاليت هاي كميته 
امداد را مي بينيم، متوجه مي شويم كه حجم 
فعاليت هاي اين نهاد ســال به سال بيشتر 
مي شود. اين نشان مي دهد به موازات افزايش 
اقدامات و برنامه هاي گسترده كميته امداد، 
ميزان فقر و محروميت در جامعه بيشتر شده 
اســت كه علت را بايد در عملكرد نادرست 
ديگر نهادها جست وجو كرد. ببينيد كميته 
امداد يك نهاد حمايتي است؛ نهادي كه اگر 
افراد يا خانواده هايي احســاس كنند بدون 
كمك قادر به تأمين معيشت خود نيستند 
بايد به آن مراجعه مي كنند. اينكه مي گوييم 
فقر در جامعه بيشــتر شده است به معناي 
ناكارآمدي كميته امداد نيســت؛ هرچند 
ممكن اســت نقدهايي نيز به فعاليت هاي 
اين نهاد وارد باشــد كه هســت اما، توجه 
داشته باشــيم اتخاذ سياســت هاي غلط 
اقتصادي، اجتماعــي و فرهنگي يا اجراي 
غلط سياست هاي درســت در حوزه هاي 
مختلف است كه موجب گسترش فقر در 

جامعه  مي شود.
به طور كلي مهم ترين نقدي 
كه مي توان بر روند محروميت زدايي در 

كشور وارد كرد، چيست؟
براي پاســخ به اين ســؤال ابتدا بايد به اين 
پرسش بنيادي پاسخ دهيم كه آيا رسيدگي 
به محرومان بايد تسكيني باشد يا ريشه اي؟ 
اگر بخواهم بيشتر توضيح دهم بايد بدانيم 
كه در روش تسكيني تمركز روي فقيرزدايي 
است؛ به اين معنا كه تمام مراحل شناسايي 
نيازمندان و مراجعه به آنان و تأمين اعتبار 
و امكانــات مادي و معنوي بــراي كمك به 
آنان انجام مي شود، اما به جاي حل ريشه اي 

مشــكل، به ارائــه كمك هــاي مقطعي و 
تسكيني بسنده مي شــود. ارائه كمك هاي 
موردي، پرداخت مســتمري، تأمين لوازم 
ضروري زندگي، ارائه جهيزيه كه از ســوي 
همه خيريه ها و نهادهاي حمايتي از گذشته 
انجام مي شده، در همين قالب قرار مي گيرد. 
در رفع ريشه اي تمركز بايد روي شناسايي 
قابليت ها و استعدادهاي خانواده باشد تا از 
طريق پرورش آن، در يــك فرايند دقيق و 
كارشناسي، خانواده نيازمند به خودكفايي 
برسد و از حمايت خارج شود. نكته قابل توجه 
اين است كه بسياري از خانواده هاي نيازمند 
چون سرمايه اقتصادي، اجتماعي يا فرهنگي 
ندارند، گرفتار فقر شده اند، توانايي دارند، اما 
اين توانايي شناسايي نشده و پرورش نيافته 
است. اين افراد ظرفيت اشتغال و خودكفايي 
دارند، اما قــدرت كارآفرينــي ندارند. بايد 
دستشان را گرفت و راه را برايشان هموار كرد.
اما كميته امــداد و نهادهاي   
مانند آن مثل بهزيســتي به روش هاي 

حمايت تسكيني بيشتر توجه مي كنند.
كميته امداد و ديگــر نهادهاي حمايتي در 
ابتداي شكل گيري بيشــتر تمركز خود را 
روي كمك هاي تســكيني قرار داده بودند. 

البته مرهم هــاي تســكيني الزم و واجب 
به خصوص براي افرادي كه تازه  وارد چرخه 
حمايت مي شوند الزم است، اما در ادامه بايد 
به سمت توانمندســازي حركت كنيم. در 
كميته امداد از ابتدا فعاليت هاي اشتغال زايي 
كم و بيش وجود داشــت، اما با كمي تأخير 
از اوايل دهه70 در قالب معاونت اشتغال و 
خودكفايي فعاليت خود را به صورت جدي 
آغاز كرد. براساس گزارش ها تاكنون بيش 
از 700هزار نفر از همين طريق به خودكفايي 

رسيده اند.
به نظر مي رسد شيوع كرونا در 
كشور سبب شده است توجه به موضوع 
مشــاغل خانگي افزايش پيدا كند. در 
اين باره چه راهبردهايــي در نهادهاي 

حمايتي بايد پيگيري شود؟
نمايندگان مــردم در مجلــس معتقدند 
مشكل محروميت بايد از اساس حل شود. 
به عبارتي ما قائل به پديده فقرزدايي هستيم، 
نه فقيرزدايي. از نظر ما در مجلس، اشتغال 
خانگي مهم اســت. كميته امداد در زمينه 
اشتغال خانگي مدعي است و حتي پيشنهاد 
پذيرفتن مسئوليت اشتغال خانگي كشور 
را ارائه كرده اســت. در همه گيري كرونا به 

اهميت اشتغال خانگي پي برديم و برنامه هاي 
جدي براي حمايت از اين نوع كسب وكارها 
در مجلس پيگيري مي شــود. درحالي كه 
بســياري از مشاغل دچار آســيب شدند، 
مشــاغل خانگي بدون چالش كار خود را 
جلو بردند. ظرفيت هــاي مغفولي در حوزه 
اشتغال خانگي داريم كه بايد با ارائه مشوق ها 
و تسهيالتي از آنها حمايت كنيم تا فعاليت 

خود را ادامه دهند.
در كنار توجه به ايجاد مشاغل 
خانگي به نظر مي رسد تجربه هاي گذشته 

چندان موفق نبوده است.
اين حرف را قبول ندارم. نظارت و راهبري كه 
بر مشاغل توليدي كميته امداد انجام شده، 
نشان مي دهد تأثيرات اقتصادي و اجتماعي 
و فرهنگي طرح ها مثبت و مؤثر بوده است. به 
ادعاي مسئوالن اين بخش، درآمد طرح هاي 
اشتغال مددجويان در سال گذشته دو برابر 
مجموع مســتمري پرداخت شــده به كل 
مددجويان بوده اســت. با همين الگو بايد 
صدها نوع اشتغال در سراسر كشور تعريف 
كرد و اين نيازمند حمايت و همراهي دولت 
و مجلس اســت. با اين حال هنوز اين تفكر 
در ميان برخي گروه هــاي مردم وجود دارد 

كه كميته امداد تنها مســتمري به مددجو 
پرداخت مي كند. اين تصور بايد اصالح شود. 
اينكه گفته شود كميته امداد توزيع كننده 
پول است، اين برداشت از فعاليت هاي امداد 
نه در  شأن اين نهاد انقالبي است و نه در  شأن 

مددجويان.
در مجلس ايــده اي در حال 
پيگيري است كه مستمري افراد تحت 
پوشش نهادهاي حمايتي را افزايش دهد. 
دراين باره بيشتر توضيح دهيد. بخشي 
از كارشناســان اقتصادي معتقدند اين 
طرح ها تورم زا هستند و به چالش هاي 

اقتصادي كشور اضافه مي كنند.
ايــده نماينــدگان مجلس اين اســت كه 
حداقــل پرداختي بــه مددجويان كميته 
امداد و بهزيستي ماهانه به 500هزار تومان 
افزايش يابد؛ چراكه كمتر از اين رقم يعني 
افزايش فالكت در جامعه. ما اين موضوع را به 
معاون اول رئيس جمهور هم اعالم كرده ايم و 
اميدواريم مستمري هم افزايش يابد. قطعا 
با روال قبلي مستمري، ادامه زندگي براي 

نيازمندان سخت تر خواهد شد.
يكي از پايه هاي توانمندسازي 
تأمين مسكن براي خانواده هاي نيازمند 
اســت. برنامه هاي دولت و نظام را براي 
خانه دار شــدن مردم چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟
در موضوع مسكن معتقديم بايد از تجربيات 
جهاني استفاده شود. در بسياري نقاط دنيا 
منازل با اجاره پايين در اختيار جوانان قرار 
مي گيرد تا پس از توانمندي از آن خارج شوند 
واين خانه ها به ديگر جوانان سپرده شود. در 
ايران چنين طرحي نداشته ايم و به جاي آن 
تالش شده است در برخي موارد مسكن با 
قيمت ارزان براي خانواده هاي  نيازمند تأمين 
شود كه اشكاالت آن را بيان كردم. سرپناه 
بايد آبرومندانه باشد و هدف نظام از تأسيس 
بنياد مسكن انقالب اسالمي نيز همين بود، 
اما هنوز موفق نشده ايم. در كشور براي تأمين 
زمين مشكلي نداريم، اما بايد جانمايي دقيقي 
براي ساخت مســكن انجام شود تا تبعات 

منفي بعدي نداشته باشد.

سيدمصطفي ميرسليم مي گويد كه با وجود افزايش فعاليت هاي كميته امداد، فقر و محروميت در جامعه بيشتر شده است 

كرونا روند جامعه پذيري را مختل كرد

اصغر مهاجري، جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران در گفت وگو با همشهري درباره آثار مثبت و منفي كرونا بر جامعه مي گويد

دنبال فقرزدايي باشيم، نه فقيرزدايي

 عبور از جامعه شبه علمي به علمي، كاركرد مثبت كرونا بود

حميدرضا بوجاريان
خبر نگار

عليرضا بيگلري
رئيس انستيتو پاستور ايران

يادداشت

دوران سخت و پرفشاري داشتيم

 پس از انتشار اخبار شــيوع بيماري 
كروناي جديد يا همان كوويد-19 در 
چين، انستيتو پاستور ايران در ادامه 

رسالت يكصد ساله اش، خود را موظف دانســت تا وارد ميدان 
مبارزه با اين بيماري شــود؛ همانطور كه قبال در ريشــه كني 
بيماري هايي مثل طاعون و آبله، پيشقدم و پرچمدار بود. انستيتو 
پاستور ايران بالفاصله شروع به مطالعه درباره اين بيماري كرد، 
توانست روش هاي تشخيصي را به تكامل برساند و ابزار الزم براي 

تشخيص درست اين بيماري را در اختيار گيرد. 
بعد از شناســايي نخســتين موارد بيماري در ايــران در آخر 
بهمن ماه سال گذشته، مسئوليت كميته تشخيص آزمايشگاهي 
كوويد-19 به انستيتو پاستور ايران سپرده شد. بعد از آن بود كه 
جلسه ها با حضور مديران وزارت بهداشــت در انستيتو پاستور 
ايران براي حوزه هاي مرتبط با تشــخيص اين بيماري تشكيل 
شد. در اين جلسات، چندين تصميم اساسي گرفته شد كه يكي 
از آنها اين بود كه تمام نمونه هاي آزمايشــگاهي كشور از حدود 

750بيمارستان به انستيتو پاستور ايران فرستاده شود.
 در آن زمان، هيچ اســتاني امكان تشــخيص آزمايشگاهي اين 
بيماري را نداشت. حتي بيمارستان هاي تهران هم به جز چند 
مركز، مابقي، نمونه ها را به انستيتو پاستور ايران مي فرستادند. آن 
روزها بسيار پرفشار و سخت بود. در عين حال براساس تصميمي 
كه يكم اسفند ماه گرفته شــد، قرار بر اين شــد تا كار آموزش 
كاركنان آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشــكي كشور، از سوي 

انستيتو پاستور ايران انجام شود.
 اين نخســتين قدم براي تشــكيل شــبكه ملي تشــخيص 
آزمايشگاهي كوويد-19 در كشــور بود. همين اتفاق سبب شد 
تا در اواخر اســفندماه تعداد آزمايشــگاه هاي تأييد شده براي 
تشخيص به 75 واحد برســد و اكنون پس از يك سال، بيش از 
350آزمايشگاه تشخيصي تأييد شده در كشور وجود دارد كه با 
يك دستورالعمل واحد و هماهنگ با انستيتو پاستورايران، موارد 

ابتال به كوويد-19 را تشخيص مي دهند.
 در كنار راه اندازي اين شــبكه، تامين نيازهاي آزمايشگاهي و 
كيت هاي تشخيصي كار بسيار سختي بود كه در روزهاي اوليه 
واقعا يكي از تنگناها و مشكالت اصلي  به شمار مي رفت. آن زمان، 
كيت  هاي تشخيصي در بازارهاي بين المللي هم به سختي پيدا 
مي شد و بخشي از كيت هاي مورد اســتفاده در كشور، اهدايي 
بود. همين مسئله سبب شد تا سوم اسفند، فراخوان شناسايي 
توليدكنندگان داخلي كيت هاي تشخيصي كوويد-19 از طرف 
كميته آزمايشگاهي تشخيص به محوريت انستيتو پاستور ايران 
اعالم شود و با كمك معاونت علمي فناوري رياست جمهوري و 
معاونت تحقيقات وزارت بهداشت، شركت هاي مرتبط شناسايي 

و معرفي شوند.
 مســلما كيت هاي اوليه نواقص زيادي داشــت، امــا به تدريج 
توليد كننده هاي داخلي توانســتند ما را درهمــه انواع كيت ها 
ازجمله كيت هاي تشخيصي مولكولي، ســرولوژي و آنتي ژني 
بي نياز كنند. در كنار همه اينها با توجه به اينكه نياز به كيت در 
روزهاي اول خيلي زياد بود تصميم گرفته شد به جاي اينكه از سه 
ژن براي تشخيص استفاده شود، از يك ژن استفاده كنيم، تا در 
عين حفظ كيفي تشخيص در زمان و مواد مصرفي، صرفه جويي 
شود. اين كيت ها به زودي براي تشــخيص بيماران بستري در 
بيمارستان هاي كشور مورد استفاده قرار گرفت و منجر به كاهش 

موارد مرگ ومير در بيمارستان ها شد.
در كنار همــه اينها، مطالعات تحقيقاتي براي شناســايي ابعاد 
مختلف بيماري و جهش هاي ويروس در انستيتو پاستور ايران 
آغاز شــد كه مطالعات براي توليد واكســن يكي از آنها بود. در 
يك سال گذشته، كشــور يكي از سخت ترين دوران هاي خود را 
در مبارزه با يك بيماري واگير پشت سر گذاشت، اما در اوج يك 
بحران توأم با تحريم هاي شــديد، فرصت هاي بزرگي در اختيار 

كشور قرار گرفت.
 در اين مدت شبكه تشخيصي مولكولي راه اندازي شد كه امروز 
يكي از ابزارهاي مهم تشخيص به شمار مي رود؛ همچنين اين 
اپيدمي باعث شــد تا توانمندي و خودكفايي كشور در ساخت 
كيت هاي تشــخيصي اتفاق بيفتد. در كنار همه اينها كارهايي 
كه براي توليد واكســن صورت گرفت، منجر شد تا كشور 10 تا 
20سال در زمينه زيرساخت هاي توليد واكسن، پيشرفت كند. 
در زمينه توليد واكسن، انستيتو پاستور ايران كار مشتركي هم 

با كشور كوبا انجام داد.
 هر چند كه قبال هم با كوبا واكســن هپاتيت B توليد مشترك 
انجام داده بود و كار توليد واكسن پنوموكوك براي كودكان هم 
به طور مشترك با اين كشــورهمچنان ادامه دارد. در ارتباط با 
واكســن كرونا هم، طي هفته هاي آينده واكسن كوبايي ايراني 
وارد كارآزمايي نهايي يا فاز سوم خواهد شد و پس از پايان، وارد 

عرصه توليد مي شود.
كســاني كه امروز در عرصه هاي مختلف به ويژه توليد واكسن 
فعاليت مي كنند، به مثابه آرش هاي كمانگيرند كه تالش مي كنند 
تا مرزهاي علمي كشور را فراتر تعيين كنند. مدافعان سالمت در 
تمام يك سال گذشته، صميمانه از جان مايه گذاشتند و شجاعانه 
ايثار پرمهري داشــتند كه در تاريخ ماندگار خواهد شد. در اين 
مدت براي تامين دارو و ســاير امكانات فشار زيادي بر سيستم 

بهداشت و درمان كشور وارد شد. 
به همين دليل از مردم مي خواهيم تا پشتوانه مدافعان سالمت 
باشــند و به دانشــمنداني كه روي توليد واكسن كار مي كنند، 
دلگرمي دهند تا واكسن بتواند مصون بخش جامعه در برابر اين 

بيماري باشد.

خبر

اسفند با برف آغاز مي شود
ســامانه ســرد بارشــي كه ديروز از غرب 
وارد كشور شــده، امروز با وزش باد شديد 
و بارش باران و برف در 13اســتان كشــور 
موجب كاهش 8 تــا 12درجه اي دماي هوا 
مي شــود. به گزارش همشــهري، سازمان 
هواشناسي در اطالعيه خود براي روزهاي 
پيش روي اســفند ماه اعالم كرد: براساس 
تحليل نقشه هاي پيش يابي هواشناسي در 
روز جاري يعني 30بهمن، براي استان هاي 
آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، اردبيل، 
گيالن، غرب مازندران، زنجان، كردستان، 
همدان، كرمانشــاه، ايالم، لرستان، شمال 
خوزستان، شــمال چهارمحال و بختياري 
و ارتفاعــات البــرز مركزي بــارش باران 
و در مناطــق مرتفع سردســير بارش برف 

پيش بيني مي شود.
همچنين فعاليت سامانه بارشي در شمال 
غرب كاهش و به ناحيه هايی از مركز، برخي 
مناطق جنوبي كشور در استان هاي فارس و 
بوشهر، شرق و شمال شرق گسترش مي يابد. 
از سويي فردا در مناطقي از شمال خراسان 
رضوي، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، 
برخي مناطق كرمان همچنين در شــمال 
غرب كشور بارش پراكنده و وزش باد شديد 
رخ مي دهد و اين سامانه به تدريج از مرزهاي 

شرقي كشور خارج مي شود.
 اين در شرايطي است كه روز شنبه 2اسفند 
در شمال غرب، مناطقي از غرب كشور، غرب 
ســواحل درياي خزر و دامنه هاي جنوبي 
البرز در قزوين و البرز بــارش برف و باران 
رخ مي دهد. همچنين از امروز تا يكشــنبه 
3اســفند خليج فارس و دريــاي خزر مواج 
پيش بيني مي شــود. هواي تهــران نيز كه 
ديروز در تمام ســاعات ابري بــود، امروز 
30بهمن ابري و بارش باران در بعضي ساعات 
افزايش باد با احتمال وقــوع رگبار و رعد و 
برق و در اواخر وقت مه رقيق با بيشترين و 
كمترين دماي15 و 13درجه ســانتي گراد 

پيش بيني مي شود.
 همچنين فردا نيمه ابــري همراه با كاهش 
دمــا و به تدريج وزش بــاد و كاهــش ابر 
پيش بيني مي شود.   از روز شنبه 2اسفند نيز 
سامانه بارشي جديدي وارد كشور مي شود و 
بارش برف در غرب رشته كوه البرز واقع در 
استان گيالن دور از انتظار نخواهد بود. اين 
سامانه بارشي روز يكشنبه 3اسفند كل رشته 
كوه البرز را در بــر خواهد گرفت اما فعاليت 
اين سامانه در رشته كوه هاي زاگرس كمتر 

خواهد بود.

يك سال از آمدن كرونا گذشت؛ بحراني غيرمنتظره 
و تهديدآميز كه فرصت زيادي براي شناســايی آن 
نداشتيم. بحراني كه يكباره روي سرمان آوار شد و تا 
بخواهيم به خودمان بياييم در پوست و استخوان مان 
رخنه كرد. هرچند اميدواريم اين مهمان يكســاله 
روزي نه چندان دور از خانه و زندگي مان بيرون برود، 
اما فراموش شدني نيســت؛ نه ياد و خاطره منحوس 
و نه آثار منفي و مثبت آن. كرونا را شايد بتوان نقطه 
عطف تاريخ قرن بيست و يك دانست و از دوران قبل 
و بعد آن سخن گفت. اصغر مهاجري، جامعه شناس و 
استاد دانشگاه تهران معتقد است؛ دانش امروزي در 
همه حوزه ها مي تواند با پيامدسنجي تأثير اجتماعي، 
فرهنگي، زيســت محيطي و اقتصادي و... يك واقعه 
يا سياست، برنامه ريزي يا رويه را بسنجد. به همين 
دليل است كه مي توان ابعاد كرونا را به عنوان يك واقعه 
هولناك جهاني بررسي كرد. گفت وگوي همشهري با او 
را درباره پيامدهاي اوليه، ثانويه و انباشته كرونا بخوانيد.

مهم ترين پيامد شيوع كرونا بر زندگي 
مردم از نگاه شما چيســت و اين پيامد چطور 

زندگي مردم را تحت تأثير قرار داده است؟
اولين و مهم ترين پيامد كوويد-19 براي جهان و كشور ما 
كه مردم در يك سال گذشته به خوبي آن را لمس كردند، 
تحت تأثير قرار دادن سالمت جسم، روان و اجتماع است. 
در حوزه سالمت جسم مي توان به وسواس بهداشتي و 
شستن مكرر دست ها يا نگراني از برقراري ارتباط اشاره 
كرد يا حتي مرگ خود يا نزديكان. كرونا در بعد روان به 
افسردگي و آسيب هايي از اين دست منجر شده است و در 
اجتماع هم تأثيرات ديگري از كرونا را شاهد هستيم. البته 
اين پيامدها خيلي فوري رخ داد و همه در حال تجربه آن 
هستيم، اما به دليل استمرار كرونا، تبعات آن هم ادامه پيدا 
مي كند كه در نهايت مي تواند به بحراني انباشته تبديل 
شــود. اين وضعيت در ادامه موجب تشديد نرخ طالق، 
خودكشي، آشفتگي و بي ســازماني  در حوزه اجتماعي 

خواهد شد.
مي توان تبعات اقتصــادي كرونا را هم 

عاملي براي بحران هاي انباشته دانست؟
بله. اتفاقا به اعتقاد بنده، دومين پيامد مهم كرونا كه تبعات 
ماندگاري هم خواهد داشت، مشكالت اقتصادي است. 
مشكالت اقتصادي از سخت شدن معيشت يك خانواده تا 
نوسان پول ملي، افزايش نرخ بيكاري و ورشكستگي هاي 
شديد فعاالن اقتصادي را شامل مي شود. همانطور كه 
اشاره كرديد مشكالت انباشته اين بخش هم مي تواند 
پيامدهاي نگران كننده اي داشته باشد و منجر به همان 

آســيب هاي قبلي مثل افزايش نرخ طالق و خودكشي 
و از هم پاشــيدن خانواده و نظام توليد و افسردگي و... 
شود. البته بايد توجه داشت كشور ما بيشتر از كشورهاي 
ديگر تحت تأثير قرار گرفته است، زيرا تحريم و مشكالت 
اقتصادي چالش هاي جدي اي را برايمان ايجاد كرده بود 
و كرونا هم مزيد بر علت شد و بحران مضاعفي ايجاد كرد.

عالوه بر مشــكالت اقتصادي، جامعه 
مشكالت اجتماعي هم داشت و كرونا در اين بخش 
هم تأثيرات منفي زيادي بر جاي گذاشت. بحران هاي 

مضاعف در اين بخش را چه مي دانيد؟ 
يكي از مشكالت ما كه قبل از شيوع كرونا هم وجود داشت، 
»آنومي« اســت. اصطالح آنومي را زماني به كار مي بريم 
كه دچار بي هنجاري شده ايم.  آنومي مضاعف در تعامل 
با كرونا مي تواند تبعات نگران كننده و پيامدهاي انباشته 
وحشتناكي ايجاد كند. زماني كه ما با حمله بي رحمانه اي 
مثل شيوع كرونا مواجه هســتيم، بهترين راه اين است 
كه فرد يا گروه از يك اعتماد به نفس در تصميم گيري ها 
برخوردار باشد، اما وقتي كشــور دچار آنومي شود، توان 
تصميم گيري ندارد و به شــدت متضرر و دچار بحران و 
تنش خواهد شــد. اين مشــكل البته در كشورهايي كه 
پايه هاي ايدئولوژيك و سنتي قوي دارند، پيش مي آيد و 
ما هم با توجه به رواج مواردي چون طب سنتي و... دچار 
بي هنجاري و دودلي بوديم و كرونا آن را تشــديد كرد. از 
سوي ديگر، يكي ديگر از مشكالت و پيامدهايي كه كرونا 
به همراه داشت، افزايش نرخ نااميدي به خصوص در حوزه  
اميدواري هاي اجتماعي است. به همه داليل گفته شده ما 
بسترهاي  نااميدي را از قبل داشتيم و كرونا  آن را تشديد 
كرد. اين پيامد به ويژه  درباره جوانان قابل لمس است، زيرا  
اين قشر در آســتانه ورود به بازار كار  يا زندگي مشترك 
هســتند و بحران مضاعفي برايشــان رقم خورده است. 
از ديگر پيامدهاي منفي كرونا ناقص شــدن فرايندهاي 
جامعه پذيري اســت. جامعه پذيري در حياط مدرسه و 
دانشــگاه، نشست دوســتانه، پاتوق هاي محلي، كافه ها 
، رستوران ها ، پارك ها و ســينما يا در بازي با همساالن 
اتفاق مي افتد، اما شيوع كرونا در اين فرايند جامعه پذيري 
كودكان و نوجوانان اختالل ايجاد كرد. به خصوص بچه هايي 
كه بايد وارد پيش دبستاني مي شدند در پايه جامعه پذيري 
و آموزش دچار اختالل جدي شدند و نگراني ما اين است 
كه اين بناي ناقص تا ثريا كج بــرود. اين كودكان درگير 
مشكالتي چون استرس هاي جدي، چاقي مفرط، ديابت 
و... مي شــوند و در آينده هزينه هاي بااليي را به جامعه 
تحميل مي كنند كه اين موضوع شوخي بردار نيست. طي 
يكي، دو سال نمي توان اين فرايند ناقص جامعه پذيري را در 
حساس ترين سن جبران كرد و متأسفانه اين پيامد منفي 

يا بحران مضاعف كرونا كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
بحران هاي مضاعفي كــه در نتيجه اين 
پيامدها به وجود مي آيد عام است و همه جهان آن را 

تجربه مي كند يا همانطور كه تأكيد داشتيد برخي از 
آنها مربوط به جامعه ايران با شرايط خاص اقتصادي 

و اجتماعي است؟
به نظر مي رســد بحران مضاعف را با توجه به بستر هاي 
موجود مي توان از پيامدهاي جدي كرونــا براي ايران 
دانست. اين بحران مضاعف تقريبا در انحصار ايران است و 
در كشورهاي ديگر اين تجربه را نداريم. شرايط اقتصادي 
و اجتماعي ايران منجر به اين بحران هاي مضاعف شده 
است و مثال همان نااميدي اجتماعي را مي توان يكي از 
بحران هاي مضاعف دانست كه نگران كننده بود و حاال 

تشديد شده است.
با همه اين مشــكالت اما كرونا تأثيرات 
مثبتي هم بر زندگي گذاشته. براي مثال تسريع دولت 
يا شهروند الكترونيك و تكميل تجربه آموزش مجازي 
برخي از موارد مثبتي بود كه كارشناسان به آن اشاره 
مي كنند. به اعتقاد شما مهم ترين اين تأثيرات مثبت 

چيست؟
همه اين موارد هست، اما به اعتقاد من يكي از كاركردهاي 

مثبت كرونا كه مي توانــد در آينده تأثير خوبي بر 
هم باورها و فرهنگ ها داشــته باشد،  گذار از 

جامعه شبه علمي به جامعه علمي است. ما 
پيش از اين دودلي هايي داشتيم و سنت و 
به ويژه باورهاي آغشته به ايدئولوژي ترمز 
محكمي براي علمي شدن بود، اما كرونا و 
پاسخ هاي مثبت جامعه پزشكي رنسانسي 

را در اين زمينه ايجاد كرد و 
اين اطمينان حاصل شد كه 
تنها راه نجات حوزه مادي 
و مشــكالت اقتصادي، 

پزشكي، سياسي و... 
دانش است. متأسفانه 
پيش از اين شاهراه 
دانش در كشــور ما 

موانع جدي داشت و 
كرونا كمــك كرد كه اين 

فرايند كمي اصالح شود.
اما گسترش 
دانش نيازمند تعامل 

با كشورهاي ديگر 
به ويژه قطب هاي 
دنياست.  علمي 
اين  هم اكنــون 

ذهنيت وجود دارد 
كه كرونا ايــن تعامل را 

محدود كرده اســت. نظر 
شما چيست؟

اتفاقا به عكس. حتي انديشه 

جهاني را مي توان يكي از پيامدهاي مثبت كرونا در كل 
جهان دانســت. در واقع در اين دوران همه به اين نتيجه 
رسيده اند كه نمي شود مرزها را بست و آن هايي كه به بسته 
بودن مرزها فكر مي كنند بايد از اين مسئله درس جدي 
بگيرند. امروز تعامل و تبادل در همه حوزه ها به ويژه علم و 
اقتصاد جواب مي دهد. ما چاره ديگري نداريم و بايد تبادل 
جهاني در حوزه اقتصادي، پزشكي و علمي داشته باشيم 
و حل مشكالت به ويژه پاندمي كرونا هم فقط به صورت 
جهاني ممكن است. در اين دوران مراقبت از ديگران حتي 
دشمنان اهميت زيادي دارد، زيرا اگر آنها دچار بيماري 
شوند ما هم بيمار مي شويم. در واقع كرونا بستر همدلي 
جهاني را فراهم و اين تفكر را تقويت كرده كه بايد جهاني 
زيست. به اعتقاد من بايد سر بر آستانه اين جمله مك لوهان 
گذاشت كه جهان دهكده جهاني است. نبايد فراموش كرد: 
»آسايش دو گيتي/ تفسير اين دو حرف است/ با دوستان 
مروت/ با دشمنان مدارا« و اگر مي خواهيم سالم بمانيم بايد 
مراقب باشيم ديگران هم سالم بمانند. اخالق كرونايي از 

اين جهت مي تواند مورد توجه قرار بگيرد.
 اخالق كرونايــي و اين همدلي در ايران 
نمود خوبي داشــت. مي تــوان آن را هم از 

پيامدهاي مثبت كرونا عنوان كرد؟
بله. براي پاسخ به اين سؤال من كلي تر نگاه 
مي كنم. در واقع يكي از پيامدهاي مثبت كرونا 
اين بود كه خرافه ها را بزداييم و نقاط قوت دين 
را تقويت كنيم. يكي از نقاط مثبت دين كارهاي 
خيريه و كمك هاي مومنانه بود كه 
ثابت كرد چقدر كارآمد است و 
اگر اين موارد نبود، معلوم نيست 
چه بر سر ايران مي آمد. كشور 
وضع اقتصادي خوبي نداشت 
و دولــت هم بــه همين دليل 
نمي توانست شرايط را به خوبي 
مديريت كند. اگر رفتار همدالنه 
مردم نبود، مشكالت زيادي پيش 
مي آمد. فرهنگ ديني جوانمردي و 
دستگيري از محرومان به داد مردم 
و كشور و دولت رسيد. حتي كرونا 
موجب شده تا بسياري از جنبه هاي 
ديني را سر جاي خودشان مصرف 
كنيم. در واقع مي تــوان گفت 
شــاهد يك رنســانس ديني و 
مذهبي هم بوديم. براي مثال در 
ابعاد فردي قناعت، چشم پوشي 
از لذت هاي آني، سرمايه گذاري به 
موقع، تعريف زيرســاختارها، تقويت 
تاب آوري فردي، رواني و اجتماعي را 

هم شاهد بوديم.

سيده  زهرا عباسي
خبر نگار
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فرهاد مجيدي يكي از گزينه هاي نشستن روي نيمكت ذوب آهن 
بود و طي چند روز گذشــته هم مذاكراتي بين طرفين صورت 
گرفت. با اين حال ظاهرا توافق به دســت نيامد و پرونده بســته 
شــد. مجيدي هم خبر مربوط به اين داســتان را روي صفحه 
اينستاگرامش منتشر كرد. اين موضوع از جهات مختلف سر جاي 
خودش قابل بحث است، اما نكته جالب به زمان درج اين مطلب در 
صفحه مجيدي مربوط مي شود. در حقيقت استوري فرهاد، قشنگ 
وسط بازي يادبود ميناوند و انصاريان منتشر شد كه نشان از اوج 
وقت شناسي مجيدي دارد. او كال براي انجام همه كارها بهترين 
زمان ممكن را انتخاب مي كند. رها كــردن تيم، انتقال به قطر، 
خداحافظي از ميادين، استعفا از سرمربيگري، كري خواني، نشان 
دادن عدد چهار و... باور كنيد فرهاد وقت شناس ترين آدم دنياست!

احسنتبهاينوقتشناسي

عصر سه شنبه مسابقه يادبود مهرداد ميناوند و علي انصاريان 
برگزار شد كه گزارش بازي را استاد عباس قانع بر عهده داشت. 
هر چه بازيكنان دو تيم و خيلي از عوامل بيروني تالش كردند 
تا يك مســابقه جذاب و آبرومند برگزار شود، عباس قانع به 
تنهايي 80 درصــد جذابيت ديدار را از بيــن برد. حرف هاي 
تكراري و به شدت شعاري، تأكيد غلوآميز روي مسايل واضح 
اخالقي و... باعث شد بيننده ها پاي تلويزيون زجر بكشند. اوج 
داســتان هم آنجا بود كه اغلب جمالت بلند عباس قانع اصال 
تمام نمي شد. خب به هر حال انتظاري غيراز اين هم نمي رود. 
عملكرد گزارشگران فعلي در مسابقات رسمي و مهم هم عمدتا 
بر پايه اضافه گويي و آزار مخاطب بنا گذاشته شده؛ تكليف اين 

مسابقه فانتزي كه ديگر روشن است.

جزاينهمانتظارينميرفت

آخرين بازيكن مشكل ســاز استقالل ســياوش يزداني است؛ 
كسي كه گويا بعد از بازي با سپاهان بدون اجازه غيبش زده و در 
فرودگاه به كاروان ملحق شده است. گويا او در سفر قبلي تيم به 
اصفهان براي بازي با ذوب آهن هم مرتكب رفتار مشابهي شده 
بود. يزداني پيش از حضور در استقالل در اصفهان بازي مي كرد 
و همين مسئله، داســتان را جالب تر مي كند! استقالل امسال 
حواشي زيادي داشته، اما كاش حداقل بازيكناني براي اين تيم 
مشــكل به وجود مي آوردند كه كمي هم كارآمدي فني دارند. 
انصافا سياوش يزداني از زمان پيوستن به استقالل چه گلي به 
سر اين تيم زده كه تازه حاشــيه هم درست مي كند؟ استاد يا 
كال در خدمت تيم نبوده يا در زمين كار خاصي نكرده؛ واقعا اين 

همه ادا را از كجا مي آوريد؟

كاشحداقلتواناييفنيداشتيد...

نكته بازي   دولت مسئله خروج زنان
  از كشور را حل كند 

+++++++++++++++++++

سرمربي تيم ملي اسكي با مخالفت 
همسرش نتوانســت به مسابقات 
جهاني برود. پروانه مافي مي گويد: 
دولت روحاني در روزهاي مانده از 
عمرش بايد قانــون را به نفع زنان 

تغيير دهد.
ســميرا زرگري ســكوت كرده و 
حاضر نيســت دربــاره اتفاقي كه 
برايش افتاده اســت، صحبت كند. 
فدراسيون اسكي هم درباره اينكه 
چرا زرگري با تيم ملي به مسابقات 
قهرمانــي جهــان در ايتاليا اعزام 
نشــده، هيچ خبري منتشر نكرده 
اســت. برخي ازخبرگزاري ها هم 
در اين سكوت با فدراسيون همراه 
شــده اند. زرگري صبح سه شنبه 
بايد همراه تيم بــه ايتاليا مي رفت 
اما نتوانســت، چون همسرش او را 
ممنوع الخروج كرده اســت! ديروز 
عبــاس نظريــان، رئيــس جديد 
فدراسيون در نخســتين نشست 
خبري، ميزبان نمايندگان رسانه ها 
بود. انتظــار اين بود كــه زرگري 
بحث اصلي اين نشســت باشد، اما 
در گزارش هايي كه روي خروجي 
خبرگزاري هــا رفت، اســمي از او 

نبود.
تماس هــاي ديــروز همشــهري 
با زرگري به نتيجه نرســيد. او در 
پيامي توضيح داد: مسئله خانوادگي 
است و نمي تواند درباره اش صحبت 
كنــد. مرتضي محســن پور، مدير 
روابط عمومي فدراســيون هم در 
توضيح سكوت فدراسيون همين 
دليل را مي آورد: »اين خواســت 
خود خانم زرگري بود كه موضوع 
رسانه اي نشود.« اما چرا او نتوانست 
به ايتاليا برود؟ محسن پور مي گويد: 
»ما همه كارهايي را كه براي اعزام 
او نياز بود، انجام داده بوديم. تالش 
كرديم تا مشــكل را حل كنيم، اما 
بيش از يك حدي نمي توانســتيم 
در ايــن مســئله دخالــت كنيم. 
نه تنها فدراسيون كه دستگاه هاي 
باالتر از فدراسيون هم نتوانستند 
مشــكل را حل كنند.« زرگري از 
سال1395 سرمربي تيم ملي است 
و در بازي هاي آسيايي، بازي هاي 
المپيك و ديگر مســابقات حاضر 
بوده و مشكلي براي خروج از كشور 
نداشته است. تيم ملي با 4اسكي باز 
زن و 4اسكي باز مرد به ايتاليا رفته 
اســت. هرچند انتظار اين نيست 
كه اســكي بازان در اين مسابقات 
به نتايج درخشــان برسند، اما اين 
نگراني وجود دارد كه نبود سرمربي 
به كيفيت كار آنها لطمه بزند. گفته 
مي شــود از يك ماه پيش مشخص 
شــده بود زرگري ممنوع الخروج 
است. ســؤال از فدراســيون اين 
اســت كه چرا در اين مدت مربي 
ديگري را جايگزين زرگري نكرده 

است؟ محسن پور مي گويد امكان 
جايگزين كردن، وجود نداشــته 
اســت: »ايتاليــا به خاطــر كرونا 
محدوديت هاي سرسختانه دارد. از 
مدت ها پيش آي دي  كارت ها صادر 
شــده بود و نمي توانســتيم مربي 

جديد معرفي كنيم.« 
اين براي نخســتين بار نيست كه 
زنان ورزشكار با خواست همسرشان 
از حضور در رويــدادي بين المللي 
محروم مي شوند. سال1393 اين 
اتفاق براي نيلوفر اردالن، كاپيتان 
تيم ملي فوتسال و 3سال بعد براي 
زهرا نعمتي قهرمــان پارالمپيكی 
تيروكمــان افتــاد. ســال1396 
فراكســيون 17نفره زنان مجلس 
دهم، طرحي را براي اصالح قانون 
گذرنامــه دادند. مــاده18 قانون 
گذرنامــه مي گويد زن شــوهردار 
فقــط با اجــازه همســر مي تواند 
صاحب گذرنامه و از كشــور خارج 
شود. طرح قرار بود قانون را به طور 
مقطعي به نفع زنــان نخبه اصالح 
كند، اما مخالفــت نمايندگان مرد 
اين اجــازه را نــداد. پروانه مافي، 
يكي از نمايندگان مجلس دهم كه 
پيگير به نتيجه رسيدن اين طرح 
بوده، مي گويــد: هم اكنون دولت 
مي تواند قانوني براي مسئله خروج 
زنان نخبه از كشــور مصوب كند: 
»ايــن قانون يك تبعيض آشــكار 
و ظلم عظيــم عليه زنان اســت. 
ما به شــدت پيگير اصــالح قانون 
بوديم اما موفق نشديم. هم اكنون 
هم مجلس يازدهــم مي تواند اين 
طرح را مصوب كنــد و هم دولت 
مي تواند در فرصتي كه دارد براي 
گروه هاي سرآمد، قانوني وضع كند 
تا آنها مشكلي براي خروج از كشور 
نداشته باشند.« يكي از ايراداتي كه 
زنان به طرح مجلس گرفته بودند 
اين بود كه چرا فقط قانون براي يك 
عده خاص اصالح مي شــود. مافي 
مي گويد: »براي اينكــه زمان را از 
دســت ندهيم، مي توانيم مقطعي 
قانون را بــه نفع اين زنــان تغيير 
دهيم و در فرصــت ديگري براي 
كل جامعه زنان، قانون بهتري وضع 
كنيم.« ســؤال ديگر اين است كه 
وقتي طرح در مجلــس دهم رأي 
نياورد مي تواند در مجلس يازدهم 
مصوب شــود؟ نظر مافــي مثبت 
است: »نمي شود محكم بگوييم كه 
مجلس نمي تواند اين كار را انجام 
بدهد. ممكن اســت فضايي ايجاد 
شــود و اين اتفاق بيفتد.« به گفته 
مافي نمايندگان مــرد براي اينكه 
همچنان خروج زنان از كشــور از 
مسير نظارت مردانه عبور كند، به 
طرح رأي ندادند. با ايــن نگاه آيا 
دولتمردان حاضر مي شوند قانوني 

را به نفع زنان تغيير دهند؟

آخرين بازي باقيمانده از نيم فصل اول ليگ بيســتم عصر فردا از 
ســاعت15:40 در سيرجان برگزار مي شــود. در اين بازي كه از 
هفته دهم مسابقات باقي مانده، پرسپوليس ميهمان گل گهر رده 
ششمي خواهد بود. تيم امير قلعه نويي كه شروع بسيار خوبي در 
اين فصل داشت و از 4بازي ابتدايي اش 10امتياز گرفته بود، در 
10بازي بعدي فقط 1۲امتياز گرفت. قلعه نويي طي 4فصل اخير 
با 3تيم مختلف همواره در صدر جدول در حال رقابت با پرسپوليس 
بوده است. او امروز هم مي تواند درصورت غلبه بر سرخپوشان، تا 
رده چهارم جدول صعود كند. تساوي با پرسپوليس هم گل گهر 
را به رده پنجم مي رساند.در آن ســوي ميدان پرسپوليس براي 
رســيدن به قهرماني نيم فصل فقط به يك امتياز نيــاز دارد تا 

هم امتياز با سپاهان و به خاطر تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار 
بگيرد. شاگردان يحيي از 4بازي اخير خود 4برد متوالي به دست 
آورده اند كه 3برد اخير آنها با نتيجه يك بر صفر به دســت آمده 
است. ادامه همين روند و كســب پنجمين برد متوالي مي تواند 
پرسپوليس را با اختالف ۲امتياز نسبت به تيم دوم، در شرايطي 

بسيار خوب براي نيم فصل دوم قرار دهد.

  گل گهر، هجومي تر از پرسپوليس
گل گهر اگرچه در جدول رده بندي 4پله پايين تر از پرسپوليس 
قرار گرفته، اما در خيلي از آيتم ها به خصوص در بخش هجومي تيم 
بهتري نسبت به پرسپوليس بوده است. اين تيم در هر بازي به طور 

ميانگين 14.5شوت به سمت دروازه حريفان زده كه 5.1شوت از 
اين شــوت ها در چارچوب بوده اند و گل گهر را در هر دو بخش به 
ركورددار ليگ جاري بدل كرده اند. با 68.5 نبرد پيروز در هر بازي، 
گل گهر در اين بخش هم بهترين تيم ليگ محســوب مي شود و 
پرسپوليس در رتبه هشتم قرار دارد. در مجموع و براساس برايند 
آمارهاي متريكا، گل گهر از لحاظ عملكرد فني با امتياز 7.۲5 از 10 
دومين تيم برتر ليگ بوده است. سپاهان با اختالفي ناچيز باالتر از 
گل  گهر قرار دارد و پرسپوليس با يك صدم كمتر، تيم سوم از لحاظ 
فني است. مشكل بزرگ گل گهر محروميت گادوين منشا ست كه 
با 10گل در رتبه دوم آقاي گل ها ست، اما با شادي خاصش بعد از 

گل دهم، تا اطالع ثانوي محروم شده است.

 پايان زيباي نيم فصل نازيبا
پرسپوليس در آخرين بازي نيم فصل ميهمان گل گهر است كه بهترين گلزنش را محروم مي بيند

قائدي، شاكي جديد استقالل
مشكالت و حاشيه هاي استقالل تا قبل از بازي با سپاهان انگار آتش زير 
خاكستر بود كه بعد از شكست در اصفهان يكباره شعله ور شد. مشكل 
جديد اســتقالل اين اســت كه مهدي قائدي بعد از ديدار با سپاهان 
در تمرينات تيمش حضور نداشته اســت. قائدي در تمرين ريكاوري 
آبي ها به بهانه مشكل شخصي حاضر نبود، روز سه شنبه در هيچ كدام 
از برنامه هاي تمريني صبح و عصر شركت نكرد و در تمرين ديروز هم 
غايب بود تا شايعات درباره اش بيشتر شود. قائدي بعد از ديدار استقالل و 
نساجي با انتقاد از رويه اي كه مديران اين باشگاه درنظر گرفته اند با اشاره 
به وضعيت قراردادش، گفت: »نزديك 6-5ماه است باشگاه به من قول 
داده  و گفته اند قراردادم را درست مي كنند اما امروز و فردا مي كنند. اگر 
نمي خواستيد قرارداد را درست كنيد، چرا قول داديد؟« مهاجم استقالل 
بعد از مسابقه با سپاهان هم نسبت به مشكالت مالي و پرداخت نشدن 
مبلغ قراردادش ابراز ناراحتي كرد و حاال ظاهرا غيبتش در تمرينات به 

اين مسئله ارتباط دارد.

فوتيال ايران

پمكلماكتپانوت
يصونتراكرليرت
ربالگنجچپچپسر
اناربنهيمتاو
ناتكهرارشامين

وتويكملهكتسا
يشمجدوهسناسنر
سيمامزهواساو
هنيزوبنوتسمهز
ميهارباانسيا
كريتراورخدادو
دونهيهترارفل
خامركادنمتردق
ديياتهيشاحايب
ايركزنوتسانسر
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افقي:
1- مجموعه داستاني نوشته 
سعيد نفيسي- بخش اصلي 

نوشته
۲- فرزند عرب- ســوغات 
كرمان- لقب تبهكاران ژاپني
3- شــعر گفتن- كمترين 

مقدار
4- تركيب فلز با اكسيژن- 

وسط- شير كوهي
5- جديد- معبد يهوديان- 

ظالم و ستمگر- روشنايي
6- از اســباب توزين- رنگ 

سياه- ميانجيگري
7- داســتاني از صــادق 
هدايــت- از ماشــين هاي 

راه سازي 
8- پسوند شــباهت- هزار 

ميليون- صندلي تشريفاتي
9- جنگ نادرشــاه و شــاه 

گوركاني- وحشت زده
10- افسر شهرباني قديم- 
سايه بان درشــكه- انقباض 

شديد عضالت
11- رنج بي پايان!- مربوط 
به شهر- بيماري كم خوني- 

مخفف اگر
1۲- رخــوت- گرفتــن- 

محروم
13- ويراستار- باجه فرودگاه 

براي انجام تشريفات

14- سپاســگزاري كردن- 
زاينده- شكستگي در سنگ

15- همنشين برهمن- شهر 
شگفت انگيز برزيل

  
عمودي:

1- زنــدان مسعودســعد 
سلمان- ســپري شدن- از 

پرسنل كادر درمان
نجومــي-  دوربيــن   -۲
مجموعــه نما هــاي فيلم- 

ضمير جمع
3- نشاني- مربوط به اداره- 

راه رفتن كودكانه
4- خبرگزاري قرآني ايران- 

آشاميدن
5- نيــش زدن- عــدد- 

معشوق
6- زمين آماده كشت- شكل 

و صورت- گياه
7- مذكر- شــكل گرفته- 

پايتخت اكوادور
8- از مقاطــع مخروطــي- 
شهرســتاني در آذربايجان 

شرقي- سالم
9- ســركش- نام شش تن 
از فرمانروايان روســيه بود- 

نوعي حلوا
10- عددي مبهم از ســه تا 

نه- لباس ورزشي- محدب
11- خطــاب غيرمودبانه- 

اتيان- فرا خوانده شده
1۲- نوعــي خــودروي باربري- 

آوردن
13- داستاني نوشــته تورگنيف 
روســي- قاتل- ظرف جوشاندن 

آب
14- پايان نامه- آشفته و پريشان- 

مينياتوريست
15- اصطالحي در بوكس- ناگزير- 

خداي درويش
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متوسط

821794536
763158294
549326817
154973682
376812945
298465371
687549123
915237468
432681759

سخت

     2  9  
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1   5  4   6

بارسلونا در شبي تاريخي در نوكمپ اين بار برخالف ۲بار كام بك خوردن تاريخي مقابل آاس رم 
و ليورپول و يك باخت تحقيرآميز 8 بر۲ بــه بايرن مونيخ، در همان مرحله اول حذفي تقريبا 
تكليفش با خودش مشخص شــد و به مرحله بعدي كه مرحله كام بك خوردن باشد نرسيد. 
بارسا به پاري ســن ژرمني4بريك باخت كه نيمار و دي ماريا را به دليل مصدوميت در اختيار 
نداشت. اين دومين باري بود كه امباپه رودرروي مسي قرار مي گرفت. دفعه قبلي مربوط مي شد 
به يك هشتم جام جهاني۲018 كه مســي با آرژانتين در آن بازي هم مقابل امباپه و فرانسه 
4تايي شد و4بر3 باخت. با درخشش و هت تريك امباپه در بازي با بارسا فلورنتينو پرس به ترند 
توييتر تبديل شد و هزاران نفر از هواداران رئال مادريد نام او را هشتگ كردند و از رئيس باشگاه 
خواستند به هر طريقي اين مهاجم فرانســوي را به برنابئو بياورد. توييتري هاي بارسايي هم 
بيكار ننشستند و به كومان حمله كردند كه چرا بعد از باخت با بازيكن حريف خوش وبش كرده 
و قهقهه ســر داده. كومان كه در تصاويري كه از او حين بازي گرفته شد عين مسخ شده هاي 
حيران به اين سو و آن سو نگاه مي كرد و انگار داشت پينگ پنگ تماشا مي كرد، پس از پايان بازي 
با گويه، بازيكن پاريس گرم گرفت و خنده سر داد. آشنايي اين دو به 5سال قبل برمي گردد 
زماني كه كومان سرمربي اورتون بود و اين بازيكن را از آستون ويال به خدمت گرفت. پيكه هم 
كه بعد از هفته ها از مصدوميت بهبودي يافته و به اين بازي رسيده بود، بدترين نمايش عمرش 
را ارائه داد و روي گل ها مقصر بود. او يك بار حتي با گرفتن پيراهن امباپه هم نتوانســت اين 
بازيكن را مهار كند. پيكه كه عصباني بود از بازيكنان هافبك و مهاجم خواست تا بيشتر بدوند 
و به دفاع كمك كنند. اصرار او باعث واكنش گريزمان شد و اين دو بازيكن جلوي دوربين ها 

و صداي تلويزيون اقدام به فحاشي به مادر يكديگر كردند. گريزمان در مصاحبه بعد از بازي 
هم از امباپه تمجيد و پيش بيني كرد كه او به زودي به سطح مسي و رونالدو در دوران اوج شان 
برسد كه همين هم خشم هواداران بارسا را به دنبال داشت. پيكه در 78دقيقه حضور در زمين 
71پاس داد كه همه آنها صحيح بود، اما چه فايده كه مدافع غيراز پاس دادن كارهاي مهم تري 
هم دارد كه پيكه در همه آنها ناموفق بود. سي ويكي از پاس هاي او به لنگله كه كنار دستش 
بازي مي كرد، رسيد. البته آمار او به مراتب بهتر از پدري است كه وظيفه بازي سازي داشت و 
تنها 13پاس صحيح داشت؛ 7 تا كمتر از پيانيچ كه تنها 1۲دقيقه بازي كرد. كومان به بازيكنان 
48ساعت استراحت داد، اما گريزمان به فرانسه سفر كرد. امباپه قبل از بازي از پوچتينو پرسيد 
كه چندبار تابه حال در نوكمپ به پيروزي رسيده كه وقتي شــنيد فقط يك بار، به سرمربي 
پاري سن ژرمن گفت خوشحال باشد چون قرار اســت براي دومين بار در اين ورزشگاه برنده 
شــود. او در 44بازي در ليگ قهرمانان ۲4گل و 16پاس گل به نام خودش ثبت كرده. او پس 
از فاستينو آسپريا و شوچنكو )هردو در سال1997( سومين بازيكني است كه در اروپا مقابل 
بارسا هت تريك می كند.  اوضاع در بارسلونا خراب تر از آن اســت كه مثل دفعه قبلي كه در 
بازي رفت 4برصفر باخته بودند و در بازي برگشت با درخشش نيمار موفق به بازگشت شدند، 
كسي به كام بك فكر كند. بارسلونا در ۲بازي اخير خود در مراحل حذفي ليگ قهرمانان اروپا، 
1۲گل دريافت كرده و اين براي اولين بار است كه ۲ مسابقه پياپي اروپايي خود را با شكست 
پشت سر مي گذارد؛ 3برصفر مقابل يوونتوس. فرانسوي ها در 10بازي قبلي در نوكمپ تنها 

۲تساوي به دست آورده بودند.

   كسي به بازگشت
 فكر نمي كند

    اوضاع در بارسلونا خراب تر از آن است
 كه كسي به فكر جبران شكست مقابل پاريس باشد
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    روند تحصيلي دانش آموزان، والدين را كالفه كرده است
نظارت بر روند تحصيل دانش آموزان به خصوص در مقطع ابتدايي 
والدين را عاصي و كالفه كرده است و با اين حال موفقيت چنداني 
هم حاصل نمي شود؛ چون والدين تخصص هاي آموزشي معلمان را 
ندارند. بسيار نگران فرزند كالس اولي ام هستم كه هنوز چيز زيادي 

از دروسش نياموخته است.
مادر نگران از كرمان 

   شماره121 اداره برق پاسخگو نيست
تماس با شماره121 كه مخصوص اعالم خاموشي معابر شركت توانير 
است، تأثيري در پيگيري مشــكالت مردم ندارد. چندين بار با اين 
شماره تماس گرفته و خاموشي كوچه منزل خود در خيابان شهيد 
عراقي را اعالم كرده ام، اما تاكنون ترتيب اثري داده نشــده است؛ 
درصورتي كه 2ســال پيش كه تماس گرفتم در كمتر از ۴8ساعت 

المپ هاي سوخته كوچه تعويض و نور آن تامين شد.
فيضي از تهران 

   با وعده هاي دروغ انتخاباتي برخورد كنند
از هم اكنون كه فعاليت هاي زيرپوستي انتخاباتي در جريان است، 
دستگاه قضايي با هدف برقراري عدالت اجتماعي با كساني كه براي 
كسب رأي، ترويج فساد و فحشا مي كنند يا وعده انتخاباتي دروغ به 

مردم مي دهند، برخورد جدي و انقالبي كند.
نيشابوري از كرمانشاه

   قيمت ها چند مرحله افزايش مي يابد، حقوق ها يك بار
از ابتداي ســال جاري به بهانه باال رفتــن هزينه هاي توليد، قيمت  
همه  چيز چند برابر افزايش يافته اســت. چطور مي شــود ادارات 
حمايت از توليد كنندگان، بالفاصله توجه مي كنند و قيمت هاي آنها 
را افزايش مي دهند، ولي براي افزايش حقوق ها فقط يك بار آن هم 
به صورت سطحي رايزني كرده و دست آخر با قطعيت و رعايت حال 
و نظر كارفرما حقوق ها را افزايش مي دهند. از مســئوالن و دولت و 
مجلس درخواســت جدي دارم همانگونه كه به نظر مي رسد توجه 
خاصي به توليد كنندگان دارند به حقوق بگيران هم توجه كافي كنند 
و اگر حقوق ها در سال يك بار افزايش دارد، قيمت ها هم در طول سال 

باتوجه به ميزان افزايش حقوق ها يك بار افزايش يابد.
محمدحسين عسگري از تهران

   زيرساخت هاي دوچرخه سواري بانوان در اصفهان فراهم 
است

هر چند كه بافت شــهري اصفهان ســنتي و مذهبي اســت، اما 
مكان هاي مناسبي براي دوچرخه ســواري آقايان و خانم ها فراهم 
اســت كه مي توانند از آنها اســتفاده كنند. برخي افراد هم نبايد با 
اعالم مخالفت با دوچرخه سواري بانوان باعث آزردگي خاطر عده اي 

ديگر شوند.
محروقي از اصفهان

   چرا پرستار باردار در بخش كرونا مشغول بوده است
درحالي كه در تمام سازمان ها و ادارات خانم هاي باردار از مرخصي 
استفاده مي كنند و در ماه هاي آخر به منزل مي روند و به خصوص در 
ايام كرونا اغلب سازمان ها تمهيدات ويژه تري براي بانوان داراي اين 
شرايط درنظر گرفته اند تا مادران باردار كمتر در معرض خطر باشند، 
چگونه يك پرســتار باردار در  ماه هفتم بارداري اش در بيمارستان 
مشغول كار بوده است. آيا روساي بيمارستان به وي نگفته بودند كه 

نبايد در بيمارستان بماند؟
شكيبا از زنجان 

   جلوي رزرو هتل ها براي نوروز را بگيرند
مسئوالن از يك سو مي گويند كروناي جهش يافته انگليسي در حال 
شيوع است و از سوي ديگر به همه هتل هاي كشور اجازه مي دهند 
با 100درصد ظرفيت به رزرو محل اقامت براي مســافران نوروزي 
بپردازند. اصال مگر قرار است كسي در اين شرايط به مسافرت برود؟ 

چقدر تناقض و چقدر بي دقتي؟
خوش بين از تهران 

   سرقت حفاظ هاي حاشيه رودخانه كارون خطرساز است
به تازگي سارقان سراغ نرده حفاظ هاي رودخانه كارون در خرمشهر 
رفته اند و با سرقت بخش قابل توجهي از اين نرده ها شرايط خطرناكي 

ايجاد كرده اند كه مي تواند منجر به حوادث تلخي شود.
ليواري از خرمشهر

    تصويب كليات بودجه به فاصله چند روز ابهام آميز است
درحالي كه كليــات بودجه چند روز قبل بــه تصويب نمايندگان 
مجلس نرسيد و داليلي كه براي عدم تصويب آن اعالم شد هم قابل 
تامل بود، چگونه اســت كه چند روز بعد همان نمايندگان كليات 
بودجه را تصويب كردند؟ آيا اشكاالتي كه در نوبت اول گرفته بودند 

به اين سرعت برطرف شد؟
گلپور از تهران 

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

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

با مردم

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

پاسخ مسئوالن

 اسرار مرگ دختر 14ساله
در شب جشن تولدش

به دنبال سقوط اســرار آميز 
دختــري 1۴ســاله از طبقه جنايي

پنجم ســاختماني در شــب 
جشن تولدش، پسري آشنا كه با پاي برهنه 
و بدون كفش در حال فرار از ساختمان بود 

دستگير شده است.
به گزارش همشهري، شــامگاه دوشنبه به 
قاضي محمد وهابي، بازپرس جنايي تهران 
خبر رســيد كه دختري نوجــوان به طرز 
مشكوك از ساختماني سقوط كرده و جان 
باخته اســت. تيم جنايي پس از حضور در 
محل حادثه با جســد دختر 1۴ساله اي در 
حياط ساختمان مســكوني روبه رو شدند. 
بررســي ها حكايت از اين داشــت كه او به 
همراه خانواده اش در طبقه پنجم ساختمان 
مسكوني زندگي مي كرده و از آنجا به پايين 
سقوط كرده است. تحقيقات نشان مي داد 
كه ساعتي قبل دختر نوجوان مراسم جشن 
تولدش را در خانه اش برپا كرده و تعدادي از 
دوستانش نيز در خانه وي دعوت بودند. او 
اما پس از پايان جشن به طرز اسرار آميزي از 
پنجره اتاقش به پايين سقوط كرده و جان 

باخته بود.
ماموران در گام نخســت به تحقيق از مادر 
متوفي پرداختند. او در توضيح ماجرا گفت: 
از آنجا كه دخترم بــراي تولدش تعدادي 
از دوســتانش را دعوت كرده بود، به همراه 
پســرم براي چند ســاعت از خانه بيرون 
رفتيم تــا مهمانان دخترم راحت باشــند. 

وقتي برگشتيم، با آسانسور به طبقه پنجم 
رفتيم كه همان لحظــه در آپارتمان ما باز 
شد و پسري ناشناس وحشت زده از خانه ما 
بيرون آمد. هيچ فردي داخل خانه ما نبود 
و مهماني هم تمام شده بود. احتمال داديم 
كه پسر جوان سارق است به همين دليل با 
داد و فرياد همســايه ها را خبر كرده و مانع 
فرار وي شديم. پســر ناشناس، كفش به پا 
نداشت و درحالي كه پا برهنه بود قصد فرار 
داشت و پس از دستگيري او، متوجه جيغ 
و فرياد همســايه ها شديم كه داخل حياط 
ساختمان جمع شــده بودند. من و پسرم 
به ســمت حياط رفتيم و ناباورانه با جسد 
دخترم كه از پنجره اتاقش به پايين پرتاب 

شده بود روبه رو شديم.
خانواده دختر نوجوان از پســر ناشناس 
شكايت كردند و او با دستور قاضي جنايي 
بازداشت شد، چرا كه مأموران كفش هاي 

وي را نيز داخل خانه متوفي پيدا كردند. 
جوان بازداشت شــده ديروز براي تحقيق 
به دادســراي جنايي تهران انتقال يافت 
اما مدعي شد كه نقشــي در مرگ دختر 
نوجوان ندارد. وي گفــت: من چند وقت 
قبل با خاله متوفي آشنا شدم. آن روز هم 
به صورت اتفاقي در حال عبور از خياباني 
بودم كــه دختر نوجــوان در آنجا زندگي 
مي كرد. او تا مرا ديد گفت جشن تولدش 
بوده و مهمان داشته است. به او تولدش را 
تبريك گفتم و او از من خواست تا مقابل 
ســاختمان منتظر بمانم. مي خواســت 
كيك تولدش را برايــم بياورم. او به داخل 
ســاختمان رفت تا برايم كيــك بياورد و 
من هم پشــت ســر او باال رفتم و مقابل 
آپارتمانشان منتظر ايســتادم كه همان 
لحظه مــادر و برادرش رســيدند و با من 
درگير شدند. لحظاتي بعد هم متوجه شدم 
كه دختر نوجــوان از پنجره اتاق به پايين 

سقوط كرده است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا پا برهنه و 
وحشت زده در حال فرار بوده و كفش هايش 
نيز داخل خانه متوفي كشــف شده است، 
سكوت كرد و گفت نقشي در مرگ متوفي 
ندارد. با وجود شــواهد موجــود، بازپرس 
جنايي تهران دستور بازداشت را صادر كرده 
و او براي انجام تحقيقات بيشتر در اختيار 
مأموران اداره دهم پليس آگاهي تهران قرار 

گرفته است.

اوباش سابقه دار ســبزوار كه در جريان درگيري مسلحانه 2نفر را 
به قتل رســانده و 5نفر را مجروح كرده بودند، در حضور بازپرس 
جنايي صحنه جنايت را بازســازي و جزئيات بيشتري از آنچه رخ 
داده را بازگو كردند. به گزارش همشهري، اين درگيري عصر جمعه 
26دي ماه امسال در اطراف شهر سبزوار اتفاق افتاد. 2گروه از اوباش 
منطقه از مدت ها قبل با يكديگر دچار اختالف شده بودند و مدام 
كري خواني مي كردند. چند روز قبل هم يكي از آنها كه مدتي زنداني 

بود توانسته بود با گرفتن مرخصي آزاد شود. روز حادثه اعضاي اين 
2گروه براي رويارويي با يكديگر در حاشيه شهر قرار گذاشته بودند. 
آنها مي خواستند تكليف اختالفات شــان را روشن و كار را يكسره 
كنند. عصر آن روز درحالي كه طرفين مسلح به سالح شكاري و انواع 
سالح سرد بودند در محل قرار حاضر شدند. هنوز چنددقيقه اي از 
حضور آنها نگذشته بود كه ناگهان درگيري با شليك هاي پي درپي 
شروع شد. در يك چشم بهم زدن آنجا به ميدان جنگ تبديل شد و 
بعد از دقايقي درگيري و زدوخورد، چندين نفر بر اثر اصابت گلوله 
مجروح شدند. چون اين افراد در درگيري مسلحانه مجروح شده 
بودند و از سويي وضعيت وخيمي داشــتند با خودروي شخصي 
به بيمارستان امداد شهيدبهشتي ســبزوار منتقل شدند. شدت 
جراحات مجروحان به حدي بود كه يكــي از آنها كه همان زنداني 
بود كه چند روز قبل با مرخصي آزاد شده بود، همان شب جانش را 

از دست داد و جوان ديگري نيز در بخش مراقبت هاي ويژه بستري 
شد اما يك روز بعد او هم جان باخت. عالوه بر اين 2نفر، 5نفر ديگر 
نيز مجروح شده بودند كه در بيمارستان مداوا شدند. اين درگيري 
خونين بازتاب وسيعي در سبزوار داشت و كارآگاهان پليس از همان 
روز تحقيقات براي دستگيري عامالن اين جنايت را آغاز كردند و 
توانستند همه افراد دخيل در درگيري را دستگير كنند. متهمان در 
جريان بازجويي ها انگيزه شان از اين درگيري خونين را اختالف و 

كري خواني بين اعضاي 2گروه اعالم كردند. در اين شرايط بود كه 
با گذشت حدود يك ماه از اين اتفاق متهمان به محل حادثه منتقل 
شدند تا در برابر مقام قضايي و كارآگاهان پليس صحنه جنايت را 
بازسازي كنند. آنها يك به يك هر آنچه اتفاق افتاده بود را توضيح 
دادند و با ثبت جزئيات جنايت قرار است به زودي پرونده تكميل و 

به دادگاه فرستاده شود.

 بازسازي صحنه جنايت
در سبزوار

10دختر دم بخت در دام خواستگار شياد  
مجرم ســابقه دار در فضاي مجازي 

دختران جوان و دم بخت را شناسايي پيگيري
مي كرد و به بهانه ازدواج دســت به 

كالهبرداري از آنها مي زد.
به گزارش همشهري، تحقيقات پليس فتاي استان 
مازندران براي دســتگيري اين مرد با شــكايت 
دختراني آغاز شــد كه در دام وي گرفتار شــده 
بودند. يكــي از آنها دختر يكي از ســرمايه داران 
سرشناس آمل بود كه در تشــريح ماجرا گفت: 
مدتي قبل در فضاي مجازي با مردي به نام ساسان 
آشنا شدم. او برايم پيام هاي عاشقانه مي فرستاد 
و مي گفت كه تحصيل كرده و پولدار است. براي 
همين وقتي قرار مالقات گذاشت، قبول كردم و 

به ديدنش رفتم.
شاكي ادامه داد: در همان مالقات اول از او خوشم 
آمد و مدتي بعد به پيشنهاد ازدواجش جواب مثبت 
دادم و او به خواستگاري ام آمد. من تصور مي كردم 
كه قرار است با هم ازدواج كنيم و به همين دليل 
تعدادي عكس خصوصــي ام را در اختيارش قرار 
دادم اما مدتي بعد او بهانه آورد كه مادرش مريض 
است و نياز به پول دارد. وي چندبار مبالغ مختلفي 
از من گرفت و در نهايت وقتي ديد ديگر حاضر به 
پرداخت پول به او نيســتم، تهديدهايش شروع 

شد. او من و خانواده ام را تهديد 
كرد كه اگر بــه او پول ندهيم، 
عكس هاي خصوصي مرا منتشر 
مي كند و آبروي من و خانواده ام 
را مي برد. از آنجــا كه پدرم از 
افراد سرشناس شهر است، به او 
پول داديم كه عكس ها را پاك 
كند، اما او دست بردار نبود و 
باز هم پول مي خواســت و به 
همين دليل تصميم گرفتيم 

از او شكايت كنيم.
شــاكيان ديگر هم اظهارات 
مشــابهي را بيان مي كردند 
و می گفتند كــه مرد جوان 

پس از خواستگاري و به دست آوردن عكس هاي 
خصوصي آنها، شــروع به تهديد و از آنها اخاذي 

كرده است.
با اين شــكايت ها، دستور بازداشــت خواستگار 
شياد صادر شــد و تيمي از مأموران پليس فتاي 
استان مازندران براي شناســايي و دستگيري او 
وارد عمل شــدند. آنها در بررسي هاي تخصصي 
موفق شــدند هويت واقعي اين مرد را كه جواني 
27ساله و سابقه دار بود شناسايي كنند. بررسي ها 
نشان مي داد كه وي پيش از اين نيز به جرم جعل 
و كالهبرداري دســتگير و زنداني شده بود. با اين 
اطالعات، مأموران محل زندگي او را شناســايي 
و وي را دســتگير و به اداره پليس منتقل كردند. 
متهم وقتي شــواهد را عليه خود ديــد به فريب 
10دختر با اين شــگرد و كالهبرداري از برخي از 
آنها اعتراف كرد و گفت: پس از فريب طعمه هايم 
با آنها در كافه يا رســتوران قرار مي گذاشتم. بعد 
طوري رفتار مي كردم كه انگار عاشق آنها شده ام و 
پس از خداحافظي، مخفيانه طعمه هايم را تعقيب 
مي كردم. ابتــدا محل زندگي آنها را شناســايي 
مي كردم و به ايــن ترتيب متوجه مي شــدم كه 
وضعيت مالي خانواده هايشــان چگونه است. اگر 
از افراد پولدار بودند، به نقش بــازي كردن ادامه 
داده و به بهانه مختلف از آنها 
پول مي گرفتم و وقتي حاضر 
نمي شدند كه پول بدهند، با 
تهديد به انتشــار عكس هاي 
خصوصي شــان دســت به 
اخــاذي مــي زدم. به گفته 
ســرهنگ ســامع خورشاد، 
رئيــس پليس فتاي اســتان 
مازندران، متهم پس از اعتراف 
به فريب 10دختر و به دست 
آوردن عكس هــاي خصوصي 
آنها و كالهبرداري و اخاذي از 
برخي از آنها، در اختيار مرجع 

قضايي قرار گرفت.

امكان افزايش ساعات خدمات رساني فعال وجود ندارد
روابط عمومي شركت بهره برداري قطارهاي شهري تهران و حومه 
پيرو چاپ پيام مردمي با عنوان »ساعات كار مترو را بيشتر كنيد« 
در ستون »با مردم« روز 19بهمن ماه پاسخ داده است: ضمن سپاس 
از اين مسافر محترم، درخصوص پيشنهاد ايشان به اطالع مي رساند 
يكي از ملزومات و استانداردهاي خطوط درون شهري مترو، شروع 
همزمان همه خطوط با هم بوده و تنوع در ساعات شروع هريك از 
خطوط منجر به ايجاد بي نظمي و اختالالت ترافيكي خواهد شد. 
مجموعه تجهيزات ثابت و متحــرك خطوط متروي تهران پس از 
پايان ساعات سرويس دهي در اختيار گروه هاي نگهداري و تعميرات 
قرار مي گيرد تا نسبت به انجام سرويس هاي دوره اي، برطرف كردن 
ايرادات فني و... اقدام نمايند؛ بنابراين شــروع سرويس هاي صبح 
قبل از زمان مقرر و نيز بيش از زمان پاياني، منجر به كاهش زمان 
در اختيار واحدهاي فني و عملياتي شده و برنامه هاي مدون امور 
نگهداري و تعميرات با تأخير مواجه خواهد شد و درنتيجه هم اكنون 

افزايش ساعات خدمات رساني امكان پذير نيست.

وزارت نيرو مالك تاالب انزلي شد

روز گذشته با تأييد سند واگذاري 
مالكيت تاالب انزلي به نام وزارت زيست بوم

نيرو، مقدمه ثبت مالكيت ساير 
تاالب هاي كشور به خصوص تاالب هاي ثبت شده 
در كنوانسيون رامسر به نام اين وزارتخانه فراهم 
شد. با تأييد اين سند و ثبت عرصه هاي تاالبي 
به نام وزارتخانه اي كه به گفته مسئوالن سازمان 
حفاظت محيط زيست در پرداخت حقابه هاي 
زيستي تاالب ها در سال هاي گذشته خوشنام 
نبوده، اعتراض ها به اين اقدام آغاز شد. درست 
يك روز پس از برگزاري مراســم بزرگداشــت 
پنجاهميــن ســالگرد بــه تصويب رســيدن 
كنوانسيون رامســر، ســند يكي از مهم ترين 
تاالب هاي ثبت شده ايران در كنوانسيون رامسر 
به نــام وزارت نيرو زده شــد و وحيــد خرمي، 
مديرعامل شــركت آب منطقــه اي گيالن در 
گفت وگو با مهر با تأييد اين خبر گفت كه سند 
تاالب انزلي از طريق ثبت اســتان با استعالم از 
تهران به نام وزارت نيرو صادر شده و اين اقدام، 
قانوني و براساس تصميم ســازمان ثبت است. 
به گفته او، براســاس قانون كاداستر بايد براي 
تمامي اراضي ملي سند صادر شود كه بخشي از 
اين اراضي مربوط به رودخانه ها و پهنه هاي آبي 
است كه اين سند به نام دولت جمهوري اسالمي 
با نمايندگي وزارت نيرو صادر مي شود. اين اقدام 
به معناي آن است كه از اين پس، نه تنها تاالب 
انزلي كه همه عرصه هاي تاالبــي به تدريج به 
مالكيــت وزارت نيرو درخواهد آمد. مســعود 
باقر زاده كريمي، مدير دفتر تاالب هاي سازمان 
حفاظت محيط زيست 2روز پيش به همشهري 
خبر داده بود كه انتقال مالكيت تاالب انزلي به 

وزارت نيــرو غيرقانوني اســت و انتقال ســند 
تك برگ به نام وزارت نيرو اشكاالت حقوقي دارد. 
چون در قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست 
و قانون حفاظت از تاالب ها به صراحت آمده است 
كه تخريب و آلودگي تاالب ها ممنوع اســت و 
مديريت و تعيين خسارت هاي وارده به تاالب ها 
برعهده سازمان حفاظت محيط زيست است. پس 
چطور مي شــود مالكيت تاالبي كه ســازمان 
حفاظت محيط زيســت مســئول آن است در 
اختيار وزارت نيرو باشــد؟ اگر ايــن وزارتخانه 
بخواهد بستر رودخانه ها و تاالب ها را اجاره دهد، 
ولي تشخيص محيط زيست آن باشد كه تخريب 
تاالبي اتفاق مي افتد، چطور مي توان مشكل را 
حل كرد؟  او البته اميدوار بــود كه با مذاكره با 
وزارت نيرو موضوع حل و فصل شود، ولي خبر 
ثبت سند به نام وزارت نيرو حتي پيش از مكاتبه 
ســازمان حفاظــت محيط زيســت بــا دفتر 
رياست جمهوري منتشر شد و حاال آن مكاتبه به 
شــكايت حقوقي منتهي شــده اســت. اصغر 
دانشيان، معاون توسعه مديريت، مجلس و امور 
حقوقي ســازمان حفاظت محيط زيست نيز با 
تأييد خبر واگــذاري مالكيت تــاالب انزلي به 
وزارت نيرو به همشهري گفت: تاالب هاي كشور 
مانند ســاير مناطق چهارگانه بــه قائم مقامي 
سازمان منابع طبيعي در اختيار سازمان حفاظت 
محيط زيست اســت و چنين تصميمي بايد در 
هيــأت دولــت يــا يــك شــوراي عالي كه 
رياست جمهوري مسئوليت آن را برعهده دارد به 
تصويب برســد؛ بنابراين تصميم جديد مبناي 
قانوني ندارد و ما اقدام به ابطال آن خواهيم كرد. 
هم اكنون نيز شكايت حقوقي سازمان حفاظت 
محيط زيست براي ارسال به رئيس قوه قضاييه و 
معاونت حقوقي رياســت جمهوري درخصوص 

اين تصميم تدوين شده است. 

   مشكل از كجا شروع شد؟
13سال پيش كميته اي متشكل از وزارت كشاورزي، وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست تشكيل 
مي شود تا براي اجرايي شدن »تبصره2 ماده2 قانون اراضي مستحدث و ساحلي« آيين نامه اي تدوين 
كنند. در آن كميته، تصميم گرفته مي شود كه حريم و بستر تاالب ها به مانند رودها و درياها را وزارت 
نيرو  انجام دهد. اما در اجراي قانون جامع كاداستر )حدنگاري( كه سال1394 به تصويب رسيده است، 
سازمان ها و نهادهاي اجرايي بايد براي اراضي ملي در سازمان ثبت اسناد و امالك سند تك برگ تهيه 
كنند. حال وزارت نيرو بعد از تعيين حريم و بستر تاالب ها به دنبال ثبت اين كاداستر اراضي است و با تاالب 
انزلي شروع كرده است. به گفته مسعود باقرزاده كريمي، تعيين محدوده هاي تاالب براي وزارت نيرو اين 

تصور را به وجود آورده است كه اينها مرزهايي هستند كه سندش بايد به دست اين وزارتخانه باشد. 

زهرا رفيعي
خبرنگار

متهمان در حال بازسازي صحنه جنايت
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فهيمهپناهآذر
روزنامه نگار

 در سومين روز از برگزاري جشنواره موسيقي فجر نيز 
گروه هاي مختلف اجراهاي خود را به شكل ضبط شده 
از پلتفرم هاي مختلف خواهند داشــت. تمام اجراهاي 
اين دوره كه به شكل مجازي هستند،  در تاالر رودكي 
و وحدت ضبط شــده اند. 2روز از برگزاري جشــنواره 
مي گذرد، اما برخي از گروه ها نيز به واســطه شــور و 
هيجاني كه اجراهاي زنده دارد، عالقه مند به برگزاري 
كنسرت ها بودند. در روز اول جشنواره بيش از 3 هزار 
و ۵00 مخاطب به تماشــاي اجراهاي موسيقي فجر 
نشستند كه از اين ميان، اجراي گروه ايستم 736نفر، 
سوييت براي قيچك و قانون و كويينتت زهي رسپينا 
794نفر، دوئت ويال مادلنا از كشــور اتريش 644نفر، 
كوارتت زهي نماد 90۵نفر و گروه ژاو ۵19تماشــاگر 
داشت و بايد ديد آمار تماشاگران در روزهاي دوم به بعد 

چه ميزان خواهد بود.

افزايشپلتفرمهابرايعالقهمندانبهموسيقيفجر
با توجه به پلتفرم هاي درنظر گرفته شده براي تماشاي 
كنسرت هاي جشنواره، برگزاركنندگان تصميم گرفتند 
كه اين پلتفرم هاي پخــش را افزايش دهند. اجراهاي 
سي و ششــمين جشــنواره موســيقي فجر تا چهارم 
اسفندماه از سايت جشــنواره، انجمن موسيقي ايران، 
تيوال، تماشاخونه، بيپ تونز، گپ فيلم و نواك پخش 
مي شوند.  4ســايت بيپ تونز، تماشاخونه، گپ فيلم و 
نواك نيز اجراهاي سي وششــمين جشنواره موسيقي 
فجر را پخش مي كنند. ابتدا ســايت جشنواره، انجمن 
موســيقي ايران و تيوال اقدام به پخش اجراها مي كرد 
كه با اضافه شدن اين 4 سايت،  تعداد پلتفرم ها به عدد 

7 رسيد.

گروهرستاكدرسومينروزجشنواره
در سومين روز از جشنواره ســاعت 17 از دانشگاه هنر 
كنسرت »هنرستان موسيقي دختران« پخش مي شود 
و اجراي »اقبال آذر« با هنرمندي ســبحان مهدي پور 
ساعت 18:30 پخش خواهد شــد. كشور كوبا ساعت 
20 تكنوازي ويولنسل مارتين ملندز را خواهد داشت. 
گروه رستاك هم ساعت 21:30 به سرپرستي سيامك 
سپهري اجرايش پخش مي شود. ساعت 23 آنسامبل 
»نيواك« با هنرمندي گلريز زربخش و ژابيز زربخش از 

پلتفرم ها به نمايش گذاشته مي شود.

ازاجراياركسترسمفونيكتادوئتاتريشي
در چهارميــن روز از جشــنواره موســيقي فجر هم 
»همنوازان چكاد« به خوانندگي مجتبي عســگري و 
آهنگســازي حامد خدامي و »آواي اصالن كتول« از 

گلستان به سرپرستي علي اصالني كتولي و »داالهو« 
از كرمانشاه به سرپرستي هوشنگ اميريان ساعت 17 
و 18:30 اجراهايشان پخش مي شود. از كشور اتريش 
نيز دوئت »سان موس« اجرا مي شود و كنسرت دانشگاه 
علمي كاربردي ساعت 21:30 رسيتال پيانو را خواهد 
داشت. ســاعت 23 هم اركستر ســمفونيك تهران به 

رهبري نصيري حيدريان اجرايش پخش خواهد شد.

قطعهمرغشبخوانبرايشجريان
اجراي گروه ژاو به سرپرستي سياوش كامكار در سانس 
پاياني نخستين روز جشنواره پخش شد. قطعه »مرغ 
شــبخوان« نخســتين قطعه اي بود كه اين گروه در 
سوگ استاد محمدرضا شــجريان اجرا كردند. سپس 
در ادامه قطعه »گيسوان خاطره« تكنوازي سنتور شد 
تا نوبت به اجراي تصنيف هاي »عشق رويت« و »بسته 
دام« برسد. در انتهاي اين برنامه به عنوان حسن ختام، 
شاهد دونوازي سه تار و كمانچه و همچنين تصنيف »از 
عشق« اين گروه موسيقي بوديم. اكثر قطعات اجرايي 
در اين كنسرت به ســبك نوعي از موسيقي ملي ايران 
تعلق داشت كه در آن فقط از سازهاي ايراني با استفاده 
از تكنيك هاي رايج موســيقي كالسيك غربي ازجمله 
هارموني مناســب ملودي ها، فنــون كنترپوانتيك و 

پلي فونيك ساخته شده اند.

سرودهايانقالبيدرپهنهرودكي
با ايجاد پهنه رودكي اين محوطه در خيابان شــهريار 
ميزبان ســرودهاي انقالبي جشــنواره موسيقي شده 
است. بخشي كه قرار بود گسترده تر باشد، اما به خاطر 
كرونا مجبور به كم كردن اجراها شدند. قرار است 3گروه 
فعال در اين پهنه اجرا داشته باشــند. گروه »فرزندان 
ايران« به رهبري مهرداد سيدا، گروه »شهيد فرجي« به 
رهبري حسين نصيري و گروه »نور مشكات« به رهبري 

هادي قاسمي سرودهاي انقالبي اجرا مي كنند. اجراها 
در بعضي روزها صبح و بعدازظهر و در بعضي روزها هم 
به صورت يك سانس ديده شده است. روز گذشته گروه 
»شهيد فرجي« و »نور مشــكات« اجرا داشتند و قرار 
است دوم اسفندماه گروه »نور مشكات« ساعت 11 و 
گروه »فرزندان ايران« ساعت 1۵ اجراي خود را داشته 
باشند. سوم اسفندماه ساعت 1۵ گروه »شهيد فرجي« و 
روز دوشنبه چهارم اسفندماه ساعت 11 گروه »فرزندان 

ايران« اجرا مي كنند.

بخشپژوهشجشنوارهموسيقيفجر
در بخــش پژوهش اين دوره جشــنواره 6نشســت از 
28بهمن تا ســوم اســفندماه در حال برگزاري است. 
نشست سير تطور ترانه با سخنراني حسين عليشيري، 
پژوهشگر و ترانه سرا و مجيد افشاري، ترانه سرا 28بهمن 
برگزار شد و نشست ديگري با عنوان »آسيب شناسي 
موسيقي پاپ در  2دهه گذشــته با حضور محمدرضا 
چراغعلي، آهنگساز روز گذشــته )چهارشنبه( برگزار 
شد. امروز 30بهمن هم نادر مشايخي نشست پژوهشي 
با عنوان »سيستم هاي آموزش نوين موسيقي در جهان« 
را برگزار مي كند. »تاريخ نگاري موسيقي و خطر روايت 
مسلط« عنوان نشستي است كه با حضور سيدعليرضا 
ميرعلينقي، پژوهشگر و تاريخ نگار، جمعه  اول اسفند 
برگزار مي شود. در ادامه اين نشست هاي پژوهشي نيز 
سند ملي موســيقي و الزامات آن )سيدامين مويدي 
اصفهاني، مشاور برنامه ريزي و نظارت راهبردي معاونت 
امور هنري، شنبه 2اسفند( و ژانربندي انواع موسيقي 
با حضور احسان ذبيحي فر، آهنگساز، نوازنده و مدرس 
دانشگاه و كارن كيهاني، آهنگســاز، نوازنده و مدرس 
دانشگاه )يكشنبه 3اسفند( برگزار مي شود. هر نشست 
در برنامه گفت وگوي فرهنگي راديو گفت وگو ســاعت 

20تا 21پخش مي شود. 

 گروه هاي موسيقي شكل ارائه جديدي در فضاي مجازي تجربه مي كنند 

طنين موسيقي دربرابر كرونا
 مخاطبان در خانه به تماشاي كنسرت ها نشستند

دريچه

انتقاد مارتين اسكورسيزي به محتوازدگي در سينما
رنگباختنجادويسينما

به تازگي در »مجله هارپر« 
مقاله اي به قلــم مارتين 
اسكورسيزي، كارگردان 
نامدار سينما، با عنوان »استاد؛ فدريكو فليني و جادوي گمشده 
سينما« منتشر شده است كه در اين مقاله مارتين اسكورسيزي به 
انتقاد از اولويت يافتن محتوا در سينما پرداخته است. در بخشي 
از اين مقاله آمده: »همين 1۵ســال قبــل، واژه »محتوا« هرگاه 
كه آدم ها به طور جدي در حال بحث كردن درباره ســينما بودند 
شنيده مي شد و در تقابل و در قياس با »فرم« به كار مي رفت. بعد 
از آن، به تدريج، اين واژه بيشتر و بيشتر توسط كساني كه عهده دار 
مسئوليت شركت هاي رسانه اي هســتند به كار رفت؛ بيشتر اين 
افراد چيزي درباره تاريخ فرم هنر نمي دانستند يا حتي به اندازه اي 
كه بايد برايشــان مهم نبود كه فكر كنند بايــد بدانند. »محتوا« 
به اصطالحي تجاري براي همه تصاوير متحرك بدل شد: فيلمي 
از ديويد لين ]كارگردان برجسته انگليسي و كارگردان فيلم هاي 
»پل رودخانه كــواي«، »لورنس عربســتان« و »دكتر ژيواگو«[، 
ويدئويي از يك گربه، يك آگهي سوپر بول ]مسابقه ساالنه فوتبال 
آمريكايي قهرماني ليگ فوتبال ملــي[، دنباله اي براي يك فيلم 
ابرقهرماني، اپيزودي از يك ســريال. البته، در ارتباط نه با تجربه 
ديدن فيلم در سالن هاي سينما، بلكه با ديده شدن در خانه، روي 
پلتفرم هاي استريم كه آمده بودند تجربه سينما رفتن را تسخير 
كنند، همانگونه كه آمازون جاي فروشگاه هاي فيزيكي را گرفت.« 
در بخش ديگري از اين نوشــته آمده: »يك كاسه كردن تمامي 
تصاوير متحرك زير عنوان محتوا باعث ايجاد موقعيتي شده كه در 
آن همه چيز در يك ميدان برابر به مخاطب عرضه مي شود، اتفاقي 
كه به نظر دمكراتيك مي رسد اما نيست.« همچنين، اسكورسيزي 
نوشــته: »امروزه كه كسب وكار سينما به كســب وكار سرگرمي 
بصري انبوه تبديل شده، تأكيد همواره بر واژه  »كسب وكار« است 
و سود هميشه با پولي كه از عنوان به دست مي آيد معين مي شود؛ 
از اين جهت، هر چيزي از »طلــوع« گرفته تا »جاده« تا »2001: 
يك اديسه فضايي« تا آخرين قطره دوشيده شده اند و آماده اند تا 
به عنوان »فيلم هنري« در مســير پلتفرم هاي استريمينگ قرار 
بگيرند. آن دسته از ما كه ســينما و تاريخش را مي شناسيم بايد 
دانش و عشق خود را با افرادي هرچه بيشتر به اشتراك بگذاريم.«

اسكورســيزي با ياد كردن از فيلم »هشــت و نيم« فليني از اين 
مي گويد كه به همراه دوســتانش درباره اين فيلم مدت ها بحث 
مي كردند اما به تفســير واحدي از آن دســت نمي يافتند چراكه  
رؤيا را بايد تنها با فرمول  رؤيا فهميد و »هشت و نيم« فليني داراي 

جادوي  رؤيا بود.
مارتين اسكورســيزي كارگرداني اســت كه نگاهــي تحليلي به 
تاريخ ســينما دارد و همواره تمايل داشــته تمايالت سينه فيلي 
)سينمادوستي( خود را از طريق ساخت مستندهايي درباره تاريخ 
سينما يا نوشتن مقاله و مقدمه بر كتاب هاي سينمايي نشان دهد.

انتقامكارآگاهانچينياز
»انتقامجويان«آمريكايي
 جابه جايي ركوردهاي سينمايي دوران كرونا 

به دست »كارآگاهان محله چيني ها« 

ركوردشكني جديدترين فيلم 
از سري فيلم هاي »كارآگاهان 
محلــه چيني ها« نشــانگر 
بازگشــت رونق دوبــاره به 
سينماي چين پس از شيوع 
ويروس كرونا و همچنين قرار 
گرفتن اين كشــور در صدر 
باكس آفيس جهاني است. 
فيلم »كارآگاهــان محله 
چيني ها 3« در نخســتين 
آخر هفته پس از اكران در 
ســينماهاي چين ركورد 
فروش را شكســت و تنها 
در گيشه سينماهاي اين 

كشــور، 398ميليون دالر فروش كــرد و ركورد 
فروش اوليه فيلم »انتقام گيرندگان: پايان بازي« را كه پرفروش ترين فيلم تاريخ 
ســينما محســوب مي شــود، جابه جا كرد. انتقام گيرندگان: پايان بازي در سال 
2019در 3روز اول پــس از اكران در آمريكاي شــمالي 3۵7ميليون دالر فروش 

كرده بود.
 به گزارش هاليوود ريپورتر، پس از يك ســال تعويق نمايش فيلم هاي بزرگ در 
سينماي چين به دليل شيوع كرونا، درنهايت فيلم »كارآگاهان محله چيني ها3«، 
ساخته كمپاني »واندا پيكچرز« روز جمعه 12فوريه)24بهمن( در نخستين روز 
از تعطيالت يك هفته اي ســال نوي چيني روي پرده رفت. به گزارش آرتيســان 
گيت وي، اين فيلم در روز اول 160ميليون دالر فروش كرد و در مجموع در 3روز 
اول نمايش 397.2ميليون دالر در گيشــه فروخت. تا پيش از اكران اين فيلم نيز 
پيش بيني ها حكايت از آن داشــت كه فروش فيلم ها در گيشه سينماهاي چين 
به روزهاي پررونق خود بازخواهد گشــت، اما فروش بي سابقه »كارآگاهان محله 
چيني ها« در 3روز اول اكران نه تنها اشتهاي سيري ناپذير مردم چين به توليدات 
ســينمايي داخلي را نشــان داد كه همچنين تأكيدي دوباره بر آن بود كه چين 

هم اكنون قدرتمند ترين و برترين قلمروي سينمايي دنياست.
»مااويان«، ســايت معروف چيني فروش اينترنتي بليت فيلم هاي ســينمايي، 
پيش بيني كرده است كه فيلم »كارآگاهان محله چيني ها3« درنهايت 7۵0ميليون 
دالر فروش كند و تبديل بــه دومين فيلم بلك باســتر)فيلم بزرگ( پرفروش در 
سينماي چين پس از فيلم»جنگنده گرگ 2«شود.  فيلم »جنگنده گرگ2« در 

سال 2017در مجموع 874ميليون دالر فروش كرده بود. 

سودايمكسازفروشفيلمكارآگاهان
فيلم »كارآگاهان محله چيني ها3« تماما با اســتفاده از دوربين هاي كمپاني»آي 
مكس« فيلمبرداري شده است. از محل فروش فيلم )كارآگاهان محله چيني ها3( 
در روزهاي اول پس از اكران، 23.۵ميليون دالر ســود نصيب »آي مكس« شــده 
است. اين بزرگ ترين ميزان فروش يك فيلم چيني فيلمبرداري شده با فرمت »آي 
مكس« در 3روز اول پس از اكران است.  ريچ گلفوند، مدير آي مكس در بيانيه اي 
اعالم كرده است: »ما پيش بيني مي كرديم طرفداران فيلم كارآگاهان محله چيني ها 
به ميزان بسيار بااليي در سال نوي چيني در سالن هاي سينما از اين فيلم استقبال  
كنند، اما بازخوردهاي اوليه و استقبال بي ســابقه تماشاگران در 3روز اول نمايش 
اين فيلم حتي فراتر از پيش بيني هاي ما بود.« »كارآگاهان محله چيني ها3« مانند 
2فيلم اول سري فيلم هايي به همين نام، به كارگرداني و نويسندگي چن سيچنگ 
ساخته شده است. در اين فيلم نيز مانند 2سري اول، وانگ بائوكيانگ و ليو هائوران 
در نقش  2كارآگاه دست و پاچلفتي كه تالش دارند از راز جنايتي در خارج از كشور 
پرده بردارند، بازي كرده اند. اين دو كارآگاه در ادامه داستان درگير رقابتي شديد با 
بهترين كارآگاهان براي حل پرونده اين جنايت در شهر توكيو مي شوند. نخستين 
فيلم ســري فيلم هاي »كارآگاهان محله چيني ها« در بانكوك، پايتخت تايلند در 
سال 2016ساخته شد و در مجموع 126ميليون دالر فروش كرد. دنباله اين فيلم 
نيز در نيويورك در ادامه همان داســتان فيلم اول در سال 2018ساخته شد و در 
مجموع در گيشه ۵63ميليون دالر فروش كرد. »كارآگاهان محله چيني ها3« اما 
در توكيو پايتخت ژاپن ساخته شده و تادانوبو آسانو، بازيگر ژاپني و توني جا، بازيگر 

مشهور تايلندي نيز در آن ايفاي نقش مي كنند.
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فلينياست.

فيلمهاييبراياكراننوروز1400
امسال سينماي ايران رسما تعطيل بود و مشتري زيادي نداشت. جوالن كرونا 
باعث شد كه خيلي ها قيد سينما رفتن را بزنند و تحت هيچ شرايطي حاضر به 
فيلم ديدن در سالن هاي سينما نباشند. اما برگزاري جشنواره فيلم فجر اين 
اميدواري را ايجاد كرد چه بسا در نوروز بتوان مردم را به سينماها كشاند. البته 
اين به شرطي است كه كرونا دوباره خيز برندارد و سر به فلك نگذارد و مرگ 

پشت مرگ به بار نياورد. 
حاال محمدرضا صابری، دبير و ســخنگوی انجمن سينماداران، به مهر گفته: 
در جلسات متعددی كه در سازمان سينمايی داشتيم اميدوار بوديم كه بعد از 
جشنواره مردم باز هم از سينماها استقبال كنند.  در واقع چراغ سينما يك بار 
ديگر توسط جشنواره فيلم فجر روشن شد. برای ادامه اين راه تنها می توانيم 
با اكران فيلم های خوب به جلو برويم. سازمان سينمايی به ما پيشنهاد اكران 
فيلم »الله« را داد، اين فيلم از ابتدای سال 99 قرار بود اكران شود كه به دليل 
شيوع ويروس كرونا اكران نشد، البته متأسفانه تا امروز اين فيلم را برای اكران 

در اختيار سينماها قرار نداده اند.
 وی توضيح داد: در اين جلسات تصميم گرفته شد تا ۵ فيلم برای اكران نوروزی 
انتخاب شــوند كه 3 تا از اين فيلم ها شــامل »ديناميت« به كارگردانی مسعود 
اطيابی، »چپ، راســت« به كارگردانــی حامد محمدی، »درخــت گردو« به 

كارگردانی محمدحسين مهدويان است.
سخنگوی سينماداران تاكيد كرد: البته قرار است شنبه هفته آينده جلسه نهايی 
انجمن سينماداران و پخش كنندگان برگزار شود تا در اين زمينه به جمع بندی 
نهايی دســت پيدا كنيم و در صورت توافق اين فيلم هــا از هفته آينده به عنوان 
فيلم های نوروز 1400 روی پرده سينماها بروند. صابری در پايان گفت: قرار است 
جلسه ای با آقای انتظامی داشته باشــيم تا برای حمايت بيشتر از فيلم ها بسته 
حمايتی از فيلم ها برای فيلم های اكران نوروزی نيز در نظر گرفته شود، چرا كه 

بسته حمايتی مورد نظر تا پايان اسفندماه در نظر گرفته شده بود.

آرشنهاوندي
روزنامه نگار
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كيوسك نگاه

 سازمان بهداشت جهاني 
هنوز گزارش رسمي خود آمريكا

درباره منشا ويروس كرونا 
در چين را منتشر نكرده است اما تنش 
بين آمريكا و چين، دوباره اوج گرفته و 

دامن سازمان را هم گرفته است.
به گزارش ان بي ســي نيوز، ســازمان 
بهداشت جهاني گروهي از دانشمندان 
مســتقل را در ماموريتي ويژه به چين 
فرســتاده اســت تا به صورت مشخص 
درباره اينكه ويروس از كجا پديد آمد و 

جهانگير شد تحقيق كنند.
اين تحقيق، كه با همكاري دانشمندان 
چيني انجام شده، به موضوع داغ تازه اي 
بين آمريكا و چين تبديل شده و دوباره 
سؤاالتي درباره ميزان همكاري چين و 
بي طرفي ســازمان بهداشت جهاني در 

رابطه با اين كشور مطرح شده است.
پتر دازاك، يكي از دانشــمنداني كه از 
طرف سازمان بهداشــت جهاني براي 
اين ماموريت بــه ووهان ســفر كرده 
بود، درباره شــرايط پيــش آمده گفته 
اســت: »خيلي ناراحت كننده اســت 
كه جنجال هــا، قبــل از اينكه گزارش 
منتشر شود شروع شده است. اميدوارم 
سياستمداران كنار بروند و اجازه بدهند 
براي يك بار هم كه شــده علم صحبت 
كند. مــا در اين جهانگيــري، به اندازه 
كافي شاهد سياســي كاري بوده ايم.« 
دازاك رئيس »اتحاد سالمت زيستي«، 
يك ســازمان غيرانتفاعي با تمركز بر 

بيماري هاي عفوني است.
دولــت آمريكا، نه تنهــا اقدامات دولت 
چين را زير ســؤال برده ، كه به سازمان 
بهداشت جهاني هم حمله كرده است. 
جيك ســاليوان، مشــاور امنيت ملي 
آمريــكا در بيانيــه اي در اين باره گفته 
اســت: »ما نگراني هاي عميقي درباره 
تبــادل يافته هاي اوليــه كوويد-19 و 
همينطور پروسه رسيدن به آن داريم.«

سفارت چين در واشنگتن اين اتهام ها را 
رد كرده و آمريكا را متهم كرده است كه 
»انگشــت اتهام را به سمت كشورهايي 
گرفته كه خالصانه از سازمان بهداشت 

جهاني« حمايت مي كنند.
دولت چين متعهد شــده اســت كه با 
شفافيت تمام با سازمان بهداشت جهاني 
همكاري كند. در اين ماموريت، نيمي از 
دانشمندان منتخب سازمان بهداشت 
جهانــي و نيم ديگر آنها، دانشــمندان 

چيني بودند. اين گروه از دانشــمندان، 
به نمونه هاي جديــدي از ويژگي هاي 
ژنتيك ويروس در زمستان سال گذشته 
و همينطــور پرونده هــاي بيماران در 

مراحل اوليه دسترسي پيدا كردند.
هرچند گزارش آنها رســما منتشــر 
نشــده اما برخي از آنان گفته اند كه در 
همين سفر متوجه شــده اند كه كرونا، 
بسيار زودتر از آنچه پيش  از اين گمان 
مي رفت منتشر شــده است و مدارك 
فيزيكــي علمي هم بــراي اين نظريه 

پيدا كرده اند.
دعــواي آمريكا و چين بر ســر منشــا 
ويــروس كرونــا و همينطــور رويكرد 
ســازمان بهداشــت جهاني، در دولت 
پيشــين به شــدت داغ تر بود و دولت 
دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا، در 
آن فضا، آمريكا را از ســازمان بهداشت 
جهاني بيرون كشــيد چون معتقد بود 
اين سازمان، »عروسك خيمه شب بازي 
چين« است. البته آمريكا در اتهام زدن 
به سازمان تنها نبود و برخي كشورهاي 
ديگر هم چين را متهــم مي كردند كه 
برخي جنبه هاي ويروس را پنهان كرده و 
سازمان بهداشت جهاني هم ساده لوحانه 
اطالعات چين درباره همه گيري كرونا را 

باور كرده است.
تــدروس آدهانو گبرســيوس، رئيس 
ســازمان بهداشــت جهانــي، از تيم 
تحقيقاتي اين سازمان كه به چين سفر 

كرده دفاع كرده و گفته است: »نتيجه 
هر چه كه باشد، اين)افراد( كارشناساني 
مستقل هســتند. ما به آنها نمي گوييم 
چكار كنند. آنها گزارش مستقل خود را 

ارائه خواهند داد.«
برخــي رســانه هاي بــزرگ، ازجمله 
نيويــورك تايمز گــزارش داده اند كه 
چين تيم تحقيقاتي سازمان بهداشت 
جهاني را تحت فشار قرار داده تا روايت 
پكن درباره منشا كرونا و مراحل اوليه 
همه گيري آن را بازتاب دهند. دازاك اما 
اين گزارش ها را رد كرده و گفته است 
كه پروســه تحقيقات آنها باز و شفاف 
بوده و واكنش هاي زودهنگام سياسي را 
هم محكوم كرده است؛ »آنها چيزي كه 
در گزارش است را نديده اند. اول گزارش 
را بخوانيد، بعد بگوييد كه اين گزارش 
كافي اســت يا نه. من واقعــا اميدوارم 
كه سياســت هاي دوران ترامپ را كنار 
بگذاريم. چيزي كه مــا نياز داريم علم 
است. پس اول بگذاريد گزارش منتشر 

شود بعد صحبت مي كنيم.«
او تأييــد كــرده كه بحث هــاي داغي 
بين تيم ســازمان بهداشــت جهاني و 
دانشــمندان و مقامات چينــي ايجاد 
شده اما آنها را بحث هاي علمي معمولي 

خوانده است.
او گفته است كه احتمال نشت ويروس 
از مؤسســه ويروس شناســي ووهان، 
آنطور كه دولت ترامــپ ادعا كرده و در 

سراسر دنيا خريدار پيدا كرده بود، بسيار 
كم اســت اما گروه يافته هاي جديدي 
درباره احتمال انتقال ويروس از طريق 

بسته هاي يخ زده غذا پيدا كرده است. 

يافته هاي جديد 
مهم ترين يافته گروه، اين است كه شيوع 
ويروس در دسامبر سال2019، بسيار 
فراگيرتــر از آنچه بوده كــه قبال تصور 
مي شــده اســت. به همين خاطر است 
كه كار محققان در ووهان تمام نشــده 
و به گفته پتر بن امبارك محقق ارشــد 
اين گروه، قرار است دوباره دانشمندان 
به ووهان ســفر كنند. او گفته است كه 
دانشمندان با توجه به يافته هايي كه تا 
حاال داشته اند، خواستار دسترسي هاي 

بيشتري شده اند.
بن امبارك در گفت وگو با سي ان ان  بيان 
كرده كه گروه او چند نشــانه از شيوع 
فراگيرتري در ســال2019 پيدا كرده 
اســت؛ در واقع آنها براي نخستين بار 
ثابــت كرده اند كه چنــد چرخه از اين 
ويروس در اوايل دســامبر سال2019 
فعال بوده است. اين تيم همچنين اين 
شــانس را پيدا كرده تا بــا بيماري كه 
مقامات گفته اند نخســتين فرد آلوده 
شده به اين ويروس بوده است مصاحبه 
كنند. اين فرد، كارمندي ميانسال است 
كه سابقه هيچ سفري نداشته و عفونت 
او روز هشتم دســامبر)17 آذر 1398( 

گزارش شده بود.
انتشــار داده هاي اين تيــم تحقيقاتي 
درباره منشا جهانگيري كرونا، احتماال 
به نگراني هايي كه تحقيقات پيشــين 
ايجاد كرده اند مي افزايد. مدت هاســت 
كه محققان مي گوينــد ويروس كرونا، 
بسيار زودتر از آنچه مقامات رسمي در 
چين گفته اند در اين كشور پخش شده 
اســت. تحقيقات همچنين مشــخص 
كرده كه ميزان انتشار هم بسيار بيشتر 

از ادعاهاي اوليه مقامات بوده است.
بن امبارك كــه به تازگــي از چين به 
ســوئيس بازگشته به ســي ان ان گفته 
اســت: »ويروس در ابتداي دسامبر، در 
سطحي گسترده در حال پخش و انتشار 

بود. اين يافته جديدي است.«
بن امبارك كه كارشناس امنيت غذايي 
سازمان بهداشــت جهاني است گفته 
است دانشــمندان چيني، 174نمونه 
ويروس كرونا مربوط به دسامبر2019 
را بــه تيــم او ارائــه كرده انــد. از اين 
موارد، 100مورد توســط تســت هاي 
آزمايشــگاهي تاييد و 74مورد ديگر از 
طريق نشانه هاي باليني در بيمارستان ها 
و درمانگاه ها تشخيص داده شده بودند.

بن امبارك گفته كه ممكن اســت اين 
تعداد زياد ارائه شده، به اين معنا باشد 
كه بيماري در آن ماه، بيشتر از هزار نفر 
را در ووهان درگير كرده است؛ »ما هنور 
به صورت دقيق مدلسازي نكرده ايم اما 
به تجربه مي دانيم كه حدود 15درصد 
مبتاليان نشــانه هاي شديدي داشته و 

اكثريت آنها نشانه هايي ماليم دارند.«
بن امبارك گفته است كه دانشمندان 
چيني، پرونده تحليلي 92بيمار آلوده 
به ويروس از اكتبر تا نوامبر2019 را در 
اختيار گروه قرار داده است؛ بيماراني 
كه نشــانه هايي كرونامانند داشته اند 
و به شــدت بيمار بودند. تيم سازمان 
بهداشــت جهاني درخواســت كرده 
بود كه ايــن 92بيمار، ژانويه امســال 
آزمايش بدهند تا مشخص شود چقدر 
آنتي بادي دارند. 67نفــر از اين افراد 
موافقت كردند كه تست بدهند و پاسخ 
آنتي بادي آنها منفــي بود. بن امبارك 
البته گفته اســت كه هنوز مشــخص 
نيست كه آيا آنتي بادي بيماران بهبود 
يافته كرونا، تا يك ســال در بدن آنها 

باقي مي ماند يا نه.
از نظــر جغرافيايي، اين بيمــاران در 
محدوده هايي نبوده اند كه بتوان گفت 
باعث بروز همه گيــري بزرگي در اين 

سطح بشوند.

چرا بايدن حرفي از سوريه نمي زند؟
 

با گذشت 4هفته از آغاز رياست جمهوري جو بايدن، او همچنان 
از هرگونه اشاره اي به سوريه در ســخنان خود، حتي در سطح 
حاشــيه اي هم اجتناب مي كند. اين در حالي است كه بايدن از 
دو منظر سياسي و اخالقي، مسئوليت بزرگي در قبال وضعيت 
كنوني سوريه دارد. او معاون باراك اوباما در دولتي بود كه 6سال 
از عمر خود را )از 2011 الي 2017( به تماشاي مراحل مختلف 
بحران سوريه گذراند و البته از آن براي رسيدن به برخي مقاصد 

سياسي خود استفاده كرد.
بايدن ادعا مي كند كه اولويت كنونــي او در منطقه خاورميانه، 
پايان دادن به جنگ يمن اســت؛ چراكه وضعيت انســاني در 
اين كشور به مرز فاجعه باري رسيده است. تالش ها براي پايان 
جنگ يمن مهم است و بايد از آن اســتقبال شود؛ چراكه مردم 
يمن هزينه سنگيني براي نبرد داخلي بر سر قدرت پرداخته اند؛ 
نبردي كه با گذشت زمان به جنگي منطقه اي و ويرانگر تبديل 
شــد. اما سياســت هاي بايدن يك تناقض بزرگ هم دارد و در 
عين حال، وجود انگيزه هاي انســاني در برنامه هايش نسبت به 
جنگ يمن را نيز به چالش مي كشــد. ريشه تناقض هاي بايدن 
به اينجا برمي گردد كه فاجعه انســاني در سوريه كمتر از يمن 
نيست؛ فاجعه اي كه 10سال از آغاز آن مي گذرد و رئيس جمهور 
جديد آمريكا حتي حاضر نيســت در سخنراني هاي خود به آن 
اشاره كند. براساس آمارهاي رسمي و مورد تأييد سازمان ملل، 
بحران ســوريه دوبرابر بحران يمن قرباني داشته است. عالوه بر 
اين، بيش از يك ميليون مجروح و بي خانماني نيمي از مردم در 
بحران سوريه ديده مي شــود؛ بيش از 6ميليون آواره در داخل 
كشور و بيش از 5ميليون آواره در كشورهاي ديگر. از سوي ديگر 
مي دانيم كه 6ميليون و 500هزار نفر در ســوريه از عدم امنيت 
غذايي رنج مي برند و در عين حال، بيش از 11ميليون نفر در اين 

كشور نيازمند كمك هاي انساني دائمي هستند.

مشكل در مورد سياست هاي جو بايدن در قبال سوريه فراتر از 
اين است. او نه تنها فاجعه انساني در سوريه را ناديده مي گيرد، 
بلكه قصد دارد با افزايش تحريم هاي اقتصادي عليه اين كشور، 
وضعيت را از آنچه هســت وخيم تر كند. آمريكا از سال2011 
سالح تحريم را به عنوان ابزاري براي فشار بر نظام سوريه و تحقق 
اهداف خود در اين كشــور به كار گرفته است. اكنون با گذشت 
10ســال، نه تنها نظام ســوريه حاضر به پذيرش سياست هاي 
آمريكا نيست بلكه از هر زمان ديگري در مواضع خود مصمم تر 
به نظر مي رسد و باور دارد آنچه را كه در ميدان نبرد نباخته، در 
ميز مذاكره تســليم حريف نخواهد كرد؛ اصلي كه مورد تأييد 

متحدان نظام سوريه نيز قرار دارد.
همواره متذكر شــده ايم كه در تاريخ معاصــر، حتي يك نمونه 
موفق از كارآمدي تحريم هاي اقتصادي براي سقوط نظامي كه 
بر قدرت مسلط است وجود ندارد. نظام كاسترو به حكومت خود 
بر كوبا با 6دهه تحريم و محاصره اقتصادي )از 1959 تا 2016( 
ادامه داد. كره شمالي به رغم 70سال تحريم و فشار، همچنان به 
حيات خود ادامه مي دهد و ايران هم با وجود 40ســال تحريم 
همچنان پابرجاست. روشن نيست كه چرا در مورد سوريه بايد 
انتظار نتايجي متفاوت از تحريم ها داشــته باشيم! واقعيت اين 
اســت كه تحريم هاي خارجي نه تنها نظام هايي كه به متحدان 
خود دسترسي دارند را ساقط نخواهند كرد، بلكه قدرت داخلي 
آنها را نيز تقويت مي كنند. به اين ترتيب مي توان گفت استراتژي 
بلندمدت تحريم براي ســاقط كردن نظام سوريه و يا اجبار اين 
كشور براي پذيرش سياست هاي آمريكا موفقيت آميز نخواهد 
بود. از اين منظر مي توان به چشم اندازي جديد براي فهم بهتر 
سياست هاي واشنگتن و مشــخصا دولت بايدن در قبال سوريه 

رسيد.
به نظر مي رسد هدف از تحريم ها، زمينه چيني براي نزديك شدن 
به راه حل سياســي در ســوريه يا به هر ترتيب، تحت فشار قرار 
دادن نظام اين كشــور نيســت. هدف واقعي تحريم ها، ويراني 
ســازمان يافته بخش هاي باقيمانده از جامعه سوريه و قتل عام 
آن در سكوت اســت. البته تصور نمي كنم جو بايدن كه هنگام 
حضــورش در مجلس ســنا، نقــش مهمي در طراحــي نظام 
تحريم هاي عراق طي دهه1990 داشته نيز باور داشته باشد كه 
تحريم هاي ســوريه نتايج متفاوتي از عراق به بار مي آورد. عالوه 
بر اين يقين دارم كه وضعيت انساني در يمن همانند سوريه، از 
هيچ اهميت خاصي براي بايدن برخوردار نيســت. تنها اولويت 
واقعي در اين صحنه، ايران اســت. بايدن از يمن، مانند سوريه، 
براي قانع كردن ايران و بازگشــت به مذاكرات استفاده مي كند؛ 
درحالي كه فشار بر نقطه اي را كاهش داده و فشار بر نقطه اي ديگر 
را تشديد مي كند. او اميدوار است از طريق دستيابي به معامله اي 
ديگر با ايران، خطر آغاز بحراني جديد در منطقه و درگيري هاي 

پرهزينه براي آمريكا را مهار كند.
ممكن اســت عده اي با مرور اين واقعيت ها، بايــدن را به دليل 
سياستش در قبال سوريه ســرزنش كنند. در اينجا بايد پرسيد 
نقش مخالفان نظام سوريه در حمايت از تحريم ها و حتي طراحي 
اين ابزار فشار اقتصادي چه بوده است؟ مي دانيم كه بخش مهمي 
از مخالفان اسد )شايد اكثريت آنها( اولويت خود را سقوط نظام 
سوريه به هر قيمتي تعيين كرده اند؛ حتي اگر بهاي تحقق اين 

هدف، نابودي مردم سوريه باشد.
منبع: العربي الجديد

 مروان قبالن
تحليلگر سوريه اي

ســازمان ملل متحد اعالم كرده نگراني ها از 
وضعيت لطيفه بنت محمد، دختر حاكم دوبي را 
با دولت امارات متحده عربي مطرح خواهد كرد. 
شاهزاده لطيفه، پدرش را متهم كرده كه بعد از 
فرار ناموفق از دوبي در سال۲۰۱۸، او را گروگان 
گرفته است. او در پيام هاي مخفي ويدئويي كه 
به دست رسانه ها رســيده مي گويد كه نگران 

جانش است. 

روزنامه گاردين ]انگليس[

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

روزنامه يو اس  اي تودي ]آمريكا[

روزنامه تايمز ]انگليس[

شيلد عليه كرونا

عبور بيت كوين از مرز 5۰هزار دالر

مرگ ۱5نفر در سرماي آمريكا

دختر حاكم دوبي: من گروگانم!

دولت انگليس اعالم كــرده براي جلوگيري از 
ابتالي افراد آسيب پذير به نوع جديد ويروس 
كرونا، از حدود ۲ميليون نفر خواهد خواســت 
عالوه بر ماسك، شــيلد هم بزنند. اسامي اين 
۲ميليون نفر، از سوي محققان دانشگاه آكسفورد 
تهيه شده و براي نخســتين بار، پارامترهايي 
همچون نژاد، جنسيت، سن و وضعيت مالي نيز 
در تهيه آن دخيل بوده است. سياهپوستان و 
آسيايي تبارها بيش از ديگران در برابر ويروس 

نوع جديد در انگليس آسيب پذير بوده  اند.

ارزش بيت كوين براي نخســتين بار از 5۰هزار 
دالر گذشــت و به 5۰هزار و 6۰3دالر رسيد. به 
نوشته وال استريت ژورنال، اين رشد حاكي از 
افزايش مقبوليت بزرگ ترين ارز مجازي دنيا در 
ميان سرمايه گذاران و شركت هاي بزرگ است. 
ارزش بيت كوين از ابتداي سال جاري ميالدي، 
67درصد افزايش يافته و بيشتر اين افزايش 
نتيجه سرمايه گذاري ۱.5ميليارد دالري شركت 
توليد كننده خودروهاي الكتريكي تسال بوده 
است. تسال اعالم كرده بيت كوين را به عنوان يك 

شيوه پرداخت قبول خواهد كرد.

يو اس  اي تودي آمار قربانيان توفان و سرماي 
كم سابقه اخير در آمريكا را ۱5نفر اعالم كرده 
و نوشته كه موج جديد كاهش دما و سرما طي 
روزهاي آينده به اين كشــور خواهد رسيد. 
سازمان ملي هواشناســي آمريكا گفت كه 
بيش از ۱5۰ميليون نفر در معرض اين توفان 
زمستاني هستند. در ايالت جنوبي تگزاس، 
افزايش شــديد مصرف برق به خاموشــي 

گسترده منجر شده است. 

هرسال بيش از 8ميليون نفر در سراسر 
جهان در نتيجه نفس كشيدن در هواي گزارش

آلوده به ذرات سوخت هاي فسيلي، جان 
مي دهند؛ آماري كه در مقايسه با حدود 2.5ميليون 
نفري كه طي يك سال در اثر ابتال به كرونا جان داده اند، 
آمار قابل تاملي است. آمار مربوط به مرگ ومير ناشي از 
تنفس هواي آلوده، نتيجه تحقيق جديدي است كه 
محققان انگليســي منتشــر كرده اند. ايــن مطالعه 
همچنين نشان مي دهد كه بين تنفس آلودگي هاي 
شديد و طوالني  و احتمال مرگ ناشي از بيماري كرونا، 
يك ارتباط وجود دارد. با مصرف سوخت هاي فسيلي 
مانند زغال سنگ و بنزين، گازهاي گلخانه اي منتشر 
مي شوند. اين گازها پرتوهاي خورشيد را در اتمسفر 
نگه مي دارند و موجب تغييرات آب وهوايي مي شوند. 
آنها همچنين ذرات ســمي بســيار كوچكــي به نام 
PM2.5 توليــد مي كننــد كه قطــر آنهــا كمتر از 
2.5ميكرون هستند و مي توانند به عمق ريه نفوذ كنند. 
اين ذرات بيماري هاي تنفســي مانند آسم را تشديد 
مي كنند و مي توانند منجر به سرطان ريه، بيماري هاي 
قلب و عروق، سكته و مرگ زودرس شوند. به گزارش 
ســي ان ان، در اين تحقيق كه در مجلــه  »تحقيقات 
 )Environmental Research( »زيست محيطي
منتشر شده، محققان دانشــگاه هاروارد با همكاري 
دانشــگاه هاي بيرمنگام، لســتر و كالج لندن به اين 
نتيجه رسيدند كه ذرات توليدشــده از سوخت هاي 
فسيلي، باعث 18درصد كل مرگ وميرهاي جهان در 
سال2018 بوده اند؛ يعني تقريبا يك مورد از هر 5مورد. 
اين رقم بيشتر از چيزي است كه قبال دانشمندان تصور 
مي كردند. در ســال2019 محققان برآورد كردند كه 
ساالنه 4.2ميليون نفر به دليل استنشاق هواي آلوده 
در فضاهاي باز فوت مي كنند. اين رقم مرگ وميرهاي 
ناشــي از آلودگي آتش ســوزي مراتــع، جنگل ها و 
زمين هاي كشاورزي را هم دربرمي گرفت. اما مطالعه 
جديد نشــان مي دهــد كــه در ســال2018 فقط 
8.7ميليون مرگ مربوط به سوخت هاي فسيلي بوده 
اســت. محققان معتقدنــد كه آلودگي هوا ناشــي از 
سوخت هاي فســيلي خطر جدي براي سالمت مردم 
جهان است و بشــر بايد تمركز خود را بر سوخت هاي 
فسيلي كاهش بدهد و سوخت هاي پاك و تجديدپذير 

را جايگزين آن كند.

مناطق آلوده
دانشمندان در مطالعه جديد از مدل سه بعدي براي به 
تصوير كشيدن آلودگي استفاده كرده اند. تا قبل از اين 
معموال از ماهواره و مشاهدات سطحي براي اندازه گيري 
متوسط ساالنه ذرات PM2.5 در هوا استفاده مي شد. 
با اســتفاده از مدل سه بعدي دانشــمندان قادرند كه 
تأثير آلودگي در محل زندگي افراد و تفاوت بين منابع 

مختلف آلودگي را بررسي كنند.
آنها دريافتند كــه چين، هند، بخش هايي از شــرق 
آمريكا، اروپا و جنوب شــرقي آسيا بيش از ديگر نقاط 
جهان در معرض آلودگــي بوده اند. بــه اين ترتيب، 
30.7درصد مرگ ها در آسياي شرقي، 16.8درصد در 
اروپا و 13.1درصد مرگ وميرها در آمريكا به آلودگي 
ناشي از سوخت هاي فسيلي مرتبط است. با اين حال، 
آلودگي ناشــي از سوخت هاي فســيلي در چين بين 

ســال هاي 2012 تا 2018، 44درصد كاهش يافته 
اســت. محققان برآورد مي كنند كه اقدام چين براي 
كاهش توليد سوخت هاي فســيلي، جان 2.4ميليون 
نفر در سراسر جهان ازجمله 1.5ميليون نفر در چين 

را نجات داده است.

پيمان پاريس
در مطالعــه اي ديگــر كه هفتــه گذشــته در مجله 
»لنست«)Lancet( منتشر شد، محققان دريافتند كه 
اگر كشورها به همه تعهدات خود در پيمان آب وهوايي 
پاريس متعهد بمانند، از ميليون ها مرگ تا سال2040 
پيشگيري مي شــود. براســاس اين پيمان، كشورها 
متعهد شده اند كه رشــد ميانگين افزايش دماي هوا 
را پايين تر از 2درجه سانتي گراد نگه دارند. اين توافق 
سال2015 بين 195كشور جهان امضا شد. متأسفانه 

كشــورها تاكنون گام هاي كافي براي دســتيابي به 
اين هدف برنداشته اند. براســاس گزارش 2 ماه پيش 
سازمان ملل متحد، پيش بيني مي شود دماي زمين تا 
پايان قرن حاضر، بيش از 3درجه سانتي گراد افزايش 

پيدا كند.
نويســندگان اين تحقيق معتقدند كه سياست هاي 
مرتبــط با اهــداف پيمــان پاريــس مي تواند جان 
6.4ميليون نفر را با ارتقاي رژيم غذايي، 1.6ميليون 
نفر را با ايجاد هواي پاك و 2.1ميليون نفر را با افزايش 
ورزش كردن نجات دهد. بــا اين حال آنها مي گويند 
از آنجايي كه مردم از فوايد تغذيه ســالم تر، كاهش 
آلودگي هوا و تنفس هواي پاك تر همزمان بهره مند 
مي شوند، نمي توان رقم دقيق كاهش مرگ وميرهاي 
ناشي از عملي شــدن اهداف پيمان پاريس را برآورد 
كرد و احتماال بيشتر از ميزان پيش بيني شده خواهد 

بود.
در اين مطالعه، كشورهاي برزيل، چين، آلمان، هند، 
اندونزي، نيجريــه، آفريقاي جنوبي، انگليس و آمريكا 
مورد بررســي قرار گرفته اند. همه اين كشورها با هم 
50درصد جمعيــت جهان را تشــكيل مي دهند، اما 

70درصد گازهاي گلخانه اي را توليد مي كنند.
لن هميلتون، سرپرســت نويســندگان اين تحقيق 
مي گويد: »پيام روشن اســت. تعهد به توافق پاريس 
نه تنها از ميليون ها مرگ زودرس در ســال پيشگيري 
مي كند، بلكه كيفيــت زندگي ميليون هــا نفر را نيز 
ارتقا مي دهد. ما اكنون فرصت داريم كه سالمت را در 
اولويت سياست هاي تغييرات آب وهوايي قرار بدهيم 

تا انسان هاي بيشتري را نجات بدهيم.« 
محققــان از كشــورها مي خواهنــد كــه قبــل از 
بيست وششمين كنفرانس جهاني تغييرات آب وهوايي 
سازمان ملل متحد كه پاييز ســال آينده در گالسكو 
برگزار مي شود، به تعهدات كوتاه مدت خود در پيمان 
پاريس عمل كنند. برخي كشــورها ازجمله انگليس، 
اتحاديه اروپــا و چين در اين زمينــه گام هاي مثبتي 
برداشته اند. پكن امســال اعالم كرد كه تا سال2060 

ميزان توليد كربن را به صفر مي رساند.
در اجالس گالســكو چشــم ها به آمريكا و جو بايدن، 
رئيس جمهور جديد اين كشور خواهد بود. او در يكي 
از نخستين اقدام هايش در كاخ سفيد به سازمان ملل 
متحد اعالم كرد كشورش دوباره به توافق پاريس كه 
ترامپ از آن خارج شده بود، برمي گردد. انتظار مي رود 
بايدن در ماه هاي آينده برنامه هاي بيشتري در جهت 

كاهش توليد گازهاي گلخانه اي در آمريكا اجرا كند. 

سوخت هاي فسيلي، كشنده تر از كرونا
آلودگي سوخت هاي فسيلي ساالنه جان 8ميليون نفر را در جهان مي گيرد

ترامپ از كاخ سفيد رفته اما دعواي او با چين بر سر شفافيت پكن درباره منشأ ويروس كرونا، در دولت بايدن هم ادامه دارد 

ادامه دعواي كرونا در دولت جديد آمريكا

سمانه معظمي
روزنامه نگار

   آلودگي، زير سقف خانه
بيش از 3ميليارد نفر در جهان در معرض آلودگي هوا در محيط هاي سربسته هستند. به گزارش مجمع جهاني اقتصاد، 
خيلي از مردم فكر مي كنند كه اگر در فضاي مسقف بمانند از آلودگي هوا در امان هستند، اما افراد حتي در خانه هايشان 
در صورت استفاده از سوخت هاي سنتي در وسايل آشپزي، گرمايشي و روشنايي در معرض آلودگي كربن سياه هستند. 
چوب، زغال چوب، زغال سنگ و كود حيواني ازجمله اين سوخت ها هستند كه معموال در مناطق حومه شهر و روستايي 
كه كشاورزي رواج دارد، استفاده مي شوند. در كشورهايي مانند بنگالدش، شيلي، چين، هند و پاكستان، آلودگي ناشي 
از آشپزي سنتي و سوزاندن زباله ها و پسماندهاي محصوالت كشاورزي همچنان سالمت ساكنان اين مناطق را تهديد 
مي كند. با بررسي ۲5۰۰خانه در اين كشورها مشخص شد كه آلودگي هواي 75درصد آنها بيشتر از ميزان مجاز مورد 

تأييد سازمان بهداشت جهاني است.

جواد نصرتي
روزنامه نگار

بازرسان سازمان بهداشت جهاني در چين   عكس:رويترز



  پنجشــنبه 30 بهمن 1399  ســال بيست و نهم   شــماره 8163

سازماننيازمنديها
 خيابان قائم مقام فراهاني

 ميدان شعاع 
 خيابان شهيد خدري

شماره29 
 تلفن:  88861819

جهشتوليد

 چاپ: همشهري
 تلفن: 48075000

www.hamshahrionline.ir:ارتباطباخوانندگان)انتقاداتوپيشنهادها(:23023023 همشهريآنالين 

سازمانآگهيهايروزنامه
همشهري

 خيابان قائم مقام فراهاني
 ميدان شعاع ، خيابان شهيد خدري

شماره29 - طبقه اول
  تلفن: 84321700

توزيعواشتراك
شركت رسانه گستر كيهان

 تلفن:66650099

روزنامهاجتماعي،فرهنگي،اقتصادي
 صاحب امتياز:مؤسسههمشهري

 مدير مسئول:نيلوفرقديري
 دفتر مركزي: تهران، خيابان وليعصر )عج(، كوچه تورج،

شماره14- كدپستي 19666-45956
 تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067

زاونقوكاسيان
اهالي ســينما و مــردم زاون قوكاســيان را به عنوان 

منتقد، نويســنده و مستندســاز مي شناسند؛ اما 
كمتر كسي مي داند كه او در كنار ساير فعاليت هاي 
هنري، پژوهشگر سينما هم بود. او برخالف رشته 
تحصيلي اش كه شيمي بود، به فعاليت در دنياي 

هنر پرداخت و كار تحقيق و تاليف كتاب هاي سينمايي و تاريخ شفاهي سينماي 
ايران را از سال1350، با انتشــار كتابي درباره فيلم »چشمه« اثر آربي آوانسيان، 

آغاز كرد.
از جمله ديگر فعاليت هاي اين نويســنده و پژوهشگر سينمايي مي توان به تاليف 
حدود 20كتاب درباره سينماگراني چون بهرام بيضايي ، مسعود كيميايي ، عباس 
كيارستمي ، بهمن فرمان آرا ، خسرو سينايي ، گالب آدينه ، رضا ارحام صدر ، فاطمه 
معتمدآريا ، مجيد انتظامي  و نيز نگارش كتابي با نام »بردي از يادم« درباره لورتا 

نوشين  اشاره كرد.
او در عين حال در سال1363 فيلمي جنگي با نام »همه فرزندان من« را كارگرداني 
كرد. آقاي قوكاسيان همچنين چندين فيلم 8ميلي متري و آثار كوتاه و مستندي 
چون »در فلق«، »عروس كهن«، »عزاي آينه«، »فصلي ديگر«، »حاج شيوان«، 
»موزه من جلفا« و »نقش خيال« را نيز جلوي دوربين برده است. زاون قوكاسيان 

پس از تحمل يك دوره طوالني بيماري، اول اسفند سال1393 درگذشت.

 عشق، خطاي آشكار فرد در تمايز يك آدم عادي از ديگر آدم هاي عادي است.
 يك بطري كه تا نيمه آب داشته باشد، از نظر يك فرد خوش بين نيمه پر است، اما 

از نظر يك فرد بدبين نيمه خالي به شمار مي رود.
جورج برنارد شاو

پدرها،دليلمهمموفقيتهایكودكان
 بچه هايی كه پدرانشــان در امــور تحصيلی آنان مشــاركت دارند، بيشــتر در
 فعاليت های فوق برنامه شركت كرده و از مدرســه لذت برده و نمرات بهتری در 
دروس كسب می كنند. اين مسأله بين پسران و دختران يكسان است. دو دليل مهم 
برای تأثير مشاركت پدران در پيشرفت و موفقيت  های علمی كودكان اين است: 

1 كودكان با پيشرفت خود در پی جلب رضايت پدر هستند. 
2  مشاركت پدر، باعث برقراری رابطه عاطفی با كودک است و انگيزه او را افزايش 

می دهد.

سالمرگ

مجالتهمشهري:24،بچهها،تندرستي،داستان،دانستنيها،جوان،سرزمينمن،سرنخ
ضمائمهمشهري:استانها،محله،دوچرخه،سهچرخه
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هر چه تفكر خالق را در شركت خود بيشتر تشويق 
و پشتيباني كنيد، بيشتر به يك قسمت اساسي 

از فرهنگ شركت شــما تبديل خواهد شد و 
چشــم انداز جذابي براي كاركنانتان فراهم 
خواهد كرد. گوگل به عنوان يكي از نوآورترين 

شركت هاي جهان از كارمندان خود مي خواهد تا 20درصد از زمان 
خود را )يك روز در هفته( به پروژه هاي نوآورانه مرتبط با گوگل 
اختصاص دهند، اين پروژه كه با عنوان پروژه 20درصدي گوگل 
 شناخته مي شود و در ســال 2004معرفي شد، منجر به ايجاد

 AdSense، Gmail، Google Talk و بســياري ديگــر از 
پروژه هاي موفق گوگل شده اســت.در ادامه به روش هاي ايجاد 

خالقيت در محيط كار خواهم پرداخت.

تأثيرمحيطتيميبرخالقيت
يك محيط تيمي مبتني بر تيم واقعي كه در آن ارتباطات از طريق 
همكاري و مراودات اجتماعي شكل مي گيرد براي كارگروهي 
نوآورانه ضروري است. محيط را باز كنيد و از محصور كردن افراد با 
تخصص شبيه به هم در يك اتاق يا فضاي بسته خودداري كنيد، 
يك مهندس را در كنار يك طراح قرار دهيد و اجازه بدهيد افراد 
درگير يك پروژه با تخصص هاي مختلف در كنار هم قرار گيرند و 
پس از پايان پروژه جا به جا شوند. اين كار باعث مي شود كارمندان 
با همكاران ساير بخش ها آشنا شــوند و درک آگاهانه اي از كل 
شركت داشته باشــند. يكي از فضاهاي مورد عالقه من مدرسه 
ديزاين دانشگاه اســتفورد اســت كه در آن تمام ديوارها قابل 
جابه جايي هستند و يك فضاي باز مي تواند در عرض چند دقيقه 

به يك فضاي بسته يا بالعكس تبديل شود.

بهطراحيفضاتوجهكنيد
يك فضــاي كاري الهام بخش باعث ايجــاد خالقيت و نوآوري 
مي شود، حتي اگر محيط كاري شما كوچك باشد، باز هم مي توانيد 
با روش هايي به كارمندان خود كمك كنيد تا از محيط اطراف خود 
الهام بگيرند. از رنگ و نورپردازي استفاده كنيد و تابلوهاي هنري 
زيبا يا جمالت انگيزشي تايپوگرافي شده در محل كار نصب كنيد 
و از همكارانتان بخواهيد با اشياي  تزئينی كوچك اطراف ميزشان 
را بيارايند و با استفاده از گياهان آپارتماني جلوه اي از طبيعت را به 

محيط اضافه كنيد.
در تهيه صندلي مناسب خساست به خرج ندهيد و به سالمتي 
كارمندانتان اهميت بدهيــد، كمردرد هيچ كمكي به خالقيت 

نمي كند.

فضاييرابراياشتراكدانشفراهمكنيد
در سازمان شما اســتعداد و مهارت كم نيست، فقط بايد اجازه 
منتقل شدن پيدا كنند. كارمندان خود را تشويق كنيد آنچه را 
كه مي دانند و آنچه را كه مي توانند انجام دهند با ساير همكاران در 
ميان بگذارند. اين كار را مي توان از طريق جلسات ناهار و يادگيري 
يا كالس هاي ويژه اي كه به صورت فيلم يا در گروه هاي كوچك 

برگزار مي شود، انجام داد.
يك ميز بزرگ يا فضايي براي جمع شدن افراد در مركز يا يكي 
از قسمت هاي دفتر كار خود ايجاد كنيد، اين فضا كمك مي كند 
تا عده بيشــتري از همكاران بتوانند به صورت غيرساختاري و 
ارگانيك به تبادل ايده و صحبت درباره پروژه هاي اصلي و يا انتقال 
تجربياتشان بپردازند. نكته مهم در اين فضا يك دست بودن آن 
است به طوري كه مناسبات سازماني تأثيري در محل قرارگيري 
افراد نداشته باشد. برگزاري چنين جلساتي عالوه بر فراهم كردن 
بستر الزم براي مشاركت كاركنان، به افزايش اعتماد به نفس و 

خالقيت آنان منجر خواهد شد.

فعاليتهايخودجوشراتشويقكنيد
وقتي حجم كار زياد باشد كارمندان ترجيح مي دهند روي كار 
خودشان متمركز باشند، در اينطور مواقع كساني كه ايده هاي 
جديدي را مطرح مي كنند و به قول معروف كار خودشان را زياد 
مي كنند را تشويق كنيد، اين كار باعث مي شود فضاي كار بازتر 
شود و كمي فاصله گرفتن از كار اصلي باعث افزايش خالقيت در 

كاركنانتان خواهد شد.

ازريسكپذيريخالقانهحمايتكنيد
يكي از داليلي كه كارمندان خــارج از چارچوب فكر نمي كنند 
يا راه حل هاي مختلفي را پيشنهاد نمي دهند، ترس از اشتباه و 
پشتيباني نشدن از ايده هاي آنهاست. تا آنجا كه ممكن است، براي 
كارمندان خود روشن كنيد كه سازمان شما براي خالقيت ارزش 
قائل است و اهميت آن را درک مي كند. اين را مي توان با پذيرش 
ايده هاي جديد و تأكيد بر حمايت با وجود دانســتن مخاطرات 

احتمالي، به آنان منتقل كرد.

رضايعقوبيقلعهنويادداشت

نيويورك: كارمند ســيتي بانك  در آمريكا به اشــتباه 
يك ميليارد دالر را به حســاب يك شــركت توليد لوازم 
آرايشــي Revlon’s lenders واريز كرد و اكنون قاضي 
دادگاه، فقط بازگشت نيمي از اين مبلغ را الزامي مي داند. 
به گزارش سي ان ان، وكالي بانك  بيشترين تالش و تأكيد 
خود را روي واضح بودن اشتباه انساني در اين جابه جايي 
هنگفت پول متمركز كرده اند اما قاضي همچنان روي رأي 

خود اصرار دارد.

سياتل:  درحالي كه در وضعيتي نادر، برفي سنگين شهر 
سياتل واقع در ايالت واشــنگتن آمريكا را در سراسر آخر 
هفته گذشته پوشانده بود، زني 90ساله سختي پياده روي 
در برف را بــه جان خريد تا در موعد مقــرر براي دريافت 
نخستين دوز از واكســن كرونا حاضر شــود. به گزارش 
يورونيوز، فران گلدمن مسافت 6مايل )بيش از 9كيلومتر( 
را پاي پياده براي رفت و برگشت طي كرد تا بتواند خود را 

در مقابل كوويد-19 واكسينه كند.

فلوريدا: مــردي در آمريكا براي خواســتگاري كردن از 
دختري جديد دست به سرقت حلقه اي زد كه خودش آن را 
براي نامزد فعلي اش خريده بود. به گزارش كليك اورالندو، 
نامزد اين مرد كه چندي پيــش حلقه اش در جريان يك 
سرقت خانگي گم شده بود آن را به طور اتفاقي در عكس 
يكي از دوستانش شناخت. سرانجام مشخص شد اين مرد 
همان دزدي است كه چندي پيش وارد خانه آنها شده و 

دست به سرقت زده است.

كوئينزلند: اندرو هرد 69ســاله كه ســاعت 3بعدازظهر 
پنجشنبه براي ماهيگيري به اطراف جزيره هينچين بروک 
در شمال شــرقي كوئينزلند رفته بود ديروز در شكم يك 
تمساح پيدا شد. به گزارش اينديپندنت، به گفته سخنگوي 
پليس استراليا براي يافتن جسد اين مرد، 2تمساح مظنون 
را صيد و پس از بيهوشــي كالبد شــكافي كرده اند. مرد 
ماهيگير در شكم يكي از اين تمساح ها پيدا شد. اين تمساح 
اكنون به شكار يك شكارچي ديگر هم مشهور شده است.

تمساحيكهماهيگيرشكارميكردخواستگاريباحلقهسرقتينامزدفعليراهپيماييدر90سالگيبرايواكسنبزرگتريناشتباهبانكيتاريخ

روشهايايجادخالقيتدرمحيطكار

ِكلك 

مهارت

 حضرتاميرالمؤمنينعليع:من طلب عيبا وجده؛
كسي كه جوياي عيب خود باشد، آن  را پيدا مي كند.
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 نيمه شــب  شــرعي: 23:36 اذان صبح: 5:23  طلوع آفتاب: 6:47

هاتفآنروزبهمنمژدهايندولتداد
كهبدانجوروجفا،صبروثباتمدادند

اينهمهشهدوشكركزسخنمميريزد
اجرصبريستكزآنشاِخنباتمدادند
حافظ قلم و كلك خود را شاخ نباتي دلپذيرتر از شهد و شكر مي داند »كه در اين باغ نبيني 

ثمري بهتر از اين«، او در وصف يار مي سرايد: »لِب چو قنِد تو، بُرد از نباِت مصر، رواج«
موالنا از پي قند و نباِت آِب حيات، مي گويد: »تو كاِن قند و نباتي، نبات تلخ نگويد / مگوي 

تلخ سخن ها به روي ما كه نشايد« 
سعدي، نباِت شيرين را با نباِت گياه درهم مي آميزد و مي گويد: »تو از نبات گرو برده اي به 

شيريني / به اتفاق وليكن نباِت خودرويي« 
و تأكيد مي كند: »ديگر نبات را نخرد مشتري به هيچ / يك بار اگر تبسم همچون شكر كني«
خواجوي كرماني مي سرايد: »چون كنم وصِف شكرخنده شورانگيزت / از حالوت برود 

آ ِب نبات از سخنم«
اميرخسرو دهلوي همچنين مي سرايد:

تنگ نبات چون بود؟ لب بگشا كه همچنين
آب حيات چون بود؟ خيز و بيا كه همچنين

هر كه بگويدت كه گل، خنده چگونه مي زند؟
غنچه شكرين خود، بازگشا كه همچنين

صائب مي گويد: »تا لبش كرد چو طوطي به سخن تلقينم / شد قفس چوِب نبات از سخن 
شيرينم« و عرفي شيرازي خطاب به دوست مي گويد: »اي شوِق لبت ز صبِر من بُرده ثبات 

/ تلخ از شكرين تبسمت، كاِم نبات«

ثمريبهترازين؟

1  در ماجراي تلف شدن پرندگان ميانكاله تالش برخي مقامات 
محيط زيست و سازمان دامپزشــكي، پوشاندن حقايقي از سال 
گذشته تا به حال بوده است؛ سال گذشته نيز اين اتفاق تلخ براي 
پرندگان ميانكاله رخ داد و ســازمان دامپزشكي اعالم كرد كه 
نمونه هايي را به آلمان فرستاده اند و من عرض كردم كه هيچ گاه 
نتيجه اين آزمايش ها به نظر ما نخواهد رسيد و چنين هم شد و تا 
به امروز نتايج را اعالم نفرموده اند. حقيقت اين است كه ميانكاله 
با 67هكتار مساحت يك سفره اســت كه در اين سفره، صيادها 
ماهي مي گيرند، شكارچي ها پرنده شكار مي كنند و كشاورزان 
زمين را شخم مي زنند، درحالي كه سازمان محيط زيست قبل از 
انقالب زمين ها را از كشــاورزان خريد و در طول انقالب دوباره 

زمين ها توسط عده اي غصب و مشغول كشاورزي شدند.
2  گاهــي اختالفاتــي بيــن مســئوالن رخ مي دهــد؛ مثال 
محيط زيست صياد و تور او را مي گيرد، به جرم اينكه نبايد صيد 
انجام شــود و... كه اينها باعث خصومت مي شــود؛ به طوري كه 
مثال صياد مديركل محيط زيســت مازندران را تهديد مي كند و 
مي گويد اگر روزي در استخر هاي شما سم ريختم تعجب نكنيد. 

از اين رو بايد درنظر داشت كه ريشه، بنياد و علت مسموم شدن 
پرنده ها چيزي به نام بوتوليسم نيست. بوتوليسم از عاملي به نام 
»كلستريديوم بوچلينيوم« است كه به اين بوچلينيوم در زبان 
فارسي بوتوليســم مي گوييم. در واقع بوتوليسم يك ميكروب 
بي هوازي است، يعني در محيط هايي رشد مي كند كه هوا نباشد؛ 
مثال يك قوطي كنسرو بعد از چند سال باد مي كند و در آن سم 
بوتوليسم ايجاد مي شود. حاال اين ميكروب چطور در محيط هاي 
ميانكاله ايجاد شده است؟ چطور يك سم بي هوازي داخل يك 
تاالب مي رود و پرنده ها را به تعداد زياد مي كشد؟ درحالي كه بين 
پرنده ها َچنگر داريم كه غواص است و ته آب مي رود، فالمينگو 
كه از روي آب تغذيه مي كند و انواع مرغابي ها به نام اردک تاج دار، 
اردک كله سبز و... كه همه شان رژيم هاي غذايي مختلف دارند و 
از طرفي در اعماق مختلف غذايشان را صيد مي كنند و مي خورند. 

چطور مي شود كه همه دچار بوتوليسم می شوند!؟
3  در ايران 252تاالب از انــواع تاالب هاي جهاني وجود دارد؛ 
تاالب محصور در خشــكي، تاالب باز در دريا مانند انزلي، تاالب 
شور و شــيرين، تاالب فصلي و.... از انواع اين تاالب ها محسوب 

مي شوند. حال اين ســؤال مطرح مي شــود كه چگونه فقط در 
ميانكاله بوتوليســم وجود دارد و ســبب تلف شــدن پرندگان 
مي شود؟ شايد اگر مســئوالن بگويند عده اي در اين مكان سم 
مي ريزند، دوباره مورد ســؤال قرار بگيرند كــه چرا محافظت 
نمي كنيد و پاسخ آنها اين اســت كه محيط بان و بودجه و قايق 
نداريم. يا مي گويند محيط بانان لباس، پوتين مناسب و بادگير 
ندارند. بنابراين تلف شــدن پرندگان ميانكاله به گردن طبيعت 
انداخته مي شــود و مي گويند بوتوليســم باعث آن بوده است و 
ظاهرا مشكل حل مي شــود. در حالي كه دليل مرگ پرندگان، 
سمي اســت كه در اين مناطق براي تلف شدن آنها ريخته شده 
اســت. اين در حالي است كه مســير رودخانه ها را هم اليروبي 
كرده اند و از جنگل ها و نقاط مرتفع معلوم نيست چه چيزي به 
تاالب ريخته مي شود. انواع و اقسام سمومي كه براي كشاورزي 
استفاده شده به تاالب ها ورود پيدا مي كند و اين سموم پرنده ها 
را مي كشد. حاال اين سم دستي و عمدي ريخته شده يا به خاطر 
اليروبي به داخل تاالب سرازير شــده، در نهايت موجب كشته 

شدن پرندگان شده است.

نقد و نظر

علتمرگپرندگانميانكالهبوتوليسمنيست

اسمعيلكهرم
استاد دانشگاه و فعال محيط زيست

»فلسفه سياسي فون هاي«نوشته جان گري و 
»فلسفه سياسي هانا آرنت« نوشته  لي بردشا 

از مجموعــه بزرگان انديشــه، 
2 كتابي هســتند كه خشايار 
ديهيمــي آنها را به فارســي 
برگردانده و به تازگي از سوي 

نشر نو منتشر شده اند.
مجموعه بزرگان انديشه نشر نو 
با هدف آشنا كردن خوانندگان 
با مهم ترين فيلسوفان و مسائل 
فلسفي از آغاز تا به امروز است 
و مهم تر و فراتر از آن ترغيب 
خوانندگان به تفكر فلسفي و 

درگير شدن با مسائل فلسفي است. به عبارت 
ديگر؛ اين كتاب ها مي خواهند شوق خواندن، 
فكر كردن و آموختن را برانگيزند و هراسي را كه 
خوانندگان معموال از »فلسفه« دارند برطرف 
كنند. با خواندن اين كتاب ها شما فيلسوف يا 
متخصص فلسفه نخواهيد شد، اما اگر خودتان 

را درگيــر بحث هاي اين كتــاب كنيد، قطعا 
درخواهيد يافت كه »فلسفه« آنگونه كه تاكنون 
به ما القا شده است، امري انتزاعي 
و تجريدي نيست كه فقط به كار 
پر ابهت كــردن كالم و مرعوب 
كردن مخاطبان بيايد، بلكه دانشي 
است كه به كار زندگي و پاسخ دادن 
به اساسي ترين ســؤاالت بشري 
مي آيد و نگاه ما را به مسائل ازلي 
و ابدي »وضع بشري«، از زندگي 
روزمره گرفته تا مسائل اجتماعي 
و سياسي و روانشناختي، غني تر و 

عميق تر مي كند.
هانا آرنت )1975-1906( از مهم ترين 
انديشمندان قرن بيستم به شــمار مي آيد و 
در ايران به سبب ترجمه بســياري از آثارش 
چهره اي شناخته شده است. اين زن فيلسوف 
يكي از مهم ترين متفكراني بود كه آرا و افكارش 
تأثيري ژرف در ســده بيستم ميالدي برجاي 

گذاشت. هانا آرنت، ســال ها در دانشگاه هاي 
اياالت متحده در رشته تئوري سياسي تدريس 

كرد و جايزه آلماني زبان لســينگ 
و فرويد را نيــز از آن خود كرد. در 
دفاع از عمل، عمل كردن در قلمرو 
نمودها، مسئله شــر، حيات ذهن 
و زندگي نظر ورزانه و مســئوليت 
سياســي عناويــن 5 بخــش اين 
كتاب هستند. »فلســفه سياسي 
هانا آرنــت«  با شــمارگان هزار و 
100نسخه در 278صفحه به بهاي 

56هزار تومان منتشر شده است.
فريدريش فون هايــك، نيز يكي 

از نظريه پردازان اجتماعي قرن بيســتم است 
كه احتمــاال بيش از هر نظريه پــرداز ديگري 
حقانيت خود را در نتيجــه وقايعي كه رخ داد 
محرز و مسلم ديد، دست كم در اعتقاد اصلي 
و محوري خويــش. او همچنيــن بيش از هر 
فيلسوف سياسي معاصر ديگري شخصا نفوذ 

و تأثير سياسي چشمگيري داشت. هايك در 
آثارش به برخي از دشوارترين و هولناک ترين 
مسائل عصر مي پردازد و سعي 
در روشــن كردن آنها دارد 
و ايــن كار را در چارچــوب 
انديشه اي به انجام مي رساند 
كــه متفكــران كالســيك 
ليبرال پي ريخته بودند. او در 
صورت بندي تازه ليبراليسم 
كالســيك موفق مي شــود 
مجموعــه اي از انديشــه ها 
را شــكل دهد كــه به اندازه 
انديشــه هاي نويســندگان 
كالسيك ليبرال قدرتمند است 
و درعين حال در برابر نقدها از خود ليبراليسم 

كالسيك مقاوم تر.
»فلســفه سياســي فون هاي« با شــمارگان 
1100نسخه در 242صفحه به بهاي 50هزار 

تومان منتشر شده است.

»فلسفهسياسيفونهاي«و»فلسفهسياسيهاناآرنت«

ويترين

اگر تاكنون به كيش ســفر كرده باشيد مي دانيد كه 
آنجا قوانين سفت و ســختي براي رانندگي اعمال 
مي شــود. بوق زدن ممنوع است، ســرعت مجاز در 
اغلب خيابان ها و معابرش 50كيلومتر اســت، حق 
تقدم در تقاطع ها و ميدان ها به شدت رعايت مي شود. 
به همين دليل كيش كمترين تعداد تلفات رانندگــي را در ايران دارد. جالب اين 
اســت كه راننده هاي تهراني نيز وقتي به كيش مي روند آن قدر با كالس رانندگي 
مي كنند كه بيا و ببين ولي همين ها وقتي پايشان به تهران مي رسد يادشان مي رود 

رانندگي يعني چه؟

تغييرسبكرانندگيتهرانيها
دركيش

دست فرمان
حميدضياييپرور

روزنامه نگار
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