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برايجنوبشهر

مجموعه تاريخي و گردشگري رازي آنقدر بزرگ و مجهز است كه نه تنها شهرري، بلكه 
بخشي از مناطق جنوبي و شهرســتان هاي مجاور تهران هم مي توانند از امكانات آن  
بهره مند شوند. اين مجموعه فرهنگي كه درست در مجاورت بناي تاريخي برج طغرل قرار 
دارد، شامل كاربري هاي گوناگوني ازجمله 4سالن سينماست و براي سال هاي طوالني 
نيمه كاره باقي  مانده بود، اما در اين دوره عمليات اجرايش به جد پيگيري شد. اين مجموعه 
ديروز  با حضور شهردار تهران و مديران شهري به بهره برداري رسيد. صفحه3را بخوانيد.

عدهایبهنامانقالب
مردمراتجزیهمیکنند

علي الريجاني در گفت وگو با همشهري:
هي شما بگوييد او نه؛ اين نه؛ فالن چيز نه؛ 
 خب پس جايگزين اينها چيست؟ حكومت
 با كار ايجابي اداره مي شود،  نه كار سلبي

مشروحگفتوگورا
درسایتهمشهريآنالینبخوانيد.

 پيروز حناچي: بيش از ۲۰۰ميلياردتومان  اعتبار 
براي پروژه تاريخي گردشگري رازي صرف شده است

تصور كارايي نداشتن صندوق رأي،خطرناك است
رئيس جمهور: بعد از اعالم اسامي نامزدهاي رياست جمهوري، براي دفاع از حق رأي مردم به ناچار خدمت رهبر معظم انقالب  نامه اي را ارسال كردم 
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مسي     و       رونالدو             در پويش موتورسوار خوب
فازدوماجرايطرحموتورسوارخوبدرتقاطعهايپررفتوآمدشهرتهرانآغازشد

از آواز خواندن
به سینما رسیدم
 حرف های ابوالفضلجليلی

فيلمساز جهانی ايران  از روزهای 
آغاز سينماگری خود

فیلم هایم در تلویزیون 
ممنوعه  اند

پوراندرخشنده 
نويسنده و كارگردان  از بی مهری  

رسانه ملی می گويد

تاتامی نبود 
روی شن های ساحل 

تمرین كردم
گفت وگو با سارابهمنيار

جوان ترين مدال آور ورزش ايران 
كه سهميه المپيك را گرفت

برگزاري سي وهشــتمين بخش 
بين المللي جشــنواره فيلم فجر، 
رويدادي از چرخــه روند اداري 
اســت تا چرخه حيات فرهنگي. 
مقصر بي ارتباطي سينماي ايران 
به ايــن رويــداد نيمه خارجي، 
نيمه داخلي مديران امروز سينماي كشور نيستند. سابقه اين 
بي ارتباطي در شناسنامه سينماي بعد از انقالب مندرج است. 
صنعت سينماي ايران، محدوده توليد و عرضه و مصرف فيلم 
ايراني براي مخاطب ايراني با سياســت ورزي مديران ايراني 
است. اين توليد و عرضه و مصرف در چارچوب افق هايي جان 
دارد كه دولت ها باز و بسته مي  كنند. جشنواره بين المللي در 
اين روند هــا و رفتارها چيزي نبوده و نيســت جز يك رويداد 

اداري.
سينماي گلخانه اي ايران بعد از انقالب با ۲ امر و نهي جان گرفت. 
امر به سينماي دور از مظاهر نامتناسب با فرهنگ اسالمي و نهي 
به سينماي غيرايراني. براي اولي حمايت از توليد سينماگران 
جوان و براي دومي هدايت بازار به سمت مصرف سينماي بومي 
آغاز شد. در آسيب هايي كه مديران انقالبي براي سينماي ايران 

فهرست مي كردند، در صدر فهرست عواقب نمايش فيلم  فرنگي 
مي درخشيد. سينماي ممالك محروســه در ميانه دهه5۰ از 
خنجر واردات بي رويه فيلم ســاخت اتازونــي و يورپ خونين 
و مالين بود. توليد فيلم در برابر واردات فيلم صرفه نداشــت و 
فقط فيلم هاي ايراني رنگي بزرگ در گيشــه ها آتش بازي به 
راه مي انداختند. توليــدات رده ب و ج و توليدات خارج از رده 
دخل و خرج هم نمي كردند. با چنين سابقه  نزديكي از حضور 
فيلم خارجي، ســينماي ايران در گلخانه  فرهنگي و سياسي و 
اقتصادي مديران انقالبي جوانه زد؛ بدون رقابت با فيلم خارجي 
و بدون ارتباط با بازار منطقه و البته جهاني. اين ويژگي سينماي 
ايران شد كه به دور از سينماي غريبه ببالد. تسخير ساختمان 
آلومينيوم و تعطيلي بازار فيلم خارجي و انحصار واردات فيلم 
فرنگي به دولت، نخستين گام باغبان هاي دهه شصتي سينماي 

ايران بود تا سينماي تازه اي بپروانند.
نظريه پردازان جديد سينماي اداري - كارمندي كه اهرم هايي 
چون وام و درجه بندي و مميزي داشــتند، دنبال پشــتوانه 
خارجي تئوري هاي خود مي گشتتند. هدف اين بود كه براي 
سياست هاي بي مثال، مثال جهاني بيابند و براي مردمي كه از 
تماشاي فيلم خارجي نهي شــده اند، فيلم مناسب دست و پا 
كنند. مديران سينمايي، سفراي فرهنگي و آدم هاي مطمئن 
راهي جشــنواره ها و بازارهاي فيلم شــدند تا با تعاريف تازه 

مميزي، خوراك فرهنگــي بيابند. آنها 
دنبال خوراكي بودند تا بخش بين الملل 

جشــنواره فجر و اكران محدود دولتي فيلــم خارجي را با آن 
پر كنند. 

ديدگاه
عليرضامحمودي؛دبير  گروه ادب و هنر
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يادداشت
متينرمضانخواه؛معاون توسعه مهارت هاي شهروندي شهرداري 

پويش »موتورســوار خــوب« از 
مهر مــاه ســال 1398طراحي 
شــد و از همان ابتدا مدت زمان 
برنامه ريــزي بــراي ارتقــاي 
فرهنگ حمل و نقــل و ترافيك 
موتورسواري در شــهر براي 5 تا 
6ســال پيش رو تدوين شــد. چرا كه نتيجه بخــش بودن هر 
پويشــي اعم از فرهنگي، اجتماعي و اقتصــادي نيازمند 5 تا 
11سال تداوم است. نهادينه شدن رفتارهاي صحيح شهروندي 
و اجتماعي و فرهنگ احترام بــه قوانين از طريق درگير كردن 
راكبان و خانواده هايشــان از اهداف پويش موتورســوار خوب 
هستند، اما طي سياســتگذاري هاي مشــاركتي، استفاده از 
ابزار رسانه و طراحي اقدامات مؤثر آموزشي و ترويجي صورت 
گرفته و بازخوردهايي كه در مدت زمان اجراي اين سياست ها 
و برنامه ها به ما رســيده، اميدوار به دريافت نتايج مطلوب در 
حوزه موتوسواران هستيم. برنامه ريزي هاي متنوع، طبقه بندي 
و فازبندي ورود به ميدان و استفاده از گروه مخاطبان تخصصي 
و بهره گيري از ابزارهاي چند بعدي و چندرســانه اي و درگير 

كردن ذي نفعان سازماني و نهادي، گام هايي براي نهادينه سازي  
رويكرد جديد ايجابي در اين امر بوده است. نكته قابل تامل اين 
است كه ورود به حوزه موتورسواران تا به امروز كمتر با رويكرد 
فرهنگي سروكار داشته است. جامعه همواره شاهد طرح هاي 
سلبي براي برخورد با موتورســواران متخلف بوده و از اين رو 
در پويش موتورســوار خوب به بعد اجتماعي و فرهنگي توجه 
بيشتري شده است. اين پويش 5محور اصلي )استفاده از كاله 
ايمني، عدم ورود به مســيرهاي غيرمجاز، عدم ورود به تونل ها 
و خطوط ويژه، عدم ورود به پياده روها و در نهايت هم قهرمان 
خانواده من( دارد. جامعه شناســان معتقدند خودآگاهي فرد 
نسبت به هويت فردي و اجتماعي، سبب تقويت سالمت زندگي 
اجتماعي او مي شود و آمار ارتكاب جرائم و انحرافات اجتماعي 
را كاهش مي دهد. در پويش موتورســوار خوب تالش شده تا 
هويت بخشــي مثبت اجتماعي به موتورسواران در رأس كارها 
قرار گيرد. چرا كه با بررســي نتايج برنامه هاي اجرا شده در اين 
حوزه، مشخص شــد كه موضوع هويت بخشي به موتورسواران 
در طرح هاي گذشته مغفول مانده است و شايد به همين دليل 
خود را ملزم بــه رعايت قوانين و احترام به حقوق شــهروندي 
نمي دانند. از اين رو براي هويت بخشــي به آنها بايد گروه هدف 
ازجمله فرزندان، همسر، پدر و مادر، خواهر و برادر راكبان را با 
خود همراه مي كرديم كه اين كار از طريق برگزاري كالس ها و 

كارگاه هاي آموزشــي انجام شد. در اين 
كالس ها مباحثي مربوط به شــناخت 

خصوصيات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و آسيب شناســي 
داليل ناهنجاري هاي ترافيكي موتورسواران و... مطرح شد. 

ثانيههايطالیي
برايترویجرفتارشهروندي

ادامهدر
صفحه3

صفحه۲

دي
شي

خور
د 

حام
ي/ 

هر
مش

س: ه
عك

صفحه۲

3



2   پنجشنبه 6  خرداد 1400   شماره 8230 2 3 0 2 3 6 0 8 ايران

    توضيح رئيس مجمع تشخيص درباره انتقادات اخير خود به عملكرد شوراي نگهبان
  آيت اهلل آملي الريجاني ديروز در جلسه مجمع تشخيص درباره ســخنان اخير خود درخصوص 
ردصالحيت ها توضيحاتي داد. رئيس مجمع تشــخيص گفت كه اين سخنان باعث شده تا »برخي 
مهمان هاي ناخوانده و گروه هاي ضد انقالب و ضد نظام به خيال باطل خود بخواهند از آن برداشت هاي 
ناصواب كنند اما بايد بدانند كه مرز ما با اينها كامال جداست و سخنان ديروز)سه شنبه( بنده نيز فارغ از 
مصلحت بودن يا نبودن طرح آن، از سر دغدغه و با هدف افزايش اقتدار و اعتماد سازي  شوراي نگهبان 
بود.« آيت اهلل آملي تأكيد كرد: »اگر اينجانب مطلبي گفتم از سر دلسوزي و در ادامه همان رويه دفاع از 

عملكرد شوراي نگهبان در طول 20سال گذشته بوده است.«

 رئيس جمهــور با اعــام اينكه در 
اعتراض به روند بررسي صاحيت دولت

داوطلبان سيزدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهوري از سوي شوراي نگهبان به مقام 
معظم رهبري نامه نوشته است، به ضرورت توجه 
به تصميم گيري مردم و بستر ســازي  براي آمدن 

آنها پاي صندوق رأي تأكيد كرد. 
حسن روحاني ديروز در نشســت هيأت دولت، 
نطق خود را سراســر بــه حق انتخــاب مردم و 
ضرورت حضور مردم پای صندوق هاي رأي براي 
شــكل گيري دولتي قوي و كارآمد اختصاص داد 
و نســبت به شكل گيري فضاي ســرد انتخاباتي 
و تبعات بعدي آن بر انســجام ملي هشــدار داد. 
او با بيان اينكــه »فراموش كرده ايــم انتخابات 
شكوهمند ضامن مشروعيت نظام است«، تأكيد 
كرد: »مسئله و هدف اساســي، ادامه مشروعيت 
نظام با حضور مردم پاي صندوق انتخابات است. 
همه تصميماتي كه در كشور انجام مي گيرد، اگر 
پشتوانه مردمي نداشته باشد، مشروعيت ندارد. 
مشروعيت قانوني كه ندارد، مشروعيت ديني آن 
هم محل بحث و سؤال اســت؛ چراكه مي خواهد 
مردم را نمايندگي كند و از طرف مردم مي خواهد 
سخن بگويد، با دنيا به عنوان نماينده ملت سخن 
بگويــد. بگذريم از بحث هايي كــه در اين زمينه 
وجود دارد ولي اين متن و صراحت قانون اساسي 

ماست.« 
به گزارش پايگاه اطاع رساني رياست جمهوري، 
حســن روحاني درباره تبعات كاهش مشاركت 
مردم، تصريح كرد: اگر خداي نكرده در انتخابات 
حضور كمرنگ باشد، و مسائلي براي مردم روشن 
نباشد، انسجام ملي ما چه خواهد شد؟ مصلحت 
ملي ما چه خواهد شد؟ امنيت كشور چه مي شود؟ 

انداختند، هرچه زمان مي گذرد آيا اين ۹8درصد 
بايد كم شــود؟   اين مردم همان مردم هستند. 
خدا نكند روزي مردم احســاس كنند ما به آنها 
بي اعتنا هستيم يا مي خواهيم بدون آنها يا براي 
آنها تصميم بگيريم. مردم خودشان بايد تصميم 
بگيرند، مردم تصميم گير هستند و پاي صندوق 

مي آيند و خودشان بايد انتخاب كنند.

مشاركت حداكثري با شعار درست نمي شود
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه مشاركت حداكثري 
با شعار درست نمي شود، گفت: اين نمی شود كه ما 
بگوييم مشاركت حداكثري است، صداوسيما هم با 
مردم مصاحبه كند و پخش كند و بگويد مشاركت 
حداكثري. مشــاركت حداكثري لوازم دارد، بايد 
به آن ملتزم باشيم كه يك طرف آن دولت است. 
روحاني با بيان اينكه دولت مجري انتخابات است، 
گفت: ما به وزارت كشور اعام كرديم كه به خاطر 
كرونا و ســامت مردم صندوق ها را اضافه كنيد. 
روحاني با اشاره به  نظر رهبر انقاب در همه مقاطع 
تاريخي مبني بر ضرورت مشاركت حداكثري در 
انتخابات يادآور شد: من سال گذشته در مناسبتي 
كه محضر رهبري بودم، از ايشــان ســؤال كردم 
و گفتــم در انتخابات آينده هم شــما همان نظر 
را داريد و مشــاركت حداكثري را مي خواهيد يا 
نه؛ چراكه نظرات ديگري هم مطرح است. حتي 
ايشان داســتاني را از يكي از بزرگان نقل كردند 
و فرمودند من باز هم نظرم همان است. من عين 
جمله ايشان را در نطق 22بهمن به مردم گفتم كه 
آقا نظرشان اين است. خود ايشان هم در سخنراني 
تصريح فرمودند كه براي من هدف اول و مهم تر 
مشاركت حداكثري مردم است و مردم بايد پاي 

صندوق بيايند.

حيثيت نظام در جهان چگونه خواهد بود؟ بنابراين 
ابعاد اين مسئله بسيار مهم اســت و بايد درباره 
اين ابعاد فكر شــود. امام راحل)ره( همواره به ما 
توصيــه مي كردند كه ميزان، رأي ملت اســت و 
مردم ولي نعمت ما هســتند، مردم ما را به اينجا 
رساندند. ما كه هستيم؟ كجا بوديم؟ همه ما طلبه 
يا دانشجو يا يك فرد عادي بوديم؛ مردم بودند كه 
در يك نهضت اســامي آمدند، فداكاري كردند، 

خون دادند.

شرايط انتخابات واقعي از نگاه روحاني
وي در بخش ديگري از ســخنانش در خصوص 
فراينــد احراز صاحيــت داوطلبــان انتخابات 
رياســت جمهوري گفــت: عصر روز دوشــنبه 
از تصميم شــوراي نگهبان مطلع شــديم و بعد 
مشخص شد كه چه كساني مدنظر هستند. خيلي 
از سياسيون و ما دلمان مي خواست شوراي نگهبان 
فرصت بيشــتري داشــت و افراد ديگري اضافه 
مي شــدند. جان انتخابات، رقابت است. اگر اين 
جان را از انتخابات بگيريد كالبد بي جان مي شود. 
اصل انتخابات اين اســت كه يك رقابت فشرده 

باشد تا انتخابات واقعي شكل بگيرد.
روحاني با بيــان اينكه دولت در ايــن زمينه كار 
زيادي نمي توانســت انجام دهد، گفت: البته من 
نسبت به اصل113 حتماً متذكر هستم و اشكال 
دارم، منتهــا اصل113 را هر وقت ما به شــوراي 
محترم نگهبان مي نويســيم آنها يك تفسيري از 

اصل113 دارند كه طبق آن تفسير مي گويند شما 
نمي توانيد به ما تذكر دهيــد و لذا به ناچار ديروز 
خدمت مقام معظم رهبري نامه اي فرســتادم و 
آنچه در ذهنم بود، اين بود كه اگر ايشان بتوانند 
در ايــن زمينه كمكي انجام دهند. البته ايشــان 
هم هر طــور كه مصلحت مي داننــد، به هر حال 
مصالح كشور اســت. كار را شوراي نگهبان انجام 
مي دهد، آقا هم معموالً در دوره هاي گذشته كمتر 
وارد شــدند، البته موردي بوده كه ايشان فرد يا 
افرادي را با دستور و حكم حكومتي اضافه كردند، 
ولي اين مربوط به مصلحت خود ايشــان است. 
آنچه ما مي توانســتيم انجام دهيم درخواست و 
تقاضا از ايشان بود و اگر ايشان صاح و مصلحت 
مي دانند در ايــن زمينه اقدامــي بفرمايند. اين 
مسئله براي ما بســيار مهم اســت. او پيش تر با 
پيش بيني چنين شرايطي برخاف شرايط جديد 
شوراي نگهبان براي ثبت نام هاي انتخابات، وزارت 
كشــور را موظف به رعايت مر قانون و ثبت نام از 
همه داوطلبان انتخابات كرده بود. در عمل بالغ بر 
80درصد چهره هاي سياسي شناخته شده حاضر 
در اين دوره از انتخابات كه تعداد آنها تا ۵0نفر نيز 
شمارش مي شد، حذف شــدند. روحاني گام دوم 
دفاع از حقوق اساسي مردم را با نامه نگاري به رهبر 
معظم انقاب برداشته است و خواسته تا چاره اي 
براي حل اين مشــكل انديشيده شــود. روحاني 
آذرماه سال گذشته هم صراحتا در نشست خبري 
خود دربــاره موانع اســتفاده از اختياراتش براي 

اخطار قانون اساســي گفت: »در هر موردي كه 
ديدم برخاف قانون اساسي عمل شده، كتباً تذكر 
دادم. البته قوا معموال جواب مي دهند. وقتي تذكر 
مي دهم، مي گويند تفســير اخير شوراي نگهبان 
يك طور ديگر اســت. طبق اصــل113 به خود 
شوراي نگهبان هم تذكر مي دهم، آنها هم همين 

جواب را مي دهند.« 
اشاره روحاني به  نظر تفســيري سال۹1 شوراي 
نگهبان است كه به رغم اصل113 قانون اساسي 
گفته بود مســئوليت رئيس جمهور براي اجراي 
قانون اساسي شــامل مجلس خبرگان رهبري، 
شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
مجلس شوراي اسامي، قوه قضاييه و هر مقام و 
دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار يا 
وظيفه اي محول كرده است نمي شود. او اين بار به 

رهبري نامه نوشته است.

چرا آن ۹۸درصد حامي نظام آب مي روند؟
رئيــس دولــت ديــروز در ادامــه با انتقــاد از 
ناديده گرفتــن مردم در حاكميــت گفت: مردم 
22بهمن را به وجود آوردند و رژيم فاسد گذشته 
را سرنگون كردند، مردم پاي صندوق رأي آمدند 
و ۹8.2درصد به نظام جمهوري اســامي ايران 
رأي دادنــد؛ ايــن ۹8.2درصد كجــا رفت؟ چرا 
آب مي رود؟ ۹8درصد مــردم آمدند و گفتند ما 
جمهوري اســامي را مي خواهيم و قبول داريم 
و بــه آن رأي مي دهيم. مــردم رأي در صندوق 

  علي الريجاني، نامزد انتخابات رياست جمهوري كه 
صاحيتش از سوي شوراي نگهبان تأييد نشد، در گفت و گو

گفت وگو بــا روزنامــه همشــهري با انتقــاد از 
كوچك كردن دايره انقاب گفت: هر انتخاباتي رخ مي دهد، يك 
انگ روي عــده اي مي گذارند و مردم را تجزيــه مي كنند. اين 

انقابي گري است؟ اين به نفع انقاب است؟ 
الريجاني در اين مصاحبه كه 2روز قبل از اعام رســمي تأييد 
صاحيت ها انجام شــد با تأكيد بــر اينكه دوگانــه انقابي- 
غيرانقابي تقسيم بندي معوجي است، گفت: يك عده اي حاال 
آمده اند قباي انقابي براي خودشان درست كرده اند و بقيه را 
خارج از انقاب مي دانند؛ چه ويژگي اي شما داريد كه مي گوييد 
بقيه انقابي نيستند؟ اين از اساس به ضرر انقاب است. انقابي 
يعني كســي كه به اهداف اصلي آرمان هاي امام و انقاب تن 
بدهد، به خاطرش زحمت بكشد و روحيه مجاهدت در اين امر 
داشته باشد؛ مثا اين پرستارها و اطبايي كه در اين يك سال و 
نيم كرونا زحمت مي كشند؛ تا قبل از اين براساس معيارهايي كه 
بعضي ها درست كرده اند، انقابي حساب مي شدند؟ امروز از آنها 
بپرسيد پرستارها انقابي هستند يا نه؟ در صف اول مجاهدت 
هستند يا نه؟ پس چرا اين تقسيم بندي ها را مي گذاريم. مردم 
ايران را نبايد اينقدر تجزيه كرد؛ اينكه هر حادثه اي رخ مي دهد، 
هر انتخاباتي رخ مي دهد، يك انــگ روي عده اي مي گذارند و 
مردم را تجزيه مي كنند، اين انقابي گري اســت؟ اين به نفع 

انقاب است؟ 

 اول انقالب افراد را جمع مي كردند 
دبير پيشين شوراي عالي امنيت ملي افزود: شما از اول انقاب نگاه 
كنيد يك سري از رجال سياسي كشور هيچ وقت دنبال تجزيه 
مردم نبودند. مي خواستند افراد را جمع كنند. من خاطره اي از 
شهيد مطهري براي شما نقل كنم. قبل از انقاب مرحوم شهيد 
مطهري اختافاتي با گردانندگان حسينيه ارشاد پيدا كردند كه 
يكي از آنها مرحوم ميناچي بود. مرحوم ميناچي در شور دادن به 
اين اختاف خيلي نقش داشت و گاه مرحوم آقاي مطهري از اين 

وضعيت گايه مند بود. 
شايد علت اينكه شهيد مطهري از حسينيه ارشاد هم خارج شد   
ايشان بود.  انقاب شد. شهيد مطهري خب رئيس شوراي انقاب 
بود. ما روزي در همان روزهاي اول شــنيديم كه آقاي ميناچي 
وزير فرهنگ و هنر شــد. من از شهيدمطهري پرسيدم كه شما 
خيلي به ايشان انتقاد داشتيد، حاال چطور شد ايشان را انتخاب 
كرديد؟ گفت: حاال شايد در عمل كار درست همين است. مشاور 
رهبر معظم انقاب با تأكيد بر اينكه كشور را نمي توان سلبي اداره 
كرد، گفت: حرف سلبي زدن، تحقير و توهين و تهمت  زدن ساده 
است. هنر هم نيست، اما اگر كسي بخواهد نظريه بدهد و حرف 
ايجابي بدهد، جان كندن دارد. زحمت درد و فكر مي خواهد. هي 
شما بگوييد او نه؛ اين نه؛ فان چيز نه؛ خب پس جايگزين اينها 
چيست؟ حكومت با كار ايجابي اداره مي شود، با كار سلبي اداره 
نمي شود. كســي كه مي خواهد كار ســلبي بكند بايد بيرون از 

حكومت نقد كند.

روحاني: براي دفاع از حق رأي مردم به ناچار خدمت مقام معظم رهبري نامه اي را ارسال كردم 

علي الريجاني در گفت وگو با همشهري:

تصور كارايي نداشتن صندوق رأي،خطرناك است

عدهايبهنامانقالبمردمراتجزيهميكنند

رهبری

شوراها

بهارستان

 ارتباط تصويري نمايندگان مجلس
 با رهبر معظم انقالب 

حضرت آيت اهلل خامنــه اي صبح امروز، پنجشــنبه 6 خرداد در 
نخســتين ســالگرد آغاز به كار مجلس يازدهم از طريق ارتباط 
تصويري با صحن مجلس شوراي اســامي، با نمايندگان مردم 
ســخن خواهند گفت. در اين جلســه، رئيس مجلس گزارشي از 
 عملكرد يكساله مجلس يازدهم شوراي اســامي را ارائه خواهد 

كرد.
به گزارش پايگاه اطاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، اين ديدار 
كه به صورت معمــول در روزهاي ابتدايي خرداد ماه ســال هاي 
گذشته -به مناســب آغاز به كار نخســتين دوره مجلس شوراي 
اســامي در خرداد 13۵۹- در حضور رهبر انقاب انجام مي شد، 
امسال نيز همچون سال گذشته به دليل رعايت دستورالعمل هاي 
بهداشتي ستاد ملي مبارزه با كرونا از طريق ارتباط تصويري برگزار 

خواهد شد.

اتفاق بی سابقه در انتخابات شوراها
يك عضو جبهه اصاحات ايران دربــاره آخرين تصميمات براي 
فهرست شهر تهران در انتخابات شوراهاي شهر ششم گفت: ما براي 
ارائه ليست انتخابات شوراها مردد نيستيم و اراده ما شركت در اين 

انتخابات است .  
جواد امــام در گفت وگو با ايســنا، درباره آخريــن تصميم جبهه 
اصاحات براي انتخابات شوراهاي شهر گفت: ما مردد نيستيم و 
تصميم داريم براي شوراها ليست مناسب ارائه كنيم؛ البته اقدامات 
نظارتي را كه معتقد هستيم خاف قانون است، منعكس مي كنيم.  
در اكثر شهرها چهره هاي شــاخص اصاح طلب تأييد صاحيت 
نشده اند. از اعضاي فعلي شوراي شهر تهران ۹نفر در انتخابات ثبت 
نام نكرده اند و از 12نفري كه ثبت نــام كرده اند تا االن 7نفر تأييد 
صاحيت شده اند. با اين حال تصميم و اراده ما ارائه ليست و شركت 
در انتخابات شوراها است.  امام مدعي شــد: افرادي تحت عنوان 
هيأت نظارت با تعدادي از افــراد اصاح طلبي كه تأييد صاحيت 
شده اند، تماس گرفته و گفته اند از انتخابات شوراها انصراف دهند 
كه اين از كارهاي بي سابقه اســت. آنها مراجعه كرده و گفته اند ما 
تأييد صاحيت شــده ايم، ولي پاســخ داده اند كه ما تا لحظه آخر 
اختيار قانوني براي ردصاحيت داوطلبان داريم. موج ردصاحيت 
نامزدهای انتخابات شوراهاي شهر ششم در بسياري از شهرهاي 
كشور شرايط بي  سابقه اي را پشت سر گذاشــته است و در رفت و 
برگشت هاي متعدد به هيأت هاي نظارت استاني و مركزي همچنان 
در باتكليفي به سر مي برند. در برخي از شهرها تعداد نامزدها به حد 
نصاب الزم نرسيده است و تداوم آن توقف برگزاري انتخابات را به 
همراه خواهد داشت.  اين در حالي است كه جبهه نيروهاي انقاب 
و اصولگرا در بسياري از شهرها فهرســت نامزدهاي خود را نهايي 
كرده اند و در تهران برخي جبهه هاي سياسي با ارسال پيامك هايي 

تبليغات براي نامزدهاي خودشان را هم آغاز كرده اند.

همه جابه جايي هاي اجالسيه دوم 
مجلس يازدهم

قاليباف رئيس ماند و كرسي هاي نايب رئيسي به نيكزاد 
و مصري رسيد

تكليف كرسي رياست در اجاسيه دوم مجلس يازدهم پيش از آغاز 
رأي  گيري مشخص بود؛ هرچند كه بار ديگر فريدون عباسي بخت 
خود را براي تكيه زدن بر صندلي رياست امتحان و 18 رأي در مقابل 
230رأي قاليباف را از آن خود كرد.  در جلسه فراكسيون نيروهاي 
انقاب براي معرفي كانديداهاي هيأت رئيسه هيچ كس نامزد رياست 
نشده بود، اما مهم ترين تغيير هيأت رئيسه در سال دوم در نواب رئيس 
رقم خورد. نام اميرحسين قاضي زاده هاشمي، نايب رئيس اول مجلس 
در سال اول حتي در ميان گزينه هاي فراكسيون انقاب هم نبود و 
عبدالرضا مصري جاي او را گرفت.  علي نيكزاد هم كه نايب رئيس 
دوم مجلس بود در انتخابات سال دوم نايب رئيس اول مجلس لقب 
گرفت؛ درحالي كه پيش بيني مي شد نيكزاد هم براي انتخاب مجدد با 
چالش هايي روبه رو باشد؛ چراكه او نيز مثل قاضي زاده درگير انتخابات 
رياست جمهوري است.  با اين تفاوت كه نيكزاد مثل سال ۹6رئيس 
ستاد انتخاباتي حجت االسام رئيسي شده است. ديگر كرسي هاي 
انتخابات هيأت رئيســه مجلس نيز دچار تغييراتي شد. سيدناصر 
موسوي الرگاني، احمد اميرآبادي و محمدحسين فرهنگي هم در 

اجاسيه دوم از جايگاه هيأت رئيسه پايين آمدند.

مهمانان امروز مجلس و فرداي دولت
محمدباقر قاليباف در اجاســيه دوم مجلس يازدهم كار سختي 
براي رسيدن دوباره به رياست نداشــت. درحالي كه در سال اول 
موانع زيادي در مسير رسيدن به صندلي سبز رياست وجود داشت 
و دست كم ۵نفر خود را در قامت رئيس قوه مقننه تصور مي كردند. 
درنهايت اما هر يك به ســهمي از مجلس قانع شدند و به رياست 
كميســيون ها، نايب رئيسي و رياســت مركز پژوهش ها رضايت 

دادند؛ كساني مثل اميرحســين قاضي زاده 
هاشمي و عليرضا زاكاني كه اين روزها براي 

رسيدن به پاستور هم خيز برداشــته  و نامزد شركت در انتخابات 
رياست جمهوري شده اند. 

به رغــم شــكل گيری مــوج 
شورای 
انتقادی نســبت به ســبك نگهبان

صاحيت هــای  بررســی 
داوطلبــان ســيزدهمين دوره انتخابــات 
رياست جمهوری  توسط شــورای نگهبان و 
استمرار آن در 48 ســاعت گذشته برخی از 
اعضای شــورا به ميدان آمدند و از خروجی 
شــورای نگهبان در انتخابــات 1400 دفاع 

كردند.  
دفاعيه قائم مقام و سخنگوی شورای نگهبان 
از نتيجــه بررســی احــراز صاحيت های 
كانديداهای  انتخابات پيشرو درحالی صورت 
گرفت كه پيش از آن در اقدامی بی ســابقه 
صادق آملی الريجانی از فقهای شورای نگهبان 
انتقادات صريحی را متوجــه نحوه فعاليت 
اين شورا كرد. او در حســاب كاربری اش در 
توييتر نوشــت كه از اولين حضور اينجانب 
در شورای نگهبان در ســال 1380، قريب به 
20سال می گذرد. در تمام اين مدت، از شورای 
نگهبان دفاع كرده ام؛ حتی در سال هايی كه در 
قوه قضاييه بودم، اما هيچ گاه تصميمات شورا را 
تا اين حد غيرقابل دفاع نيافته ام؛ چه در تأييد 
صاحيت ها و چه در عدم احراز صاحيت ها. 
عباســعلی كدخدايی، ســخنگوی شواری 
نگهبان در اولين واكنش بــه موجی كه در 
انتقاد از فهرست 7نفره كانديداهای 1400 راه 

افتاده، سه شنبه شب در يك برنامه تلويزيونی 
گفت: ما برای داوطلبان رياســت جمهوری 
ناچاريم كه اصل 11۵ ماننــد ايرانی االصل 
بودن را مــورد توجه قرار دهيــم، اما 4 اصل 
رجل سياسی - مذهبی و مدير و مدبر بودن 
نيز مورد توجه جدی قرار گرفت.  كدخدايی 
ادامه داد: پرونده 40 نفر از  داوطلبان انتخابات 
رياست جمهوری در شورای نگهبان به دقت 
بررسی شد و به همين علت ناچار شديم كه 
وقــت را تمديد كنيم و  ســوابق مديريتی و 
برنامه های داوطلبان را در اين دوره بيشــتر 
موردنظر قرار داديم. سخنگوی شورای نگهبان 
دربــاره داليل عدم احــراز صاحيت برخی 
نامزدها گفت:  چون احراز شرايط است، فقط 
می توانيم بگوييم آقای الف يا ب  اين شرايط 
را واجد نبودند و چيز بيشــتری نمی توانيم 
بگوييم. كدخدايی درباره نحوه رســيدگی 
به صاحيت ها و اســتعام از مراجع رسمی 
خاطرنشان كرد: گاهی اوقات از مراكز ديگر 

هم گزارش هايی ارسال می شود.
ما برای دريافت گزارش منعی نداريم و بايد 
از صحت گزارش ها اطمينان حاصل كنيم؛ 
چه گزارش هايی كه مراجع رســمی ارسال 
می كنند و چه گزارش هايی كه از ساير مراجع 
به دست ما می رســد. اين در حالی است كه 
صادق آملی الريجانی از فقهای شورای نگهبان 

در انتقاد بــه رويه اخير اين شــورا در احراز 
صاحيت كانديداها گفته است كه  سبب اين 
نابسامانی ها تا حد زيادی، دخالت های فزاينده 
دســتگاه های امنيتی از طريق گزارش های 
خاف واقع، در تصميم ســازی برای شورای 
نگهبان اســت؛ به ويژه اگر عضو مسئولی كه 
بايد گزارش های محققانه به شورا ارائه كند 

خود، عامدانه چيزی بر آن بيفزايد!!

 شورای نگهبان مصون از اشتباه و نقص نيست
در دفاعی ديگــر از اقدام شــورای نگهبان  
سيامك ره پيك، قائم مقام شورا گفت: شورای 
نگهبان و اعضای آن همچون ســاير نهادها 
و اشخاص مصون از اشــتباه و نقص نيست، 
اما به ويــژه در اين دوره از بررســی ها تاش 
فوق العاده خود را برای بررسی دقيق، عادالنه 
و همه جانبه براساس ضوابط قانونی و شرعی 
به كار گرفت تا وظيفه خود در اين امر خطير 
را در برابر خداوند متعال و ملت شريف ايران 
اسامی انجام دهد. در يادداشتی كه از او  در 
خروجی پايگاه اطاع رسانی شورای نگهبان 
قرار گرفتــه، آمده اســت: تصميم گيری در 
شورای نگهبان چه در مورد مصوبات مجلس 
و چه در بررســی صاحيت ها در انتخابات 
براســاس معيار رأی اكثريت مطلق شــكل 
می گيرد.   بنابراين صاحيت هيچ داوطلبی 
بــا كمتــر از 7 رأی مثبــت موردتاييد قرار 
نمی گيرد.  اين قاعــده در تمام ادوار در مورد 
رأی گيری وجود داشــته و حتی يك مورد 

استثنايی نيز برای آن يافت نمی شود.
او در بخشــی از اين يادداشــت تاكيد كرده 
است كه  در كنار شــرايط كيفی مانند رجل 
سياسی- مذهبی و مدير و مدبر بودن، برخی 
از شرايط قابل ارزيابی عينی مانند وضعيت 
محكوميت ها و تخلفات احتمالی نيز براساس 
مستندات مراجع قانونی مورد توجه اعضای 

شورای نگهبان قرار می گيرد. 

ابراز نگراني احزاب و چهره ها از سلب رقابت انتخاباتي دفاعيه شورای نگهبان از احراز صالحيت ها 
يادگار امام: مگر مي شود نظام همان نظام امام باشد و مردم در آن حق نداشته باشند؟

با گذشــت 2 روز از انتشار فهرســت 7 نفره احراز 
صاحيت شدگان شــوراي نگهبان براي حضور در احزاب

رقابت هاي انتخاباتي 1400همچنان واكنش ها در 
نقد سبك بررســي صاحيت ها از ســوي چهره ها و جريان هاي 
سياسي ادامه دارد.كاهش مشاركت مردمي، سلب امكان رقابت 
فعال و نزديكي و همرأيي سياسي دوسوم كانديداها با هم مهم ترين 
محور نقد معترضان است كه در 2 روز اخير عملكرد شوراي نگهبان 

را مورد هدف قرار داده است.
 از جمله اين واكنش ها سخنان ديروز سيدحسن خميني، يادگار 
امام)ره( در جمع شماري از اعضاي ستاد مركزي بزرگداشت امام 
خميني)ره( بود. او درباره ردصاحيت تعــدادي از كانديداهاي 
انتخابات 1400هشدار داد و گفت: هر روز و امروز هر حركتي كه 
بخواهد نافي عنصر جمهوري باشد يك حركت ضدانقابي است. 
مگر مي شود نظام همان نظام امام باشد و مردم در آن حق نداشته 
باشند؟! اينكه كســي بگويد اگر مردم در انتخابات شركت نكنند 
هم مشروعيت نظام باقي اســت ناشي از نشناختن روح و ماهيت 
جمهوري اسامي است. به گزارش جماران، وي ادامه داد: كافي 
است آقايان يك لحظه از كســوت خود بيرون آيند، آيا عملكرد 
خود را مي پذيرند؟ پشــت عبارت پردازي هــاي زيبا و رفتارهاي 
مقدس مآبانه سنگر گرفتن و پاسخگو نبودن و درعين حال تيشه به 
ريشه اصيل انقاب زدن را نمي دانم چه بنامم؟! البته در اين ميان 
رقباي انتخاباتي هم كه سالم از گردنه عبور كردند آسيب ديده اند 
و من اگر جاي آنها بودم، انصراف مي دادم چرا كه دولت برآمده از 

اين انتخابات توان حل هيچ مشكلي را ندارد. 
 ابراهيم رئيســي، محسن رضايي، محســن مهرعليزاده، سعيد 
جليلــي، عليرضا زاكانــي، عبدالناصــر همتي و اميرحســين 
قاضي زاده هاشمي 7 نامزد احراز صاحيت شده از سوي شوراي 
نگهبان هســتند. اين ليســت در 72ساعت گذشــته محل نقد 
و اعتراض بســياري از چهره ها و تشــكل هاي سياســي فارغ از 
اصاح طلب يا اصولگرا بودن آن قرار گرفته است. اگرچه شمار نقدها 
در جريان اصاح طلب به دليل رد صاحيت همه كانديداهايشان 
بيشتر است اما برخي از تشكل ها و چهره هاي اصولگرا چون بسيج 

دانشــجويي نيز اين فهرســت را ضامن رقابت جدي انتخاباتي 
ندانستند و اعام كردند با چنين فهرستي مشاركت سياسي مردم 
نيز تنزل خواهد كرد. سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 
و ششــمين دوره انتخابات شوراهاي اسامي شــهر و روستا 28 

خردادماه 1400 برگزار مي شود.

جبهه اصالحات ايران: كانديدا نداريم
جبهه اصاحات ايران در واكنش به رد صاحيت هاي سيزدهمين 
دوره انتخابات رياست جمهوري بيانيه اي صادر و اعام كرد كه براي 
اين انتخابات كانديدايي ندارد. در بخشي از اين بيانيه كه در اختيار 
همشهري قرار گرفته، آمده است كه از ميان نامزدهاي معرفي شده 
توسط اعضاي مجمع عمومي جبهه  اصاحات ايران، ۹ نفر ثبت نام 
كرده بودند و جبهه مي خواســت از ميان آنها نامزد نهايي اش را 
انتخاب كند اما با رد صاحيت همه آنها، اينك جبهه نامزدي براي 
معرفي به مردم در انتخابات 1400 ندارد.بيانيه جبهه اصاحات در 
تأكيد بر نداشتن نامزدي مشخص در حالي است كه مهرعليزاده در 
روند انتخاباتي اش خود را نامزد اصاح طلبان معرفي مي كند. به نظر 
مي رسد تأكيد جبهه اصاحات بر نداشتن كانديدا جواب افرادي 

باشد كه خود را نامزد اين جبهه معرفي مي كنند.

سلب امكان مشاركت فعال درانتخابات 
همچنين انجمن اسامي جامعه پزشــكي ايران نيز در رابطه با 
انتخابات رياست جمهوري پيش رو بيانيه اي صادر كرده و در آن 
آورده است كه اعمال نظارت اســتصوابي امكان مشاركت فعال 
و رقابت در انتخابات را از اين جبهه ســلب كرده اســت. مجمع 
نيروهاي خط امام)ره( نيــز در واكنش به ردصاحيت نامزدهاي 
مطرح انتخابات رياســت جمهوري بيانيه اي منتشر كرده است و 
تاكيد كرده كه روشن است مجمع نيروهاي خط امام)ره( از امكان 
معرفي و حمايت از نامزدي خاص در انتخابات رياست جمهوري 
محروم است. حزب اتحاد   در اعتراض به ردصاحيت هاي اخير 
با صدور بيانيــه اي اعام كرد كه در انتخابات رياســت جمهوري 

1400نامزدي ندارد.

 مشروح اين مصاحبه 

در همشهري آنالين در 
دسترس است

 نبايد از فحش خوردن بترسيم 
الريجاني درباره فايل صوتي ظريف و تقسيم بندي ديپلماسي 
و ميدان هم گفت كه اين تقســيم بندي اساسا به لحاظ محتوا 

هم غلط است. 
همين آقاي كيسينجر كه تئوري پرداز آمريكايي هاست، صاحب 
يك كتابي 2جلدي است و آنجا روشــن مي گويد كه قدرت و 
ديپلماسي 2مقوله جدا نيستند؛ يك چيز هستند. خب، وقتي 
ما از ميدان حرف مي زنيــم مقصودمان قدرت اســت ديگر. 

ديپلماسي هميشه با قدرت، با هم در يك صحنه ظهور 
مي كند.

وي با اشــاره به اينكه نمي شود منافع ملي كشور را 
به خاطر 4تا فحش ناديده بگيريم، گفت: مشكل در 
كشور ما اين است كه مسئوالن فكر مي كنند كه اگر 

اين كار را بكنيم فحش مي خوريم. مسئوالن 
بايد فحش بخورند، ولــي در عين حال 

براي منافع ملي كشور هم گام بردارند. 
اين اشكالي ندارد، من هم جنسم 

اين نيست كه از اين فحش ها 
بترسم. من خيلي فحش 

خورده ام. لنگه كفش و 
مهر و اينها هم به من 
زده اند. قبول كنيم 
اگر بخواهيم كشور 
را به ســمت منافع 
ملــي هــل بدهيم 
ممكن است يك عده 
مخالف باشــند. اگر 
فحش متين است؛ 

يعني اگر صدا بلند است و حرف حسابي توي آن است، روي سر 
ما بايد جا داشته باشــد، اما اگر حرف آنها زور است بايد جلوي 

آن ايستاد.

اگر رئيس جمهور مي شدم...
الريجاني در اين گفت وگو اشاره كرده كه قصد داشت درصورت 
پيروزي در انتخابات ساختار دستگاه ديپلماسي و ساختار سازمان 
برنامه و بودجه را تغيير دهد. او گفته است: بايد ماموريت سازمان 
برنامه تغيير كند؛ ماموريتش فقــط برنامه ريزي براي 
توسعه دست يافتني ما باشد؛ نه رتق و فتق امور جاري. 
من همان اوايل كه آقاي روحاني هم تشريف آورده 
بودند يك نامه اي را نوشــتم و گفتم بيايد اين پايه 
را درست كنيد. اين سازمان برنامه و بودجه را كنيد 
سازمان برنامه براي توســعه ايران و در 
مقابل اداره كشور براساس ماليات و 
اينها باشد. معتقدم بايد يك 
سازمان توسعه اي داشته 
باشيم؛ يعني فكرش فكر 
توسعه اي باشد؛ اداره 
امور بايد براساس 

ماليات باشد.

 ادامه در 
صفحه 23
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مجموعه تاريخي و گردشگري رازي آنقدر بزرگ و مجهز 
است كه نه تنها شهرري، بلكه بخشي از مناطق جنوبي و گزارش

شهرستان هاي مجاور تهران هم مي توانند از امكانات آن  
بهره مند شوند. اين مجموعه فرهنگي كه درســت در مجاورت بناي 
تاريخي برج طغرل قرار دارد، شــامل كاربري هاي گوناگوني ازجمله 
4سالن سينماست و براي سال هاي طوالني نيمه كاره باقي  مانده بود، اما 
در اين دوره عمليات اجرايش به جد پيگيري شد. اين مجموعه ديروز  با 

حضور شهردار تهران و مديران شهري به بهره برداري رسيد.
شــهردار تهران در مراســم افتتاح مجموعه رازي با اشاره به فعاليت 
30ماهه اين دوره از مديريت شهري، گفت: شعار تهران شهري براي 
همه شامل تهراني مي شــود كه براي همه اقشار، همه مناطق و همه 
گروه هاي ســني باشــد. تالش كرديم با اقدامات مناسب مقداري از 
فاصله جنوب و شــمال را كاهش دهيم. ۵۵درصد بودجه شهرداري 
در بخش عمراني در مناطق جنوبي تهران هزينه مي شود؛ مسئله اي 
كه در 30 ماه اخير به وجود آمده و پيش از آن اين نسبت برعكس بود. 
پروژه هاي بزرگي مانند شــهيد رستگار و باقرشــهر و اين مجموعه 
گردشگري ازجمله اين موارد هستند. او با اشــاره به شرايط سخت 
اقتصادي در كشور و شهرداري تهران عنوان كرد: در  2سال اخير بيش 
از 200ميليارد تومان اعتبار براي اين پروژه و مجموعه گردشــگري 
درنظر گرفتيم؛ درحالي كه به عنوان مثال، شــرايط كرونايي فقط در 
حمل ونقل و تنها در مترو و اتوبوسراني ماهانه 100ميليارد تومان به ما 
هزينه تحميل كرده است. همچنين مجموعه هاي ورزشي شهرداري 
تعطيل هســتند و عالوه بر اين بايد ضمن تعطيلي، هزينه نگهداري 
آنها را نيز بپردازيم و در انجام اين مأموريت ها تاكنون ريالي از دولت و 
ســتاد كرونا كمك  دريافت نكرده ايم. شهردار تهران با اشاره به اينكه 
ري از معدود مناطقي است كه 2خط مترو به آن مي رسد، اضافه كرد: 
ادامه خط 6 نيز در اين محدوده به بهره برداري مي رسد و دسترسي به 

حمل ونقل عمومي قطعا در توسعه ري نقش مؤثري خواهد داشت.
حناچي عنوان كرد: در طرح جامع تهران، منطقه ري از چشمه علي 
تا حرم عبدالعظيم به عنوان محور فرهنگي تاريخي شــناخته شده و 
طرح هاي موضوعي و موضعي در آن تعريف شده است. در ابن بابويه و 
حرم حضرت عبدالعظيم كساني مانند فخررازي، شيخ صدوق، زكرياي 
رازي، رجبعلي خياط، مرشدچلويي و دهخدا آرميده اند كه جمعي از 
بزرگان معاصر ما كشورمان هستند. شهردار تهران با اشاره به اينكه ري 

يكي از نقاط عطف تاريخ است، ادامه داد: ري يكي از مراكز تمدن بشري 
و يكي از نقاط عطف تاريخ است كه در خارج از ايران بيشتر شناخته و 

در داخل كشور كمتر به آن پرداخته شده است.
پيروز حناچي ضمن تبريك ســالگرد آزادسازي خرمشهر و عمليات 
فتح المبين افزود: ري قبل از قرن هفتم كالنشــهر ايران بود و قبل از 
حمله مغول به روايتي جمعيتي حدود ۷00هزار نفر داشت كه در زمان 
خود خيلي زياد بود، اما از آن شهر عظيم آثار زيادي باقي نمانده است. 

در اشعار فردوسي و مولوي نيز به اين شهر اشاره شده است.
او ادامه داد: دژ رشكان، آتشكده برجاي مانده از دوره ساساني و چشمه 
علي به عنوان عنصر طبيعي با بيش از 6هزار سال قدمت، برج طغرل و 
ديواره اي از حرم حضرت عبدالعظيم با خطوط كوفي از مهم ترين آثار 
باقيمانده از ري هستند. شهردار پايتخت با بيان اينكه 3اليه تمدني 
زير ري وجود دارد، ادامه داد: ري زلزله هاي سهمگيني را تجربه كرده 
و در مطالعاتي در دهه 80 ، 2گسل ري و مشاء فشم به عنوان مهم ترين 
گسل هاي تهران شناخته شدند كه خطر گسل ري كمتر از مشاء فشم 
است، اما به دليل آســيب پذيري جنوب تهران، درصورت زلزله اين 

مناطق آسيب بيشتري را تجربه مي كنند.
حناچي همچنين گفت: طرح چشمه علي را 2هفته پيش در كميسيون 
ماده ۵به تصويب رسانديم كه متضمن حفظ ارزش هاي اين چشمه 
است. ســاماندهي ابن بابويه را نيز با همكاري اوقاف دنبال مي كنيم. 
همچنين سيمان ري را از دولت تحويل گرفتيم كه تبديل به مجموعه 

فرهنگي و موزه صنعت خواهد شــد. همينطور مجموعه تاريخي و 
گردشگري رازي و ميدانگاه خورشــيد نيز بخش ديگري از ماموريت 
طرح جامع براي ري خواهد بود. شهردار در ادامه به ديگر شخصيت هاي 
برجسته ري مانند مرحوم فيروزآبادي و جالل آل احمد اشاره كرد و 
افزود: بازسازي و ســاماندهي اين مقبره ها انجام خواهد شد. او گفت: 
ساختمان مجموعه تاريخي و گردشگري رازي كه محور كانوني آن 
مجموعه فرهنگي ري، برج طغرل و قبرستان ابن بابويه است، از برج 
طغرل الهام گرفته شده. البته به دليل اهميت معماري آن، مي توانست 

بهتر از اين باشد، ولي فرصتي براي نقشه جديد نبود.

تسريع پروژه مجموعه رازي
معاون فني و عمراني شهرداري تهران، در اين مراسم با اشاره به اينكه 
مجموعه رازي نخستين مجموعه تاريخي- گردشگري شهرداري تهران 
است، بهره برداري از اين پروژه را حاصل سرعت گرفتن روند اجراي آن 

در دوره پنجم مديريت شهري دانست.
صفا صبوري ديلمي گفت: زماني كه معاونت فني و عمراني شهرداري 
تهران در سال 138۹ اجراي اين پروژه را به دست گرفت، سرعت اجرا 
متناسب با برنامه نبود. از 30 ماه پيش كه شهردار تهران دستور داد تمام 
پروژه هاي جنوب تهران با همت و سرعت بيشتري اجرا شود، تعدادي 
پروژه مورد توجه قرار گرفت كه يكي از اين پروژه ها مجموعه تاريخي- 
گردشگري رازي بود. گاهي اوقات در روزهاي جمعه بيش از 200 نفر 

در اين مجموعه درحال فعاليت بودند. او با بيان آنكه مجموعه رازي 
در زميني به مساحت 4هكتار ساخته شده است، افزود: اين مجموعه، 
فضايي بيش از 31هزار مترمربع با 4سالن وسيع دارد. مجموعه رازي 
نخستين مجموعه تاريخي-گردشگري شهرداري تهران است و هزينه 

قابل توجهي صرف تكميل و آماده سازي  آن شده است.
صبوري گفت: هزينه ســاخت اين پروژه برابر با هزار و ۷00ميليارد 
تومان امروز اســت. اين پروژه داراي فضاهاي متعــدد ازجمله موزه، 
كتابخانه، آمفي تئاتر روباز، 4سالن همايش با ظرفيت 100 تا ۹00نفر، 
گالري هاي متعدد و... اســت. مهم ترين فضايي كه در مجموعه رازي 
وجود دارد، يك سايت كاوش تاريخي است كه در فاصله ميان مجموعه 
رازي تا ديوار محوطه برج تاريخي طغرل قرار گرفته و شهرداري تهران 
مصمم است ضمن رايزني با ســازمان ميراث فرهنگي، مقدمات آغاز 
كاوش ها در اين ســايت را فراهم كند تا بازديد كنندگان از نزديك با 
روند كاوش  هاي باستاني آشنا شوند. او افزود: پروژه بزرگراه ۷6متري 
شهيدرستگار در جنوب شرقي پايتخت به اتمام رسيده است و به زودي 
شاهد بهره برداري از فاز نخست بزرگراه ۷6متري شهيد بروجردي در 
جنوب غربي تهران خواهيم بود. اين پروژه ها بيش از 10سال درحال 
اجرا بودند و در اين دوره از مديريت شهري تسريع شدند. احداث فاز 
نخســت باغ راه حضرت فاطمه زهرا)س( نيز در ايــن دوره مديريت 
شهري به پايان مي رسد. شهرداري تهران توانست مشكالت اجراي 
اين پروژه را با راه آهن حل و هزينه تملك را به مبلغ 180ميليارد تومان 

پرداخت كند.
معاون امور اجتماعي و فرهنگي شــهرداري تهران نيز در اين مراسم 
گفت: ظرفيت گردشگري تهران زياد اســت، اما مقصد گردشگري 
نيست. اميدواريم با تجميع ظرفيت هاي گردشگري شهرداري تهران 
فرصتي را فراهم كنيم كه مردم، تهران را به عنوان مقصد گردشگري 
انتخاب كنند. محمدرضــا جوادي يگانه گفــت: ري قديمي ترين و 
مهم ترين منطقه استان تهران اســت و عالوه بر بافت تاريخي، بافت 
مذهبي ري نيز فرصتي را فراهم كرده كه به عنوان قطب گردشگري 
معرفي شود. اميدواريم با كمك شورا مسئله تبديل ستاد گردشگري 
به سازمان را به نتيجه برسانيم. 2اقدام در راستاي حفظ ميراث فرهنگي 
تاريخي و طبيعي ري از طرف ستاد گردشگري انجام شده كه ثبت كوه 
بي بي شهربانو در آثار ملي و ساماندهي مجموعه چشمه علي با رعايت 

مالحظات ميراث از آن جمله است.
همزمان با مراسم افتتاح مجموعه تاريخي و گردشگري رازي در اين 

مجموعه ۵0نقاشي قهوه خانه اي به نمايش درآمد. 

مجموعه فرهنگي رازي در همسايگي برج طغرل شهر ري با حضور شهردار و تعدادي از مديران شهري به بهره برداري رسيد

۵۵درصد بودجه شهرداري در بخش عمراني در مناطق جنوبي تهران هزينه مي شود
افتتاح بزرگ ترين مجموعه فرهنگي  جنوب شهرتهران

خبر

افتخار ساخت پروژه يادمان سرباز وطن 
بيش از برج ميالد خواهد بود

عصر روز سه شــنبه يادمان »ســرباز وطن«  در اراضي عباس آباد 
كلنگ خورد. عمليات اجرايي اين پروژه ارزشمند برعهده شركت 

يادمان سازه است.
 اين شركت پيش از اين عمليات اجرايي پروژه هاي بزرگي مانند برج 
ميالد را برعهده داشت، اما به گفته مديرعامل شركت يادمان سازه 
افتخار پروژه سرباز وطن بيشتر از افتخار ساخت برج ميالد خواهد 
بود. جواد قرباني اصيل درباره پروژه يادمان سرباز وطن به همشهري 
مي گويد:  »مســابقه و طرح اوليه و ايده يادمان سرباز وطن بر عهده 
همكاران ما در شــركت نوســازي عباس آباد بود. شركت نوسازي 
عباس آباد طرح را فراهم و وقتي مراحل نهايي را طي كرد، محبت 
كردند و از شركت يادمان سازه به لحاظ سابقه فعاليت هايش در شهر 
تهران ازجمله برج ميالد و نمايشگاه شهر آفتاب، دعوت كردند كه 
اين پروژه را احداث كنيم؛ بنابراين ما جلسات مقدماتي را گذاشتيم 
و تفاهمنامه اي را به امضا رسانديم و اجراي اين پروژه به يادمان سازه 

سپرده شد.«
 او ادامه مي دهــد: »نكته اي كه حائز اهميت اســت، اينكه در اكثر 
پايتخت هاي دنيا يك نماد بــا نام هاي مختلف وجــود دارد، ولي 
هويت آن يكي است؛ مثال به نام سرباز گمنام يا شهيد گمنام كه در 
پروتكل هاي ديپلماتيك، وقتي يك نفر از كشــوري به كشور ديگر 
سفر مي كند، حتما بايد به محل آن نماد مراجعه كند تا به آنهايي كه 
براي وطن جانفشاني كردند، اداي احترام كند.« مديرعامل شركت 
يادمان ســازه اضافه مي كند:  »با اينكه كشور ما در بحث مقاومت و 
8سال دفاع مقدس شــهره عام و خاص است و شهداي زيادي را در 
اين راه داده است، متأسفانه هيچ نمادي در كشور و در شهر تهران 
براي اين موضوع وجود نداشت. در پروتكل هاي ديپلماتيك هم اين 
موضوع رعايت نمي شد و وقتي به كشور مراجعه مي كردند، جايي 
نبود كه اداي احترام به شــهداي وطن شــود. اين مسئله ما را هم 
ترغيب كرد كه با انگيزه وارد اين موضوع شويم و به اعتقاد ما افتخار 
اين پروژه بيش از افتخار پروژه برج ميــالد خواهد بود. به هر حال، 
روحي كه در كالبد نماد سرباز وطن است، اين طرح و نماد را نسبت 

به بقيه نمادهاي شهر تهران متمايز مي كند.« 

 
 ثانيه هاي طاليي

 براي ترويج رفتار شهروندي
اين كالس ها قبل از شيوع كرونا حضوري برگزار  ادامه از 

مي شدند و با شيوع كرونا هم تعطيل نشدند و صفحه اول
آنالين برگزار شدند و البته كه شهروندان هم استقبال خوبي كردند. 
در واقع با اين آموزش ها به موتورسواران القا مي كنيم كه در جامعه 
حق و حقوقي دارند و همين امر ســبب افزايش حس تعلق راكبان 
مي شود و خود را ملزم به رعايت قوانين و احترام به حقوق شهروندان 
مي كننــد. به عبارتي حس مســئوليت آنــان نســبت به خود و 
خانواده هايشان از يك سو و نسبت به تكاليف شهروندي شان از سوي 

ديگر تقويت مي شود.

استفاده از ادبيات تشويقي
طبق آمار حدود ۵0درصد سوانح مربوط به موتورسواران كه منجر 
به مرگ آنها مي شود به دليل اســتفاده نكردن از كاله ايمني است. 
بنابراين ترغيب راكبان به اســتفاده از كاله ايمني برايمان اولويت 
داشــت و تالش كرديم در اين فــاز به جاي عبارت هــاي منفي و 
رفتارهاي سلبي از ادبيات مشــفقانه استفاده شود. در حقيقت اين 
برنامه در قالب مانور با اســتفاده از ظرفيت هاي مناطق اجرا شد و 
موتورسواران عالوه بر آشنايي با فوايد استفاده از كاله ايمني، شاخه 
گل و پيكسل موتورسوار خوب هم دريافت كردند. در اين مانورها 
تعدادي كاله ايمني هم تهيه و در اختيار موتورسواران قرار گرفت 
تا براي استفاده از آن ترغيب و تشويق شوند كه سال گذشته حدود 

1۵0مانور در خيابان هاي تهران برگزار شد.

ايفاي نقش پليس درصورت تخلف
موتوريار پليس، طرح ديگري اســت كه در راستاي ترغيب راكبان 
به انجام رفتارهاي صحيح ترافيكي با همكاري پليس راهور اجرايي 
شــده اســت. در اين طرح پليس به جاي جريمه راكب و توقيف 
موتورسيكلت، راكبان متخلفي كه از خطوط ويژه عبور كرده و كاله 
ايمني نداشته اند، كاور موتوريارپليس مي پوشاند و براي مدت يك 
تا 3ساعت در محلي كه مرتكب تخلف شده اند، نقش پليس را ايفا 
مي كنند و برقراري امنيت عبور و مرور شــهروندان و وسايل نقليه 

عمومي را به عهده مي گيرند.

بهره گرفتن از پرفورمنس هاي خياباني
پرفورمنس هاي خياباني )نمايش اجرامحور( يا نمايش هاي ايستايي  
يكي از ابزارهاي ترويجي در دنيا و در دهه اخير محسوب مي شود. در 
اين فاز افراد در خيابان ها حاضر مي شوند و نقشي كه بر عهده دارند 
را ايفا مي كنند و هيجان به وجود مي آورند و مردم را وادار به واكنش 
مي كنند. در حقيقت هنرمندان با ايــن كار براي لحظاتي هر چند 
كوتاه شهروندان را غافلگير و با نمايش ايستايي برخي نكات ازجمله 
توقف روي خط عابر پياده ممنــوع را آموزش مي دهند. توانمندي 
هنرمنــدان در پرفورمنس در همان چند ثانيه پشــت چراغ قرمز 
راهنمايي و رانندگي كه مي تــوان ثانيه هاي طاليي ناميد، نمايش 
داده مي شود و شهروندان در عين بهت و هيجان، مي بينند و آشنا 
مي شوند و در نهايت هم مي پذيرند. در اين فاز 3گروه يا پرفورمنس 
ايفاي نقش مي كنند. يك گروه به دليل آمار سوانح رانندگي، نقش 
كادر درمان را ايفا مي كنند. افراد در اين گــروه صحنه تصادفي را 
نمايش مي دهند كــه در نهايت با پالكاردهاي آموزشــي به اتمام 

مي رسد. 
در گروه دوم فوتباليست هاي شــاخص دنيا مانند مسي و رونالدو 
حضور دارند و در چهارراه ها به محض قرمز شــدن چراغ راهنمايي 
نمايان مي شــوند و اگر تخلفي از سوي راكبان موتورسيكلت انجام 
شود، داور جلو مي رود و كارت زرد و قرمز مي دهد. گروه سوم هم قاب 
مرگ و زندگي است و اهميت استفاده از كاله ايمني و رعايت قوانين 
رانندگي نمايش داده مي شــود. به طور كلي در پويش موتورسوار 
خوب تالش شــده تا نگاه متفاوتي به موتورسواران و موتورسواري 
شود و با توجه به بازخوردها و آمارهاي پليس راهور مي توان گفت 

موفق بوده ايم.

 محمد سرابي
خبر نگار

   پهنه گردشگري جنوب تهران
محمدجواد حق شناس، عضو شوراي اسالمي شهر تهران: اهميت ميراثي و تاريخي ري مربوط 
به پيش و پس از اسالم است. از برج طغرل در فضاي گردشگري شهر تهران به عنوان يكي از 
ارزشمندترين بناهاي تاريخي ياد مي شود. شوراي شهر در چند سال گذشته تالش كرده كه 
پهنه گردشگري جنوب تهران را راه اندازي و پيوندي ميان مجموعه رازي و ديگر اماكن تاريخي 
ايجاد كند. سال گذشته حدود ۱۰۰ميليارد تومان براي توسعه گردشگري در شهرري تخصيص 
داده شد اما جذب گردشگر در اين بخش كمتر از ۱۰ درصد بود. امروزه سالن هاي سينما و تئاتر 
در تهران به علت كرونا دچار ركود شده اســت و در اين فضا بايد بدانيم كه نحوه و چگونگي 

بهره برداري از اين مجموعه اهميت بيشتري از ساخت آن دارد.

    مناطق گردشگري مركزي و حريم ري
 فرهاد افشار،  شهردار منطقه ۲۰ : ۱۰موضوع اســتراتژيك در ري وجود دارد كه ازجمله آن 
مي توان به ۲۰۰هكتار زمين هاي پيرامون حرم حضرت عبدالعظيم حســني)ع(، ۲۱۰هكتار 
ناحيه صنعتي شمال ري و ۴۰هكتار از فضاي گردشگري مركزي اشاره كرد. ۱۸۰هكتار حريم 
پيرامون ري هم به عنوان منطقه گردشگري در برنامه ريزي ها لحاظ شد. در طرح جامع تهران 
اسناد باالدستي سند توسعه اي كه براي ري لحاظ كردند، اين شهر را به عنوان جايگاه تاريخي 
گردشگري، مذهبي ، مسكوني و... درنظر گرفتند. ارتقاي تاب آوري در زمينه هايي مانند انتقال 
آب هاي سطحي و جلوگيري از وقوع سيل و همينطور توسعه فضاي سبز بخشي از پروژه هايي 

است كه براي توسعه ري اجرا شده است.

   اجراي پروژه ها با وجود مشكالت مالي
 حسن خليل آبادي، عضو شوراي اسالمي شــهر تهران: اتفاقاتي كه امروز در اين شهرستان رخ 
مي دهد در  شأن مردم ري نيست. آلودگي ناشــي از صنايع، پسماند و مانند آنها ري را محاصره 
كرده است. بايد مشكالت شهرري برطرف شود تا گردشگران بيشتري جذب اين منطقه شوند 
و همچنين بايد كاري كرد كه سرمايه گذاران در سرمايه گذاري در شهرري مردد نباشند. در اين 
سال ها شوراي شهر تهران دوره سختي را سپري كرد زيرا در ابتداي اين دوره پيمانكاران مقابل 
شوراي شهر تحصن مي كردند اما شوراي شهر توانست اين مشكالت را حل كند و اين پروژه را كه 
شايد بزرگ ترين مجموعه تاريخي گردشگري كشور هم باشد، افتتاح كند. با وجود كمبود منابع 

مالي شديد و تحريم ها  اما توانست با صرفه جويي اين پروژه را اجرا كند.

 بزرگراه اشرفي اصفهاني تقاطع 
بلوار ميرزابابايــي در منطقه  فرهنگسازي

۵يكي از چند تقاطع شلوغ و 
پرمخاطــره شــهر اســت كــه تعــداد 
موتورسيكلت هايش نسبت به خودروها پيشي 
گرفته اســت. مأموران راهنمايي و رانندگي 
براي كنترل و پيشــگيري از حوادث درحال 
رصد  معابر، راكبان موتور و رانندگان هستند، 
اما انگار اعمال قانــون و تذكرات هم كفايت 
نمي كند. فرهنگ تخلف چنان در ذهن برخي 
از موتورسواران نفوذ كرده كه طي سال هاي 
گذشته هرچه تالش شده تا آنها از راه هاي بيراه 
به راه اصلي بيايند، فايده اي نداشــته است. 
پليس با توقيف هزاران موتور و انتقال آنها با 
كفي هــا بــه پاركينگ هــا هم نتوانســته 
موتورسواران را به رعايت حق تقدم و قوانين 
ملزم كند. با اين شرايط، تنها راه فرهنگسازي 
اســت؛ چراكــه موتورســواران اول از همه 
خودشان بايد با پوست و استخوان درك كنند 
كه رعايت قانون يعني حفظ جان خودشان. 
بسياري از آنها براي كسب رزق و روزي، راهي 

معابر مي شــوند و خانواده هاي شان در خانه 
چشم انتظارشان هستند.

در اين بين، مدتي است كه به منظور كاهش 
تخلفات و رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي 
از ســوي رانندگان، راكبــان و عابران پياده 
كمپيني با رويكرد فرهنگســازي و با عنوان 
»موتورســوار خوب« با همكاري شهرداري 
تهران و پليس راهور در حال اجراســت. فاز 
نخست اين كمپين از دي ماه سال 13۹8 آغاز 
شده و اكنون فاز دومش با برنامه هاي نمايشي 
در قالب آموزش از 28 ارديبهشت آغاز شده 
و به مدت 12روز در تقاطع هاي پرتردد و مهم 
در حال برگزاري اســت. اينطور كه مجتبي 
دانشــور، مديركل آموزش هاي شهروندي 
شهرداري تهران مي گويد، اجراهاي نمايشي 
در 3بخش »مرگ و زندگي«، »كادر درمان« و 
»فوتباليست ها« با هدف حفظ  شأن اجتماعي 
موتورســوار، احترام به اين شغل و هويتش، 
الگوسازي و فرهنگســازي  با جامعه هدف 
موتورسواران در حال اجراست. اجراي برنامه 
نمايشي در قالب آموزش براي نخستين بار در 
شهر اتفاق افتاده است و همين موجب شده 
تا شهروندان بازخوردهاي مختلفي نسبت به 
آن داشته باشــند و در اين ميان درخواست 

شهروندان براي كاهش ســوانح رانندگي و 
رعايت نكات ايمني ضامــن تداوم برگزاري 
 چنين اجراهاي آموزشــي در شــهر است.

رعايت قوانين براي حفظ جان
در يكي از تقاطع هاي اصلي شهر كه كمپين 
درحال اجراست، حاضر مي شويم. آدم هاي 
عروسكي با چهره هاي فوتبالي مثل رونالدو، 
مسي، كولينا داور مشهور بازنشسته و چند 
چهره ديگر در تقاطع به متخلفان به شــكل 
جالبي تذكر مي دهند. همين كه چراغ تقاطع 
قرمز مي شــود، خيل عظيم موتورســواران 
مي ايستند و با سبز شدن چراغ انگار كه پيست 
مسابقه است براي پيشي گرفتن از هم شروع 
به حركت مي كنند. ايمان فدايي، يكي از چند 
موتورسواري است كه كاله كاسكت بر سر دارد 
و دستكش پوشيده اســت. وقتي از او درباره 
تجهيزات مي پرسيم در يك جمله قانع مان 
مي كند و مي گويد: »حفظ جانم.« در ادامه 
مي گويد: »حدود 10ماه پيش تصادف بدي 
داشتم و با ضربه بدي كه به بدنم وارد شد از 
چند ناحيه دچار شكستگي شدم و به همين 
دليل تا مدتي خانه نشين شدم و نتوانستم در 
اين اوضاع اقتصادي درآمدي كسب كنم و با 
كمك خانواده پدري ام مشكالت را پشت سر 
گذاشــتم.« او دربــاره برگــزاري اجراهاي 
نمايشي در خيابان هاي شهر مي گويد:  »اين 
اجراها به ظاهر شايد ساده باشد، اما هر يك 
پيامي كه اين شخصيت هاي كارتوني نمايش 
مي دهند يا هشدارهايي كه به رانندگان براي 
بســتن كمربند ايمني يا رعايت حق عابران 
پياده مي دهند به طور حتم تأثير گذار است. 
اميدوارم بقيه مثل من بعد از حادثه تصميم به 
رعايت نكات ايمني نگيرند و با همين پيام ها و 

برگزاري كمپين ها قوانين را جدي بگيرند.«

تهديد ثانيه اي جان موتورسواران
مهدي مهرآرا، يكي از رانندگان ميدان پونك 
اســت كه به دليل عالقه به موتورســواري 
حرفه اي كراس حرف هاي زيادي براي گفتن 
دارد. او با عكس ســلفي از شــخصيت هاي 
فوتبالــي اســتقبالش را نشــان مي دهد و 

مي گويد:  »متأســفانه بيشتر راكبان متوجه 
خطرات اين وســيله حمل ونقــل در تهران 
نيستند و با ويراژ  دادن و ناديده گرفتن نكات 
ايمني جان خودشــان و ســاير شهروندان 
شــهر را به خطر مي اندازند.« او اشــاره به 
چند خالف در رانندگي مي كند و مي گويد: 
 »تردد در خيابان هاي شــهر بدون توجه به 
قوانيــن راهنمايي و رانندگــي هر ثانيه اش 
تهديد جانمان است. تردد در اين شهر شلوغ 
مستلزم رانندگي با تجهيزات است؛ زانوبند، 
لباس مخصوص، كاله ايمني اســتاندارد و 
دستكش از ملزومات آن است. رانندگاني كه 
شغلشان با موتور است، حتما بايد اين موارد را 
رعايت كنند؛ چون جانشان را كف دستشان 
گذاشــته اند و هر لحظه در خطر بروز حادثه 
هســتند. براي كســب وكارها موتوري بايد 
موتورهاي برقي تعريف شــود؛ موتورهايي 
كه سرعتي حدود 60كيلومتر در ساعت در 
شهر دارند؛ چون بيشتر موتورسواران جوانان 
هستند و دلشــان مي خواهد با سرعت باال 
حركت كنند و اين جز دردسر عواقب ديگري 
برايشــان ندارد.« مهرآرا از خاطره تصادف 
چندماه پيشش در همين تقاطع مي گويد: 
»ساعت 10شب يك موتورســوار 4ترك با 
خانواده اش در حال حركت خالف جهت به 
طرف باالي بزرگراه بودند و چون شب بود و 
ديد كافي نداشتم، با خودرويم به شدت به آنها 
خوردم و تصادف شد. متأسفانه اين آقا حدود 
3ماه به بيمارستان رســول اكرم رفت وآمد 
داشت و اين بدترين خاطره ام در طول سال ها 

كار در تهران بود.«

سعي مي كنم در زندگي خالفي مرتكب 
نشوم

بين همه موتورسواران يكي از آنها با عينك 
آفتابــي نارنجــي و همرنگ با بدنــه موتور 
وسپايش پشــت چراغ قرمز توقف مي كند 
و محو تماشــاي كارت قرمزي مي شود كه 
كولينا، داور ايتاليايي معــروف فوتبال به او 
مي دهد و سرش را پايين مي آورد و با لبخند 
مي گويد:  »چرا؟!« در هميــن لحظه مأمور 
راهنمايي و رانندگي نكات ايمني را گوشزد 
مي كند. او در پاســخ اينكه چرا نكات ايمني 
را رعايت نمي كند، مي گويد:  »با كاله بد تيپ 
مي شوم و االن با دوســتانم قرار دارم. اما اين 
اجراهاي فكاهي را دوست داشتم؛ مخصوصا 
كارت قرمزي كه از داور فوتبال گرفتم؛ چون 
هميشــه ســعي مي كنم در زندگي خالفي 

مرتكب نشوم.«

بازخــورد شــهروندان از اجــراي 
پرفورمنس هاي هنري در شهر

گروه نمايشــي عروســكي بــا چهره هاي 
رونالدو، مســي، كولينا و بقيه بعد از هر بار 

سبز شــدن چراغ از روي خط عابرپياده به 
حاشيه خيابان مي آيند و كاله هاي سنگيني 
را كه بر ســر دارند برمي دارند و استراحت 
كوتاهي مي كنند. يكي از آنها به نمايندگي 
از بقيه شخصيت ها مي گويد: »در هفته اي 
كه گذشــت براي راكبان موتور و رانندگان 
نمايش هاي آموزشــي را در قالب هشــدار 
و تشــويق اجــرا كرده ايم. طــي اين مدت 
بازخوردهاي خوب بيشــتر از بازخوردهاي 
منفي بود و تعداد زيادي از موتورســواران 
براي كوتاهي در قبال قانون معذرت خواهي 
مي كردند يا همان موقع كاله ايمني را به سر 
مي گذاشتند و بعضي ديگر به دليل مشغله 
كاري كه دارنــد توجهي به نــكات ايمني 
نداشتند. اما آنچه مهم است و بايد مسئوالن 
آن را جدي بگيرند، احســاس عدم امنيتي 
اســت كه عابران پياده از تردد موتورسواران 
در پياده رو دارند يا برخي ديگر از رانندگان 
خودرو به دليل تغيير مســير بــدون چراغ 
راهنما گاليه دارند و درخواستشــان تداوم 
 در اجراي اين برنامه هاي آموزشي مستقيم 

در شهر است.«

مسي و   رونالدو  در پويش موتورسوار خوب

فرهنگسازي با نمايش مثل شهرهاي بزرگ دنيا
اميرحسين شفيعي، طراح و ايده پرداز پرفورمنس هاي نمايشي موتورسوار خوب: 
تهران در اين روزها با خيل عظيم جمعيتي مواجه است كه هر يك از اين افراد براي 
جابه جايي در شهر از يكي از وسايل حمل ونقل استفاده مي كنند تا بتوانند در كمترين 
زمان به مقصد برسند. در اين دوران كه ترافيك در شهر بي داد مي كند، موتورسيكلت 
تنها وسيله اي است كه شهروندان از آن براي استفاده استقبال مي كنند. البته اين 
مخصوص شهر تهران نيست و در كشورهاي توسعه يافته بيشتر ديده شده است؛ 
بنابراين اين وسيله نقليه مانند هر وسيله نقليه ديگر آداب و اصول خودش را مي طلبد 
و اگر اين آداب و اصول رعايت نشود، با همين وضعيتي كه االن با آن مواجه هستيم، 
روبه رو مي شويم. اما با آموزش مي توان اقدامات خوبي در اين حوزه انجام داد. امروزه 
شــهرهاي بزرگ دنيا براي آموزش و فرهنگسازي از هنرهاي تجسمي، موسيقي و 
نمايشي بهره  برده اند كه ثمره آن را در رعايت فرهنگ و شهر آرام مي بينيم. ما هم  
۴سال پيش در تهران كمپين »از خودمان شــروع كنيم«  را با  تجربه اي كم و حدود 
۲۰پرفورمنس هنري يك دقيقه اي و چند ثانيه اي در تقاطع هاي شلوغ آغاز كرده ايم 
كه خوشبختانه طي يك هفته با استقبال شهروندان مواجه شديم. امسال هم برنامه اي 
در همين قالب اجرايي براي موتورسواران انجام داده ايم تا بلكه موتورسواران استفاده 

درست از كاله كاسكت را رعايت كنند.

ث
مك

  موتورسوار قهرمان خانواده اش است
مجتبي دانشور، مديركل اداره شهروندي شهرداري تهران: طرح كمپين »موتورسوار خوب« به منظور 
كاهش تخلفات و تصادفات با مشاركت پليس راهنمايي و رانندگي و استارت آپ ها براي حمايت از 
موتورسواران و شهروندان با هدف الگوسازي و فرهنگسازي در خيابان هاي شهر در حال اجراست. 
آموزش در اين پرفورمنس با ۲كارت زرد و آبي توسط ۲بازيكن مشهور به نام هاي رونالدو و مسي به 
متخلفان داده مي شود. كساني كه كارت زرد را به عنوان تذكر دريافت مي كنند، مطالب كارت زردشان 
شامل حمل بار زياد حادثه آفرين است، موتورسوار خوب الگوي بچه هاست، موتورسوار خوب، قهرمان 
خانواده اش است و موتورسوار خوب به قانون احترام مي گذارد، است و موتورسواراني كه كارت قرمز 

مي گيرند به دليل عدم استفاده از كاله ايمني، عبور از خط عابرپياده و عبور از خط ويژه است.
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گزارشی از اجراي فاز دوم طرح موتورسوار خوب در تقاطع هاي پر رفت وآمد شهر و تالش برای تشويق 
موتورسواران به رعايت قانون
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نقد خبر

چهره روز

عوامل موفقيت عرضه خودرو در بورس
  خبر: رضا محتشمي پور، قائم مقام مديرعامل بورس كاالي ايران درباره 2 عامل كليدي 
كه منجر به موفقيت عرضه خودرو در بورس كاال خواهد شد گفت: »نبود مداخالت قيمتي و 
تعيين قيمت پايه خودرو در بورس كاال در نزديكي هاي قيمت واقعي بازار« و »حجم عرضه 
مناسب و متناسب با نياز بازار« 2عامل اصلی براي موفقيت عرضه خودرو در بورس كاالست.

  نقد خبر: اين روز ها بحث عرضه خودرو در بورس كاال و همينطور ساير كاال ها در چند 
كميسيون تخصصي مجلس در حال بررسي اســت، اما همزمان با افزايش بحث ها درباره 
عرضه خودرو مخالفان كه سال هاست در برابر واقعي سازي  قيمت ها مانع تراشي مي كنند بر 
اين باورند كه عرضه خودرو در بورس كاال موفقيت آميز نخواهد بود. ماجرا از اين قرار است 
كه ظرف سال هاي گذشته به دليل تفاوت قيمتي كه بين قيمت كارخانه و بازار وجود داشته 
گروه زيادي از ذينفعان شكل گرفته اند كه با عرضه خودرو در بورس كاال منافع شان از دست 
مي رود و طبيعي است كه عرضه خودرو در بورس كاال، دشمنان زيادي داشته باشد. يكي 
از كاركرد هاي اصلي بورس ها به ويژه بورس هاي كااليي شفاف سازي  نظام قيمت گذاري و 
عرضه و تقاضاست كه متناسب با آن قيمت واقعي محصوالت كشف مي شود. به اين معنا كه 
برخالف شرايط كنوني كه قيمت گذاري ها عمدتا واقعي نيستند، مبناي قيمت گذاري در 
بورس كاال به واقعيت نزديك تر خواهد بود و درجريان مكانيزم بورس كاال قيمت ها به گونه اي 
كشف خواهد شد كه هم منافع توليد كننده ها و هم مصرف كننده ها حفظ مي شود به اين 
معنا كه بعد از عرضه خودرو در بورس كاال، نه مصرف كننده و نه توليد كننده قيمت خودرو 
را به نرخ هاي غيرواقعي مبادله نمي كنند و مي توانند مطمئن باشند كه قيمت عرضه شده 

دربورس كاال يك قيمت واقعي متناسب با فضاي رقابتي است.
با اين حال بايد دقت كرد كه اگر قرار اســت براي عرضه خودرو در بورس كاال قيمت پايه 
تعيين شود، اين نرخ بايد به واقعياتي كه در بازار وجود دارد، نزديك باشد و نبايد فاصله زياد 

و معناداري با قيمت هاي واقعي بازار داشته باشد.

به دنبــال نهايي شــدن فهرســت نامزد هاي  بازارها
سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 
شيب قيمت ها در بازار ارز اندكي صعودي شد 

و بازار سهام هم با رشد مواجه شد.
به گزارش همشــهري، اين روز ها دركنار فضاي سياســي 
كه پيرامون انتخابات رياســت جمهوري شكل گرفته است 
اقتصاددانان نگران انديشــه اقتصادي دولت بعدي هستند ، 
موضوعي كه فعاالن سياسي به آن توجهي ندارند. انديشه اي 
كه مي تواند اقتصاد بحران زده ايران را نجات دهد يا زخم هاي 
اقتصادي ايران را عميق تر كند. آنطور كه از فهرســت نهايي 
نامزد هاي انتخابات رياست جمهوري كه توسط شوراي نگهبان 
تأييد شده برمي آيد به احتمال بسيار بااليي انديشه اقتصادي 
دولت بعدي تشابه بســيار زيادي به انديشه هاي اقتصادي 
دولت هاي نهم و دهم خواهد داشت كه با محور شعار عدالت 

شكل گرفت.
از اين منظر اقتصاددانان بر اين باورند كه دولت بعدي اندكي 
پس از آغاز به كارش تالش خواهد كرد از طريق ارزپاشــي 
قيمت ارز را كنترل كند تا نارضايتي هاي عمومي را كاهش 
دهد. اين كار اگرچــه در كوتاه مدت قيمــت ارز را كاهش 
مي دهد و ثابت نگه مي دارد اما در بلندمدت تحت تأثير رشد 
تورم با رشد هاي افسارگسيخته مواجه مي شود و به صورت 
يك چرخه بر نرخ تورم هم اثر مضاعف مي گذارد. در چنين 
شرايطي به نظر مي رســد فضاي مبهم پيرامون بازار ارز در 
حال شفاف شدن است و يا بازار ارز تحت تأثير اين استدالل 
قرار گرفته اســت كه قيمت ها در كوتاه مــدت با نزول و در 
بلندمدت با رشد مواجه خواهند شد با اين حال يكي ديگر از 
نگراني هاي بازار تأثير انتخابات رياست جمهوري بر مذاكرات 

هسته اي است. 
كساني هســتند كه پيش بيني مي كنند احتماال مذاكرات 
هسته اي در وين به دولت بعدي كشيده شود و اين احتمال هم 
وجود دارد كه مذاكرات هسته اي در دولت بعدي با چالش هاي 
تازه اي مواجه شود و حتي به بن بست برسد. درصورت شكست 
در مذاكرات هسته اي وين با توجه به اينكه جريان ورود ارز به 
كشور همچنان محدود باقي خواهد ماند قيمت ها در بازار ارز 
دوباره رشــد خواهد كرد و اين يك عامل اثر گذار در بازار ارز 
است به همين دليل تاثير انتخابات رياست جمهوري كه قرار 
است 28خرداد ماه امسال برگزار شود نقش بسيار پررنگي در 
قيمت ارز دارد و هر نوع تغيير و تحوالت در بدنه قوه مجريه 
مي تواند قيمت ها را در بازار ارز به شدت تحت تأثير قرار دهد، 

به همين دليل اكنون فعاالن بازار تمام توجه شان به انتخابات 
رياست جمهوري است كه مي تواند همه معادالت در وين را 

هم تغيير دهد.

رشد قيمت ارز
با روشن تر  شدن فضاي انتخاباتي كشور، پس از اعالم فهرست 
7نفره نامزد هاي رياست جمهوري از سوي شوراي نگهبان بازار 
ارز رفته رفته در حال نشان دادن واكنش هاي بيشتري به اين 
رويداد است. اگرچه روز سه شنبه كه روز نخست اعالم فهرست 
نامزد ها بود بازار ارز دچار سردرگمي بود، اما ديروز شيب بازار 
ارز صعودي شد و قيمت هر دالر آمريكا با دست كم 300تومان 
افزايش به 23هزارو 450تومان تا لحظه تنظيم اين گزارش 
رسيد. اين در حالي است كه ظرف چند هفته گذشته قيمت 
هر دالر آمريكا تحت تأثيــر اميدواري هايي كه براي احياي 
برجام به وجود آمده بود تا محدوده 21هزارو 100تومان نزول 
كرده بود. گويا بازار ارز به اين نتيجه رســيده است كه نتايج 
انتخابات رياست جمهوري منجر به طوالني تر شدن مذاكرات 

هسته اي در وين خواهد شد. 
در شرايطي فعلي معامله گران بازار ارز با احتياط و ترديد رفتار 
مي كنند چرا كه هنوز احتمال رسيدن به توافق در دور پنجم 
مذاكرات در وين وجود دارد با اين حال چنانچه توافقي در دور 
پنجم مذاكرات هسته اي در وين اتفاق نيفتد مي توان انتظار 

داشت كه قيمت هر دالر آمريكا با رشد بيشتري مواجه شود.

رشد بازار سهام
همزمان با صعودي شدن شــيب نمودار قيمت دالر ظرف 
2روز گذشته شاخص كل بازار سهام هم با رشد مواجه شده 
است. به نظر مي رسد رشد 2روز گذشته بازار سهام واكنشي 
به شفاف تر شدن فضاي انتخابات رياست جمهوري بوده است. 
واكنش بازار سهام حتي پر سرعت تر از بازار ارز بود به طوري كه 
شاخص كل بورس تهران در همان روز سه شنبه كه فهرست 
نهايي نامزد هاي سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري 
منتشر شد با رشد مواجه شــد و اين رشد در مبادالت ديروز 
هم ادامه يافت. اين صعود در حالي اتفاق افتاد كه شاخص كل 
بورس تهران از ابتداي سال تاكنون نزول كرده و حتي شدت 
نزول بازار سهام ظرف روز هاي گذشــته عميق تر شده بود 
به طوري كه ابتداي هفته جاري شاخص كل بورس تهران با 
شكستن يك خط حمايت پايدار وارد مرحله خطر شده بود و 
اين انتظار وجود داشت كه روند نزول بازار سهام عميق تر شود 
اما ظرف روز هاي سه شنبه و چهارشنبه شاخص كل بورس 
تهران تحت تأثير انتظارات تورمي در بازار ارز دوباره رشد كرد. 
گويا فعاالن بازار سهام به اين نتيجه رسيده اند كه قيمت ارز 
ظرف ماه هاي آينده با رشد مواجه خواهد شد. قيمت ارز يكي از 
مهم ترين عوامل اثر گذار بر شاخص بورس متاثر از تورم است.

واكنش بازار ها به تحوالت انتخاباتي
همشهري واكنش بازار ها به فهرست نامزد هاي سيزدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري را بررسي كرد حكم به امنيت انرژي

حسن روحاني، رئيس جمهور ديروز اعالم كرد: از امروز تا پايان 
تابستان هرگونه فعاليت براي اســتخراج ارزهاي ديجيتال 
حتي از ســوي كســاني كه مجوز دارند، غيرقانوني است تا 
مشكلي در تامين برق مردم پيش نيايد. او با تشكر از وزير نيرو 

بابت عذرخواهي از مردم براي قطعي هاي برق اظهار داشت: نيروگاه اتمي ما وارد مدار شده 
و به زودي به حداكثر ظرفيت خود مي رسد و نيروگاه هاي درحال تعمير نيز سريع تر به مدار 
باز خواهند گشت تا مشكل قطعي برق برطرف شود. خاموشي هاي اخير نشانه اي آشكار از 
تهديد امنيت انرژي بود و فعال آنچه رئيس جمهور اعالم كرده نقش يك مسكن براي عبور 
از بحران خاموشي هاست. اگر دســتور رئيس جمهور اجرايي شود، انتظار مي رود بيش از 
2000مگاوات برق مصرفي جهت استخراج رمزارزها آزاد و به بخش هاي ديگر اختصاص يابد 
و شرط آزادي دوباره استفاده از برق براي استخراج رمزهاي ديجيتال بستگي به نظر دولت 
آينده خواهد داشت. البته تبعات اين دســتور مي تواند كاهش ميزان ارزآوري كشور بابت 
استخراج و استفاده از رمزارزها باشد، اما وقتي امنيت تامين برق به ويژه در تابستان خشك 

امسال به خطر افتاده، چاره اين است كه فعال استخراج رمزارزها متوقف شود.

آغاز فروش اوراق بدهي 
درسال جاري

مرحله نخســت فروش اوراق بدهي در سال جاري 
آغاز شد و در جريان نخســتين حراج بيش از هزار 
ميليارد تومان اوراق بدهي با نرخ بهره 20.82درصد 

به سرمايه گذاران حقوقي و حقيقي فروخته شد.
به گزارش همشهري، آنطور كه بانك مركزي اعالم 
كرده اســت در نخســتين مرحله از برنامه هفتگي 
عرضه اوراق بدهي كه 4خرداد ماه برگزار شده است، 
يك بانك و يك صندوق سرمايه گذاري سفارش  هاي 
خود را در مجمــوع به ارزش 187 ميليــارد تومان 
در ســامانه هاي بازار بين بانكي و مظنه يابي شركت 
مديريت فناوري بورس تهران ثبت كردند كه بخش 
عمده ســفارش ثبت شــده مربوط به يك صندوق 
سرمايه گذاري بوده اســت؛ به طوري كه از مجموع 
اين سفارش 47ميلياردو 300ميليون تومان مربوط 
به ســفارش يك بانك و بقيه ســفارش ها متعلق به 
يك صندوق ســرمايه گذاري بود. در نهايت وزارت 
اقتصاد با درخواست بانك پيشنهاد دهنده موافقت 
كرده  و اوراق اراد 85 را با نرخ بازده 20.83درصد به 
اين بانك واگذار كرده است. همچنين در همان روز 
990ميليارد تومان اوراق اراد 85 با همان نرخ بهره 
در بورس فروخته شده اســت. به اين ترتيب، جمع 
كل اوراق بدهي فروخته شــده دولتي در نخستين 
حراجي كه توسط بانك مركزي برگزار شد، به هزارو 
40ميليارد تومان رســيد كه توسط سرمايه گذاران 

حقيقي و حقوقي خريداري شد. 

مجمع جهاني اقتصاد 10شغل  اشتغال
جديد پس از همه گيري كرونا 
را اعالم كرد. بر اين اســاس 
شغل جديدي تحت عنوان تسهيل گر كار از 
خانه شكل گرفته است. پيش از سال 2020، 
كمتر از 5درصد شــركت ها سياست هاي 
دوركاري داشــته اند، اما اكنون با توجه به 
اينكه انتظار مي رود پس از همه گيري كرونا 
نيز دوركاري همچنان ادامه يابد، به همين 
دليــل شــركت ها در پي آن هســتند كه 
تجربيات خود را به كار گيرند تا تجربه كار از 
منزل را تســهيل كننــد و از ايــن منظر 
آسان كردن كسب وكارها از منزل ديگر يك 
فانتزي نخواهد بود و به يك شــغل تبديل 

شده است.
افزون بر اين مشــاوران تناســب اندام هم 
كسب وكارشــان رونق گرفته چرا كه افراد 
به دليل چند ماه قرنطينه ناشي از همه گيري 
دچار اضافه وزن شده اند و براي حفظ تناسب 
اندام نيازمند استفاده از ابزارها و روش هاي 
جديدي شده اند؛ ازجمله ابزارهاي پوشاك 
ديجيتال و ساعت هاي هوشمند كه نشان 

مي دهد اين شغل در فصل نخست 2021با 
رشد 28.7درصدي مواجه شده است.

اين گزارش نشــان مي دهد كــه مديران 
طراحي منــازل هوشــمند هم بــا اقبال 
متقاضيان مواجه شــده اند چرا كه ساخت 
منزل و مقاوم سازي آنها با فضاي اختصاصي 
دفتر كار در منزل، عايق صوتي و ورودي هاي 
جداگانه صدا و نمايشگر هاي ديجيتال رونق 
پيدا كرده و باعث بهبود وضعيت كسب وكار 

طراحان منازل هوشمند شده است.
كاســبان دنياي مجازي هم از شــغل هاي 
پرطرفدار پس از كرونا هستند و از آنجايي كه 
كار كردن از راه دور مبتني بر ابزار زوم، جاي 
خود را به قلمروهاي سه بعدي فضاي مجازي 
داده و مشــاوران واقعيت گستره موسوم به 
xr با متخصصان فني و مهندسان نرم افزار 
همكاري مي كنند، اين همكاري هاي كاري 
و آموزشي منجر به عرضه گسترده خدمات 
واقعيت مجــازي و واقعيت افــزوده براي 
آموزش حين كار نيروهاي كار با اســتفاده 
از پلتفرم هاي جديد می شود كه نتيجه آن 

افزايش بهره وري نيروي كار خواهد بود.

دامداران: نرخ شير خام را اصالح كنيد
احتمال اصالح نرخ شير خام در نشست دوشنبه 

هفته آينده ستاد تنظيم بازار قوت گرفت

گرچه مقرر شده بود تا  گفت وگو
ستاد تنظيم بازار اصالح 
نرخ شــير خام را در 
نشست دوشنبه هفته گذشته خود 
بررسي كند اما مجددا اعالم شد كه 
سازمان حمايت مستندات دامداران 

براي هزينه توليد اين فرآورده را چهارشنبه هفته جاري)ديروز( 
در نشســتي مشــترك با حضور دامداران و مسئوالن وزارت 
جهادكشاورزي بررسي خواهد كرد اما باز هم اين نشست برگزار 
نشد و بررسي اين موضوع به نشست احتمالي شنبه يا يكشنبه 
هفته آينده اين سازمان موكول شد. با احمد مقدسي، رئيس هيأت 

مديره انجمن صنفي گاوداران گفت وگو كرده ايم.

نتيجه نشست ديروز ســازمان حمايت براي بررسي 
اصالح نرخ شير خام چه بود؟

اين نشســت از طرف سازمان حمايت كنسل شــده و مسئوالن اين 
سازمان علت آن را تداخل با ساير برنامه هاي مسئوالن سازمان مذكور 
اعالم كردند. اين در حالي است كه قبال مقرر شده بود تا اصالح نرخ شير 
خام در نشست دوشنبه هفته گذشته ستاد تنظيم بازار بررسي و نهايي 
شود اما سازمان حمايت اعالم كرد كه ابتدا بايد اين سازمان مستندات 
ارائه شــده دامداران در زمينه افزايش قيمت شير خام را در نشستي 
با حضور مســئوالن وزارت جهاد، دامداران و نمايندگان اين سازمان 
بررسي و نرخ تعيين شده را جهت تصويب نهايي به ستاد تنظيم بازار 

ارائه كند كه اين كار نيز تا كنون انجام نشده است.
به  نظر شــما علت تعلل در بررسي و اصالح نرخ شير 

خام چيست؟
واقعيت آن است كه ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت همواره مخالف 
اصالح نرخ و افزايش قيمت ها هستند و بديهي است كه براي انجام اين 
كار بهانه هاي واهي مي آورند. با اين رويكرد مسئوالن تنظيم بازار تالش 
دارند تا هزينه تورم را از جيب توليد كننده پرداخت كنند. اين در حالي 
است كه چنين رويكردي ضربات جبران ناپذيري را به پيكره توليد وارد 
مي كند و نمونه بارز اين رويكرد را در بازار مرغ شاهد هستيم كه منجر 
به كمبود و گراني اين ماده پروتئيني شده است. بيش از 2 ماه است كه 
دامداران با ارائه مستندات هزينه تمام شده توليد درخواست اصالح 
نرخ شير خام متناسب به اين مستندات را ارائه كرده اند اما مسئوالن 
سازمان حمايت و ستاد تنظيم بازار براي انجام اين كار همچنان امروز 
فردا مي كنند. سازمان حمايت براي بررسي قيمت تمام شده شير خام 
به دنبال بهانه هاي واهي و كوچك است؛ مثال مي گويند دامداران براي 
قيمت 5هزارو 700توماني هر كيلوگرم يونجه بايد مستند ارائه كنند 
اين در حالي است كه كشاورز هيچ فاكتوري براي فروش يونجه به اين 

نرخ به دامدار نمي دهد.
با اين روند نرخ شير خام چه زماني در سازمان حمايت 

و ستاد تنظيم بازار نهايي خواهد شد؟
اگر سازمان حمايت و ستاد تنظيم بازار تا هفته آينده قيمت شير خام 
را اصالح نكنند، بايد جواب گاوداران را خودشان بدهند چرا كه ديگر 
دامداران از اتحاديه حرف شنوي نخواهند داشت و ممكن است نرخ شير 
خام را خودسرانه افزايش داده يا به دليل ناهمخواني دخل و خرج شان 
گاوهاي شيري و مولد را به كشتارگاه بفرستند. بديهي است كه با نرخي 
كه توسط گاوداران براي شير خام تعيين خواهد شد، قيمت اين نهاده 
توليد صنايع لبني به بيش از 6هزار تومان افزايش خواهد يافت؛ توليد 
لبنيات نيز براي كارخانه ها به صرفه نبوده و اين صنايع نيز نگران افت 
بيشتر فروش به دليل افزايش قيمت ها هستند. احتماال بررسي هزينه 
تمام شده توليد شير خام در سازمان حمايت با حضور دامداران و وزارت 
جهاد كشاورزي شنبه تا يكشنبه هفته آينده مطرح شود و با انجام اين 
كار تا دوشنبه هفته آينده بررسي و اصالح نرخ جديد شير خام در ستاد 
تنظيم بازار مصوب خواهد شد. بايد ستاد تنظيم بازار و سازمان حمايت 
حرمت خود را نگه داشته و بيش از اين درخواست اصالح نرخ و جبران 
هزينه تمام شده توليد شير خام را معطل نكنند. اين در حالي است كه 
اكنون حتي قيمت سبوس نيز آزاد شده و نرخ هر كيلوگرم سبوس كه 
قبال 1400تومان و با كرايه حمل 1500تومان بود اكنون در بازار به 
4هزار و 200تومان افزايش يافته است. همچنين كارخانه هاي آرد كه 
سبوس را به نرخ بازار آزاد مي فروشند از ارائه هرگونه فاكتور فروش به 

دامداران خودداري مي كنند.
اما صنايع لبني افزايش غيررسمي شير خام به بيش از 
5هزار تومان را علت اصلي رشد هزينه تمام شده توليد مي دانند؛ 

علت چيست؟
قيمت مصوب هر كيلوگرم شــير خام با بار ميكروبي كمتر از هزار و  
چربي 3.2درصد درب دامداراي 4هزار و 500تومان تعيين شده اما 
دامداران براي حمل هر كيلوگرم شير خام به صنايع لبني بايد حدود 
300تومان كرايه حمل پرداخت كنند كه قيمت تمام شده شير خام 
براي صنايع لبني را به 4هزار و 800تومان افزايش مي دهد. اين هزينه 
سرباري است كه به جيب دامدار نمي رود. اعالم نرخ شيرخام بيش از 
5هزار تومان، دروغ است اما در صورتي كه درصد چربي شير خام به 
3.4درصد يا بيشتر افزايش يابد قيمت آن نيز متفاوت خواهد بود مثال 
اگر درصد چربي شيرخام 3.9 باشد، بايد هزينه 7دهم درصد چربي 
اضافه در قالب جايزه چربي به دامداران پرداخت شود. جايزه هر دهم 
درصد چربي اضافي براي دامداران حدود 60تومان تعيين شده كه با 
اين روند به قيمت شير خام با چربي 3.9درصد حدود 420تومان به 
نرخ مصوب 4هزار و 500توماني افزوده مي شود و با احتساب هزينه 
حمل 300توماني براي هر كيلوگرم شير خام، نرخ مصوب هر كيلوگرم 
شــير خام با درصد چربي 3.9درصد براي صنايع لبنــي به 5هزار و 
220تومان افزايش مي يابد. در واقع صنايع لبني پول چربي اضافه شير 
خام را مي دهند همان طور كه به ازاي هر يك دهم درصد كاهش چربي 

شير خام نرخ آن 60تومان كاهش مي يابد.
پس چرا شركت هاي لبني نرخ برخي محصوالت خود 

را افزايش داده اند؟
شــركت هاي لبني قيمــت محصــوالت كم مصرف كه مشــمول 
قيمت گذاري دولتي نيســت را از همان ابتداي امسال باال برده اند اما 
قيمت فرآورده هاي لبني پرمصرف كه مشمول قيمت گذاري دولتي 
است و حدود 70درصد محصوالت اين شركت ها را دربر مي گيرد، هنوز 
تغييري نكرده و اين شركت ها نيز منتظر نتايج بررسي سازمان حمايت 

براي اصالح نرخ شير خام و ساير نهاده هاي توليد هستند.
چه ميزان از نهاده هاي توليد شير و گوشت دامداران با 

نرخ مصوب تامين مي شود؟
نهاده هاي مورد نياز گاوهاي شــيري و صنعتي به طور 100درصد با 
نرخ مصوب تامين مي شود اما تامين نهاده هاي مورد نياز براي گاوهاي 
گوشتي، پرواربندي و سنتي به زحمت و با 3تا 4برابر قيمت بيشتر از 
بازار آزاد توسط دامداران تامين مي شود. اكنون قيمت هر كيلوگرم جو 
از نرخ هزار و 800توماني مصوب به 5هزار و 800تومان، ذرت به بيش 
از 6هزار تومان، كنجاله سويا به بيش از 8هزار تومان و يونجه به 5هزار 

و 700تومان در بازار آزاد افزايش يافته است.

مجمع جهانی اقتصاد معرفی كرد

10شغل جديد عصر كرونا

فعاالن بخش غيردولتي اقتصادي ايران ديروز در  كسب وكار
پارلمان بخش خصوصي، ميزبان ابراهيم رئيسي 
در كسوت كانديداي رياست جمهوري سيزدهم 
بودند. در اين نشست مســائل كليدي اقتصاد ايران از سوي 
نمايندگان بخش خصوصي به عنوان دغدغه هايي مهم مطرح و 
به پيشنهاد مهمان برنامه مقرر شد كه به صورت مكتوب براي 

او ارسال شود.

زبان حال ميزبان
در جلسه ديروز، گرچه برخي از سخنرانان به جاي پرداختن 
به واقعيت هــاي اقتصادي و دغدغه هاي بخــش غيردولتي، 
رياست جمهوري سيد ابراهيم رئيسي را تبريك گفتند و زباني با 
او بيعت كردند؛ اما به همت مابقي سخنرانان، مسائل ريز و كالن 
اقتصادي نيز ناگفته نماند. مسائلي كه عمدتاً در قالب سؤال از 
نامزد انتخابات رياســت جمهوري پرسيده مي شد و احتماالً 
در گفت وگو با ســاير نامزدها نيز پرسيده خواهد شد. آيا شما 
آماده ايد مجوزهاي دولتي را به عنوان باعث وباني بســياري از 
مشكالت موجود لغو كنيد؟ انتخاب شما تقويت رشد اقتصادي 
اســت يا ترميم رفاه مردم در كوتاه مدت؟ مبارزه با فساد را در 
آزادســازي اقتصاد مي دانيد يا تقويت نظارت؟ اين سؤاالت را 
حسن سالح ورزي، نايب رئيس اتاق ايران مطرح كرد كه البته 
پاسخگويي به آنها در مجال اين جلسه محقق نشد. غالمحسين 
شافعي، رئيس اتاق ايران نيز در اين نشست ضمن هشدار نسبت 
به اثرات يكه تازي تورم در دستمزد و معيشت، رشد اقتصادي 
تقريباً صفر و پيشي گرفتن نرخ استهالك از نرخ سرمايه گذاري 

در دهه اخير را يادآور شــد و گفت: آنچه موجب توفيق دولت 
آينده خواهد شــد، چگونگي انتخاب تيم اداره كننده اقتصاد 
است و دولت آينده بايد اهليت مديران را مورد توجه قرار دهد 
تا امكان تحقق هدف گذاري هاي كارشناســي وجود داشته 
باشد. همچنين يكي از مطالبه هاي بخش غيردولتي از نامزد 
رياست جمهوري سيزدهم اين بود كه در دولت احتمالي خود 
اجازه ندهد جريان هاي سياسي، رئيس جمهور را احاطه كنند 
و ضمن گنجاندن خواســته هاي غيرملي در برنامه ريزي ها و 
اجرا، مانع از دسترسي فعاالن اقتصادي به رئيس جمهور شوند. 
اشتغال و بيكاري، معيشت مردم، حذف رانت، مبارزه با فساد، 
جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد، خصوصي سازي و همچنين 
تعامل با دنيا از ديگر مسائلي بود كه در قالب سؤال، پيشنهاد يا 

توصيه از سوي حاضران در ديدار با رئيسي مطرح شد.

پاسخ مهمان
سيد ابراهيم رئيسي، اين جلســه را يك جلسه نمادين و آغاز 
نشست هاي خود و مســئوالن با فعاالن اقتصادي براي حل 
مشــكالت عنوان كرد و از فعــاالن اقتصادي خواســت ارائه 
نظارتشان به دولت را به اين جلسه محدود نكنند. او كارآفرينان 
و بخش خصوصي را ميدان دار اقتصاد لقب داد و گفت: كشور ما 
ذخاير بسياري دارد، حلقه مفقوده ما يك مديريت جهادي است 
كه اين ذخاير را به قدرتي در اقتصاد تبديل كند. رئيسي ادامه 
داد: ايران قوي، بدون اقتصاد قوي شــكل نمي گيرد و اقتصاد 
قوي نيازمند مديريت قوي، ثبات تصميمات و تيم اقتصادي 

هماهنگ دولت است.

نامزد انتخابات  در پارلمان بخش خصوصي

معماران محيط كار هم از ديگر مشــاغلي 
اســت كه با اقبال خوبي مواجه شده و همه 
امور از غربالگري بهداشــتي گرفته تا نحوه 
استفاده از آسانسورها در محل هاي كار در 
دوران پساكرونا در حال بازنگري است و رفاه 
كارمندان و طراحي ساختمان انسان محور 
به عنوان يكي از مزيت هاي آينده به حساب 

مي آيد.

به دنياي مجازي خوش آمديد
مجمع جهاني اقتصاد از مميزي رسيدگي به 
الگوريتم ها به عنوان يك كسب وكار جديد 
ياد مي كند و مي گويد: اين ســبك زندكي 
كه همه افراد هميشــه بــراي كار و فراغت 
آنالين هستند، براي برخی شركت ها به دليل 
اســتفاده از الگوريتم هاي ديجيتال مزيت 
رقابتي ايجاد كرده اســت. افزون بر اينكه 
كارآگاهان داده هم شــغل جديد در دنياي 
به شدت مجازي شده عصر پساكرونا به شمار 
مي رود. چرا كه فرصت هاي شــغلي فعلي 
براي دانشمندان داده همچنان سريع ترين 
رشــد را در گــروه شــغلي الگوريتم هــا، 
اتوماسيون و هوش مصنوعي داده و در فصل 
نخست2021 با رشدي 42درصدي همراه 
شده و به دليل تقاضاي باال، نيروي كار داراي 
مهارت، كارآگاهان داده كمياب شده اند. اين 
كارآگا هان وظيفه دارند تا به كاهش شكاف 

ديجيتال كمك كنند تا شــركت ها بتوانند 
اسرار و داده هاي خود را بررسي كنند.

پيشــگويان فاجعه ســايبري هم از ديگر 
مشاغل جديد به شمار مي آيند چرا كه وراي 
ويروس كرونا به عنــوان بزرگ ترين فاجعه 
سال 2020، ادامه حمالت عظيم سايبري 
تحت حمايــت دولت ها محتمل اســت و 
توانايي پيش بيني وقايع و حمالت سايبري 
حتي از پيش بيني رويدادهاي فرهنگي مهم 
شده و در نتيجه پيشگويي فاجعه سايبري 
رشــد 28درصدي را در فصل نخست سال 

2021تجربه كرده است.
مجمع جهانــي اقتصــاد مي گويد: چالش 
جهاني آب و هــوا و باالآمدن ســطح دريا 
همچنــان يك چالــش همگاني اســت و 
معماران مسكن كنار ســواحل با جزر و مد 
در برخي پروژه هاي بزرگ مهندسي عمران 
قرن 21تغيير رويه داده اند تا ســاختمان ها 
با طبيعت ســازگاري بيشــتري داشــته 
باشــند و تقاضا براي اين شغل جديد، رشد 
37درصدي داشته اســت. افزون بر اينكه 
همه گيري ويروس كرونا و افزايش بي وقفه 
اســتفاده از روبات ها در محل كار همچنان 
ادامه دارد و مديران همكاري انسان و ماشين 
بين انسان ها و روبات ها فعاليت مي كنند. در 
نتيجه مشاغلي نظير تكنيسين هاي روباتيك 

رشد 50درصدي را تجربه كرده است.
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پیش از طلوع غروب، خیابان را فتح كرد دخترصورتی !
آواره تــر از باد بهار ســتم دیده از 
شبیخون كرونا و روزگار گسسته 
از مهر، كه پدر و مــادر تیغ از نیام 
برجان جان خود می كشــند تا ما 
حیــران و گم كــرده راه شــویم! 
وحتی جمعی از مــا گاهی چون 
قاصدك گمشده درجست وجوی 
پناهگاه هستیم حتی خار بوته ای دركف دهان خشك كارون 

و زاینده رود! 
ما گمشدگانیم حتی اگر زیر سقف خانه، گوش به صدای پر حزن 
فروغ و شاملو بدهیم اما نمی شنویم، راه می رویم اما همانجایی 
هستیم كه بودیم! نفس می كشیم اما در بیداری خواب خفگی 
می بینیم و در خواب، خوابگرد می شویم! با سر شیشه پنجره را 
زخمی می كنیم و چشمان بی فروغ مان الی در می ماند و كبودی 
درد ما را به سیاره بیداری پرتاب می كند!یادمان می آید هنوز 

هستیم پس اگر هستیم چرا نیستیم!؟ 
آیا زندگی را گم كرده ایم!؟ از بس كه بی امید، بی فردا وبی دل و 
دریا و دشت و دمن هستیم! همین است كه دلمان برای این بهار 
می سوزد كه بی آبی و بی برقی وبی ارزانی فرصت نمی دهدكه 
بهار، بهارچغاله، زردآلو، گیالس و آلبالو، گالبی باشد و از سبد 
گرانی در دهان انتظار بیفتد.آیا ما الی در، الی جرزدیوار، بین 

دوخط موازی جامانده ایم؟
همین دیروزها و در همین گمشدگی ها از بس از خودم دورشده 
بودم كه مرتكب ســتم شــدم و داروندار بهاری مرد جوانی را 
ســرنگون كردم! اوهیچ نگفت و محو غلت خوردن گوجه های 
سبز و سرازیرشدن آنها درجوی حقیری بود كه داشت خونچه، 
خونچه زباله با خــودش می برد در حالی كه ســرخی غروب 

باكرشمه هوا را رنگ می زد!
من در كجای كدام خیال اسیر بودم كه راه رفتن را گم كردم و 
او چرا آنقدرسرد وسكوت بود كه حتی به هوهوی باد تب كرده 
بی محل بود! برای بار دوم گفتم معــذرت می خواهم اما هیچ 
نگفت! باز گفتم و این بار افزودم حواسم جای دیگری جوانه زده 
بود سپس هر دو در پیاده رو مشغول جمع آوری گوجه سبزهای 
باقیمانده شدیم. آنگاه كه هردوسر بلند كردیم دیدم او یك چشم 
دارد باید سی وچندساله بوده باشــد، صورت محزون و آرامی 
داشت. من كجا بودم كه طبِق روی سرش را ندیدم وبا او به شدت 
سینه پهلوشدم وتحفه ترش بهاررا تلخ كردم! پول خساراتی به او 
دادم كه چیزی نگفت ورفت، وقتی رفت افكارپلید روزگاربیمار، 
به سراغم آمد كه نكند او تعمدا بامن ســینه پهلو شده است! 
چنین افكار زشــتی حتما تحفه روزگارزشت است پس رفتم 
آخرین گنجشكی را كه پروازكردن در غروب یادش رفته بود 
كیش كردم تا هوا تاریك نشده است به النه اش برگردد به گمان 

خوشحال شد چون بدون هیچ اعتراضی پر زد و رفت.
رودخانه هارفتند

از خاطرات پل
پل را به یاد نمی آورد این رود

و صدای مردم می گذرد
چون رود

گم شدن، عادت مردمانی است كه مبدا و قصد را نمی شناسند! 
چون خودشان را نمی شناســند! یعنی آن خودی كه دیگران 
می شناســند نه آنچه خود از خود می گوییم، هزار سال پیش 
هم همینطور بود! همین است همیشه چند قدم مانده به خم 

كوچه مقصد یا ازدو وسه راه پهن شده پیش پای مقصد بیمناك 
هستیم و درست همین جاست احساس می كنیم گم شده ایم! 
ازدرماندگی یاد بغض كردن می افتیم و وقتی به هر سو سرك 
می كشیم و همچنان گم شده هســتیم، گریه، گونه را نمناك 
می كند تا كســی جویای حال می شود؛ پسرجان چی شده؟ و 
شما كه كالس دوم دبستان و در محله قطارچیان سنندج ره 
گم كرده اید، ترس خورده می گویید گم شــده اید! اومی پرسد 
كجا می خواستید بروید؟ شما جواب می دهید خانه خاله آفاق! 
آن مرد می پرسد؛ اسم همسرش چیست؟ شما از بس در خود 
گمشــده اید نامی به خاطرتان نمی آید اما یادتان می آید كه 
بگویید؛ قدخیلی بلندی دارد و شال سبزدوركمرش می بندد! او 
جواب می دهد آقاسیدصالح ! بیا ببرمت درخانه شان. شما مثل 
بره گمشده پشت او می روید.او درمی زند خاله آفاق الی در را 
باز می كند تا او را می بینید از خوشحالی می خواهید گریه كنید. 
بدو می روید سرحوض، كالغی آب می نوشد، دو ماهی قرمز از 
ترس گریه می كنند، كالغ می رود و شما همان موقع می فهمید 

برای آدم زنده و ماهی زنده همیشه امیدی هست.
دریا با این همه آب 

رودخانه با این همه آب
تنگ بلور حتی بااین همه آب 

رخصت نمی دهند این همه آب 
تا بنگریم كه ماهی ها چگونه می گریند

حاال و اكنون به وقت یكشنبه همین هفته پیش از طلوع غروب 
رفته بودم سری به بهار ستم دیده بزنم تا شاید خودم را پیدا كنم. 
دختری دیدم كه خود جوانی بود، پاهایش در تمنای رفتن بود 
و چشم هایش در شوقی وافر درجست وجوی امیدبود. آیا عشق 
او را پیدا خواهد كرد؟ بادوعصای زیر بغل درپناه احتماال مادر 
وخواهربزرگ تر چنان راه می رفت كه دشوارتر از پریدن از روی 
ارس بود! هرپا به سمتی می رفت كژ می شد ومژ می شد وچهره 
دراین جابه جایی چون انارمی شد او به دشوارترین شكل ممكن 
پیاده رو را فتح می كرد ودر هر قدم مادر و خواهرش در شعفی 
شورانگیز با او پیش می رفتند، دختر نازنین تر از امید، روپوش 
صورتی، روسری شیری و شــلوار جین به پا داشت من كه بر 
نیمكت غروب نشسته و پوشیده در ماسك و عینك بودم زل 
زده بودم به پاهایی كه پراكنده راه می رفت وبه پاهای دیگرانی 
چون من كه صاحبانش خودرا گم كرده بودند! اماتردید ندارم 
گمشدگان بادیدن شكوهمند دختر صورتی راه خودرا یافته اند.

مثل من كه وقتی دخترك از پیش رویم رد شــد باوركردم 
زندگی سربلندتر از زنده ماندن اســت. زندگی جایي  است 
كــه آرزو و امید قــدم برمی دارند صورتی یا آبــی یا اناری! 
دخترصورتی بی تردید عاشق عشق است حتی اگرپاهایش 
بازیگوش ترین پاهای دنیا باشــد.دخترصورتی در پیاده راه 
خیابان خوردین تنها پرنده بلندپروازی بود كه گنجشك ها 

به خاطر او جیك جیك می كردند.
بسیار پیش تر از امروز

دوستت داشتم درگذشته های دور
آن قدردور

كه هروقت به یاد می آورد
پارچ بلور كنار سفره  من 

ابریق می شود

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 

  همه شعرها از
بیژن نجدی

حمیدرضا شكارسری، شاعر و پژوهشگر
 از شاعری در دوران سخت 
می گوید

حرف های شنیدنی ابوالفضل جلیلی، 
فیلمساز جهانی ایران، از روزهای آغاز 

سینماگری خود

سرزمین شعر ورود 
ممنوع نیست

از آواز خواندن
به سینما رسیدم
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گفت وگو با سارا بهمنیار
جوان ترین مدال آور ورزش ایران 
كه سهمیه المپیك را گرفت 

تاتامی نبود 
روی شن های ساحل 
تمرین كردم

صرفا برای كسب تجربه به توكیو نمی روم و 
همه تالشم را می كنم كه با یك مدال خوب 
به كشور برگردم. من 19سال به طور حرفه ای 
ورزش كرده ام و موفقیت در توكیو برایم مزد 
صبر است

پوران درخشنده، نویسنده و كارگردانی كه همیشه دغدغه های 
اجتماعی داشته از بی مهری  رسانه ملی می گوید

فیلم هایم در تلویزیون 
ممنوعه  اند
هنر وظیفه  اش بیان تمام دردها، آالم 
و رنج های بشری است. وظیفه هنر فقط 
سرگرمی و یا خنداندن نیست. برای نمونه وقتی 
فیلم »جوكر« پخش شد، خیلی ها نسبت به 
این فیلم موضع گرفتند، درحالی كه این فیلم 
متاثر از جامعه بود



تفرجگاه مرموز نزدیك به پایتخت

معبد آناهیتاغار 35هزار ساله!

راه دسترسی به رودافشان

غار قندیل های آهكی

روستای رودافشان در 80كیلومتری شرق تهران و 35كیلومتری شهر دماوند، جایی است 
كه ما را به یكی از جاذبه های گردشگری كم نظیر اطراف پایتخت می رساند؛ به غاری خشك 
و آبی با دهانه بیضی شكل كه با گذر از قندیل های آهكی اش می توان به محل زادآوری و 
زندگی خفاش ها رسید و فرصت دیدن این پرنده های منحصربه فرد را در زیستگاه شان 

به دست آورد. برای ماجراجویی در این غار مرموز، فقط دوساعت رانندگی.

زمین شناســان معتقدنــد غــار رودافشــان 
میلیون ها سال قدمت دارد. براساس یافته های 
زمین شناسی، این غار در ابتدا به صورت سفره 
آب زیرزمینــی بوده و مســیرهای داخلی غار 
حاصل تراشیده شــدن بدنه ها در اثر رسوبات 
آب هایی اســت كه در داخل آن جریان داشته 
است. اما این غار هرچه كه بوده، تا 35هزار سال 
پیش از دید همه پنهان بود چراكه در گذشته 
دهانه فعلی این غار پشت تیغه سنگی بزرگی قرار 
داشته و ورود به آن امكانپذیر نبوده است. تا اینكه 
حدود 35هزار سال پیش، بر اثر وقوع آتشفشانی 
در كوه دماوند، این تیغه سنگی بزرگ شكسته 
شد و شكافی عمیق در دهانه غار به وجود آمد؛ 
شكافی كه به مرور بر اثر فرسایش گسترده تر شد 
و شكل امروزی دهانه غار را رقم زد. حاال دهانه 
این غار 40متر طول و 12متر ارتفاع دارد و از این 
جهت بعد از غار ایوب و غار اسپهبد خورشــید، 
عنوان ســومین دهانه بزرگ غارهای ایران را 
از آن خود كرده اســت. جالب اســت بدانید با 
وجود اینكه 35هزار سال از شكسته شدن تیغه 
سنگی جلوی دهانه غار گذشته اما این غار حدود 
50سال است كه توسط مردم محلی و غارنوردان 

كشف شده است! 

در این غار دهلیزی هم وجود دارد كه به معبد آناهیتا ختم می شود. این معبد كه راه دسترسی 
به آن، پلكان آهنی نصب شده در ابتدای دهلیز است، یك حوض آب طبیعی دارد. در كنار 
این حوض آب، سنگ بزرگی هم در ورودی این تاالر قرار دارد كه شبیه یك انسان است. این 
دو موضوع باعث شده تا گردشگران به این دهلیز، نام معبد آناهیتا، یعنی الهه آب را بدهند. 
اساسا جز مسیر اصلی، همه مسیرهای فرعی غار رودافشان بن بست هستند و راه به جایی 
نمی برند. اما دنبال كردن شان گردشگران را به نقاط بكری مثل همین معبد آناهیتا می رساند.

سرما و تاریكی در كمین
غار رودافشان یك غار به شدت سرد و به همان شدت تاریك است!حتما با خودتان لباس گرم 
به همراه ببرید. برای اینكه دمای بدن تان هم با دمای غار یكی شود، بهتر است بعد از گذر از 
دهانه غار، چنددقیقه ای همانجا اطراق كنید. ضمن اینكه این غار به غار بدون نور هم معروف 
است. پس حتما همراهتان چراغ قوه باشــد. اگر به هر دلیلی تجهیزات مناسب غارنوردی 
همراه تان نیست، مثال كفش مناسب نپوشیده اید یا نور كافی ندارید، فقط 300، 400متر 

از طول مسیر غار را پیش بروید چراكه در ادامه مسیر، غارنوردی كمی مشكل خواهد شد.

برای رسیدن به غار رودافشان، باید مسیر تهران به فیروزكوه را پیش بگیرید. در 25كیلومتری 
فیروزكوه، به منطقه سیدآباد خواهید رسید. در این منطقه تابلوی غار رودافشان را خواهید 
دید و از اینجا به بعد پیدا كردن این غار برایتان آسان خواهد شد. درنهایت با عبور از روستای 
كالك، به روستای رودافشان خواهید رسید كه پس از عبور از این روستا، پاركینگ مخصوص 

غار رودافشان نشان می دهد راه را درست آمده اید.

غار رودافشــان جزو غارهای آهكی به حساب 
می آیــد كه همان طــور كه گفته شــد، طی 
میلیون ها سال بر اثر تراشیده شدن صخره های 
آهكی توسط رسوبات آب تشكیل شده است. 
در این غار تا چشم كار می كند استاالگتیت ها 
)چكنده ها( و استاالگمیت های آهكی به چشم 
می خورد؛ استالاگتیت ها درواقع همان هایی 
هستند كه ما آنها را با نام قندیل می شناسیم؛ 
یعنی مخروطی شــكل هایی كه از سقف غار 

آویزان هستند.

بهار، فصل غارنوردی است؛  درباره غار »رودافشان« دماوند چه می دانید؟

خانهخفاشها

گل خانه 6

این روزهای خانه نشینی اجباری روزهای بسیار 
سختی است چراكه تفریحات مان به حداقل رسیده 
و بیشتر وقت مان در چهاردیواری خانه می گذرد. 
به همین دلیل این روزها كه منع تردد بین شهری 
امكان هر نوع ســفر را هم از ما گرفته، فرصت 
بسیار خوبی است كه تفریحات مان را از سازه های 
ساخته شده به دست بشر، از سینما و تئاتر و باشگاه های ورزشی، به طبیعت 
منتقل كنیم؛ به جایی كه به واسطه داشتن فضایی باز، جای ایمن و كم خطری 
برای تفریح در روزگار كرونا به حساب می آید. برای زدن به دل طبیعت و داشتن 
یك گردش نیم روزه، چه جایی بهتر از غارها؟! یكی از مرموزترین مكان های 
روی كره خاكی كه تجربه رفتن به آنجا بی شك یكی از كم نظیرترین و بكرترین 
تجربه های گردشگری زندگی هركدام از ما به حساب می آید. حاال اگر این غار 
در نزدیكی محل زندگی مان هم باشد كه چه بهتر! مثل غار رودافشان دماوند 
كه فقط دوساعت با ما فاصله دارد و به راحتی می توانیم با خودروی شخصی، 
خودمان را به آنجا برسانیم و 20دقیقه تا نیم ساعت كوهنوردی سبك نیاز 

است. با ما به خانه خفاش ها بیایید؛ به غار رودافشان!

كتاب گردی

چرا برخی از كوچه ها و خیابان های پایتخت به نام شهرهای مختلف نامگذاری شده اند؟

ضيافت شهرهای ايران
در البه الی این كالنشهر چند میلیون نفری، كوچه ها و خیابان هایی وجود دارند 
كه نام شان را از اسامی شهرهای مختلف ایران وام گرفته اند؛ از بزرگراه كردستان و 
خیابان های آذربایجان، قزوین و كرمان بگیرید تا معابری به نام های ارومیه، رشت، 
مازندران، اراك، شاهرود، خرمشهر، رامسر، بوشهر و... . شاید اگر بخواهیم دلیل 
این نامگذاری ها را حدس بزنیم، این موضوع به ذهن مان برسد كه ممكن است 
به دلیل سكونت قومیت های یك شهر در یك خیابان پایتخت، این خیابان ها به 

این شكل نامگذاری شده اند. یا شاید بگوییم این خیابان ها در قدیم راه دسترسی 
تهران به شهرهای هم اسم شان بوده اند و به همین دلیل از گذشته این خیابان ها 
به نام شهرهای مختلف ایران نامیده می شوند. اما واقعیت این است كه هیچ كدام 
از این دالیل، دلیل اصلی نامگذاری خیابان های پایتخت به نام شهرهای مختلف 
نیست. دلیل اصلی این نامگذاری، متمركزشدن همه ایران در پایتخت بوده كه در 

ادامه بیشتر درباره آن صحبت خواهیم كرد.

 اراكی ها و تفرشی ها در خیابان كرمان!
وقتی درباره خیابانی صحبت می شود كه به نام یكی از شــهرهای مختلف ایران نامگذاری شده، 
نخستین نكته ای كه به ذهن می رسد این است كه مردمان همان شهر با مهاجرت به پایتخت، در آن 
خیابان ساكن شده اند و درواقع اسم شهرشان را با خودشان آورده اند. اما تهران شناسان این موضوع 
را رد می كنند و می گویند چنین نظریه ای درست نیست. به گفته پژوهشگران تاریخی كه در حوزه 
اقلیت های قومی تهران پژوهش كرده اند، در خیابان آذربایجان، بیشتر از 50خانواده كرمانشاهی 
سكونت دارند. یا ساكنان خیابان كرمان، اكثرا اهل اراك و تفرش هستند. برای همین به نظر می رسد 

اسامی شهرهای مختلف بدون برنامه ریزی های قومیتی روی معابر تهران قرار گرفته اند.

 متمركزشدن همه ایران در پایتخت
این موضوع اما درباره خیابان های دیگر كه دارای نام شهرهای مختلف ایران هستند صدق 
نمی كند. مثال ما در تهران خیابان هایی با نام های خرمشهر، خرم آباد، بوشهر، رامسر و... 
داریم كه راه دسترسی به این شهرها نبودند. درباره نامگذاری این خیابان ها و به طور كلی 
خیابان هایی در تهران كه نام شهرهای مختلف را روی خود دارند، گفته می شود كه این 
سیاست پهلوی ها بوده كه تمام شهرهای ایران در پایتخت كشور، نمود پیدا كنند. ماجرا 
از اینجا شروع می شود كه پهلوی اول بعد از روی كار آمدن، شروع به تغییر نام شهرهای 
مختلف ایران و محله های تهران كرد. مثال »مشهدسر« را به بابلسر تغییر داد، »سخت سر« 
را به رامسر، »ترشیز« را به كاشمر، »بارفروش« را به بابل و »قمشه« را به شهرضا. بعد سعی 
كرد كه نام محله ها و خیابان های تهران را كه عمدتا به نام رجال قاجار بود، به نام شهرهای 
مختلف تغییر دهد. دلیلش هم این بود كه می خواســت تمام شــهرهای ایران در تهران 
به عنوان پایتخت كشور، متمركز شوند و درواقع كل ایران در پایتخت نمود داشته باشد. به 
همین دلیل نامگذاری اسم خیابان ها و كوچه های تهران به نام شهرهای مختلف ایران انجام 
شد و بعدها این سنت به پهلوی دوم رسید تا امروز ما در شهرمان خیابان هایی با نام های 
زنجان، خرمشهر، رامسر، بوشهر، بندرعباس، اراك، خرم آباد، گلستان، بجنورد، بیرجند، 

الهیجان، كرمان، رشت، گرگان، قزوین، خراسان، شیراز و... داشته باشیم.
 دروازه هایی برای رسیدن به شهرهای مختلف

حاال می توانیم به نظریه دوم بپردازیم؛ نظریه ای كه می گوید برخــی از معابر پایتخت برای این به نام 
شهرهای مختلف نامگذاری شده اند كه راه رسیدن به این شهرها هستند. اما قبل از اینكه به این موضوع 
برسیم، بد نیست نگاهی به تاریخچه نامگذاری معابر و خیابان های شهر به نام شهرهای مختلف بیندازیم. 
واقعیت این است كه تاریخچه این نامگذاری ها به روزگاری برمی گردد كه تهران هنوز از هر طرف كش 
نیامده بود و دروازه ها، حساب آن را از سایر آبادی های اطرافش جدا می كردند. در آن روزگار دروازه ها به 
نام شهرها یا آبادی هایی شناخته می شدند كه راه دسترسی به آنها بودند. این طور كه پژوهشگران تهران 
قدیم می گویند، در آن روز و روزگار دروازه شمیران راه رسیدن به شمیران، دروازه قزوین راه رسیدن به 
قزوین و دروازه دوالب راه رسیدن به دوالب بود. این قاعده و قانون درباره دروازه های دوشان تپه، دروازه 
خراسان )مشهد( و دروازه شاه عبدالعظیم)ع( هم صدق می كرد. نكته جالب توجه اینكه در زمانی كه از 
آن صحبت می كنیم، مردم به دروازه حضرت عبدالعظیم)ع(، »دروازه اصفهان« هم می گفتند؛ چون از 
طریق آن می توانستند خودشان را به شهر اصفهان برسانند. یا دروازه شمیران از آنجا كه راه رسیدن به 
شهرهای شمالی بود، »دروازه مازندران« هم نامیده می شد. درست مثل همین امروز كه خروجی برخی 
از شهرهای كشور به سمت پایتخت هم به خیابان تهران، جاده تهران، دروازه تهران و... شناخته می شود. 
جالب اینكه همین حاال، در دنیای امروز هم می توان در پایتخت، نشــانه هایی از این عرف شــهری را 
مشاهده كرد. مثال خیابان »دماوند« در شرق تهران، راه رسیدن به دماوند است و بزرگراه »امام رضا)ع(«، 

راه رسیدن پایتخت نشین ها به مشهد مقدس و زیارت امام رضا)ع( به حساب می آید.

 آذربایجان؛ راه رسیدن به شمال غرب
در كنار دروازه های تهران كه در همان گذشته ماندند و فقط نامی از آنها به امروز رسید، ما چند خیابان 
هم داشتیم كه راه عبور كالسكه ها و خودروها به یكی از شهرهای كشور بودند و به همین دلیل به نام 
آن شهر شهرت داشتند. به عنوان مثال ساكنان شرق تهران حتما نام خیابان »مازندران« را شنیده اند؛ 
خیابانی در محدوده میدان امام حسین)ع( كه در زمان حكومت قاجار خارج از شهر تهران قرار داشت. 
این خیابان امروزی كه درواقع جاده خاكی گذشته بود، راهی بود كه مسافران با درشكه های خود از 
آن می گذشتند و به شهرهای استان مازندران می رسیدند. درباره خیابان »آذربایجان« هم این طور 
گفته اند كه در ابتدای دهه40، زمانی كه خبری از ترمینال غرب نبود، گاراژی در انتهای این خیابان 
وجود داشت كه مسافران را به شهرهای شمال غرب ایران، یعنی آذربایجان شرقی و غربی می رساند. 

برای همین از آن زمان نام آذربایجان روی این خیابان مانده است.

استثنایی ها یا آدم های نابغه در هر 
حوزه ای، چطور به موفقیت دست 
پیدا كرده اند؟ احتماال نخســتین 
پاسخ ها به این سؤال، استعداد ذاتی 
یا تالش و پشتكارشان است. درست 
است كه همه اینها نقش زیادی در 
موفقیت آدم هــای موفق دارد، اما 
عوامل دیگری هم در دستیابی به 
موفقیت نقش دارنــد كه معموال 
از دید خیلی ها پنهــان می مانند؛ 
مثال حتی ســال یا  ماه تولد! كتاب 
»استثنایی ها« نوشــته »مالكوم 
گلدول« به بررســی ایــن عوامل 
می پردازد و می گوید اگر یكی مثل 
»بیل گیتس« كمی زودتر یا كمی 
دیرتر به دنیا آمده بود، بیل گیتس 
نمی شــد! نظریه 10هزار ساعت 
نویسنده كتاب هم نظریه جذابی 
اســت كه خیلی زود در تمام دنیا 
پذیرفته شــد. اینكه اگر هر كسی 
بتواند 10هزار ســاعت وقت برای 
كاری بگذارد، استاد مسلم آن كار 

خواهد شد.

درباره استثنایی ها

احتماال هــر كدام از مــا چندین 
كتــاب روانشناســی و موفقیت 
خوانده ایم. كتاب های انگیزشــی 
كه ســعی دارند زندگی مــان را 
متحول كنند. اما بدون شك یكی 
از بهترین كتاب هــای این حوزه، 
كتاب »تختخوابت را مرتب كن« 
اســت؛ اثر »ویلیام اچ. مك ریون« 
كــه 10درس ارزشــمند ارائــه 
می دهد. تمام حرف این كتاب این 
اســت كه كارهای به ظاهر ساده، 
چطور باعث ایجاد نیروی انگیزشی 
بســیار در درون مان برای تغییر و 
تحوالت بزرگ می شوند. نویسنده 
در این كتــاب توضیح می دهد كه 
مرتب كردن تختخواب، می تواند 
نخســتین كار مهمی باشد كه در 
روز انجام می دهید. این كار ساده 
باعث ایجاد حس غرور می شــود 
و تشــویق تان می كند تا كارهای 
بیشتر و بیشــتری انجام بدهید. 
درنهایت در انتهــای روز خواهید 
دید كه كارهای بســیار زیادی را 

به طور كامل انجام داده اید.

مرتب كن

كتاب »تاریخ جهان در 6 لیوان« 
یك كتاب تاریخــی خیلی خیلی 
متفاوت و جذاب است. این كتاب 
تاریخ جهان را از خالل بررســی 
داستان 6 نوشیدنی محبوب مرور 
می كند و به این موضوع می پردازد 
كه بشــر چطــور به هر كــدام از 
این نوشــیدنی ها دســت یافت. 
كتــاب تاریخ جهــان در 6 لیوان، 
نوشته »تام استندج« نویسنده و 
روزنامه نگار بریتانیایی است كه از 
طریق آن اطالعات بسیار جذاب و 
ارزشمندی را درباره نوشیدنی های 
محبوب جهان در اختیار مخاطب 
قرار می دهد. این كتاب كه »مانی 
فرسایی« آن را ترجمه كرده، نگاه 
به تاریخ از دریچه نوشــیدنی های 
پرطرفدار بشــر از جملــه قهوه، 
چای و كوكاكوال اســت. هر چند 
كه تمركز این كتاب بیشــتر روی 
تاریخ غرب است و به همین دلیل 
بــه آن ایرادهایــی وارد كرده اند، 
 امــا خواندنــش خالــی از لطف 

نیست.

تاریخ جهان

پنجشنبه

شماره 120
6  خرداد 1400 

تاالرهای رودافشان
این غار كه مسیر اصلی اش 800متر است و با مســیرهای فرعی به هزار و 637متر می رسد، سه تاالر 
دارد كه اگر بتوانید از هر سه آنها عبور كنید، منظره شگفت انگیز خفاش های روی سقف غار را جایزه 
می گیرید! درست بعد از دهانه غار، سراشیبی تندی وجود دارد كه غارنوردان و گردشگران را به كف تاالر 
اول می رساند. انتهای این تاالر كه ابعادش 80 در 100متر است، تعدادی ایوان ساخته شده با سنگ چین 
و مقادیری خرده سفال وجود دارد كه نشان می دهد بشر در قدیم از آن برای در امان ماندن از باد و باران و 
خطر حیوانات مختلف استفاده می كرده! با گذر از تاالر اول به تاالر دوم، روشنایی نور هم از بین می رود و 
غار در تاریكی مطلق فروخواهد رفت. بنابراین اگر چراغ قوه به همراه ندارید، از تاالر اول جلوتر نروید. تاالر 
دوم تاالر كوچك تری است؛ ابعادش 50 در 60متر است. تاالر سوم از این تاالر هم كوچك تر است؛ 40 در 
50متر. اما این تاالر پر از چكیده سنگ ها و چكنده سنگ ها، ستون ها و آبشارسنگ های خارق العاده است. 

ضمن اینكه در راهروی پایانی می توانید خفاش ها را در زیستگاه شان مشاهده كنید.

در پایان گردش در فضای بیرونی 
غار، حتما كمی كنار چشمه آب 
خنك و گوارایی كه منشأ آن 
از درون غار است، استراحت 
كنید. محلی ها می گویند این 
چشمه كه در این فصل از سال 
با گل های زیبای بهاری محاصره 
شده، خاصیت درمانی هم 
دارد و در درمان انواع پادرد و 
رماتیسم مؤثر است

 ردّپای شهرهای خارجی در تهران
عالوه بر اسامی شهرهای مختلف ایران روی معابر پایتخت، 
در تهران نام شهرها و كشــورهای دنیا هم دیده می شود. 
حتما شما هم نام میدان فلسطین، میدان آرژانتین، خیابان 
ایتالیا، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان سئول، كوچه برلن و... 
را شنیده اید. اگر درباره دالیل نامگذاری این معابر كنجكاو 
هستید، باید بگوییم كه از وقتی پای سفارتخانه های مختلف 
به تهران باز شــد، معموال كوچه یا خیابانی كه سفارتخانه 
در آنجا قرار داشــت، به نام آن كشــور یا پایتخت یا یكی از 
شهرهای مهم آن كشور شــهرت پیدا می كرد. مثال خیابان 

استانبول در ضلع شمال سفارت تركیه قرار دارد، یا كوچه 
برلن ضلع جنوبی سفارت آلمان است. خیابان نوفل لوشاتو 
هم در شــمال ســفارت فرانسه اســت؛ جایی كه در زمان 
حكومت پهلوی نامش خیابان فرانسه بود. اما بعد از بازگشت 
امام خمینی)ره( به ایران، به افتخار او به نوفل لوشاتو تغییر 
نام داد. سایر شــهرهای خارجی هم كه نام شان روی معابر 
پایتخت اســت، یادگار معاهده های بین المللی هستند. از 
گذشــته عرف بر این بوده كه وقتی دو كشور قصد ارتباط 
بیشــتر با یكدیگر را دارند، هر كدام از آنها نام شهر یا كشور 

طرف قراردادشان را روی یكی از معابر كشورشان می گذارند. 
براساس این معاهده بین المللی، همان طور كه ما در تهران 
خیابانی به نام ســئول داریم، در پایتخــت كره جنوبی هم 
خیابانی به نام تهران وجود دارد. یا امروز كه آرژانتین نام یكی 
از میادین شهر ماست، در پایتخت آرژانتین هم میدانی به نام 
ایران وجود دارد. این رسم دوطرفه باعث شده تا همان طور 
كه ما در كشورمان نامی از كشورهای مختلف دنیا داریم، در 
كشورهای مختلف هم سهمی به اندازه نام یك خیابان یا یك 

میدان به نام تهران و ایران مان داشته باشیم.

پرنیان سلطانی



مستند گردی7كتاب خانه

این هم یك مســتند دیگر در ژانر 
بیوگرافــی و زندگینامه كه دیدن 
آن به همه ایرانی ها توصیه می شود! 
فیلم مستند »رموز سطح: دیدگاه 
ریاضیــات مریــم میرزاخانــی« 
همانطور كه از نامش هم مشخص 
اســت، مســتندی درباره زندگی 
زنده یــاد مریم میرزاخانــی، نابغه 
ایرانی است كه نخستین ریاضی دان 
زن و تنها ایرانی برنده مدال فیلدز 
به حســاب می آید. این ریاضی دان 
برجسته دنیا كه ســال 1396در 
سن 40سالگی از دنیا رفت، آنقدر 
در این عرصه خوش درخشید كه 
22اردیبهشــت ماه، روز تولدش 
به عنوان روز جهانی زن در ریاضیات 
نامگذاری شده است. مستند رموز 
سطح ســال 2020به كارگردانی 
»جورج پاول چیچری« و توســط 
كمپانی زاال فیلمز تولید شــده كه 
می توانید آن را به صورت زبان اصلی 
یا دوبله فارسی از طریق پلتفرم های 

مختلف از جمله نماوا تماشا كنید.

دیدگاه ریاضیات مریم

عالقه مندان به مستند یك گزینه 
بسیار خوب دیگر هم برای تماشا 
در اختیار دارند: ســریال مستند 
»یــك دنیا آرامش« كــه هدف از 
ســاخت آن، نمایــش تصاویری 
خیره كننــده و چشــم اندازهای 
بی نظیر در سرتاســر جهان است. 
این سریال كه درواقع یك مستند 
پژوهشی به حساب می آید، ساخته 
»بن دولین« و »كــرن مكگن« و 
محصول سال 2020آمریكاست. 
جالــب اینكــه در ســاخت آن 
چهره های شاخصی چون ماهرشاال 
علی، پریانكا چوپــرا، ادریس البا، 
اسكار آیزاك، نیكول كیدمن، زوئی 
كراویتز، لوسی لیو و كیلین مورفی 
به عنوان راوی حضور دارند. تاكنون 
چندیــن اپیــزود از این ســریال 
مســتند جذاب منتشــر شده كه 
مثلث مرجانی، مهاجرت پرندگان، 
ایستگاه فضایی، دنیای اسب ها و... 
ازجمله آنهاســت. هر قسمت این 
مســتند حدود 20دقیقه است كه 
رتبه بندی هر كدام از آنها در سایت 

معتبر IMDB، 7و 8  است.

چشم اندازهای زیبا

هرگز تسلیم نشو

سر »الكس فرگوســن« آنقدر نام 
آشــنا و چهره شناخته شــده ای 
دارد كه بــرای شــناختش هیچ 
نیــازی به دنبــال كــردن ورزش 
فوتبال نیســت. واقعیت این است 
كه این مربی اســطوره ای باشگاه 
منچســتریونایتد انگلیس را همه 
می شناســند؛ چه آنها كه طرفدار 
پر و پا قرص فوتبال هســتند و چه 
آنها كه كوچك ترین شــناختی از 
این ورزش توپی ندارند. به همین 
دلیــل هم هســت كــه وقتی به 
تازگی مســتند زندگی سر الكس 
فرگوســن با نام »هرگز تســلیم 
نشو« منتشر شد، بسیار مورد اقبال 
مردم دنیا قرار گرفت. این مستند 
كــه از طریق پلتفرم هــای ایرانی 
قابل مشاهده است، محصول سال 
2021انگلســتان، به كارگردانی 
جیسون فرگوســن و نویسندگی 
مــارك مونــرو اســت و در آن 
چهره های شاخصی چون شخص 
الكس فرگوســن، اریــك كانتونا، 

رایان گیگز و... حضور دارند.

پنجشنبه
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دارد؟ این ویژگی ها به قدرت خود اثر بستگی دارد. اما ماندگاری 
شعر و آثار هنری، فقط به خود آنها بستگی ندارد بلكه بعضی عوامل 
برون متنی هم وجود دارند كه در ماندگار بودن یا نبودن اثر تأثیر 
می گذارند. مثل اینكه اثر، به موقع، به اندازه كافی و درست منتشر 
می شود؟ آیا از پشتیبانی رســانه ها برخوردار می شود تا بتواند 
مخاطب بیشتری پیدا كند؟ آیا هنرمند روابط عمومی درستی دارد 
و شخصیت خودش برای جذب مخاطب به اثرش تأثیرگذار است؟ 
همه این عوامل كه می تواند منجر به ماندگاری اثر شود، به بیرون 
از خود اثر ربط دارد. به همین دلیل هم چه بسا یك اثر هنری كه 
از نظر زیبایی شناسی ارزشمند نیست، به كمك عوامل فرامتنی 
فرصت ماندگاری پیدا كند؛ مثل ترانه های ضعیف كه می توانند 
به كمك یك خواننده و آهنگساز قوی، در موقع مناسب منتشر 

و ماندگار شوند.
    در سال های اخیر، افراد معروفی با حرفه ها و 
تخصص های دیگر، كه از فضای ادبیات هم فاصله 
دارند، شــانس خود را برای شعر گفتن امتحان 
كرده اند. بعضی از آنها به عنوان سلبریتی حتی 
كتاب شعر هم منتشر كرده اند. نظر شما درباره 

این اتفاق چیست؟
سرزمین شعر، تابلوی ورود ممنوع ندارد. از طرف دیگر شعر از 
نظر اقتصادی هنر ارزانی اســت و كافی است یك كاغذ و قلم و 
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حمیدرضا شكارسری، شاعر و پژوهشگر، از شاعری در دوران سخت می گوید

سرزمین شعر ورود ممنوع نیست
كارنامه سال ها فعالیت ادبی حمیدرضا شكارسری، پر از تجربه برگزیده شدن در جوایز ادبی و البته، قرار گرفتن در جایگاه داوری این جوایز 
است. این نشان می دهد زندگی او چقدر با شعر گره خورده و او به عنوان یك شاعر، پژوهشگر و منتقد ادبی، از 16سالگی كه شعر گفتن را شروع 
كرده چه راه طوالنی ای را پیموده است. شكارسری معتقد است شعر لزوما قرار نیست حال ما را خوب كند و البته سرزمین شعر هم، تابلوی ورود 

ممنوع ندارد. با این شاعر از شعر در دوران مختلف و رمز ماندگاری آثار هنری شنیده ایم.

    به نظر شما شعر و ادبیات این روزها چه كاركردی 
می توانند داشته باشند؟ 

من هیچ وظیفه ای برای شعر قائل نیستم. معتقد نیستم كه شعر 
می تواند كاربردی غیر از زیباشــناختی خود داشته باشد. اینكه 
شعر بخواهد حالی را خوب كند یا دردی را تسكین دهد، وظایفی 
نیستند كه برای شعر قبول داشته باشم. به نظر من شعر یك بسته 
هنری است كه كاری جز زیبا بودن ندارد اما طبیعی است كه یك 
هنر كالمی، مفهوم و معنایی را منتقل می كند. حتی فرمال ترین 
شعرها هم مثل یك رسانه، مفهومی را منتقل می كنند. بنابراین 
خواه ناخواه، شعر رسانه ای خواهد بود كه متاثر از جامعه ای است 
كه در آن متولد شده است. شعر مانند هر اثر هنری دیگر، با جامعه 
خاستگاه خود تبادالتی دارد، از جامعه تأثیر می گیرد و بر آن تأثیر 
می گذارد. از این منظر می توان گفت شرایط این روزها بر شعر و 
شعر بر این روزها اثر دارد. كار شعر لزوما این نیست كه حال ما را 
خوب كند. گاهی شعر روشنگر اســت و این ویژگی چندان هم 
ذائقه را شیرین نمی كند. تأثیر شعر به نظر من لزوما تسكینی و 

شفابخش نیست.
    گفتید كه شــعر از جامعه و دوران خود تأثیر 
می پذیرد. به نظرتان چه ردپایی از روزگار كرونایی 

بر شعر باقی خواهد ماند؟
اثر بیشتر اتفاقات بزرگ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، 
بر تولیدات هنری به 2شــكل دیده می شــود. یكی به شــكل 
كوتاه مدت اســت كه در اوج یك رویداد دیده می شــود و تأثیر 
خود را در روساخت اثر نشــان می دهد؛ مثل اینكه در شعر یا اثر 
ادبی، مستقیما از كلماتی مثل مرگ، ویروس و بیماری استفاده 
شود. این تأثیر كوتاه مدت است، مثل تأثیری كه جنگ در همان 
روزهای وقوع بر آثار ادبی گذاشت. اما دومین شكل تأثیرگذاری، 
در برساخت آثار هنری دیده می شود، یعنی نه فقط به شكل به كار 
بردن دایره واژگانی خاص، بلكــه در تحت تأثیر قرار دادن تفكر 
هنرمند بروز پیدا می كند. وقتی حادثه ای عمیق باشد، مثل جنگ 
یا شرایط بیماری كه ماه هاست درگیر آن هستیم، دیدگاه هنرمند 

به زندگی عوض می شود. معناهایی كه پیش از این وجود داشته اند 
هم دستخوش تغییر می شوند؛ به طور مثال همین شرایط بیماری، 
نگاه تلخ، مرگ آگاه و در حال گذر از زیبایی های موقتی می آفریند. 
با این نوع نگاه، عشق و انسانیت مفاهیم عمیق تری پیدا می كنند. 
این تأثیرات بلندمدتی است كه بر ادبیات باقی می ماند هرچند 
كه هنوز در آثار این دوره، خیلی شــاهد آن نبوده ام. در هنرهای 
دیگر هم این تأثیرگذاری قابل مشاهده است؛ مثال در كاریكاتور، 
به وضوح این تأثیر دیده می شود و آثار از وجه كمیك خود به طرف 
سیاه نمایی رفته اند و خنده حاصل از آنها، تلخ شده است. به گمانم 

در ادبیات هم همین اتفاق خواهد افتاد.
    شــما در آثار ایــن دوره خودتــان هم این 

تأثیرپذیری و تغییر را تجربه كرده اید؟
به نظر من شاعرانی كه سن و سال بیشــتری دارند، دنیادیده تر 
هستند و دوره های مختلفی را تجربه كرده اند؛ مثال جنگ را با آن 
مرگ های پیاپی دیده اند و نسبت به یك شاعر و نویسنده جوان 
كمتر شوكه می شوند اما طبیعی است كه آثار همه هنرمندان تا 
حدودی تأثیرپذیری خواهد داشت. به شخصه ردپای این تلخی، 
نوشــتن از مرگ و ارزش كنار هم بودن را در آثارم در این دوره 
مشاهده می كنم. شعرهای من هم كم و بیش از این شرایط تأثیر 

گرفته اند.
    به نظر شما چه اتفاقی می افتد كه یك شعر یا 
شاعر ماندگار می شود و در مقابل، بعضی دیگر 

از شعرها و شاعران چندان قابل توجه نیستند؟
ماندگاری شعر و هر اثر هنری دیگری، به 2سری عوامل بستگی 
دارد؛ عوامل برون متنی و عوامل درون متنی. عوامل درون متنی 
به خود اثر هنری برمی گردند، اینكه شعر تا چه حد با معیارهای 
روزگار خود هماهنگ و آینه فرهنگ است، نشان می دهد كه آیا 
می تواند سال ها بعد به مثابه یك سند فرهنگی باشد؟ آیا خواندن 
آن شعر، می تواند مخاطب ده ها سال بعد را با شرایط اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی زمان سروده شدن آشنا كند؟آیا یك شعر از 
نظر زیباشناسی، ارزش هنری و شاخصه مطرح شدن بین بقیه آثار 

به قول سهراب سر سوزن ذوقی داشته باشی تا بنویسی. به این 
ترتیب نمی توان چندان غیردمكراتیك با ورود افراد به دنیای شعر 
مواجه شد و به آنها گفت خانم یا آقای سلبریتی چشم رنگی، شما 
اینجا چه می كنی؟! جلوی ورود افراد را نمی توان گرفت اما آنها هم 
باید بپذیرند كه وقتی به این فضا وارد شدند، باید آماده نقد شدن 
باشند. غربال نقد و ذوق عمومی و جامعه هنر است كه این آثار را 
از خود عبور می دهد. نام شاعر سلبریتی می تواند یكی از همان 
عوامل فرامتنی باشد، كه ربطی به اثر هنری ندارد اما ممكن است 
در توفیق آن دخیل شــود. به نظر من این نام ها و چهره ها، یك 
دولت مستعجل هستند، یعنی ممكن است به خاطر شهرت یك 
نام، اثری منتشر و حتی تجدید چاپ شود اما اگر یك اثر ضعیف 
باشد، دیگر مهم نیست كه صاحب آن چقدر مشهور یا زیباست، 
چون آن اثر در جامعه هنری ماندگاری نخواهد داشت. به گمان 
من این موضوع خطری هم ندارد و نباید آن را خیلی جدی گرفت 

و بزرگ كرد.
    اگر شاعر نمی شــدید، زندگی شما چه چیزی 

كم داشت؟
در سال های اخیر خیلی به این موضوع فكر و خدا را شكر كرده ام 
كه به راه شعر قدم گذاشــته ام. وقتی با مشكالت زندگی روبه رو 
می شــوی اما جایی را به عنوان پناهگاه داری، بیشــتر متوجه 
می شــوی كه چه نعمتی به تو داده شده است. هرچند هنوز هم 

تأكید دارم كه شعر را ابزار شادی نمی دانم اما آنقدر بی تأثیر هم 
نیست. وقتی شــعر می گویی، در زندگی فوق برنامه ای داری كه 
تبدیل به برنامه ات می شود، حاشیه ای داری كه متن و فرعی داری 
كه اصل می شود. برای هنرمند، خلق اثر هنری و برای شاعر، شعر 
گفتن است كه مهم است و معنای زندگی او را تشكیل می دهد. 
هرقدر كه ســن باالتر می رود، این پناه گرفتن در هنر و شــعر، 
عمیق تر می شود. از این نظر تأثیر شعر در زندگی من كامال واضح 
است. از طرف دیگر به هر حال هنر باعث می شود هنرمند با اقشار 
مختلف جامعه در ارتباط نزدیك قــرار بگیرد. این ارتباط هرگز 
وجود نداشت اگر هنرمند مجبور نبود اثرش را به جامعه ارائه دهد 
و از این راه، تجربه زیسته خود را غنی تر و عمیق تر كند. هرچند 
كه شعر در جامعه ما، زینت المجالس است و آنچنان كه باید به 
آن بها داده نمی شود، تا جایی كه برای شعر به عنوان پیشانی هنر 
این كشور، حتی یك شبكه تلویزیونی اختصاص داده نشده است.

    تا به حال شعری خوانده اید كه به شاعر آن غبطه 
خورده باشید؟

بارها و بی شمار این اتفاق برایم افتاده است. همه شعرهای ماندگار 
كالسیك این حس را ایجاد می كنند. وقتی در تاكسی نشسته ام 
و شــعر یا ترانه ای توجه بقیه را جلب می كند، غبطه می خورم و 
می گویم  ای كاش این شــعر را من گفته بودم! كیست كه نگوید 
 ای كاش »بی تو مهتاب شبی باز از آن كوچه گذشتم...« فریدون 
مشیری را من سروده بودم؟ چه كسی دوست ندارد شاعر » ناگهان 

چقدر زود دیر می شود...« باشد؟ 
    این روزها مشغول چه كاری هستید؟

در ماه های اخیر با توجه به اینكه بازنشســته هم شده ام، فراغت 
بیشتری دارم تا كارهای معوقه یا آنها را كه كند پیش می رفت، با 
سرعت بیشتری انجام دهم. چند كتاب شعر آماده كرده ام. كتابی با 
عنوان »شعر و آزادی« كه مجموعه مقاالت ادبی است توسط نشر 
ایهام منتشر خواهد شد. پیگیر انتشار كتاب »تاریخ فشرده شعر 
نو« هم هستم كه به زودی به بازار نشر خواهد آمد. شعر نوشتن هم 

كه كار همیشگی من است.

عاشقانه های رنوی پیر قرمز
   انتشارات سیب سرخ  

   57صفحه
این كتاب مجموعه ای از اشــعار 
سپید حمیدرضا شكارسری است 
كه چاپ اول آن در پاییز 98روانه 

پیشخوان كتابفروشی ها شد.

تمرین سكوت می كنم بعد از تو
   انتشارات سوره مهر   

   96صفحه
این كتــاب تجربــه ای متفاوت با 
بیشتر آثار شاعر است و در آن، شاعر 
از قالب رباعی برای سروده های خود 

استفاده كرده است.

آمبروال؛ خواهر گل های جهان
   نرگس برهمند

شاعر درباره این كتاب گفته است: »آخرین كتابم مجموعه شعر 
»آمبروال؛ خواهر گل های جهان« اواخر سال گذشته از سوی نشر 
نگاه منتشر شد و سروده های 10سال را دربرمی گیرد. كتاب شامل 
82شعر سپید با موضوعات اجتماعی و عاشقانه است. تالش داشتم 
بدون تصنع و تعارف، زندگی را به تصویر بكشم. برداشت هایی 
صمیمانه و واقعی را از اتفاق ها و تجربه های حسی و اكتسابی به 
زبان شعر آورده ام و حضور خودم به عنوان زن در شعرها كامال 

ملموس است«. مجموعه  شعر سپید »به دنیا اعتماد كرده ام« )برگزیده  جایزه  شعر خبرنگاران(، 
»یك سبد معما«، »مشهد شبیه بهشت است«، مجموعه  شعر كالسیك »رشته كوه عزیز« و 
داستان كودك »قارقار نارنجی« از جمله آثار نشر یافته او محسوب می شوند.

صدای پنجره می آید
   مهدی مرادی

این مجموعه دربردارنده منتخبی از بهترین شعرهای مهدی 
مرادی است. كتاب در 72صفحه توسط نشر گویا منتشر شده 

است. مرادی در معرفی خود گفته: »اهواز به دنیا آمدم. دور 
و برم خواندنی كم بود. به همه جا سرك می كشیدم حتی به 

صندوقچه كتاب های دبستان پدرم. با »آرش كمانگیر« سیاوش 
كسرایی در یكی از همین كتاب ها آشنا شدم. شاید فارسی پنجم 
قدیم بود. شیفته شعر، داستان و نقاشی بودم. بسیار می كوشیدم 

تا به آنها برسم.« پیش از این از مهدی مرادی این كتاب ها منتشر شده است: بعضی از ما، كالغ 
سه شنبه، ساعت بدون تیك تاك، پوست دیگر نمی تواند مخفی ام كند، ُرستن با ریشه های قالی، 

آوازهای سیب زمینی، نامی برای اره ماهی.

جراحت كلمه
   فرزین پارسی كیا

فرزین پارسی كیا در مورد این كتاب كه توسط 
نشر مروارید منتشر شده، گفته است: »جراحت 
كلمه، پنجمین كتاب شعر من است و این مجموعه، 
دربرگیرنده  62شعر بلند و كوتاه است كه سعی 
كرده ام با تكیه بر محوریت زبان، فضاهای جدیدی را 
در شعرهایم تجربه كنم.« او كه كار خود را در ادبیات، 
از ابتدای دهه70 با سرودن شعر نیمایی و سپید 

شروع كرده است، در جدیدترین كتاب شعر خود، سعی در استفاده از روایت های 
منظوم از طریق راوی شعر كرده تا بستر وسیع تری را به شعر آزاد امروز بیفزاید كه 
نمونه هایی چند از این جریان، در كتاب او به چشم می خورد.

چقدر پنجره
   سعید بیابانكی

مجموعه »چقدر پنجره«، شامل گزیده ای از 
سروده های سعید بیابانكی توسط انتشارات 

شهرستان ادب برای چهارمین بار بازچاپ شد. 
این اثر دربردارنده 60غزل از بیابانكی است. كتاب 

در واقع نمایی است از 2دهه فعالیت و تنفس 
بیابانكی در فضای شعر. سروده های این مجموعه 

در موضوعات مختلف گردآوری شده است. 
بیابانكی قالب های گوناگونی را تجربه كرده است؛ قالب هایی نظیر كالسیك و نو 

نیمایی در اشعار او نمایان است، اما به نظر می رسد غزل در دفتر شعر او به پختگی 
بیشتری رسیده است. در این میان اشعار آیینی او بیش از دیگر سروده ها استوار 

به نظر می رسد. از پردازش محتوای اشعار سعید بیابانكی می توان دید كه او اغلب 
به غزل نو تمایل دارد.

مثل رود عاشقم
   محمد صارمی شهاب

شعرهای مجموعه »مثل رود عاشقم« در قالب 
نیمایی با موضوعات مختلف و چالش هایی كه 
نوجوانان امروز با آن مواجه هستند سروده شده 
است.در این سروده ها سعی شده نگاه نو و تازه ای  به 
موضوعات اجتماعی، آیینی، عاشقانه و احساسی  كه 
در این سن سراغ جوانان می آید داشته باشد. به این 
صورت كه با ایجاد ترفند های شاعرانه و فضاهای 

چالش بر انگیز ذهن نوجوان را به سمت كنجكاوی و پرس وجوگری هدایت می كند.

ناخاطرات
   مژگان عباسلو

»ناخاطرات« ششمین مجموعه شعر شاعر و 
دومین تجربه  او در شعر سپید است. او در معرفی 
اثرش گفته: »حقیقت این است كه »هم قفسان« 
و »ناخاطرات« دوگانه ای هستند بیانگر طوفان ها 

و سیل ها و تالطم های بسیار همراه خرابی ها و 
ساخت و ساز های بسیار؛ اتفاقاتی كه در طول 

یك دهه تنها درون من افتاد و نمود بیرونی اش 
شد این دو كتاب. در واقع ناخاطرات هیچ وقت در خارج از خودش اتفاق نیفتاده!« 

این اثر در 108صفحه و با شمارگان 1250نسخه توسط انتشارات سوره مهر منتشر 
شده است. كتاب پیش رو 50 قطعه شعر سپید را از این شاعر شامل می شود.

جنگلی می سوزد، ما نگاه می كنیم
   احمدرضا احمدی

عنوان آخرین مجموعه شعر احمدرضا احمدی كه اواخر سال گذشته توسط انتشارات كارگاه اتفاق نشر 
یافت و در سال جدید توزیع شد، نشان دهنده عالقه این شاعر به محیط زیست است. این اثر نیز با دیگر 
مجموعه اشعار احمدی پیوستگی دارد و روال شعری سابق او را دنبال می كند با این تفاوت كه عنوان كتاب 
از دغدغه شخصی شاعر نسبت به محیط زیست شكل گرفته است و در كتاب شعری با این عنوان ندارد. 
احمدرضا احمدی از 20سالگی به طور جدی به سرودن شعر پرداخت و نخستین مجموعه شعرش را با 
عنوان »طرح« در سال 1340منتشر كرد.

گوزن در بوران شدید 
   آرش شفاعی

این كتاب هفتمین مجموعه  شعر شاعر است كه به تازگی توسط مؤسسه انتشارات نگاه در 100صفحه منتشر 
شده است؛ مجموعه ای كه در میان مجموعه های اغلب هم شكل و هم زبان و هم اندیشه سال های اخیر، می تواند 
به عنوان پیكره ای متفاوت، ادعا كند كه قدم در مسیر پیش پیموده دیگران نگذاشته و راه خودش را رفته است. 

در یكی از شعرهای این مجموعه آمده: »در شعرم چند »سین« آوردم/تا حس سكوت القا شود/ ولی صدا در 
كلمات منفجر شد/ماهم، بعد چارده/ شیراز بعد وكیل/عباس صفاری بعد كبریت خیس؛/اتفاقی كه افتاد و 

شكست!«

خیلی از ما به گشت زدن در كتابفروشی ها، قدم زدن بین قفسه ها و ردیف های 
كتاب و باخبر شدن از انتشار تازه ترین آثار ادبی عالقه داریم. اما این روزها كه 
محدودیت های كرونایی، رفت وآمدهای ما را كمتر كرده، خیلی از ما به جای 
رفتن به كتابفروشی، سراغ خرید آنالین كتاب می رویم. برای اینكه با تازه ترین 
مجموعه شعرهای منتشر شده آشنا شوید و انتخاب برایتان راحت تر باشد، 

بعضی از این مجموعه ها را برایتان فهرست و معرفی كرده ایم.

تازه ترین مجموعه شعرهای منتشر شده را مرور كرده ایم

گشتی در بازار كتاب شعر

نیلوفر  ذوالفقاری



 ژاپن در كنار نظم و تربیت و پیشرفته بودن
 البته موارد جالب دیگری هم دارد

عجایب سرزمين 
آفتاب تابان

سفارت خانه 8

ژاپن ســرزمین عجیبی است. كشوری 
كوچك كه یك پای دردســرهای جنگ 
جهانی دوم بود، چین را اشــغال كرده بود، تــا منچوری پیش 
آمده بود و حتی سربه ســر روس ها می گذاشــت و سرانجام با 
بمب های اتمــی آمریكا از پای درآمد. حاال این كشــور، نماد و 
الگوی نظم،توسعه و آرامش اســت؛ جایی كه همه كشورهای 
دنیا می خواهند شبیه آن بشوند، طوری كه حتی زمانی در ایران 
می گفتند می خواهیم ژاپن اسالمی بشویم. سرزمین آفتاب تابان 
اما جدا از نظم، تربیت، اقتصاد، توســعه، كیفیت محصوالت و... 
نكته های جالب دیگری هم دارد؛ نكته هایی كه شاید بخشی از آنها 
با برند این سرزمین جفت و جور نباشد. با هم، نیم نگاهی به بعضی 

از این نكته ها و دانستنی های عجیب درباره ژاپن می اندازیم.

فیلم گردی

انیمیشــن »مــوالن« را یادتان 
هســت؟ همــان انیمیشــنی كه 
داســتان زندگی »موالن« یكی از 
اســطوره های كهن كشور چین را 
روایت می كرد. دختــر باهوش و 
جنگجویی كه بــرای حفظ جان 
پدرش و محافظت از كشــور چین 
خودش را شبیه مردها می كند تا 
بتواند به ارتش بپیوندد. حاال بیش 
از 20ســال بعد از این انیمیشن، 
»نیكــی كارو« فیلمنامه نویس و 
كارگــردان نیوزلندی فیلم موالن 
را ســاخته اســت. ایــن فیلم كه 
محصول هالیوود اســت و در سال 
2020ساخته شــده، با پایبندی 
كامل نسبت به موالن والت دیزنی، 
صحنه های اكشن و در مجموع فیلم 
خوبی را به مخاطــب عرضه كرده 
است؛ فیلمی كه در آن بازیگرانی از 
آسیای شرقی از جمله »لیو ییفئی« 
در نقــش مــوالن، »دانــی بن«، 
»یوســون آن«، »جیسون اسكات 
لی«، »كونگ لی«، »ران یوان« و 
»جت لی« معــروف نقش آفرینی 

كرده اند.

دختر اسطوره ای چین

»هانا آتش نشانی است كه به طور 
اتفاقی با پسربچه ای 12ساله به اسم 
»كانر« آشنا می شود. كانر در حال 
فرار از دست دو آدمكش حرفه ای 
است و هانا سعی دارد به هر قیمتی 
كه شــده او را نجات بدهد«. این 
خالصه فیلم »كســانی كــه آرزو 
دارند من بمیرم« اســت؛ فیلمی 
كه محصول كشــورهای آمریكا و 
كاناداست و داغ داغ همین امسال 
یعنی ســال2021 منتشــر شده 
است. »تیلور شریدان« كارگردان و 
»مایكل كوریتا« و »چارلز لیویت« 
تیم نویســندگان این فیلم درام، 
اكشن و مهیج هستند. در این فیلم 
كه بر اســاس رمانی به همین نام 
ساخته شــده، »آنجلینا جولی« 
همان آتش نشــانی است كه سعی 
دارد از پســر بچه قصــه در برابر 
آدمكش های حرفــه ای محافظت 
كند. نیكالس هولــت، تایلر پری، 
جان برنثال و آیــدان گیلن دیگر 

بازیگران این فیلم هستند.

آرزو دارند من بمیرم

داســتان فیلــم »موریتانی« یك 
داستان واقعی است؛ داستان فردی 
به نــام »محمد ولــد الصالحی« 
شــهروند كشــور موریتانــی كه 
دولت آمریــكا او را بعــد از حادثه 
11ســپتامبر، بدون هیچ اتهام و 
برگزاری دادگاهی، به بازداشتگاه 
گوانتانامو می فرستد. موریتانیایی 
داستان، 10سال درحالی كه بیگناه 
است در گوانتانامو زندانی می شود 
و هنگامی كه همه امیــدش را از 
دســت داده، 2وكیــل مدافع به 
كمكش می آینــد. درنهایت دفاع 
این وكال از محمــد ولد الصالحی 
و برمال شــدن مداركــی در این 
بین، منجر به افشــای یك توطئه 
شوكه كننده می شــود. این فیلم 
هم محصول ســال2021 است و 
در آن »طاهر رحیم« هنرپیشــه 
فرانســوی- الجزایری نقش اصلی 
را بازی می كند. »جودی فاستر« 
برای بــازی در این فیلــم، جایزه 
گلدون گلوب بهترین بازیگر نقش 

مكمل زن را دریافت كرد.

زندانی گوانتانامو

پنجشنبه

شماره 120
6  خرداد 1400 

عیسی محمدی

ژاپن امروزه كشــوری آرام و دوست داشــتنی 
دانسته می شود، این درحالی كه است كه تا 80، 
70 سال پیش چنین نبود. ضمن اینكه در تاریخ 
ژاپنی ها نیز، خشونت و همچنین دست اندازی به 
كشورهای دیگر فراوان وجود داشته است. وجود 
فرهنگ ســامورایی ها در ژاپن، نشان می دهد 
كه چــه رویه های خشــونت باری در میان این 
مردم و تاریخ شــان وجود داشته است. در میان 
ســامورایی ها، خودكشــی به دلیل شكست یا 
درخواست ارباب و...، امری رایج و یك ارزش بوده. 
حتی در این فرهنــگ، از فرزندان نوجوان خود 
می خواستند تا گردن خالفكاران را بزنند. دلیلش 
هم این بود كه بتوانند از همان ابتدا فرزندا نشان 

را اهل جنگ و خشونت و شجاعت تربیت كنند.

از دیگر نكته های جالب فرهنگ ژاپنی، كاروشــی اســت. همه ما 
شــنیده ایم كه این جماعت زیاد كار می كننــد. البته كار كردن و 
ارجحیت دادن كار بر زندگی شخصی و سالمتی، در این كشور نوعی 
ارزش دانسته می شود و نوعی فداكاری برای توسعه كشور به شمار 
می رود. اما این امر منجر به مرگ بر اثر كار زیاد در این كشور شده 
كه البته مرگی طبیعی و قابل درك دانســته می شود. زمانی گفته 
می شد كه یك چهارم شركت های این كشور به كارمندانی نیاز دارند 
كه بتوانند 80ساعت در  ماه اضافه كاری كنند. دقت كنید كه كار آنها 
هم مثل كار ما نیست؛ كار به معنای واقعی و با تمركز كامل. یعنی 

اینطور نیست كه اضافه كاری را زیر كولر بنشینند و چرت بزنند!

در ژاپن هزینه زندگی خیلی باالســت. 
جمعیت زیــاد و جای كم هــم، باعث 
شده اســت تا زمین و خانه و آپارتمان 
در این كشور ارزش باالیی داشته باشد. 
به همین دلیل غالب مردم در خانه های 
كوچك و واحدهای كپســوی داخلی 
هتل ها زندگــی می كنند. بخشــی از 
كم درآمدهای ژاپنی نیز سال هاســت 
كه در كافه های سایبری مانده اند و در 
آنجا زندگی می كننــد. در این كافه ها، 
اتاقك هــای كوچكی وجــود دارد كه 
حتی فضای كافی برای دراز كشــیدن 
در اختیــار افراد قرار نمی دهــد، اما به 
هر حال می شــود در آنها زندگی كرد. 
همچنین حمام و نوشیدنی و... هم در این 
كافه های سایبری در اختیار افراد قرار 
داده می شود. گزارش های هر از چند گاه 
خانه های كوچك و شلوغ ژاپنی ها هم 

كه همه را دچار بهت و حیرت می كند.

از دیگر نكات جالب مرتبط با ژاپن، وجود سازمانی مخفی در این كشور 
معروف به ارتش سرخ ژاپن بوده است. این سازمان، در سال 1969میالدی 
و با حضور برخی از دانشجویان فعال سیاسی شكل گرفت. جالب اینكه 
یكی از رویكردهای آن نیز حمایت از فلسطین بوده. به همین دلیل هم بود 
كه در سال 1972میالدی، با همكاری جبهه خلق برای آزادی فلسطین، 
در فرودگاه لد در تل آویو، حمله ای ترتیب دادند كه منجر به كشته شدن 
25تن شد. اعالم شد كه این حمله در پاسخ به جنایت دیریاسین بوده 
است. یكی از شــخصیت های معروف این گروه هم در این حمله، كوزو 
اكاماتو بود. او به حبس ابد محكوم شد، بعدها در جریان تبادل اسرا بین 

فلسطینی ها و اسرائیلی ها آزاد شد  و به لبنان رفت.

از دیگر نكات بامزه ژاپنی ها، مبادی آداب بودن آنهاست؛ چیزی كه بیشتر 
فعاالن تجاری و صنعتی كشورهای دیگر هم كه با آنها سر و كار دارند، به 
آن اشاره می كنند. این مبادی آداب بودن، حالتی خجالتی بودن و زیادی 
درگیر رودربایستی شدن هم به آنها داده است. به همین دلیل است كه 
خواستگاری های آنها به شیوه ای سنتی و غیرمستقیم صورت می گیرد. 
مثال مرد به طور غیرمستقیم، از دختر مورد عالقه اش می پرسد كه آیا همه 
روزه می تواند برایش سوپ درست كند؟ یا لباس هایش را شسته و اتو كند 
و...؟ بدین ترتیب و با زبان بی زبانی، به طرف مقابل ثابت می كند كه من 

عالقه مند به شما هستم و قصد ازدواج دارم.

از دیگر شگفتی های كشور ژاپن، یاكوزاهای آن 
هستند. البد شما هم وقتی نام مافیا را می شنوید، 
به فكر سیســیل و ایتالیا و فیلم های پدرخوانده 
و... می افتید. اما یكی از قوی ترین مافیاهای دنیا، 
در همین كشور آرام ژاپن وجود دارد. یاكوزاها، 
گروه های خشن و تبهكاری هستند كه می گویند 
در بیشتر كسب وكارهای پرســود دست دارند. 
آنها در حوزه مواد مخدر، فحشــا، تجارت اسلحه 
و... دســت دارند. البتــه در فعالیت های قانونی 
هم دســت دارند. در ژاپن 21سازمان یاكوزا 
با زیرشاخه های مختلف حضور دارند. این 
سازمان ها سلســله مراتب و ارزش های 
خاص خودشــان را هــم دارند و 
به شدت در زمینه رعایت 
آنها سختگیر هستند و 

كوتاه نمی آیند.

خشونت های تاریخی

البد شما هم این خبر را شــنیده اید كه در ژاپن، وزارت 
تنهایی راه انداخته اند. البته چیز عجیبی هم نیســت؛ 
سالمندان این كشــور به شدت زیاد هســتند. از سوی 
دیگر مدرن بودن یا شدن ژاپن، باعث شده تا ارتباطات 
خانوادگی و بین فردی در این كشور به شدت افت كند. 
اما نكته جالب دیگر درباره ژاپن، شكل گیری بنگاه ها و 
شركت هایی است كه به شما افرادی را اجاره می دهند تا 
در قالب یك دوست، بتوانید با آنها درددل كنید و حتی 
با آنها به خواســتگاری هم بروید. همه هم وجود چنین 
بنگاه ها و افــرادی را پذیرفته اند و چیــز عجیبی به نظر 
نمی رسد. یعنی خانواده ای ممكن است خواستگاری را 
بپذیرد كه می داند یك فرد را از چنین بنگاه هایی اجاره 

كرده  تا با هم به خواستگاری بیایند.

كشوری برای تنهایان

بی خانمان هامرگ های كاری

مورد عجیب كوزو اكاماتو

خواستگاری غیرمستقیم

مافیای ژاپنی

حكایت انگشت های بریده
می گویند كه تا ســال 2018، تعداد افراد عضو 
گروه های یاكوزا در سراســر جهــان نزدیك 
به 102هــزار نفر بــوده اســت. بزرگ ترین و 
معروف تریــن آنها هــم یاماگوچی-گومی نام 
دارد كه در سال 1915شــكل گرفته و تا دو، 
سه ســال پیش 55هزار عضو داشــت كه در 
850دسته تقسیم بندی شده اند؛ یعنی نیمی 
از كل یاكوزاهای دنیا. اعضای یاكوزا دو نشــانه 
دارند؛ انگشت های بریده شده و خالكوبی. روایت 
انگشت های بریده شده هم به نوعی عذرخواهی 
و اظهار شرمندگی اعضا بازمی گردد؛ كه چون 
نتوانسته اند از عهده مأموریت یا تعهد خودشان 
برآیند، به ایــن منظور اقدام بــه عذرخواهی 
خونین كرده اند. این سنت، به نوعی از سنت های 

دوره های سامورایی ها به یادگار مانده است.

كانال های تمیز
ژاپــن ســرزمینی جزیره ای 
اســت با زلزله هــا، باران ها و 
ســیالب های همیشــگی. 
به همین دلیــل كانال های 
سیالبی در آن ایجاد شده. آب 
موجود در این كانال ها بسیار 
تمیز است، چون مردم در آنها 
آشغال و فاضالب نمی ریزند. 
به واسطه تمیزی این كانال ها، 
ماهی های فراوانی در آنها یافت 
می شود. آب این كانال ها حتی 
از آب لوله كشی هم تمیزتر و 
گواراتر است. ما كه ندیده ایم، 
ولی می گویند اگر ظرف های 
كثیف تان را كنار این كانال ها 
بگذارید، چند ساعته توسط 
ماهی ها تمیز می شود و همه 
بازمانده های غــذا را خواهند 
خورد. از آب جاری شــده در 
این كانال ها به جای یخ و برای 
پخت وپز هم استفاده می كنند. 
نام این سیســتم را هم كاباتا 
گذاشته اند كه جزو جاذبه های 
گردشگری ژاپن هم محسوب 

می شود.

هر جای دنیا كه چشم بگردانید، رسم و رسوم عجیب و غریبی مشاهده می كنید؛ رسومی كه در نگاه اول از وجودشان تعجب می كنید 
ولی با كمال شگفتی بیشــتر، می بینید كه باالخره وجود دارند و بقیه هم به آنها اعتماد و اعتقاد دارند. در بهترین حالت با خودشان 
می گویند كه حاال ضرری كه ندارد، دور هم جمع می شــویم و كارهای عجیب غریبی می كنیم و تمام. جدا از اینكه این رسم و رسوم 
عقالنی هستند یا نیستند، بخشی از مردم شناسی امروز دنیا هم محسوب می شوند و چه بسا كه بهانه خوبی هم برای جذب گردشگران 

از دیگر نقاط دنیا باشند. با هم چند مورد از این سنت ها و رسوم شگفت انگیز را كه به سختی می شود باور كرد، مرور می كنیم.

مبارزه توماتینا 
شاید اسم اصلی اش را نشناسید، ولی اسم دیگرش همان جشن پرتاب گوجه است. شما هم البد 
عكس های مهیج آن را دیده اید كه یك شهر، كال قرمز شده و همه در حال پرتاب گوجه فرنگی 
به هم هستند. بزرگ ترین مبارزه گوجه فرنگی دنیا توماتینا در والنسیا نام دارد. این جشن در 

آخرین روز چهارشنبه  ماه اوت برگزار می شود. البته این جشن صرفا برای سرگرمی است و قصه 
خاصی ندارد. می گویند زمانی كه جوانان در این شهر می خواستند برای حضور در یك رژه در 

مركز شهر با هم درگیر شوند، از گوجه فرنگی برای سالح استفاده می كردند و همین سنت هم 
باقی ماند.

دستكش مورچه فشنگی
یكی از عجیب ترین مراسم در قبیله ای در آمازون اتفاق می افتد. با این مراسم، ثابت می كنند 
نوجوانان مرد شده اند و شایسته توجه و مسئولیت سپاری بیشتری هستند. اما مراسم به چه 

ترتیب است؟ نوجوانانی كه به سن بلوغ رسیده اند باید با طبیب و دیگر نوجوانان به جنگل بروند 
تا مورچه های فشنگی را جمع كنند. قسمت دردناك این مراسم نیش این مورچه هاست كه 

گفته می شود با درد اصابت گلوله به گوشت برابری كرده و از دردناك ترین دردهای دنیاست. آنها 
مورچه ها را جمع كرده و طبیب به مورچه ها گیاهی می خوراند كه به خواب بروند. سپس مورچه ها 

داخل دستكشی بافته شده قرار داده می شوند كه باید نوجوانان این دستكش ها را به دست كنند. 
بیداری مورچه ها همانا و عصبانیت همانا و نیش زدن همانا.

عید تایپوسام هندوها
هند كه خودش به تنهایی سرزمین هفتاد و دو ملت است. اما در همین هند و كشورهای اطرافش، 
عید مذهبی تایپوسام وجود دارد. معتقدان به این عید، برای اینكه تعهد خودشان را به خدای 
خودشان نشان بدهند، بخش های مختلف بدن شان را سوراخ می كنند. این سنت ها در جوامعی 
وجود دارد كه تامیل ها در آن زیادند؛ مثل هند، سریالنكا، مالزی و... در این مراسم، نیزه به بدن فرو 
می كنند یا جاهایی مثل زبان و... را سوراخ می كنند. حتی در اجرای مراسم پیشرفت هم كرده اند و 
ارابه هایی سنگین به كمرشان می بندند و آن را می كشند؛ درحالی كه از بدن شان خون می ریزد. هر 
از چند گزارش تصویری از این مراسم، به شدت خبرساز شده و همه را در بهت و حیرت فرو می برد.

كشتن نهنگ ها
یكی دیگر از عجیب ترین و ترسناك ترین رسوم دنیا را باید در دانمارك جست وجو كرد؛ كه هر از 
چندی عكس های آن حسابی خبرساز می شود. این مراسم نوعی تفریح است كه ساالنه در جزایر 

فارو انجام می شود و طی آن نهنگ های مهاجر به این منطقه را می كشند. خون این نهنگ ها 
عمال سواحل را قرمزرنگ می كند. می گویند كه در 3دهه گذشته چند میلیون نهنگ به دلیل این 

سنت و تفریح وحشیانه كشته شده اند. این نهنگ ها از نوع پهلو سفید آتالنتیكی هستند. زمانی 
می گفتند این مراسم برای اظهار شجاعت نوجوانان دانماركی بوده است. هر چه كه هست، واقعا 

رسم وحشیانه ای است كه صدای دوستداران حیوانات را هم حسابی درآورده است.

رسم كرامپوسالوف
این رسم در منطقه آلب، اتریش، آلمان و سوئیس برپا می شود. در واقع كرامپوس ها موجوداتی 
مثال شیطانی هستند كه زنگوله به دست، در خیابان های این مناطق چرخیده و سعی می كنند 
با چهره و صداهای ترسناكی كه دارند، بچه ها و حتی بزرگ ترها را بترسانند. این سنت خاص 
در 2هفته اول دسامبر برگزار می شود. چیزی شبیه همان بختك های خودمان. ماسك های 
قرمز رنگی چوبی، پوست گوسفند مشكی رنگ و شاخ، چیزهایی هستند كه با كمك آنها این 
شیطانك ها درست می شوند تا دیگران را بترسانند. این سنت حالت رقابت هم به خودش گرفته 
و همه سعی می كنند عنوان بهترین شیطانك را به خودشان اختصاص بدهند.

پرش از روی كودكان
در اسپانیا، فستیوالی وجود دارد به نام پرش از روی كودكان. البته اگر عكس های این مراسم را 
ببینید، اولش كمی سكته می كنید. این مراسم در بخشی از شمال اسپانیا جریان دارد. مراسم 
بدین ترتیب است كه در آن، والدین و نزدیكانشان دور هم جمع شده و بچه ها و نوزادها را كنار 

هم می گذارند. حاال باید از روی این بچه ها بپرند! این مراسم به نام ال كوالچو شناخته می شود. 
اعتقاد دارند كه با این كار می توانند شیاطین را از بچه ها دور كنند. پدران لباس های عجیب و 

ترسناك و شیطانی به تن كرده و البه الی بچه ها می دوند و از روی آنها می پرند.

سوزاندن ساحره ها
پایان زمستان و آغاز رویش زمین و بهار، برای خیلی از فرهنگ های دنیا معنادار است. در 
جمهوری چك هم چنین است. آنها با یك رسم و سنت خاص، سعی می كنند این رویش زمین 
و تولد دوباره طبیعت را پاس بدارند. بدین ترتیب كه جشن سوزاندن یك ساحره را برگزار 
می كنند. در شب آخر آوریل، چك ها دور هم جمع شده و آتشی برمی افروزند. سپس سنت 
ساالنه پالنی كارودجنیك آغاز می شود. آنها برای اینكه خودشان و كشورشان را از شر ساحره ها 
راحت كنند، دسته جاروهایی را كه مثال ساحره ها روی آنها می نشینند برداشته و یك مترسك 
شبیه ساحره را می سوزانند.

مراسم خاكسپاری در یانومامی
یكی از خاص ترین مراسم دنیا را باید در قبیله یانومامی در ونزوئال و برزیل جست وجو كرد. این 

مراسم مربوط به مراسم تدفین و خا كسپاری است. اما قصه چیست؟ مردم دوست دارند كه 
روح اموات شان در آرامش باشد. به این منظور وقتی كه یكی از اعضای قبیله می میرد، بدنش را 
می سوزانند. از این بدن استخوان ها و خاكستری به جا می ماند. البته تا اینجایش با مراسمی كه 
در هند و چین، ژاپن و... برگزار می شود شاید برابر باشد. اما نكته تلخ قضیه اینجاست كه با این 
استخوان و خاكستر سوپ درست می كنند. مردم قبیله از این سوپ می نوشند؛ چرا كه اعتقاد 

دارند كه عشق باقیمانده از متوفی، در درو نشان باقی بماند.

رسم بایانیهان در فیلیپین
تا حاال به این فكر كرده اید كه آدم ها هم شاید بتوانند شبیه حلزون ها و الك پشت ها باشند؟ 
یعنی خانه شان را با خودشان بردارند و به یك جا دیگر ببرند. اما در فیلیپین چنین اتفاقی 
می افتد. با توجه به بارندگی ها و سیالب های همیشگی و البته احتمال وقوع زلزله، گاهی 
نیاز هست كه مردم جابه جا شوند. اما فیلیپینی ها گاهی خانه شان را هم با خودشان می برند. 
بدین ترتیب كه كل مردم روستا جمع شده و در یك مراسم و سنت عجیب، كل خانه را یك جا 
باال آورده و روی دوش شان گذاشته و به جای دیگری می برند. سپس در یك جای مناسب خانه 
را زمین می گذارند. طبیعی است كه خانه ها چوبی و سبك و قابل حمل است.

از تفریح تا دیوانگی و چیزهای دیگر
نگاهی به عجیب ترین سنت ها و رسوم در چهارگوشه دنیا



پخش فیلم های درخشنده 
در مدارس كشورهای دیگر

تعدادی از فیلم های این كارگــردان دغدغه مند در 
كشورهای مختلف ترجمه، پخش شده و مورد استقبال 
قرار گرفته اســت. خودش در این بــاره به خاطره ای 
اشاره كرده و می گوید: »برای حضور در یك جشنواره 
سینمایی به استرالیا دعوت شدم. در مراسم نمایش 
فیلم هیس دخترها فریــاد نمی زنند كه در یكی 
از دانشــگاه های آنجا برگزار شده بود، یكی از 
مســئوالن آموزش و پرورش این كشور از 
من اجازه خواست كه فیلم را در مدارس 
برای والدین پخش كنیم. آنجا بود كه 
با خودم گفتم واقعا ما در مدارس 
خودمان چه كرده ایم؟ این فیلم 
حتی از تلویزیون كشور خودمان 
هم پخش نمی شود چه برسد به 
مدارس! درحالی كه درد پنهان و 

عمیق جامعه است.«

پوران درخشنده، نویسنده و كارگردانی كه همیشه دغدغه های 
اجتماعی داشته از بی مهری  رسانه ملی می گوید

فیلم هایم در 
تلویزیون ممنوعه  اند

موزیك گردی9تماشا خانه

یكــی از ماندگارتریــن آلبوم های 
موســیقی ما، آلبــوم »نیلوفرانه« 
علیرضا افتخاری اســت كه سال 
1374منتشر شــد. اگر تا به امروز 
این آلبوم را گوش نكرده اید، شاید 
اطالعات ایــن بخــش انگیزه ای 
برای گوش ســپردن به این آلبوم 
باشد. »نیلوفرانه« بعد از انتشار به 
قدری با استقبال مردم روبه رو شد 
كه به فروش 3میلیون نســخه ای 
دســت یافت؛ ركــوردی جاودانه 
در تاریخ موســیقی ایران كه حتی 
محبوب تریــن خواننده های پاپ 
دهه های 80 و 90  هم نتوانستند 
به ایــن آمار خیره كننــده نزدیك 
شوند! پرفروش ترین آلبوم موسیقی 
ایــران حاصل همــكاری مرحوم 
»قیصر امین پور« و دكتر »عباس 
خوشدل« آهنگساز و رهبر اركستر 
با علیرضا افتخاری اســت. در این 
آلبوم مرحوم »جالل ذوالفنون« هم 
تكنواز سه تار بود. این تیم رؤیایی 
قطعات بی نظیری خلق كردند كه 
در هوای تو، كوی بی نشان و بهشت 

یاد از جمله آنهاست.

فروش 3میلیون نسخه!

بی شــك ســال 99ســال خوبی 
برای موســیقی كشــورمان نبود. 
تعطیلی سالن های كنسرت باعث 
شد تا بسیاری از فعاالن موسیقی 
انگیزه ای برای كار كردن نداشــته 
باشــند. اما در این میــان برخی 
خواننده ها و گروه های موســیقی 
از این فرصــت اســتفاده كرده و 
آلبوم هــای باكیفیتــی روانه بازار 
موسیقی كردند. یكی از این گروه ها، 
بــرادران »عدل پرور« هســتند؛ 
برادران اهل موســیقی كه ما آنها 
را بیشتر با نام »مسیح« و »آرش« 
می شناســیم. این گروه موسیقی 
دو نفره سال گذشته دومین آلبوم 
رسمی شــان را با نام »هر روز، هر 
شب« منتشــر كردند كه از آن با 
عنوان پرفروش ترین آلبوم ســال 
99یاد می شــود. تموم این شهر، 
مجسمه، زنگ صدات، یا بیا یا میام، 
هر روز هر شب، حال عجیب، شاه 
بیت، چتر و اصال، قطعات این آلبوم 

پرفروش هستند.

هر روز، هر شب

بازار وكیل، آلبوم شد

»دوئت لیرا« نام یك گروه موسیقی 
2نفره اســت كــه آن را یك زوج 
اهل موسیقی ســاخته اند؛ »آرش 
هژیرآزاد« نوازنــده پیانو و »یگانه 
حسینی نیا« نوازنده ویولن. این زوج 
هنرمند كه تاكنون 2آلبوم موسیقی 
اینســترومنتال )بدون كالم( روانه 
بازار موســیقی كــرده بودند، در 
تازه ترین اثرشان همراه با »عرفان 
عاصمی نژاد« آلبــوم »بازار وكیل« 
را منتشر كردند؛ آلبومی با 12قطعه 
كه هژیرآزاد، آهنگساز آن درباره اش 
می گوید: »تجربه ساخت موسیقی 
براســاس گنجینه باارزش آواهای 
محلی موسیقی ایران زمین، برای 
»لیرا« رؤیایی بود كه همواره از بدو 
فعالیت مان در ســر می پروراندیم. 
حدود دو ســال پیش در ســفری 
فرهنگی به شیراز و در بازار وكیل، 
پــژواك صــدای آواز خواننده ای 
خیابانــی زیــر طاق ضربی هــای 
بلندقامت نقش بســته در تار و پود 
تاریخ پردغدغه ایران، مقدمه ای شد 

برای تحقق این رویا«.

پنجشنبه
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فیلم های من از تلویزیون برای همه اقشار جامعه حتی كسانی 
كه امكان رفتن به سینما نداشــتند، پخش شود، به من گفتند 
تلویزیون دانشــگاه عمومی اســت و نمی توانیم این فیلم های 
هنجارشكن شما را پخش كنیم. واقعا چرا مردم نباید از تلویزیون 
فیلم هایی چون شمعی در باد، رؤیای خیس، زیر سقف دودی، 
هیس دختر ها فریاد نمی زنند و... را تماشــا كنند؟ مگر هدف 
این فیلم ها چیزی جز آموزش اســت؟ اصــل و محوریت همه 
این فیلم ها استحكام خانواده است نه اضمحالل یا عدم آگاهی 
خانواده. تلویزیون سرش را مثل كبك در برف كرده و نمی خواهد 
بداند كه چه اتفاقی در جامعه در حال رخ دادن است. پنهان كاری 
و سكوت ریشه بسیاری از مشكالت است. چرا باید درون خانواده 
همیشه پنهان كاری باشد؟ چرا باید بترسیم كه حرف ها را به پدر 
یا مادر بزنیم؟ واقعیت این است كه خانواده جایگاه بسیار مهم 
و ارزنده  ای دارد، ما باید برای خانواده ارزش قائل بشویم. ما باید 
به خانواده فرصت بدهیم، بــرای آموزش خانواده زمان و هزینه 
صرف كنیم چرا كه پیشــگیری بهتر از درمان است. البته برای 
درمان دیگر مسكن جواب نمی دهد. جامعه پر است از درد پنهان 
و دمل چركی كه دیگر نمی توان با یك مسكن آن را مداوا كرد 
و باید آن را جراحی كرد. این جراحی هم درد دارد و نمی توانیم 
به راحتی از آن بگذریم. وقتی اینها را می بینیم تبدیل به دغدغه 
ما می شود. پیگیرش می شویم و می بینیم كه چقدر این موضوع 
وسیع بوده است. می بینیم یكســری مسائل پنهانی در جامعه 
وجود دارد كه به راحتی نمی شود در مورد آنها صحبت كرد. مثال 
فیلم هیس دخترها فریاد نمی زنند، درد بزرگی بود كه زیر پوست 
شهر جریان داشت. آدم هایی كه دیده نمی شدند و ما بی تفاوت از 
آن عبور می كردیم. كسانی كه جسم شان زنده اما روحشان مرده 
بود. یا مثال فیلم زیر سقف دودی كه موضوع مهم دیده نشدن 
آدم ها از دید دیگران حتی عزیزانشان را كه زیر یك سقف زندگی 

می كنند، نشان می دهد. خیلی از افراد جامعه ما زیر یك سقف 
زندگی می كنند اما از درون هم خبر ندارند و فرصتی 

برای هم اختصاص نمی دهند. زیر ســقف دودی 
گریزی به طالق عاطفی كه این روزها بســیار 

می شود، دارد.
    اجاره بدهید كمی از این 

فضا فاصلــه بگیریم و از 
احواالت ایــن روزهای 

خودتان بپرســیم. با 
كرونا چطــور كنار 

آمده اید؟
كرونا خیلی چیزها به ما یاد داد؛ 
اول از همه یاد داد تا خودمان را 

دوست داشته باشیم. برای مثال 
برای دوست داشتن خودمان اول 
نظافت را رعایت كنیم، هر چیزی 
را نخوریــم، مراقب ســالمتی مان 

باشیم، ورزش كنیم. در وهله دوم كرونا 
به ما این فرصت را داد تا همدیگر را دوست 

داشته باشیم. كرونا بستر خوبی برای 
رسیدن ما به عشق بود. در جامعه ما 
عشــق دیگر معنایی ندارد. ما دیگر 
نمی بینیم كه آدم هــا به یكدیگر 
یك نگاه ارزشی و ارزشمند داشته 
باشــند؛ خانمی احساس كند كه 

بی تردید، سالمت جسم و روان، زیربنایی ترین عامل پیشرفت و تكامل یك جامعه 
است كه آرامش، موفقیت و حس خوشبختی را برای اعضای خانواده به ارمغان خواهد 
آورد. برای داشتن جامعه ای سالم، نیاز به آسیب شناسی مشكالت اجتماعی و روانی 
نهفته در پوستین جامعه داریم. در این میان صنعت سینما و فیلمسازی  می تواند 
بستری مناسب برای بیان مشكالت اجتماعی و روانی جامعه باشد. تأثیر هنر و به ویژه 
هنر هفتم و سینما در زمینه آسیب شناسی این مشكالت در جامعه انكارناپذیر است. 
تجربه فیلم های موفق با موضوعات اجتماعی و روانشناختی و تأثیرگذاری آنها، موید این موضوع است. پوران 
درخشنده یكی از پیشتازان فیلمسازی با موضوع دغدغه های اجتماعی است كه از زخم های فروخورده و 
دردهای سركوب شده آدم ها می گوید؛ فیلم هایی كه بی ارتباط با این روزهای ملتهب اجتماعی ما نیست. به 

این بهانه سراغش رفتیم و گفت وگوی كوتاهی با او كردیم كه در ادامه بخش هایی از آن را می خوانید.

الناز عباسیان

    شما همیشــه در فیلم هایتان به دغدغه های 
روحی و روانی خانواده و مشــكالت زیرپوستی 
این نهاد مهم پرداخته اید. این روزها كه جامعه 
ما ملتهب خبرهایی از قتل هــای خانوادگی و 
مشكالت روحی و روانی است به نظرتان چقدر 
جای فیلم های روانشناختی خانواده در صنعت 

سینمای ما خالی است؟
بله، شروع كار من با خانواده بود؛ از فیلم »رابطه«، »پرنده كوچك 
خوشــبختی«، »عبور از غبار«، »زمان از دست رفته« گرفته تا 
»عشق بدون مرز«، »شمعی در باد«، »رؤیای خیس«، »بچه های 
ابدی« ، »خواب های دنبالــه دار« و حتی »هیس دخترها فریاد 
نمی زنند« و »زیر سقف دودی« از معضالت و مسائل اجتماعی 
و نقش خانواده حرف می زنند. اجازه بدهیــد در همین ابتدا از 
خانواده و بحث فرزندآوری صحبت كنم. اساسا باید دید هدف 
از فرزندپروری چیســت؟ آیا شــما فقط به خاطر خودتان كه 
می خواهید فرزندی داشته باشید كودكی را به این دنیا دعوت 
می كنید؟ آیا مهم نیســت كه این بچه چگونه باید رشد كند؟ 
چقدر باید به شــما اعتماد كند؟ چقدر باید به او اعتماد به نفس 
بدهید؟ چقدر باید مهارت های زندگــی را به او آموزش دهید؟ 
آیا اساسا والدین اجازه اعمال خشونت و رفتارهای این چنینی با 
فرزندان خود دارند؟ همه اعضای خانواده های قربانی خشونت، 
باید مورد بررسی و آسیب شناسی قرار بگیرند. باید برای آموزش 
افراد به عنوان عضوی از خانواده هزینه كرد كه متأسفانه در كشور 

ما اینگونه هزینه ها صورت نمی گیرد.
    منظور شــما از آموزش خانواده ها بیشتر چه 

اقداماتی است؟
یك كودك، همچون نهالی اســت كه باید به او توجه شود تا به 
كمال برسد. در صورت بی توجهی این نهال، كج شده و به انحراف 
كشیده می شود. از طرفی چیزی به اسم »مشاوره و راهنمایی« 
در زندگی ما معنا و مفهوم ندارد، چرا اغلب ما نمی خواهیم با یك 
نفر راجع به مشكالتمان حرف زده و خودمان را به اصطالح خالی 
كنیم؟ به كسی بگوییم كه پای درد دلمان بنشیند و اگر می تواند 
كمك مان كند تا به یك آرامش برسیم. به عنوان یك راهنما یا 
مشاور راه جلوی ما بگذارید. حاال این فرد می تواند یك مشاور، 
روانشناس، خواهر، برادر، دایی، عمه یا دوست خوب و دلسوز ما 

باشد كه دردهایمان را به او بگوییم.
    در كنار نقش مشاور و دوست دلسوز در حل 
مشكالت روحی و روانی افراد، به نظر شما سینما 

چه كمكی در این زمینه می تواند داشته باشد؟
صد البته كه هنر وظیفه  اش بیان تمــام دردها، آالم و رنج های 
بشری است. وظیفه هنر فقط ســرگرمی و یا خنداندن نیست. 
برای نمونه وقتی فیلم »جوكر« پخش شــد، خیلی ها نسبت به 
این فیلم موضع گرفتند، درحالی كه این فیلم متاثر از جامعه بود. 
حاال اگر من بخواهم در آینده فیلمی درباره قتل های خانوادگی 
بسازم، همه نسبت به من موضع گرفته و سنگ جلوی پای من 
می گذارند. درحالی كه باید با نگاه روانكاوانه و آسیب شناســانه 
به این مشــكل پرداخته و راهكار پیشنهاد شود تا شاهد چنین 
اتفاقاتی در جامعه نباشــیم. اصال كدام یك از فیلم هایی كه من 
ساخته ام در دانشگاه های عمومی و مدارس پخش شده است؟ 
دانشگاه عمومی منظورم همان تلویزیون است. وقتی قرار شد 

نتوانستم كار را پیش ببرم و فیلم را در پیش تولید متوقف كردم. 
من خیلی دوست دارم این فیلم را بسازم اما برای فیلم هایی شبیه 
این چه كســی یا چه ارگانی حمایت و سرمایه گذاری می كند؟ 
جالب اینجاســت برای فیلم های دیگر راحت ســرمایه گذاری 
می كنند. میلیاردها تومان فقط بــرای تبلیغات برخی فیلم ها 
هزینه می شــود ولــی از ســاخت فیلم هایی بــا دغدغه های 
اجتماعی حمایت مالی مشــروعی صورت نمی گیرد. امیدوارم 
با حمایت های ارگان های مربوطه فیلمی بسازم كه دردمندانه 
بتواند همه  چیز را با نگاه مصلحانه، آموزشی و اخالقی جلو ببرد.

     از كار و ایده جدیدتان برایمان بگویید.
مشــتاقم موضوعات مختلف در مورد خانواده را شــروع كنم. 
دوست دارم سریالی برای نمایش خانگی در مورد خانواده بسازم 
كه عشق حرف اول را زده و خانواده محور اصلی باشد. حس و 
حال خوبی كه در خانواده است بیان كنم. اگر شرایط پیش بیاید 
یا پیشنهادی از ارگان یا پلتفرم باشد، قبول می كنم و می سازم. 
چون برای جامعه احســاس نیاز می كنم، جامعه االن حالش 
خراب است، هر كسی گفت خوب اســت، باور نكنید. جامعه 
احتیاج به یك خون تازه در رگش دارد؛ یك خون اعتماد سازی ، 
اعتماد كردن و امیدواری. هیچ چیزی مهم تر از این نیست كه در 
جامعه عشق را جاری كنیم و بگذاریم همه همدیگر را دوست 
داشته باشند و تنفر را فراموش بكنند. بدانیم همه به هم احتیاج 
داریم، چون همه  چیز از دست رفتنی اســت و تنها چیزی كه 

ماندگار است عشق است.

چقدر همسرش انسان ارزشمندی اســت و برعكس مرد خانه 
فكر كند كه همسرش چقدر زن ارزشــمندی در جامعه است 
و چه جایگاهی دارد. هیچ وقت ما این عشــق را در جامعه معنا 
نكرده ایم. دوست داشتن و شرافت های انسانی كه از عشق ناشی 
می شود را در جامعه معنا نكرده ایم. حقیقت این است كه همه 
فعل و انفعاالت بشر از عشق جاری می شود. اگر عشق نباشد هیچ 
اتفاقی نخواهد افتاد. هیچ حركتی جلو نمی رود. هیچ انرژی ای 
برای كار گذاشته نمی شــود و تحول ایجاد نمی شود. البته این 
روزها كه به خاطر كرونا مجبوریم بیشتر در خانه بمانیم برای من 
بهترین فرصت برای نوشتن و پژوهش بود. هم اكنون فیلمنامه 
كار جدیدم كه دغدغه روز جامعه است را می نویسم. البته باید 
اعتراف كنم كه آسیب ها و دغدغه های جامعه از من فیلمساز جلو 
افتاده و فرسنگ ها از من فاصله دارد. یك زمانی چند گام از من 

جلوتر بود ولی االن فرسنگ ها از من جلوتر است.
    فیلم جدید »هیس پســرها گریه نمی كنند« 
در چه مرحله  ای است؟ اگر اشتباه نكرده باشم 
انتخاب بازیگر شــد امــا به خاطر 
مشكالت مالی فعال ساخته 

نمی شود؟
بلــه دقیقــا؛ بــا یــك 
وارد  ســرمایه گذار 
گفت وگو شــدم اما 
متأســفانه هنوز 

معرفی 10فیلم سینمایی خارجی كه موضوعات روانشناسی دارند

فیلم های مهیج روان شناختی
یكی از ژانرهای محبوب نویسندگان و كارگردانان مطرح و تاریخ ساز سینما، فیلم های 
مهیج روان شناختی )یا تریلر روانشناسانه( است كه به القای تعلیق، ترس نهان و نهایتا 
پیچیدگی داستانی بسیار شهرت دارند. همانطور كه از اسم شان پیداست، فیلم های مهیج 
روان شناختی در كنار آن حس تعلیق بی پایان و القای ترسی متفاوت - نسبت به آنچه 
در فیلم های ژانر ترسناك مشاهده می شود- چنان زیركانه و حیرت انگیز به زیر پوست 
مخاطب نفوذ می كنند كه شاید تصور كنیم توسط چندین روانشناس و انسان شناس خبره 
نوشته و ساخته شده اند. هالیوود آثار مهیج روان شناختی كم ندارد اما ما در این مطلب 
تنها به10مورد از بهترین ها اشاره خواهیم كرد. شما می توانید این آثار را از پلتفرم های 

عرصه فیلم های آنالین چون نماوا و فیلیمو تماشا كنید.

 دختر گمشده
پیشنهاد دیگر ما برای فهرست فیلم های روانشناختی 
»دخترگمشده« به كارگردانی دیوید فینچر است كه سال 
2014اكران شده است. این فیلم براساس رمانی به همین نام 
اثر گیلین فلین ساخته شده است. داستان از این قرار است كه 
نیك و امی یك زوج خوشبخت و خوشحال به نظر می رسند تا 
اینكه در پنجمین سالگرد ازدواج شان امی ناپدید می شود. در این 
میان اتفاقاتی می افتد و شواهدی فاش می شود كه نیك، مسئول 
ناپدیدشدن همسرش است و رسانه های محلی نیز سرشان برای 

چنین داستانی درد می كند. بن افلك، رزمند پایك، دیوید فینچر و نیل پاتریك هریس ازجمله ستارگان 
فیلم هستند. یكی از نقاط عطف اساسی فیلم به زعم منتقدان درخشش فوق العاده رزمند پایك است كه 
به خاطر ایفای نقش امی دان نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر اول نقش زن در مراسم اسكار شد.

 سكوت بره ها
اقتباس جاناتان دمی از رمان »سكوت بره ها« -نوشته توماس 

هریس- یكی از بهترین فیلم های ژانر تریلر روان شناختی است. 
این اثر موفق شد در مراسم اسكار سال 1992 همه جوایز را درو 
كرده و مجموعا ۵ اسكار به خانه ببرد. كالریس استارلینگ یك 

مأمور اف بی آی است كه حین دنبال كردن یك پرونده قتل، از یك 
دكتر روانشناس به نام هانیبال لكتر كمك می خواهد؛ غافل از 

اینكه این دكتر خودش ماجراهای مرموز و ترسناكی در زندگی اش 
دارد. جودی فاستر، آنتونی هاپكینز، تد لواین و اسكات گلن 

ازجمله ستارگان فیلم سكوت بره ها بودند كه با عملكرد شگفت انگیز خود، در كنار فیلمنامه به شدت 
حیرت آور، آن را نه تنها به یكی از بهترین آثار ژانر تریلر روان شناختی، بلكه یكی از بهترین فیلم های 

قرن بیستم تبدیل كردند.

 سرگیجه
»سرگیجه« فیلم معروف هیچكاك كه عده  ای آن را بهترین 
فیلم این كارگردان و عده  ای آن را از بهترین فیلم های تاریخ 
می دانند در سال 19۵8 با بازی جیمز استیوارت و كیم 
نواك ساخته شد و توانست برنده یك اسكار شود. فیلم به 
گمان عده  ای بهترین كالس آموزشی در ایجاد تعلیق در 
سینما شناخته می شود. فیلم داستان پلیسی است كه در 
یك تعقیب و گریز روی پشت بام های سانفرانسیسكو باعث 
مرگ كارآگاه اسكاتی فرگوسن می شود. وی بعد از این 

اتفاق به شدت از ارتفاع می ترسد. او كه دچار عذاب وجدان شده است از تشكیالت پلیس بیرون 
می آید و برای آرامش یافتن به محبوبه  اش میچ روی می آورد.

 هفت
در فیلم جنایی و روان شناختی »هفت« اثر دیوید فینچر، 
2 كارآگاه قتل های زنجیره ای به نام های دیوید میلز )برد 

پیت( و ویلیام سومرست )مورگان فریمن( یك قاتل سریالی 
اجتماع ستیز اما باهوش را دنبال می كنند كه قصد دارد با 

قتل های عجیب و معنی دار خود )براساس 7گناه كبیره در 
كتاب انجیل(، پیام های مشخصی را به مردم منتقل كند. در 

كنار پیت و فریمن، بازیگران مشهور و پرسابقه ای نظیر كوین 
اسپیسی، گوئینت پالترو )مرد آهنی، انتقام جویان، شیوع و...( و 
اندرو كوین واكر در فیلم سینمایی هفت حضور دارند. این اثر از دیوید فینچر پس از اكران در مراسم 

مختلف از جمله اسكار، آكادمی فیلم ژاپن و انجمن ملی منتقدان فیلم نامزد دریافت جایزه شده 
است. پس تماشای این فیلم را كه سال 199۵ اكران شده بود از دست ندهید.

 جوكر
»جوكر« فیلمی قابل تمجید در كارگردانی، فیلمنامه و به خصوص 
بازی استثنایی واكین فینیكس است؛ فیلمی متفاوت با نگاهی 
اندیشمندانه به زندگی تحقیر شدگان و انسان هایی كه در پس 
چهره  ای آرام، درون متالطم خویش را این سو و آن سو می كشانند. 
این فیلم سینمایی آمریكایی در ژانر تریلر روان شناختی به 
نویسندگی، تهیه كنندگی و كارگردانی تاد فیلیپس است كه در سال 
2019 اكران شد. فیلمنامه این فیلم توسط خود فیلیپس با همراهی 
اسكات سیلور برپایه شخصیت ابرشرور جوكر از دی سی كامیكس 

نوشته شده است. داستان زندگی كمدین شكست خورده ای به نام آرتور فلك را دنبال می كند كه بعد از 
تجربه های تلخ متعدد وارد دنیای جرم و جنایت شده و با لقب جوكر به شهر بازمی گردد.

 حس ششم
»حس ششم«، فیلمی در ژانر درام-هیجان انگیز و رازآلود و محصول سال 

1999 هالیوود است. بازیگران مطرحی ازجمله بروس ویلیس، هالی 
جوئل ازمنت و تونی كولت در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند. این 

فیلم توانست در جشنواره های بین المللی از جمله اسكار، گلدن گلوب و 
بفتا در مجموع نامزد دریافت ۵۶ جایزه در رشته های مختلف شود و نهایتا 

3۶ جایزه را از آن خود كرد. این فیلم همچنین در فهرست بهترین های 
آ  ام دی بی در جایگاه 1۶4  قرار دارد. داستان حس ششم درباره 

پسربچه ای است كه می تواند ارواح را ببیند و با آنها ارتباط برقرار كند. او 
برای رفع این مشكل از یك روانشناس كودك تقاضای كمك می كند اما مشكل حل نمی شود.

 روانی
بسیاری فیلم »روانی« اثر آلفرد 
هیچكاك را نه تنها بهترین عنوان تریلر 
روان شناختی، بلكه یكی از بهترین 
فیلم های تمام دوران قلمداد می كنند. 
در دهه ۶0 میالدی در فینیكِس آریزونا، 
ماریون كرین )یك منشی امالك( 
با 40هزار دالری كه قرار بود به بانك 
تحویل دهد ناپدید می شود و در خفا به 

كالیفرنیا )محل زندگی نامزدش( می رود. اما در طول مسیر هنگامی كه 
شب در یك مسافرخانه می ماند، با مردی آشنا می شود كه همه  چیز را تغییر 
می دهد. آنتونی پركینز، جنت لی، ورا مایلز، جان گوین، پاتریشا هیچكاك 
و مارتین بالسام ازجمله ستارگان این فیلم هستند. این فیلم یكی از برترین 
فیلم های ژانر وحشت تاریخ سینما شناخته شده و در فهرست 100 فیلم 
برتر تاریخ سینما به انتخاب منتقدان سینما، در رتبه 18 قرار دارد.

 درخشش
»درخشش« گرچه سال 1980اكران شده 

اما بدون شك یكی از منحصر به فردترین 
فیلم های تمام دوران است. زیرا نبوغ 

بی رقیب 2 هنرمند متفاوت در 2حوزه در 
آن متجلی است؛ اول از همه فیلم درخشش 

براساس كتابی به همین نام اثر استفن 
كینگ -یكی از برترین نویسندگان تمام 
دوران- نوشته شده و دوم، به كارگردانی 

استنلی كوبریك -یكی از برترین كارگردانان تمام دوران هالیوود- راهی سینماها 
شده است. درخشش، داستان یك نویسنده )جك تورنس( را روایت می كند 

كه می خواهد الكل را كنار بگذارد اما همزمان از مشكالت عصبی رنج می برد. او 
سعی می كند با قبول كردن یك شغل جدید بیشتر از گذشته با همسر و فرزندش 

ارتباط برقرار كند. با این حال اتفاقات مختلف جك را از نظر روانی تضعیف 
می كند و وقایعی كه در ادامه می افتد همزمان ترسناك و حیرت انگیز است.

 جزیره شاتر
مارتین اسكورسیزی، لئوناردو دی كاپریو، 
مارك رافلو، بن كینگزلی و میشل ویلیامز 

ازجمله نام هایی هستند كه یك فیلم 
سینمایی كم نظیر تحت عنوان »جزیره 

شاتر« كه یكی از بهترین فیلم های مهیج 
روان شناختی است  را به وجود آورده اند. 
این فیلم كه در سال 2010 اكران شد، 

توسط الیاتا كالوگریدیس براساس رمانی 
به همین نام نوشته دنیس لهان ساخته شد. جریزه شاتر موفق شده در 9 بخش 

در مراسم مختلف نامزد دریافت جایزه شود. داستان فیلم در سال 19۵4 جریان 
دارد، جایی كه تدی دانیلز -سرباز سابق جنگ جهانی و مارشال فدرال فعلی- 
می خواهد یك قاتل مرموز را كه از تیمارستان جزیره شاتر گریخته، پیدا كند. 
پیچش های داستانی و تعلیق های فوق العاده این فیلم نشان می دهد مارتین 

اسكورسیزی چقدر در ساخت آثار متنوع در ژانرهای مختلف مهارت دارد.

 روانی آمریكایی
فیلم سینمایی »روانی آمریكایی« یك 
تریلر روان شناختی و كمدی سیاه است كه 
از رمانی به همین نام نوشته برت ایستون 
الیس اقتباس شده و مشخصا هواداران 
كریستین بیل هرگز نباید چنین شاهكاری 
را از دست بدهند. نیویورك، سال 198۶: 
پاتریك بیتمن یك سرمایه دار درجه یك 
و با پرستیژ است كه شب ها یك زندگی 

متفاوت و مخفی دارد. آن هم نه هر زندگی متفاوتی، بلكه زندگی به عنوان 
یك قاتل سریالی! روایت فیلم به شدت هوشمندانه، تلخ، صادقانه، طعنه آمیز و 
منتقدانه ظاهر شده و نمایش فوق العاده بازیگرانی نظیر كریستین بیل، جرد لتو، 
كلویی سونی، ریس ویترسپون، ویلم دفو، سامانتا ماتیس و جاستین ثرو در آن 
كامال به چشم می آید. این فیلم سال 2000توسط ماری هرون كارگردانی شده 
و توانسته در جشنواره فیلم لندن نامزد دریافت چند جایزه شود.

باركد را 
اسكن كنيد و 
ويديوی اين 
گفت وگو را 
ببينيد



مطبخ خانه 10 پادكست گردی

»آرتــه باكــس« نــام یكــی از 
پادكســت های پرطرفــدار ایــن 
روزهاست. این پادكست كه درواقع 
تاریخ شفاهی از زبان فرهیختگان و 
هنرمندان بزرگ ایرانی است، در هر 
قسمت زندگی یكی از این افراد را 
از زبان خودش روایت می كند. این 
پادكست كه به قسمت 117رسیده، 
اپیزودهایی از جمله از سانســور تا 
سانســور، از فرنگ برگشــته ها و 
الله زار دارد كه جدیدترین اپیزودها 
به حســاب می آیند و آنها را »علی 
نصیریان« روایت كرده است. محمد 
ســریر، ابراهیم حقیقی، زنده یاد 
اكبــر عالمی، خســرو ســینایی، 
ســیمین اكرامی، داوود گنجه ای، 
شاهین فرهت، كامران كاتوزیان، 
محمدرضــا درویشــی، منوچهر 
انور و قباد شــیوا، از دیگــر راویان 
این پادكست شنیدنی هستند كه 
دســت اندركارانش درباره اهمیت 
آن گفته اند: »یادمون باشه كه تاریخ 
معاصر هویتی از اكنون ماســت؛ 
هویتی كه در آشوب و دغدغه های 

رنگ به رنگ در حال فراموشیه«.

روایت زندگی هنرمندان

»در رادیو تــراژدی برایتان هر  ماه 
یك زندگــی و داســتان تراژیك 
نقل خواهیم كــرد. رادیو تراژدی 
داســتان هایی بــا پایــه واقعیت 
و برآمــده از كار روزنامه نــگاران 
تحقیقی را منتشــر می كند.« این 
تعریف مختصر و مفیدی است كه 
تهیه كنندگان پادكســت »رادیو 
تراژدی« برای معرفی پادكست شان 
ارائه كرده اند؛ پادكستی نسبتا نوپا 
كه كارش را از سال گذشته شروع 
كرده و امروز به اپیزود نهم رسیده 
است. رضا مژده، علی خسروشاهی، 
احمدشاه مسعود، ارباب كیخسرو 
شاهرخ، محسن آزمایش و محمود 
درویــش، افــرادی هســتند كه 
زندگی شان در این پادكست نقل 
شده اســت. عنوان آخرین اپیزود 
این پادكست، »ترور تاجر« است كه 
سرنوشت یك خاندان كارآفرین را 
تعریف می كند. دو اپیزود قبل تر نیز 
»خاكستر و الماس؛ قصه نوشین و 
لرتا« و »گل مرداب؛ قصه بازیگری 

به نام شهرزاد« نام دارند.

رادیو تراژدی

اگر این روزها به دنبال یك كار طنز 
خوب و قوی می گردید، حتما سری 
به پادكســت »در حلقــه رندان« 
بزنید. این پادكســت كه خودش 
را با »صدای طنز ایــران« معرفی 
می كنــد، كاری از دفتر طنز حوزه 
هنری و مؤسسه فرهنگی و هنری 
سپهر سوره هنر است كه »مهدی 
فرج اللهــی« آن را اجرا می كند. با 
دنبال كردن این پادكســت طنز، 
عالوه بــر اینكه آثار نویســندگان 
و شــاعران طنزپــرداز را با صدای 
خودشان می شنوید، می توانید به 
بازخوانی بعضــی از آثار قدیمی تر 
هم گوش بدهید. این پادكســت 
به تازگی اپیزود بیســت و سومش 
را منتشــر كرده كه نامش »هوی 
كرونا« اســت! تا یادمان نرفته این 
نكته را هم اضافه كنیــم كه »در 
حلقه رندان« نام نخســتین شب 
شــعر طنز ایــران بوده كه ســال 
1380به همت زنده یاد »ابوالفضل 

زرویی نصرآبادی« تشكیل شد.

در حلقه رندان

پنجشنبه

شماره 120
6  خرداد 1400 

نگاهی به ده عكس منتخب مسابقه عكاسی غذا در جهان

خوشمزه ها از نگاه دوربین
نزدیك به ۱۰سال است كه مسابقه عكاس غذای سال با عنوان »پینك لیدی« )بانوی 
صورتی( در ســطح جهانی برگزار می شود و عكاســان حرفه  ای و آماتور عالقه مند 
عكس هایی با موضوع غذا و محصوالت غذایی را به این مســابقه ارسال می كنند. 
شركت كنندگان در این رقابت تالش می كنند تا لحظات چشمگیری كه زندگی ما را 
به طور مستقیم به مواد غذایی گره می زند ثبت كنند. این مسابقه راهی است كه افراد از 
سراسر جهان، فرهنگ خود را ابراز كرده و سنت هایشان را به دیگران در قاب تصاویر 

به نمایش بگذارند. فراخوان این رقابت زمستان گذشته اعالم شد و عكاسان تصاویر 
مختلفی را به دبیرخانه جشنواره ارسال كردند. داوران این جشنواره تصاویر نهایی 
را از میان ۱۰ هزار و ۵۰۰ شركت كننده و از ۷۰ كشور جهان انتخاب و نام برندگان را از 
یك برنامه زنده آنالین اعالم كردند. با ما همراه باشید تا تعدادی از این تصاویر منتخب 
را كه شایسته دریافت جایزه بین المللی برای عكاسی از غذا و تجلیل از مواد غذایی 

شدند با هم مرور كنیم.

ثبت لحظه شاد در یك سال انزوا 
لی هایفنگ، لقب عكاس سال ۲0۲1 ،پینك لیدی را از آن خود كرد. این 
عكاس به دلیل تصویری به نام »طعم« كه در شهر لیچنگ چین گرفته 
شده برنده جایزه برتر این رقابت شد. او در این تصویر یك خانواده شاد و 
جوان در حال تهیه غذای خانگی در خانه ای در چین را نشان می دهد.

گالبی های معطر و طعم دار شده
برنده جایزه پرتره غذای مارك و اسپنسر به عكسی تعلق گرفت كه دل 
همه ما را به آب می اندازد. »گالبی های معطر و طعم دار شده« عنوان و 
شرح عكسی است كه هریت هاركورت از استرالیا هنگام ریختن شربت 

روی گالبی های آب پز قبل از سرو گرفته و به این رقابت ارسال كرده 
است.

شكوه زمستانی
وقتی صحبت از چیدمان میوه ها به میان می آید اغلب یاد میوه های 
خوش آب و رنگ تابستانی می افتیم. اما جالب است بدانید برنده جایزه 
بخش »چیدمان غذا« به این عكس از میوه و سبزیجات زمستانی تعلق 
گرفت. مارتین گرونوالد از آلمان عكاس این اثر هنری است كه تالش 
كرده شكوه و تجمل این محصوالت فصل سرد سال را به نمایش بگذارد.

ملكه ماه
بخشی از این جشنواره به اینفلوئنسر )بالگر( غذا در فضای مجازی 

اختصاص پیدا كرده است. چیزی كه این روزها در فضای مجازی غوغا 
كرده و محال است تا امروز عكس ها یا پیجی مرتبط با غذا را در فضای 

مجازی تماشا نكرده باشید. حاال دبورا تروچیا از ایتالیا با گرفتن این 
عكس با عنوان »ملكه ماه« توانسته جایزه این بخش را ازآن خود كند.

تكه های سیب روی كیك
سیب میوه خوش طعم و مزه است كه خواص آن بی شمار است و همیشه 
توصیه شده كه حداقل روزی یك سیب برای حفظ سالمتی مان بخوریم. 
حاال در بخش »روزی یك سیب پینك لیدی« تصویر سیب روی كیك 
منتخب شده تا ما را برای خوردن سیب حتی روی كیك ترغیب كند. 
ناتالیا بوگوبوویچ از لهستان عكاس این عكس است.

فروشنده خیابانی
این عكس تصویر یك زن در حال فروش دانه های منطقه ای مدیترانه 

به نام كاپراست. البته محصوالت دیگر از روی چرخ دستی او در یك 
دهكده ماهیگیری هم به چشم می خورد. جوزف پی اسمیت از كشور 

مالت عكاس این صحنه زیباست كه در بخش »بازارچه غذای وینتربوتام 
داربی« با عنوان »فروشنده خیابانی« منتخب شده است.

خشك كردن گل های بامیه
برنده جایزه پینك لیدی در بخش »محصول را به خانه بیاور« به عكس 
خشك كردن گل بامیه در توقات تركیه اختصاص پیدا كرد. در این 
تصویر زنان گل بامیه را از مزارع می چینند و آنها را به طنابی آویزان 
می كنند تا خشك شوند و بامیه آن وقت آماده مصرف در زمستان است. 
اف دیلك اویار، عكاس این تصویر زیباست.

چغندر هنوز زندگی است
كسی حتی فكرش را هم نمی كرد چغندر بتواند روزی عنوان یكی از 
بهترین عكس های دنیا را كسب كند اما سارا بلندفورد از بریتانیا این 

خالقیت را به خرج داد و از چغندرهای خانگی كه در یك ظرف مسی 
آماده پخت وپز هستند عكس گرفت. حاال او برنده عكاس دانشجوی سال 

با حمایت مالی انجمن عكاسی سلطنتی با عنوان چغندر هنوز زندگی 
است، شد.

ساخت نودل برنجی
برنده جایزه »فوجی فیلم برای نوآوری به تصویر« به عكس »ساخت 
نودل برنجی« اختصاص پیدا كرد. در این تصویر یك كارگر در حال 
سر زدن به نودل های برنجی است كه برای اطمینان از اینكه آیا خشك 
شده اند یا خیر به میان آنها رفته و عكاس این عكس زیبا را شكار كرده 
است. عبدل مومین از بنگالدش بهترین عكس در زمینه خالقیت را از 
آن خود كرده است.

نوشیدن از میان زباله ها
جایزه »برنامه جهانی غذا در شاخه غذا برای زندگی« به تصویری از 

عكاس بنگالدشی محبوب حسین خان رسیده است. حسین خان در این 
عكس كودكی را به تصویر كشیده كه در میان انبوهی از زباله ها، فارغ از 
همه جا و همه  چیز بطری را سر می كشد. عنوان این عكس »نوشیدن از 

میان زباله ها« است و حس عجیبی به مخاطب القا می كند.

سرآشپز این هفته ،پیشنهادهای متفاوتی 
برای تهیه كیك در خانه دارد

خوردن كیك لذتبخش است اما بی شك 
خوردن كیكی كه در خانه و با ذوق و طعم 
دلخواه تهیه شود، لذتش دوچندان اســت. مزیت دیگر كیك 
خانگی از كیك های قنادی در این اســت كه می دانید چه چیزی 
در آن ریخته شــده و همه  چیز مطابق خواسته شماست. برای 
درست كردن كیك خانگی نیاز به مواد غذایی چندان گران و دور از 
دسترس نیست فقط ذوق و كمی خالقیت نیاز است. سرآشپز این 
هفته ما شما را در تهیه كیك های خانگی خاص و متفاوت راهنمایی 
خواهد كرد. مهدیه حق شناس، ۳۰ســال دارد و برخالف سایر 
همكار ان خود، ابتدا عالقه  ای به این حرفه نداشته و بعد از ازدواج 
رفته رفته عالقه مند شده است. او كه از دوران جوانی شیفته زبان 
انگلیسی بوده با اتمام دوره های آموزشی و اخذ مدرك، به مدت 
۵سال در حوزه زبان انگلیسی تدریس داشته است. همچنین در 
كنار آموزش زبان خارجی، رشته فناوری اطالعات را در مقاطع 
باالتر ادامه داد. حاال چند سالی است كه حق شناس، در كنار این 
آموخته هایش، مهارت آشپزی و شیرینی پزی را به  صورت حرفه ای 
دنبال كرده و در فضای مجازی هم به عنوان بالگر فعال است. او 
خوشحال اســت كه از طریق آموزش هایش، دنبال كننده هایش 
كسب درآمد می كنند و از این رو به دنبال رسپی های جدید است. با 
ما همراه باشید تا ۳دستور كیك خانگی این سرآشپز را مرور كنیم.

سحر  غفوری 

كیك شعریه كیك مهیاوه پنیری

دسر مخملی

مهیاوه نوعی كیك شــورمزه و مرســوم در مناطق جنوبی كشور و به ویژه در 
كشور امارات اســت. این كیك بافتی نرم دارد و از سسی به نام مهیاوه در آن 
استفاده می شود كه از نوعی ماهی گرفته می شــود. از همین رو این كیك به 

این نام شهرت دارد.

كیك شعریه یا كیك نئوكالسیك، یك كیك عصرانه با بافتی نرم، 
پوك، سبك و عالی اســت كه می توانید این كیك را برای عصرانه 
یا بعد از شــام درســت كرده و در كنار خانواده از مزه دلچسب آن 

به همراه چای یا قهوه لذت ببرید.

دسر مخملی، نوعی دسر عربی اســت كه ته  مزه قهوه و نسكافه دارد و برای مهمانی ها یك 
گزینه بسیار راحت و آسان است و اگر وقت كافی برای پخت وپز انواع دسر دارید و می توانید 

زمان صرف كنید، این دسر حتما انتخاب خوبی برایتان است.

  تخم مرغ: ۳عدد     آرد: ۲/۵ پیمانه
  روغن مایع: یك چهارم پیمانه

  آب ولرم: یك پیمانه     شیرخشك: ۳ قاشق سوپ خوری
  خمیرمایه ترش و شكر )هركدام(: یك قاشق سوپ خوری

  نمك و بكینگ پودر )هركدام(: نصف قاشق چای خوری
مواد میانی و رویه:

  پنیر چدار )خامه یا پنیر صبحانه(: ۱۲۰ گرم
  تخم مرغ: یك عددكامل و یك زرده

  مهیاوه: حدود یك سوم پیمانه
  كنجد و سیاه دانه: به مقدار الزم

مواد الزم

  تخم مرغ: ۳ عدد )زرده و سفیده جدا(
  شكر: یك پیمانه

  كره آب شده و شیر )هركدام(: ۳/۴ پیمانه
  آرد: ۱/۵ پیمانه

  بیكینگ پودر: ۱.۵ قاشق غذاخوری
  وانیل: كمی

مواد الزم برای رویه:
  شعریه: یك بسته

  كره: ۵۰ گرم
  شیرعسلی: نصف قوطی

  هل: به میزان دلخواه

مواد الزم

برای شروع ژالتین را روی آبی كه از قبل سرد 
شده است بپاشید تا اســفنجی شود. سپس 
شیر، شكر، نسكافه و پودر كرم كارامل با هم 
تركیب كنید و بعد ژالتین را كه اسفنجی شــده به آن اضافه كنید 
و مخلــوط را روی حرارت بگذاریــد. مخلوط را تا زمانــی كه داغ و 
ژالتین كامال حل شود روی حرارت نگه دارید. وقتی به جوش آمد از 
روی حرارت بردارید تا بیشتر نجوشد. سپس یك بسته بیسكوئیت 
پتی بور را به آن اضافه كنید و وقتی كه كمی بیسكوئیت ها نرم شدند 
در غذاساز یا مخلوط كن میكس كنید و در قالبی كه چرب كرده  اید 
بریزید. سپس در حدود 8 ساعت در یخچال استراحت بدهید تا دسر 

سفت شود و بعد از قالب دربیاورید و به دلخواه تزئین كنید.

طرز تهیه

پخت كیك های 
رمانتیك 

زرده و ســفیده را از هم جدا كنید. سفیده را با 
شكر فرم بدهید. در یك ظرف جدا زرده و وانیل و 
مابقی شكر را با همزن بزنید تا كرم رنگ و كشدار 
شود. حاال به آن شیر و كره آب شده را اضافه كرده و در حد تركیب شدن 
هم بزنید. آرد و بكینگ پودر را با هم الك و تركیب كنید و بعد به تناوب 
آرد و ســفیده فرم گرفته را با مواد زرده تركیب و با لیسك فولد كنید. 
)فولد كردن اصطالحی در آشپزی است كه به معنی تا كردن مواد است 
و با هم زدن فرق دارد. با لیسك مواد را از ته ظرف به روی ظرف می آید.( 
تنها باید در حد یكدست شــدن مواد با هم فولد كنید و نه بیشتر! زیرا 
بافت خمیر باید پُر هوا بماند. حاال در قالب كاغذ روغنی بیندازید و مواد 
را در آن ریخته و سطح آن را صاف كنید. سپس در فر روی حرارت 17۵ 
درجه سانتی گراد قرار دهید. برای درســت كردن رویه باقلوایی كره را 
آب كنید و شعریه های خردشــده را به آن اضافه كنید و تفت بدهید و 
بعد شیرعسلی را بریزید و اجازه دهید روی حرارت در حد ۲-3 دقیقه 
بجوشد. دور كیك را با رینگ فیكس كنید یا طلق بكشید. سطح آن را با 
كرمفیل یا كارامل یا عسل مرطوب كنید و از مواد رویه روی آن بریزید 
و سطحش را صاف كنید. اجازه بدهید خنك شود و بعد طلق یا رینگ را 

باز كرده و طبق سلیقه خود تزئین كنید.

طرز تهیه
آب ولرم و خمیر مایه و شكر 
را مخلــوط كــرده و رویش 
درپوش بگذارید تا پف كند 
و مطمئن شوید خمیر مایه ســالم باشد. در ظرفی 
تخم مرغ ها را با مفتول مخلوط كرده و سپس روغن 
را افزوده و دوباره مخلوط كنید. حاال خمیر مایه عمل 
آمده را نیز به مواد اضافــه كنید. آرد، بكینگ پودر، 
شیرخشك و نمك را باهم الك كرده و با رازیانه های 
نیم كوب تركیب كنید و هم بزنید. سپس موادخشك 

)مواد آردی( را به ظرف مخلوط تخم مرغ ها بیفزایید 
و كامال مخلوط كنید. در نهایت مواد شلی به دست 
می آید مانند مواد كیك كه باید اســتراحت كند. 
ســپس روی آن را بپوشــانید و بگذارید حجم اش 
۲برابر شود. حاال نیمی از مواد را در قالب ریخته و با 
دست خیس یكدست كنید و رویش را صاف كنید. 
یك تخم مرغ كامل را هم زده و نیمی از سس مهیاوه 
را با تخم مرغ مخلوط كرده وسط مواد ریخته همراه 
با كمی رازیانه كه روی آن می پاشید. و حاال نیم دیگر 

خمیر را روی آنها بریزید. دوباره روی آن را پوشانده 
و اســتراحت دوم داده تا باال بیاید. فر را روی درجه 
حرارت 17۵ســانتی گراد گرم كنید. پنیر صبحانه 
را خرد كرده و بعد از استراحت با فاصله در مواد فرو 
كنید. زرده تخم مرغ روی خمیر رومال كرده و كنجد 
و سیاه دانه پاشــیده و در فر قرار دهید. مدت زمان 
پخت بین 30 الی ۴0 دقیقه است. بعد از پخت خارج 
كرده و در صورت تمایل نیم دیگر مهیاوه را رویش 

ریخته و بعد از خنك شدن برش دهید.

طرز تهیه

  شیر: ۴ لیوان
  پودر كرم كارامل: یك بسته

  پودر ژالتین: ۲ قاشق غذاخوری
  شكر: ۴ قاشق غذاخوری

  نسكافه: ۲ قاشق غذاخوری
  آب: ۵ قاشق غذاخوری

  بیسكوئیت پتی بور ساده: یك بسته

مواد الزم

نظر بنیانگذار مسابقه درباره بهترین عكس جشنواره 
كارولین كنیون، بنیانگذار و مدیر مؤسسه پینك لیدی درباره تصویر برنده این 
جشنواره می گوید:»این تصویر از لحاظ فنی و استفاده از نور و عناصر متمایز 
است. عمق و احساس ارزش و اهمیت تاریخی تصویر منتخب را به شدت باال 
می برد. این عكس به داستان یك سال انزوا و زندگی در فضای سربسته در 
جامعه كوچك خانواده نزدیك است. این یك عكس استثنایی است كه نشان 
می دهد عكاسی برای تأثیرگذاری نیازی ندارد كه شوكه كننده یا آزار دهنده 

باشد. این تصویر بدیع، برای مدت ها در ذهن می ماند.«

بهترین عكس جشنواره



بازی گردی11زور خانه

اگر از آن دســته افرادی هستید 
كه به بازی هــای فكری و معمایی 
عالقه مندید، بازی »ساموروست 
3« را از دســت ندهید. این بازی 
معمایی و ماجراجویــی بی نظیر 
كه عنــوان پنجمین بازی ســال 
2021را از آن خــود كــرده، هم 
نسخه كامپیوتری دارد و هم روی 
گوشی های همراه قابل نصب است. 
در نسخه سوم بازی ساموروست، 
شــما به عنوان نقش اول بازی، در 
قالب یك كاراكتر فضایی و كنجكاو 
كــه قدرتی جادویــی در نواختن 
فلوت دارد، ســفری ماجراجویانه 
به 9جهان بیگانه و منحصر به فرد 
دارید و با موجودات و رخدادهای 
عجیب و غریب روبــه رو خواهید 
شــد. درنهایت با كشف هر پازل و 
پیدا كردن جــواب هر معما، برای 
شما موسیقی زیبایی ایجاد خواهد 
شــد كه خســتگی ماجراجویی 
جهان هــای  در  اكتشــاف  و 
 عجیــب و غریــب را از تن تــان 

بیرون می آورد.

بازی برتر سال 2021

این هم یك بازی جــذاب برای 
عالقه مندان به بازی های اكشن؛ 
»Among Us )در میــان مــا(« 
یك بازی در ژانر علمی و تخیلی 
اســت كه یكی از بازی های برتر 
سال 2021به حســاب می آید. 
بازی در میان ما در یك ســفینه 
فضایی رخ می دهــد. جایی كه 
شما همراه با 10بازیكن دیگر باید 
سفینه را هدایت كنید. اما در بین 
شما افراد خائنی هم وجود دارند 
كه نمی خواهند ماموریت تان به 
سرانجام برســد. حاال شما باید 
سعی كنید جلوی خیانت كاران 
را بگیریــد و ســفینه فضایی را 
نجات بدهید! در خالل پیدا كردن 
خائن، یك ســری ماموریت هم 
برایتان درنظر گرفته شده كه باید 
آنها را هم به ســرانجام برسانید؛ 
مثال پمپ اكسیژن یا چراغ های 
سفینه را تعمیر كنید. این بازی 
 نســخه PC و نســخه اندروید 

دارد.

خائن در بین ما!

بازگشته از جهنم!

بــازی »همســایه جهنمــی« را 
یادتان می آید؟ همان بازی فكری 
و اســتراتژیكی كه برای بسیاری 
از ما حــس نوســتالژی دارد. این 
بازی داستان زندگی مردی به نام 
»وودی« اســت كه همسایه اش 
آقای »روت ویلــر« زندگی اش را 
به جهنم تبدیل كرد! برای همین 
وودی تصمیــم گرفــت با كمك 
ما به عنوان كاربرهــای این بازی 
كامپیوتری، انتقام خودش را از این 
همســایه جهنمی بگیرد! چطور؟ 
با انواع و اقســام خرابكاری ها در 
خانه آقای همســایه! حــاال خبر 
خوش اینكه نســخه بازســازی 
شــده بازی همســایه جهنمی با 
عنوان »همســایه های برگشته از 
جهنم« به تازگی منتشــر شده تا 
ما را با خودش بــه دنیای خوش 
سال های پیش برگرداند. این بازی 
را می توانید به راحتی دانلود كرده 
و یك بار دیگر، این بار چندین سال 
بعد از نســخه اولیه، قدم به دنیای 

وودی بگذارید.

پنجشنبه

شماره 120
6  خرداد 1400 

گفت وگو با سارا بهمنیار، جوان ترین مدال آور ورزش ایران 
كه سهمیه المپیك را گرفت 

تاتامی نبود 
روی شن های ساحل 

تمرین كردم
نخستین مدال را در 15ســالگی به گردن آویخت و در 22سالگی برای مدال 
گرفتن به المپیك توكیو رفت. ســارا بهمنیار جزو معدود ورزشكاران ایرانی 
است كه سلسله مراتب را به طور كامل طی كرده و از رده نوجوانان به بزرگساالن 
رسیده اســت. فضای ورزش ایران به گونه ای است كه بسیاری از ورزشكاران 
مسیر پرفراز و نشیبی را برای رسیدن به سطح اول ورزش طی می كنند اما نمودار 
پیشرفت ســارا بهمنیار در كاراته روند منطقی و كم نوسان او برای رسیدن به 
چنین جایگاهی را نشان می دهد. نخستین جرقه زندگی حرفه ای اش با قهرمانی 
در مسابقات نوجوانان آسیا زده شد و 7سال بعد از شانس هایش برای ایستادن روی سكوی المپیك توكیو 
و جاودانگی در ورزش ایران می گوید. با دختر گیلكی كاراته كه در دوره شیوع كرونا روی شن های دریای 

شمال تمرین كرد و سهمیه المپیك گرفت درباره مسیری كه به توكیو منتهی شد گفت وگو كرده ایم.

    ورزشكاران زیادی بوده اند كه در رده های پایه 
مدال گرفتند اما بنا به هر دلیلی از صحنه ورزش 
محو شدند.چطور می شود كه ورزشكاری مثل 
شما این روند را قطع می كند و از رده نوجوانان تا 

بزرگساالن مدال جهانی می گیرد؟
شاید یكی از دالیلش این باشــد كه ورزش را از كمترین سن 
ممكن شــروع و به آن عادت كردم. من كاراته را از 3سالگی و 
زیرنظر خاله ام كــه در زادگاهم، آستانه اشــرفیه مربی كاراته 
بود شروع كردم. چند ســال ابتدایی بازیگوش بودم و كاراته را 
جدی نمی گرفتم تا اینكه در 8سالگی مربی ها متوجه شدند كه 
می توانم كاراته را به طور حرفه ای ادامه بدهم. خب كسی كه از 
8سالگی به طور حرفه ای ورزش می كند چنان با محیط ورزش 
خو می گیرد كه دیگر نمی توانــد آن را ترك كند. فكر می كنم 
متولد شدن در یك خانواده ورزشی و عادت به محیط ورزش 
مرا به سمت موقعیت های تازه سوق داد و بعد از 19سال طبیعی 

است كه در موقعیت مبارزه در المپیك قرار بگیرم.
    نخستین مدال را در چندسالگی گرفتید؟

اولین بار وقتی 15سالم بود در مســابقات گزینشی تیم ملی 
قهرمان شــدم و همان موقع مرا به تیم ملی دعوت كردند اما 
نتوانســتم فیكس تیم ملی باشم. یك ســال بعد در تیم ملی 
نوجوانان فیكس شدم و در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا 
مدال طال گرفتم. بعد هم به تیم های ملی جوانان و امید دعوت 

شدم و در 19سالگی از رده امید به تیم ملی بزرگساالن رسیدم. 
وقتی تازه به تیم ملی بزرگساالن ملحق شده بودم به مسابقات 
جهانی اسپانیا اعزام شدیم و با مدال برنزی كه آنجا گرفتم به 
دومین بانوی مدال آور تاریخ كاراته ایران بدل شدم. قهرمانی 
در مسابقات لیگ جهانی كاراته و امتیازهایی كه در مسابقات 
مختلف بین المللی كسب كردم شانسم را برای كسب سهمیه 
المپیك افزایش داد و باالخره بعد از راهیابی به دیدار رده بندی 
مسابقات لیگ جهانی پرتغال، امتیاز من برای راهیابی به المپیك 
توكیو به حد نصاب الزم رسید و المپیكی شدم. می توانم بگویم 
مدال طالیی كه در مســابقات نوجوانان آسیا گرفتم سكوی 

پرتاب من بود.
    قابل پیش بینی بود كه دختر 15ساله كاراته 

7سال بعد در المپیك مبارزه كند؟
قهرمانی در مســابقات نوجوانان آسیا یك اســتارت  بود اما 
غافلگیرم نكــرد. از همان موقع به این امیــد تمرین می كردم 
كه فیكس تیم ملی بزرگساالن شــوم. در مسابقات امیدهای 
جهان هم 2 مدال نقره گرفتم و معلوم شــد كه مسیر درستی 

را انتخاب كرده ام.
    روندی كه برای رســیدن به المپیك پشت 
سر گذاشتید محصول یك كار سیستماتیك 
و از قبل برنامه ریزی شده است یا آن را نتیجه 

تالش های شخصی می دانید؟

ورزش ایران در توكیــو می تواند یك تجربه 
منحصر به فرد و در عین حال ترسناك باشد. برای 
كسب تجربه به توكیو می روید یا شانس كسب 

مدال هم دارید؟
بدون تردید، حضور در المپیك اصلی ترین هدف هر ورزشكار 
حرفه ای اســت. به خصوص برای كاراته كاها كه ممكن است 
نخستین و آخرین المپیك مان باشد. برای همین صرفا برای 
كسب تجربه به توكیو نمی روم و همه تالشم را می كنم كه با یك 
مدال خوب به كشور برگردم. من 19سال به طور حرفه ای ورزش 

كرده ام و موفقیت در توكیو برایم مزد صبر است.
    از وضعیت حریفان خبر دارید؟

حریفان من از تركیه، ژاپن، اوكراین و چین تایپه می آیند و همه 
ما رتبه اول تا سوم رده بندی جهانی این وزن را داریم. احساس 
می كنم رقابت جذابی در المپیك شكل می گیرد و همه ما برای 
كسب مدال می جنگیم. همه مدعیان این وزن سهمیه المپیك 
گرفته اند و در توكیو شاهد رقابت بهترین های كاراته جهان در 
ســبك وزن خواهیم بود. هر روز همراه مربیان تیم ملی فیلم 
مســابقات حریفانم را آنالیز می كنم تا در برابر هر كدام از آنها 

تاكتیكی مناسبی انتخاب كنیم.
    در برابر حریفانی كه بارها آنها را شكســت 

داده اید چقدر شانس پیروزی دارید؟
المپیك غیرقابل پیش بینی  ترین رقابت ورزشــی دنیاســت. 
آمادگی خوبی دارم و توانایی هایم را در همه رده های ســنی 
نشان داده ام. قول مدال نمی دهم اما از تجربه ام نهایت استفاده 
را خواهم كرد. خدا را چه دید، شاید هم با مدال به ایران برگردم 

اما رنگ مدال را نمی توانم پیش بینی كنم.
    بعد از كسب ســهمیه المپیك می گفتند 
مجسمه سارا بهمنیار در گیالن ساخته خواهد 
شد. فكر می كنید این اتفاق برای نخستین بار در 
مورد یك بانوی ورزشكار ایرانی رخ خواهد داد؟

همشــهری ها و مســئوالن اســتانی به من لطف داشتند و 
می خواســتند تندیس من را در زادگاهم بسازند. االن هم این 
قول را داده اند كه هر ورزشكار گیالنی در المپیك مدال بگیرد 

تندیس او را در شهر رشت نصب خواهند كرد.
    حــاال تمرین و زندگی موقــت در تهران را 
ترجیح می دهید یا به آستانه اشرفیه تعلق خاطر 

دارید؟
تهران شهر زیبایی است اما قطعا زندگی در زادگاهم را بیشتر 
دوست دارم. دریا و جنگل آرامش عجیبی به انسان می دهد و 
حسابی به زندگی در چنین شرایطی خو گرفته ام. به همین دلیل 
اصال نمی توانم در شهرهای شلوغ زندگی كنم. حدود 2سالی 
می شود كه به خاطر حضور در اردوی تیم ملی به تهران می آیم 
اما بالفاصله بعد از پایان اردو به آستانه اشرفیه برمی گردم. در این 
مدت هیچ وقت در تهران گشت و گذار نداشته ام. من برای زندگی 

در این شهر شلوغ و پرازدحام ساخته نشده ام.

فكر می كنم در درجه اول نتیجه تالش های خودم بوده كه به 
این نقطه رسیده ام. پشت سر من هم خانواده ام و مربیانی بودند 
كه در این ســال ها حمایتم كردند تا از مسیر ورزش حرفه ای 
خارج نشوم. ورزش حرفه ای فراز و نشــیب های بسیاری دارد 
و گاهی ورزشــكاران را خســته و دلزده می كند و خیلی مهم 
است كه در این مسیر یك عده ای از شما حمایت كنند. به طور 
كلی فكر می كنم با تالش های خودم و حمایت های خانواده و 
مربیانم تاكنون دوام آورده ام. در كاراته بانوان ســابقه نداشته 
كه یك كاراته كا از رده های پایه به تیم ملی بزرگســاالن برسد 
و خیلی ها فكر می كردند چنین چیزی غیرممكن است. شاید 
این اتفاق برای خیلی از ورزشكاران تیم های ملی جوانان و امید 

الهام بخش باشد.
    فكــر می كنید چرا خیلی از ورزشــكاران 
حرفه ای نمی توانند سلســله مراتب را رعایت 
كنند؟ تشكیالت ورزشی باید از آنها مراقب كند 
یا خودشان باید برای كسب موقعیت های بهتر 

تالش كنند؟
تجربه من می گوید در درجه اول خودشــان باید بخواهند به 
مدارج باالی ورزش برسند. ورزشكار حرفه ای اگر عزم و اراده 
جدی داشته باشد هیچ اتفاقی نمی تواند مانع پیشرفتش شود. 
به نظرم كاری نیست كه ورزشكار حرفه ای بخواهد و نتواند آن را 
انجام بدهد. حتی از دور افتاده ترین و محروم ترین مناطق ایران 
هم می شود ورزش كرد و به مدارج باال هم رسید. من كاراته را 
در آستانه اشرفیه شــروع كردم كه امكانات چندانی نداشت. 
تنها دغدغه ام این بود كه مربی كنارم باشد و بقیه مشكالت را با 
تمرین زیاد جبران می كردم. ما در آستانه اشرفیه باشگاه ورزشی 
هم نداشتیم و به همین دلیل در خانه خاله ام و روی فرش تمرین 
می كردم. وقتی به رده نوجوانان رســیدم در باشگاه خصوصی 

مربی ام تمرین كردم و اوضاع كمی بهتر شد.
    البته گاهی اوقات هم در حاشیه قرار گرفتن 
و تمرین در آرامش هم به پیشــرفت ورزشكار 

كمك می كند.
دقیقا همینطور است. در همین دوره شیوع كرونا كه در كوران 
مسابقات انتخابی المپیك بودیم من در شهر خودم و در ساحل 
دریای كیا شهر تمرین كردم. اینجا تاتامی و سایر امكاناتی كه 
یك ورزشــكار حرفه ای نیاز دارد را نداشتم و مدام روی شن و 
ماسه تمرین می كردم اما ذهن آرامی داشتم. به هر حال دوره 
سختی بود اما آرامشی كه از دریا می گرفتم مرا به انتهای مسیر 
مسابقات گزینشی المپیك امیدوار می كرد و خودم را در توكیو 
می دیدم. می توانم بگویم مسیر رسیدن من به توكیو از ساحل 

دریای كیا شهر گذشت.
    المپیك برای جوان ترین ورزشكار كاروان 

مهرداد رسولی

صرفا برای كسب تجربه به توكیو 
نمی روم و همه تالشم را می كنم كه با 
یك مدال خوب به كشور برگردم. من 

19سال به طور حرفه ای ورزش كرده ام و 
موفقیت در توكیو برایم مزد صبر است

باركد را اسكن 
كنید و ویدیوی 
این گفت وگو را 
ببینید

آشنایی با رزمی كاران زن سینمای جهان

ملكه فیلم های رزمی 
فیلم های رزمی در همه جای دنیا طرفداران بی شــماری دارد و كثرت فیلم هایی كه در 
این ژانر تولید شده نشان می دهد كه ســینمای جهان به خصوص هالیوود چه جایگاه 
قابل اعتنایی برای نقش آفرینی بازیگران رزمی كار در فیلم های مطرح سینمایی قائل 
است. بازی در نقش قهرمان فیلم های رزمی مختص بازیگران مرد نیست و بسیاری از 
بازیگران زن به خصوص بازیگران چینی بارها در این ژانر درخشیده اند و آثار ماندگاری از 
خود به جا گذاشته اند. مثل »میشل یو« كه یكی از بهترین بازیگران رزمی كار جهان است 
و به واسطه بازی در آثار مهم ستایش شده است. سینمای جهان بازیگرانی از این دست 
 كم نداشته و درخشش بانوان رزمی را باید به عنوان واقعیت سینمای رزمی پذیرفت. از 

این رو آشنایی با زنان رزمی كار سینمای جهان خالی از لطف نیست.

 اسكارلت جوهانسون
ستاره دو رگه را باید یكی از خاص ترین بازیگران سینمای 
هالیوود بدانیم. اسكارلت جو هانسون از كودكی پا به 
عرصه هنر گذاشته و انواع و اقسام نقش ها را تجربه 
كرده است. یكی از تأثیرگذارترین نقش های او بازی در 
فیلم »انتقام جویان« است كه در نقش یك ابر قهرمان 
ظاهر می شود. از فیلم های اكشن كه جو هانسون در آنها 
ایفای نقش كرده می توان به »مردی كه آنجا نبود«، 
»دنیای ارواح« و »ماموریت غیرممكن3« اشاره كرد. او 

پردرآمدترین بازیگر زن جهان در سال های 2018و 2019 است و چندبار نامش در فهرست 
100ستاره ثروتمند سینمای جهان قرار گرفته است.

 میشل مئیو
خیلی ها میشل مئیو را بهترین بازیگران زن ژانر اكشن 

سینما می دانند و او را به عنوان ملكه دنیای رزمی 
می شناسند.این بازیگر اهل مالزی  جوایز زیادی در سینما 

كسب كرده و بارها نامزد كسب جوایز در جشنواره های 
مختلف سینمایی بوده است. از بهترین فیلم های او می توان 
به »ببر خیزان«، »اژدهای پنهان« و »مومیایی3« و »بانو« 

اشاره كرد. میشل مئیو یكی از سرشناس ترین بازیگران 
زن سینمای چین و به واسطه نقش آفرینی در چند فیلم 
هالیوودی به ستاره ای جهانی تبدیل شد. ملكه زیبایی مالزی حاال »ملكه هنرهای رزمی« 

است و در سینمای رزمی جهان اعتبار ویژه ای دارد.

 آنجلینا جولی
بازیگر سرشناس آمریكایی كه زندگی 
شخصی اش همواره سوژه جذابی برای 
رسانه های زرد بوده، از همان ابتدا كه به عنوان 
بازیگر پا به سینمای پر سر و صدای هالیوود 
گذاشت در نقش های اكشن و فیلم های مهیج 
ظاهر شد. »سالت«، »توریست« و »سرقت در 
60ثانیه« از جمله فیلم های پرطرفدار اكشن 
است كه با حضور آنجلینا جولی روی پرده رفت 

و دست بر قضا در ردیف فیلم های پرفروش هالیوود قرار گرفتند. درست است كه 
خیلی ها او را به واسطه بازی در فیلم های درام و عاشقانه می شناسند اما آنجلینا 
جولی فیلم های اكشن هم در كارنامه هنری اش كم ندارد.

 سینتیا روتروك 
سینتیا روتروك به عنوان بازیگری حرفه ای و یك 

رزمی كار متبحر شناخته می شود. او 5 كمربند مشكی 
در سبك های مختلف رزمی شرق دور دارد. وقتی 

13ساله بود وارد دنیای ورزش های رزمی شد و از همان 
موقع در مسیر تبدیل شدن به قهرمان هنرهای رزمی 

قرار گرفت. او در اوایل دهه1980و پس از بازی در یك 
برنامه تجاری وارد دنیای سینما شد. پس از این ماجرا 

تهیه كننده ها و كارگردان ها برای حضور او در پروژه های 
سینمایی پیشنهادهایی دادند و روتروك با هنرنمایی در نخستین فیلم ها همه را غافلگیر 
كرد. او در بیش از 30 فیلم اكشن بازی كرد و از مهم ترین آثار او می توان به فیلم های»از 
خودت دفاع كن«، »قاتلین پلیس«، »قطار اكسپرس شانگهای«، »بدون تهدید بدون 

تسلیم« و »بلور جادویی« اشاره كرد.

 اوما تورمن
بازیگر ۴۷ ساله آمریكایی در فیلم های 
متعددی نقش های اصلی را داشته 
است. از فیلم های درام گرفته تا علمی- 
تخیلی و اكشن كه بخش قابل توجهی 
از آثار او را در بر می گیرد. البته بیشتر 
مخاطبان سینما او را با نقش آفرینی 
در فیلم »بیل را بكش« به كارگردانی 
كوئینتین تارانتینو به یاد می آورند. 

تورمن به خاطر بازی در این فیلم نامزد دریافت اسكار و بفتا و برنده 
جایزه گلدن گلوب شد. از دیگر فیلم های موفق او در ژانر رزمی می توان 
به »بتمن و رابین« كه در دهه90میالدی تولید شد اشاره كرد.

 كارا هوی
این بازیگر چینی هم در زمره 

سرشناس ترین بازیگران زن فیلم های 
اكشن قرار دارد. او 5دهه در سینمای 

چین درخشیده و در این زمینه كارنامه 
قابل اعتنایی دارد. كارا هوی نخستین بار 
توسط الئو كار لئونگ، كارگردان مشهور 

چینی كشف شد و از سال 19۷6در 
فیلم های این كارگردان بازی كرد. 

او در سال 1982و بعد از بازی در یك فیلم اكشن- كمدی به 
نام »خاله جوان من« به اوج شهرت رسید و جایزه بهترین 
بازیگر زن را در آكادمی فیلم هنگ كنگ ربود. او 2بار دیگر 

در سال 2010 و یك بار هم در سال 201۷ این جایزه را 
گرفت و به یكی از پرافتخارترین بازیگران تاریخ سینمای 

چین بدل شد.

 جسیكا آلبا
بازی در سریال »فرشته سیاه« نقطه 
عطف كارنامه هنری جسیكا آلبا در جهان 
سینمای اكشن است. او در 13سالگی و 
بعد از بازی در فیلم»كمپ در ناكجا آباد« 
وارد سینما شد و خیلی زود به اوج شهرت 
رسید. او در 36فیلم سینمایی و ده ها سریال 
تلویزیونی نقش آفرینی كرده و یكی دیگر از 
ستاره های سینمای رزمی جهان است.

 لیندا همیلتون
بازیگر كهنه كار و 60ساله سینمای هالیوود بیشتر به خاطر 

حضور در فیلم »نابودگر« و ایفای نقش »سارا كانر« شناخته 
می شود. لیندا همیلتون بعد از بازی در سریال معروف»زیبایی 

و جانور« به اوج شهرت رسید و به خاطر نقش آفرینی در 
همین سریال تلویزیونی نامزد دریافت جایره گلدن گلوب شد. 
همیلتون تا كنون در 2۷فیلم سینمایی و ۴2سریال تلویزیونی 

ایفای نقش كرده و قهرمان بسیاری از آنها بوده است. او به 
واسطه بازی در فیلم های اكشن 11بار نامزد دریافت جوایز از 

جشنواره مهم سینمایی شده و از این حیث ركورددار است.

 شارلیز ترون
شارلیز ترون به خاطر قد بلند و فیزیك بدنی مناسب همواره یكی از 
گزینه های كارگردانان  معروف برای بازی در فیلم های اكشن بوده و 

طرفداران بسیاری دارد. از بهترین فیلم های اكشن او می توان به جاده 
»هیوال«، »سرنوشت خشمگین«، »بلوند اتمی« و... اشاره كرد. او به خاطر 
بازی در فیلم هیوال جایزه اسكار نقش اول زن را در سال200۴ كسب كرد 

و یكی از گران قیمت ترین بازیگران ژانر رزمی است. شارلیز ترون قبل از 
ورود به عالم سینما در زمینه مد فعالیت می كرد.

دل
 عا

منا
س:  

عك
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بازی مافیا یك بــازی گروهی و 
اســتداللی اســت كه نخستین 
بار در بهار ســال 1986در بخش 
روانشناســی دانشــگاه دولتی 
مســكو بازی شــد و »دیمیتری 
دیویدف« ســازنده آن بود. این 
بازی كه درابتدا برای دانشجویان 
حوزه روانشناســی طراحی شد، 
خیلــی زود جــای خــودش را 
بین همه عالقه منــدان به بازی 
باز كرد تا اینكه امروز در كشــور 
ما هم نخســتین بــازی گروهی 
به خصوص در میان قشــر جوان 
به حساب می آید. اگر می خواهید 
این بازی را در جمع های دوستانه 
و خانوادگی بــازی كنید، نیاز به 
كارت هایی دارید كه شركت های 
بازی سازی آنها را برایتان طراحی 
كرده اند. بسته های بازی مافیا با 
شكل ها و قیمت های مختلف در 
بازار موجود است كه عمدتا شامل 
كارت های بازی شهروند و مافیا، 
دفترچه راهنما و ســاعت شنی 
برای كنترل زمان صحبت كردن 

بازیكن هاست.

مافیا را پیدا كن!

در بین بازی های فكری مختلف، 
بدون شــك عنوان معروف ترین 
بــازی فكری بــه »فكــر بكر« 
می رسد؛ بازی ای كه از سال های 
سال پیش مورد عالقه دوستداران 
بازی بوده و همین امروز هم جزو 
پرفروش ترین بازی ها قرار دارد. 
این بازی دو نفره كه گفته می شود 
قدمت آن به بیش از یك قرن قبل 
برمی گردد، امــروزه با میخ های 
پالستیكی ســر گرد رنگی بازی 
می شود. بازی هم به این صورت 
اســت كه یكی از بازیكن ها چند 
میخ رنگــی را به ترتیبی كنار هم 
می چینــد و بازیكــن دوم باید 
ترتیب قــرار گرفتن رنگ ها كنار 
یكدیگر را حــدس بزند. بازیكن 
اول كــه بــه آن رمزنــگار گفته 
می شــود در طول بازی با كمك 
میخ های كوچــك راهنما كه به 
رنگ ســفید و مشــكی هستند، 
بازیكن دوم یعنی رمزگشــا را به 
 پیدا كردن ترتیب رنگ ها هدایت 

می كند.

فكر بكر

بازی ایرانی كاســتل یــك بازی 
كارتــی اســت كــه آن را از بازی 
موفق و جذاب NOX ســاخته اند. 
موضوعش هم شب هالووین است و 
اینكه اهالی قلعه باستانی »كاستل« 
كه موجوداتی نامیرا هستند، باید از 
سر شیطنت و بازیگوشی، مردمی 
كه به قلعه آمده اند را بترســانند! 
شــخصیت های نامیــرای قلعــه 
كاســتل، آقای »كله كدو« است 
كه تركیب انسان و كدویی موذی 
و خبیث است، استاد »گور به گور« 
كه درواقع یك زامبی است و یك 
مومیایی هزار و دویســت ساله كه 
از نوادگان فراعنه مصر به حســاب 
می آید و نامش »كهنه پیچ« است! 
این بازی دارای 90كارت است كه 
هر كــدام از كاراكترهای نامیرای 
داســتان 30كارت را به خودشان 
اختصاص داده اند. راستی این بازی 
سراسر هیجان برای 2تا 6بازیكن 

قابل ارائه است.

بازی فكری كاستل

پنجشنبه

شماره 120
6  خرداد 1400 

حرف های شنیدنی ابوالفضل جلیلی، فیلمساز جهانی ایران، 
از روزهای آغاز سینماگری خود

از آواز خواندن
به سینما رسیدم

نام های بزرگی كه امروزه در حوزه های مختلف هنری، فرهنگی و... می بینیم، یكباره 
ساخته نشده اند، بلكه حاصل یك عمر طی مسیر و پیاده روی و زمین خوردن های 
بسیار و از جا برخاستن بوده اند. اما غالب جوان ترها این حكمت را نمی دانند یا اینكه 
دوست دارند یك شبه به چنین جایگاهی برسند. این مصاحبه ها شكل گرفته تا 
ثابت كند نام های بزرگ نیز، شروع های كوچكی داشته اند. این بار سراغ ابوالفضل 
جلیلی رفته ایم؛ فیلمسازی كه در سطح جهانی، شناخته  شده تر از ایران است و 
غالبًا یك فیلمساز غیرگیشه شناخته می شود. گال، رقص خاك، دت یعنی دختر، 
دان، دلبران، حافظ و... از مهم ترین آثار سینمایی او هستند. حرف های بی پیرایه او شنیدن و خواندن دارد.

    برگردیم به سال ها قبل. نخستین برخورد شما 
با این حوزه چطور بود؟

قبل از هر چیزی من عاشق گفت وگو با خدا بودم. نمی دانم از 
كجا می آمد. مثاًل توی ذهنم، صحنه آفرینش انسان توسط خدا 
را تصویرسازی می كردم؛ مثل اینكه ما را از گل آفرید و بعد روی 
سر هركدام از ما با مالقه چیزی ریخت. فكر می كنم روی سر من 

چیزی ریخت كه اسمش آواز بود.
    آواز؟

بله، البته نه به شكل آوازهای كالسیك و... . یك جور زمزمه 
انسان با خالق بود. زمانی كه شش ساله بودم، مدام به كمدی 
كه جهاز عروسی مادرم بود سر می زدم. آن روزها رسم بود 
كه به عروس ها از این كمدهایی كه دو یا سه لت بود، جهازی 
می دادند با یك چمدان بزرگ. به نظرم چمدان مادرم شبیه  
آش رشته بود؛ ســبز و چهارخانه. من به كمد و داخل این 
چمدان رفته و وسایلش را بیرون می ریختم و در چمدان را 
نیمه باز می گذاشتم و شروع به آوازخواندن می كردم. مادرم 
گاهی متوجه می شــد و دعوایم می كرد كــه اینجا چه كار 
می كنی. می گفتــم دارم آواز می خوانم. البتــه همه اینها 
ناخودآگاه بود. در رؤیاهای خودم بر فراز دریاچه ها و جنگل ها 
و درخت ها و... پرواز می كردم. تا مادرم در كمد و چمدان را 
باز می كرد، یكدفعه احســاس می كردم كه سقوط كرده ام. 
به مادرم می گفتــم دارم آواز می خوانم. مادرم شــخصیت 
بســیار مذهبی و البته فوق العاده آرامی داشت؛ مدام به من 
می گفت گناه دارد، نخوان. و این تردید البته تا امروز با من 
مانده؛ كاری كه می كنم درست اســت یا خطا. همیشه این 
تردید را دارم كه فردا، خداوند به مــن نگوید این چه كاری 
 بود كــردی و می رفتی درخت و گیاه می كاشــتی و ملت را 

سیر می كردی...

    پس شما رؤیاهای خالقه و بی مرزی داشتید كه 
می خواستید آنها را به قالب سینما در بیاورید؟

بله، دقیقاً.
    پس به  این ترتیب، در ابتدای شــروع كردن 
ترسی از سینما نداشتید و كارتان راحت تر بود؟

نه، ترسی نبود. از بچگی اهل رؤیاپردازی بودم.
    یعنــی ســینمای شــما امتــدادی از 

رؤیاپردازی های شما بوده؟
البته چیزهایی كه این روزها می سازم با آنچه در درونم می گذرد 
زمین تا آســمان تفاوت دارد. ســینمای من، قاصر اســت از 

به تصویركشیدن رؤیاهای درونی ام.
    طبیعی اســت كه ســینما و هــر هنری، 

محدودیت های خودش را دارد...
بله، شــاید به این دلیل كه ما در تخیل آزادیم، ولی در سینما، 
محدودیت تكنولوژی و موانعی دیگر وجود دارد. شاید به همین 
دلیل است كه وقتی می خواهم رؤیاهای درونی ام را تبدیل به 
صنعت سینما كنم، فیلم هایم به جای معنوی و عرفانی، آثاری 
سیاســی و اجتماعی از آب درمی آیند. چنین است كه اغلب 
فكر می كنم كارهایم ناقص اســت و چیزی را كه می خواهم، 

نمی توانم بیان كنم.
    حرف های شــما مرا به یاد معماری ایرانی 
-اسالمی می اندازد. جالب اینكه ما از معمارانی 
كه این شــاهكارها را ایجاد كرده اند، چیزی 
نمی دانیم، درحالی كه این آثار هنوز هم دارند 
روی ما تأثیر كامــل می گذارند؛ یعنی به واقع، 
هنرمند از میان برداشته شده و در نتیجه هنر او 

كامل شده و باقی می ماند...
به نكته خوبی اشــاره كردی. همه  چیز همین است؛ رسیدن 

به این لحظه. من ســال ها به این قضیه فكر می كردم ولی به 
این جمله شما نمی رسیدم. یك بار بار با مادرخانمم صحبت 
می كردم؛ حافظ قرآن و حافظ پژوه اســت. سؤال كردم چه 
كار كنم تا فیلمی تولید كنم كه ماندگار شود. گفت حاضری 
فیلمی بسازی كه در سراسر جهان بدرخشد و همه از آن یاد 
كنند، ولی نامی از تو نباشــد؟ گفتم نه. گفت هروقت به این 
درجه رسیدی، می توانی به خلق چنین اثری دست بزنی. یعنی 
برای خلق اثر ماندگار نیاز به چنین ایثار و از خودگذشــتنی 
وجود دارد. اصل هنر گذشتن از این »من« است؛ اینكه چنین 
فیلمی را من ساخته ام، چنین شعری را من گفته ام، چنین 

نقشی را من زده ام.
    اولین بار كه سمت سینما رفتید، چطور وارد 

این حوزه شدید؟ آچمز نشدید؟
نه. من بیشتر هنرها را در حد خوب بلدم، به غیر از نواختن ساز. 
همه این هنرها را بدون معلم آموختم. بعد از آواز و نقاشی و 
خطاطی و...، سر از كالس سینمای آزاد بصیر نصیبی درآوردم. 
فیلمی هشت میلی متری هم ساخته بودم كه در آن زمان فكر 
می كردم از فیلم های مهم دنیاست. سر كالس به او گفتم كه 
چنین اثری ساخته ام. سطل آشغالی را نشانم داد و گفت برو و 
فیلمت را بینداز آنجا. گفتم شاید رمز و رازی در این است؛ رفتم 
و این كار را كردم. وقتی دیــد كه چنین كاری كرده ام، گفت 
برو و فیلمت را بردار ولی دیگر هیچ وقت چنین حرفی نزن. 
من دو جلسه آموزشی در كالس او و ابراهیم حقیقی حضور 
داشتم. البته كالس ها ادامه پیدا نكرد ولی من به فیلمسازی ام 

ادامه دادم.
    پس شما یك ســینماگر كاماًل خودآموخته 

هستید؟
بله.

    در روزهای ابتدایی شــروع كار سینمایی، 
این هنر-صنعت شما را نترساند؟ كه با خودتان 

بگویید من كجا و سینما كجا...
به هیچ وجه. حس می كنم سرنوشتی بود كه با من مقدر شده 
بود. من صرفاً این سرنوشت را كشــف كردم. ترس نداشتم، 
شاید تنها ترسم این بود كه آنچه در دل و ذهن دارم را نتوانم 

به تصویر بكشم.
    فكر می كنید خودآموزی امروزه روشــی 
مناسب برای ورود به سینماست یا آدم با آدم 

فرق می كند؟
نه. قطعاً آدم با آدم فرق می كند. من در فرانسه و هلند زیاد 
ورك شاپ می گذاشتم. رؤسای دانشگاه ها به من می گفتند 
این قدر نگو ســینما را خودت یاد گرفته ای، چون هر كسی 
وضعش فرق می كند. می گفتند تــو در زندگی ات از آواز و 
خطاطی و نقاشــی و تأمل در خود به سینما رسیدی، یك 
آدم معمولی امروزه شاید نتواند به این شكل عمل كند. این 
باور را هم دارم كه خداوند همه فنون عالم را در مغز آدمی 
قرار داده است؛ فقط باید كلیدش را بزنی. این حس وقتی به 
من دست داد كه یك عمل جراحی مغز را از نزدیك دیدم. 
دانش من از كامپیوتر در حد روشن و خاموش كردن است. 
كامپیوتر من مشــكل دارد یا من یا...؟ هیچ كدام؛ من فقط 
كلید آموزش كامپیوتــر را نزده ام، وگرنه مشــكلی ندارم. 
ماجرای ســینما هم چنین است. دوســت دارم این را به 
عالقه مندان بازیگری كه در كشورمان فراوان هستند بگویم 
كه شاید شــما این كلید را نزده اید، شاید شما اساساً به این 
شناخت نرســیده اید كه چه كلیدی را باید می زدید. طرف 
 میلیون ها خرج كالس می كند كه بازیگری یاد بگیرد ولی به 

نتیجه ای نمی رسد.

    كمی شفاف تر توضیح می دهید؟
شما خبرنگاری. من عاشق حرفه شما بودم و روزگاری دوست 
داشــتم خبرنگار بزرگی مثل فاالچی و حسنین هیكل بشوم. 
چنین نیست كه مثاًل شما را از كار كشاورزی بردارند و بیاورند و 
آموزش بدهند و تبدیل به خبرنگار شوی. شما نوعی كنجكاوی 
و كشف و شهود جست وجوگرانه از كودكی در درونت داشته ای 
كه دوست داشــتی منشــأ هر چیزی را پیدا كنی و داستانش 
را بدانی. بعدها صرفاً این عالقه را كشــف و هدایت كردی. كار 
سینما و بازیگری و هنر هم چنین است؛ باید در فطرت تان باشد.
    پس می شــود همان نقل معروفی كه هیچ 
دانشكده ادبیاتی، شــاعر و نویسنده تربیت 
نمی كند و هیچ دانشــكده سینمایی، بازیگر و 

كارگردان؟
زمانی كه آقای خاتمی وزیر ارشاد بود، در جلسه ای اتفاقی ایشان 
را دیدم. یعنی ما جایی نشسته بودیم كه آمد و كنارمان نشست. 
بلند شــدم بروم. گفت كجا؟ گفتم جایی كه مسئوالن باشند 
حضور پیدا نمی كنم. خالصه صحبت هــای ما ادامه پیدا كرد. 
گفتم آقای خاتمی، اگر دانشگاه ها و مراكز آموزشی بازیگری و 
كارگردانی را به من بدهید، بدون هیچ آزمونی می توانم تشخیص 
بدهم كه چه كسی بازیگر و كارگردان می شود یا نه. گفت چطور؟ 
گفتم من پشتم را به بچه ها می كنم و فقط می خواهم كه اسم و 
فامیل و... را بگویند. از روی لحن صدای شان می فهمم كه بازیگر 
و كارگردان بزرگی می شوند یا نه؛ دیگر نیازی به این همه آزمون 
و هزینه و... نیســت. گاهی به من می گویند تو مگر علم غیب 
داری؟ می گویم حاصل تجربه اســت. شما اگر به خانواده های 
اصیل مذهبی دقت كرده باشید، نوعی حجاب و شرم در بیان 
همه اعضای خانواده وجود دارد. اما در خانواده ای كه بی قیدوبند 

بزرگ می شود، لحن اعضای خانواده فرق می كند.

عیسی محمدی

ت
بیا

ی 
هد

:  م
س

عك

چهره های شاخص بازیگری و كارگردانی ایران قبال چه شغل هایی داشته اند؟

آغازهای نه چندان دلچسب
یكی از نكته های جالب دنیای سینما، آن است كه گاهی بازیگران و كارگردانان 
و به طور كلی سینماپیشگان، قبل از اینكه آغاز به كار و عشق اصلی شان كنند، 
درگیر كارهای دیگری هم بوده اند. همین دو سه هفته پیش بود كه بهزاد فراهانی 
در همین صفحه، از كارگری كارهای سخت و طاقت فرسا در روزهای ابتدایی 
كارش و روزهایی كه درس می خواند، می گفت. یعنی در اصل سینماپیشگان، 
می دانستند كه قرار است چه كاری انجام بدهند، اما در برهه ای و به دالیل مالی یا 

دالیل دیگر، درگیر كارهای دیگری بوده اند. یا اینكه در اصل از ابتدا درگیر كاری 
دیگر بوده اند و بعدها، به كشف استعداد و عشق شان نایل آمده و درگیر كار هنر 
و سینما و امثال آن شده اند. دانستن این نكته ها، كمك می كند به آماتورهای 
دنیای هنر و ســینما، كه درك كنند گاهی می توان حتی از بدترین شرایط هم 
شروع كرد و در بهترین مسیر به پیش رفت. با هم نگاهی به شغل های اول بخشی 

از سینماگران ایرانی و خارجی می اندازیم.

امیر نادری
امیر نادری جزو استعدادهای سینمای ایران بود كه به نوعی سوخت شد و اثری از او به جا نماند. او خیلی زود 
از ایران هجرت كرد تا در سینمای جهان جایگاهی برای خودش پیدا كند؛ كه متأسفانه این تصمیم منجر به 
سرانجام خوشی نشد. اعتبارآفرینی بعد از انقالب سینمای ایران با فیلم »دونده« امیر نادری بود كه آغاز شد. او 
كارش را با فروش تخمه و تنقالت در مقابل سینماهای ایران شروع كرد. بعدش هم شد آپاراتچی همان سینما. 
سپس راهی تهران شده و در عكاسی سرگرم كار شد. بعدش هم كه سرنوشت او را به سینما پیوند داد تا یكی از 
فیلمسازان صاحب سبك ایرانی لقب بگیرد.

قاسم جعفری
از دیگر كارگردانان و تهیه كنندگانی كه با شرایط سختی دست و پنجه نرم كرده است تا به آرزویش برسد، 

باید به قاسم جعفری اشاره كنیم. كارگردان »مسافری از هند« و »خط قرمز« و فیلم های »گرگ و میش« ، 
»مجنون لیلی« و...، در روزگار نوجوانی خودش كارگر نانوایی  پدرش بوده. او حتی وقتی هم كه كار در بدنه 
سینما را شروع كرد، با هر سختی كه بود كنار آمد تا بتواند به آرزویش برسد. با هر سختی كه بود، سرانجام 

موفق شده و جزو كارگردانان و تهیه كنندگان خوب تلویزیون و سینما شد.

علیرضا خمسه
كمتر كسی است كه علیرضا خمسه را نشناسد؛ و البته شاید بتوانیم بگوییم از پدر و مادرها كمتر كسی است 
كه او را نشناسند. خمسه البته االن برای خودش پدربزرگ شده و دیگر به قول معروف دستكش ها را آویزان 
كرده است. جالب اینكه این چهره ماندگار و دوست داشتنی سینما و تلویزیون ایران، زمانی برای اینكه 
كمك حال خانواده اش باشد، دستفروشی و كارگری می كرده و تابستان هایش به كار و تالش می گذشته است. 
شاید همین امر باعث شده باشد تا این چنین، بتواند نقش های خودش را به خوبی ایفا كند.

شهرام شاه حسینی
این روزها سریال می خواهم »زنده بمانم« در شبكه نمایش خانگی حسابی سر و صدا كرده است. شهرام 

 شاه حسینی، كارگردان این مجموعه و البته آثار دیگر، روزگاری در یك آرایشگاه كار می كرده است و سر و 
سامانی با سینما نداشته است. اما عشق به سینما چنان در او قوی بود كه اجازه نداد تا به كارش ادامه بدهد. 

چنین بود كه وارد بدنه سینما شده و بعد از دستیاری كارگردانانی معروف، خودش دست به كار شده و 
مجموعه ها و فیلم هایش را ساخت.

رضا عطاران
عطاران امروزه از بزرگ ترین بازیگران كمدی و حتی ژانر جدی ایران است؛ بازیگری كه در دوره ای، جزو 
پولسازترین آكتورهای سینمای كشورمان هم بوده است و امروزه برای خودش برندی است. اما می گویند كه 
عطاران، بعد از كارهای تلویزیونی خودش دوره ای ممنوع الكار شده بود. به همین دلیل، با یك وانت بار شروع 
به كار كرده و برای سوپرماركت ها بار جابه جا می كرد. شاید نقش آفرینی های بی بدیل او از شخصیت های 
اجتماعی نیز به همین روزها و تجربه ها بگردد.

خسرو شكیبایی
شكیبایی با آن صدای جادویی خودش و نگاه های خاص و نقش آفرینی های بی بدیل، جزو چهره های ماندگار 

و دوست داشتنی بازیگری ایران محسوب می شود. او با نقش آفرینی در فیلم »هامون« بود كه یكباره به قله 
بازیگری ایران صعود كرده و همانجا برای همیشه ماندگار شد. اما او قبل از این شهرت و حتی قبل از اینكه 

وارد تئاتر شود، درگیر كارهایی چون كانال سازی، خیاطی و تعمیرات آسانسور هم شده بود. او حتی بعدها نیز، 
به شدت نقش  های خودش را در میان مردم بازآفرینی كرده و درست مثل یكی از آنها برخورد می كرد.

پرویز پرستویی
چهره شاخص بازیگری ایران، روزهای نوجوانی و جوانی سختی داشته، اما دست از تالش برای عشق خود 
برنداشته است. او روایت می كند كه زمانی، برای شركت در كالس های بازیگری و تئاتر تا میدان ولیعصر را 
پیاده می رفته و برمی گشته است. حتی تا مدت ها منشی دادگستری بوده و برای اینكه خانه ای هم در حوالی 
خزانه بخارایی خریداری كند، كارگری می كرده است. اما هیچ كدام اینها باعث نشد تا دست از تداوم كاری 
خودش بردارد و نتیجه این تداوم كاری، منجر به تولد یك بازیگر بزرگ شد.

پرویز پورحسینی
این چهره دوست داشتنی بازیگری ایران را به تازگی از دست داده ایم، مردی كه خیلی از بازیگران و 

سینماگران ایرانی با رفتن او، شوكه شدند. پرویز پورحسینی، معروف است كه در این اواخر از مادر پیرش 
نگهداری می كرد و به همین دلیل كارهای هنری را چندان قبول نمی كرد. او خیلی زود هم پدرش را از دست 
داده و به همین دلیل ناچار شد كه برای كمك به اقتصاد خانواده، دست به كار شده و كارگری كند از نخستین 
كارهایی كه انجام داده است، كار در بخش صحافی كتاب و جاهای دیگر بوده است. اما هیچ كدام از این كارها، 

باعث نشد تا دست از عشق و مسیر خودش بردارد؛ تالشی كه باعث شد تا امروزه از او به بزرگی یاد شود.

منوچهر هادی
این كارگردان سینما و تلویزیون ایران نیز قصه جالبی داشته است. او حاال جزو كارگردانان پركار و البته 
شناخته شده محسوب می شود كه هر تهیه كننده ای می تواند به راحتی به او اعتماد كند. جالب اینكه در 
ابتدای امر، یك نیروی ساده در گروه تداركات و حمل ونقل تیم های كارگردانی و سینمایی بوده است. روایتی 
هم وجود دارد كه او در فیلم »قاصدك« 25سال پیش، راننده ابوالفضل پورعرب بوده است. آن فیلم را هم 
قاسم جعفری ساخته بود. منوچهر هادی سپس خودش را در مسیری كه دوست داشت انداخت و ابتدا 
دستیار و بعدها كارگردان شد.

شهاب حسینی
شهاب حسینی، بزرگ ترین جایزه تاریخ بازیگری ایران را برای بازی در فیلم »فروشنده« اصغر فرهادی 

به دست آورده است؛ جایزه ای كه تا به حال كسی از ایران آن را نگرفته است. او همچنین در بازیگری ایران 
نیز، جوایز زیادی را دریافت كرده و از نمادهای بازیگری ایران محسوب می شود. اما جالب است بدانید كه كار 
اول او ربطی به بازیگری نداشته است؛ او مجری رادیو بوده است. عالقه به اجرا هنوز هم در خون او وجود دارد. 

سپس درگیر اجرا در تلویزیون شد. بعدها گفتند كه می تواند در سینما هم اجرای نقش داشته باشد. همین 
مسیر را دنبال كرد تا به اوج بازیگری ایران برسد.



روزگار سپری شده تنورسازها ساخت تنور برای جبههیك قرن تنورسازی 

كار خوب و حال خوب

تنورهای غول پیكر در گوشــه كارگاه آرام 
گرفته اند و مرحله خشك شــدن را سپری 
می كنند. حاج مصطفــی امیری می گوید: 
این فوت آخر تنورســازی است كه بگذارید 
تنورها آرام آرام و به طور طبیعی خشــك 
شوند تا دوام و قوام بیشتری پیدا كنند. او این 
فوت و فن ها را وقتی یاد گرفته كه در كارگاه 
كوچك پــدرش گل های پهن شــده روی 
زمین را لگدمال می كرد به امید اینكه یك 
روز به درجه اســتادی برسد؛ »پدرم متولد 
1303 بود و بعد از پایان دوران ســربازی از 
اصفهان به تهران می آید تا در كوچه سرپولك 
تنورسازی یاد بگیرد. بعد كه در این كار استاد 
می شود در كوچه سیداسماعیل و نزدیك به 
چاله میدان برای خودش كارگاه باز می كند. 
آن موقع فقط 5نفر در تهران تنورســازی 
داشتند كه معروف ترین آنها جعفر تنورساز 
و حاج اســماعیل فرد حسینی بودند. پدرم 
از سال1324 تنورســازی را شروع كرد اما 
می توان گفت كه این شــغل از سال1300 
در تهران رواج داشته است. تنورسازی فوت 
 و فن داشــت و یادگیری آن سخت بود و ما 
3 برادر پیچ و خم این كار را از پدر آموختیم. 
هر دو برادرم بعد از چند ســال ســراغ كار 

دیگری رفتند اما من پای كار ایستادم.«

حاج مصطفی از زمان جنگ تعریف می كند كه كامیون های حامل تنور پخت نان را 
به مناطق جنگی جنوب می فرستاد و یادش مانده كه یك تنور بزرگ و اختصاصی هم 
نذر امام حسین)ع( كرده و برای كربال ساخته اســت. او می گوید؛ »وقتی پدرم فوت 
كرد، كارگاه تنورســازی او در كوچه سیداسماعیل تعطیل شد و من هم چند سالی 
خیاطی كردم تا اینكه از سال1358 تصمیم گرفتم در باقر شهر برای خودم كارگاه 
راه بیندازم. یك چیزهایی از پدرم یاد گرفته بودم و هر جا به مشــورت نیاز داشتم با 
حاج اسماعیل فرد حسینی، قدیمی ترین تنورساز كوچه سرپولك تماس می گرفتم.« 
بعد از خاموش شدن چراغ مغازه حاج اســماعیل فرد حسینی حاال مصطفی امیری 
به عنوان قدیمی ترین تنورساز تهران شناخته می شــود. تعداد زیادی از این تنورها 
را برای مغازه های نان داغ و كباب داغ كه ایرانی ها در گوشــه و كنار آمریكا و اروپا راه 
انداخته اند می سازد و تعدادی هم نصیب نانوایی های سنتی 
تهران می شود. حاج مصطفی 
می گویــد: »آن موقع این 
تنورها را با بوته روشــن 

می كردند«. 

گفت وگو با مصطفی ایزدی كه تنها بازمانده نسل قدیم 
تنورسازهای تهران است

تنور ایرانی از باقر شهر 
تا لس آنجلس

13تلگراف خانه

كوچه ســرپولك در میانه های خیابان 15خرداد، راسته تنورسازها بود. شاطرهای 
قدیمی از 70سال قبل در كوچه سرپولك آمد و شد داشتند و سراغ تنورهای گلی 
را از تنورسازهای كهنه كار می گرفتند اما این كوچه تاریخی حاال به جایی برای مرور خاطرات سال های دور 
بدل شده و هیچ ردی از مغازه های تنورسازی باقی نمانده است. از نسل قدیم تنورسازها حاال فقط 3نفر باقی 
مانده اند كه حاج مصطفی امیری یكی از آنهاست؛ كسی كه می تواند از روزهای باشكوه كوچه سرپولك و از 
فراز و فرودهای شغل تنورسازی برایمان بگوید. تنورسازی كه سنش به 67سال می رسد. برای دیدار با او كه 
تنورهای دست سازش از دبی به بسیاری از كشورهای دنیا رفته به باقر شهر در نزدیكی شهرری آمده ایم تا 

از روزگار سپری شده یكی از مقدس ترین شغل هایی بگوید كه با گذشت دهه های طوالنی رو به افول است.

انیمیشن گردی

از نانواهای قدیمی كه ما 
برایشان تنور ساختیم 

می توانم از نانوایی شاطر 
درویش در تجریش 
یا نانوایی حاج اصغر 

 خشكه پز در بازار 
شاه عبدالعظیم  نام ببرم

بهنام سلطانی

انیمیشــن روح را دیده اید؟ برنده 
اســكار بهترین انیمیشــن سال 
2020را می گوییــم. اگــر ایــن 
انیمیشــن را دیده باشــید، حتما 
كاراكتر 22را می شناســید: روح 
بازیگوش شــماره22 كــه هر چه 
مربی ها تالش می كنند او را برای 
زندگی به دنیا بفرســتند، زیر بار 
نمی رود. و اتفاقا همیــن كاراكتر 
لجبــاز و حرف گوش نكــن، تنها 
كلید بازگشــت روح »جو گاردنر« 
شــخصیت اول داســتان بــرای 
برگشتن به دنیاست. اینها را گفتیم 
كه بگوییم 22حاال خودش قهرمان 
یك انیمیشن كوتاه به نام »22علیه 
زمین« اســت! 22در جدیدترین 
هنرنمایی اش در انیمیشنی كوتاه، 
به همراه 5روح دیگر نقشه ای برای 
شورش دارد كه حوادث غیرمنتظره 
پیش رویشان را »كوین نولتینگ« 
به تازگــی یعنی در همین ســال 
2021كارگردانــی كرده اســت! 
دیدن این انیمیشن ماجراجویانه 
جذاب، فقط 5دقیقــه از وقت تان 

را می گیرد.

22علیه زمین

انیمیشن »Away )دور(« نام یك 
كارتون صامت در ژانر ماجراجویی 
و با شــكلی فانتزی است كه در 
ســال 2019در »لیتوانــی« 
ساخته شده است. این انیمیشن 
داستان پســر نوجوانی را روایت 
می كند كه همراه یك پرنده، در 
سرزمینی ناشــناخته و عجیب 
فرود می آید. او در تالش اســت 
تا به خانه اش برگــردد اما در این 
مســیر باید تمام سعی خودش را 
به كار بگیرد تا از دســت موجود 
عجیب و غریبــی كه قصد دارد او 
را ببلعد، فرار كنــد! درنهایت هم 
قهرمان انیمیشن دور با خوبی و 
خوشی تمام سختی ها را پشت سر 
می گذارد و به خانه اش می رسد. 
این انیمیشن 75دقیقه ای بی كالم 
 كه به نویســندگی و كارگردانی 
»جینــت زیلبالدیس« ســاخته 
شده، چندین جایزه از جشنواره 
فیلم هــای  را  از آن خــود كرده 

است.

كارتون صامت »دور«

فیلم انیمیشن تام و جری

امســال در بین همــه فیلم های 
ســال2021 كه تا به امروز اكران 
شده اند، یك فیلم انیمیشن جذاب 
نگاه همه را به خــودش جلب كرد؛ 
فیلم »تام و جــری« كه یك فیلم 
انیمیشن جذاب و كمدی، محصول 
كشورهای انگلیس، فرانسه، آلمان 
و آمریكاست. موش و گربه معروف 
والت دیزنی كه معرف حضور همه 
ما هســتند. حاال ایــن دو كاراكتر 
خاطره ساز چندین نسل كه همیشه 
در حال اذیت و آزار یكدیگر بودند، 
در جدیدترین حضورشــان سر از 
فیلمی با نام تام و جری درآورده اند 
كه آن را »تیم اســتوری« ساخته 
اســت. این فیلم انیمیشن جذاب 
كــه در آن كلویی مورتــز، مایكل 
پنیا، راب دلینی، كالین جســت، 
كن جیونگ و پاالوی شاردا به ایفای 
نقش پرداخته اند، داستان آشنایی 
و شكل گیری رابطه رقابت- رفاقت 
موش و گربه ای بازیگوش به نام های 

تام و جری است! 

پنجشنبه

شماره 120
6  خرداد 1400 

جابه جايی پر دردسر
حاج مصطفی جا به جایی تنورها را بخش دشوار و 
در عین حال مهم كار تنورسازی می داند؛ »قدیم ها 
تنورها را با دست جا به جا می كردند. وقتی تنور 
خشك می شد، پدرم، 4 نفر از باربرهای قوی هیكل 
بازار را صــدا می كرد تا آن را بلنــد كنند و روی 
گاری بگذارند. موقع پایین گذاشتن تنور همین 
تعداد آدم نیاز داشــتیم. صبح تنور را به نانوایی 
می بردیم و نصب می كردیم و بــا گاری كه یك 
االغ یا اســب آن را حمل می كرد بر می گشتیم. 
تنورســازهای قدیمی جا به جایی بــا طناب را 
ابداع كردند اما هر تنورسازی جسارت این كار را 
نداشت و معتقد بودند ممكن است تنور بشكند 
و آســیب ببیند. حاال این تنورها را به راحتی با 
جرثقیل و ماشین های باری حمل می كنند و به 
شهرهای مختلف می برند. تنورهای ما تا قبل از 
كرونا تا دبی هم می رفــت و از آنجا به ایالت های 
ایرانی نشــین آمریكا مثل لس آنجلس و برخی 
كشورهای اروپایی منتقل می شد.« قدیمی ترین 
تنورساز تهران معتقد است كه حرفه تنورسازی با 
صبر و شكیبایی عجین است؛ »تنورسازی آنقدر 
كار پرزحمت و پرمشغله ای اســت كه خیلی از 
قدیمی ها عطای آن را به لقایش بخشیدند و رفتند 
و از بین نســل جدید هم كمتر كسی را می توان 

سراغ داشت كه در این كار دوام بیاورد.«

تنورسازی صنف كم رمقی است و به گواه كهنه كارها، نفس های آخرش را می كشد؛ كاری كه یك وسیله 
شیشه ای به نام »مهره« و یك كاردك و چند متر طناب تنها ابزارهای آن به شمار می رود. حاج مصطفی 
می گوید؛ »اوج هنر تنورسازی، قوسی است كه باید روی بدنه ایجاد شود چون همه وزن تنور را این نقطه 
تحمل می كند. اگر آن را كمتر یا بیشتر از معمول بگیریم، نانوا نمی تواند نان سالم بپزد و بدنه تنور هم 
نمی تواند وزن خود را تحمل كند. در نتیجه تنور ترك می خورد و خیلی زود از بین می رود.« آنطور كه 
قدیمی ترین تنورساز تهران می گوید تهران قدیم با جمعیت 3میلیون نفری 5تنورساز داشت و حاال با 
15میلیون نفر جمعیت 3 تنورساز دارد. او معتقد است كه با ساخت دستگاه های صنعتی و پشت كردن 
نسل جوان به كار پر زحمت تنورسازی، چراغ این شغل رو به خاموشی است؛ »گل رس خاصیت عجیبی 
دارد. تنورساز تا وقتی با گل رس سر و كار دارد، قند و چربی و فشار خون ندارد چون هنگام كار سموم 

بدنش جذب گل می شود. برای همین تنورسازهای قدیمی تا 90سالگی هم كار می كردند.«

تنورســازها برای قوام گرفتن گل و چسندگی آن از ماسه رودخانه، 
خاك رس، گرد كاه و پشم بز اســتفاده می كنند. گل یك هفته تا 
10روز به حال خود رها می شود و بعد آن باید آنقدر ورز داده شود تا 
هیچ حبابی داخل آن نباشد. اگر حباب ها از بین نروند تنور به سرعت 
شــروع به ریزش می كند و از بین می رود. این فرمول قدیمی تهیه 
گل تنور است كه از 100سال قبل به یادگار مانده اما حاج مصطفی 
می گوید كه االن در هیچ كارگاهی از كاه و ماسه استفاده نمی كنند و 
همین باعث می شود كیفیت تنورها پایین بیاید و عمرشان كم شود؛ 
»تهیه گل خوب و استاندارد نخستین مرحله ساخت تنور است و در 
مرحله بعد باید قوس تنور دقیق و اســتاندارد باشد تا گودی داخل 
آن با قوس ناوند نانوایی همخوانی داشــته باشد. « كوچه قدیمی و 

پرخاطره سرپولك حاال در محاصره لباس فروشی ها و فروشنده های 
مواد پالستیكی قرار گرفته و تنورسازی هم مثل بسیاری از مشاغل 
قدیمی دیگر در حال انقراض است. دیگر از تكاپوی تنورسازها برای 
لگدمال كردن گل رس و جاگیر شــدن آنها داخل تنورهای بزرگ 
خبری نیست و دستگاه های صنعتی را باید متهم ردیف اول این ماجرا 
دانست. حاج مصطفی تفاوت نانی كه با دستگاه های صنعتی پخته 
شده و نانی كه روی تنورهای داغ سنتی عمل آمده را نتیجه خاموشی 
كارگاه های تنورسازی می داند و معتقد است  كه دود این خاموشی 
به چشم مردم می رود؛ »از قدیم می گفتند اگر آرد گندم با آهن داغ 
تماس پیدا كند موجب ابتالی انسان به بیماری های العالج می شود 

و امروزه دكترها روی آن صحه گذاشته اند. «
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نگاهی به شغل های منقرض شده خارجی ها 

وقتی تیسترها پیش مرگ می شدند
پیشرفت تكنولوژی و  گذار از سنت به مدرنیته بسیاری از شغل ها را به دست فراموشی سپرده است. با ساخت دستگاه های صنعتی و مكانیزه، استفاده از نیروی انسانی 
دیگر مفهوم خودش را از دست داده و این دستگاه ها همان كارها را با دقت باالتری انجام می دهند. این قانون نا نوشته ای است كه با پیشرفت روزافزون تكنولوژی برخی 
از شغل ها عمال از بین می روند و به خاطره ای در ذهن مردم بدل می شوند. شاید باورش سخت باشد كه در ایران شغلی وجود داشته به نام »چارواداری« كه امروزه هیچ 
نشانی از آن باقی نمانده است. چاروادارها كسانی بودند كه با چهارپا از تهران به شهرهای مختلف بار می بردند و در ازای آن مواد غذایی به پایتخت می آوردند. با وجود 
مسیرهای هوایی و قطارهای باربری شغل چارواداری عمال نابود شد و بسیاری از شغل های دیگر هم به سرنوشت مشابهی دچار شدند. این اتفاق در خارج از كشور، 

به خصوص در كشورهای صنعتی و توسعه یافته با سرعت بیشتری رخ داده و برخی كارهایی كه به قول معروف سكه بودند حاال در بایگانی تاریخ جا خوش كرده اند.

 بیداركننده
شاید باورش سخت باشد كه در كشــورهای اروپایی عده ای با ابزار ساده و درعین 
حال مضحكی كه در این تصویر می بینید به پنجره خانه های مردم می كوبیدند تا 
آنها را از خوب بیدار كنند. شــغل »بیدار كننده« درعصری كه هنوز ساعت اختراع 
نشده بود، در بسیاری از كشورهای دنیا رواج داشت اما با پیشرفت علم و تكنولوژی و 
ورود ساعت هایی كه قابلیت كوك شدن داشتند عمال از بین رفت. البته بیدار كردن 
مردم با ابزارهایی از این دست در ایران هم حسابی رواج داشته و یك رسم قدیمی 
بوده است. مثال عده ای كه به آنها چاوش خوان می گفتند در سحرگاه  ماه رمضان به 
محله ها سرك می كشیدند و با خواندن اشعار كهن ایرانی مردم را بیدار می كردند. 
از این رو چاوش خوانی شباهت زیادی به شــغل بیداركن ها داشت با این تفاوت كه 
چاوش خوان ها فقط در  ماه رمضان با صدای بلند آواز می خواندند تا مردم بیدار شوند 

و در سایر روزهای سال، كسب وكار دیگری پیشه می كردند.

 قیچی تیزكنی
در ســال های دور، مردم روش های ســنتی و جالبی برای 
تیز كردن چاقو ابــداع می كردند. مثال لبه چاقو را به پشــت 
نعلبكی می كشــیدند و چاقو بر اثر ســایش و اصطكاك تیز 
می شد. این روش برای تیز كردن ساطور و كاردهای بزرگ تر 
كاربرد نداشــت و به همین دلیل باید توسط افراد متخصص 
انجام می شد. در این مواقع مردم به مغازه های چاقو تیزكنی 
می رفتند و با روشی كه در این تصویر می بینید چاقو، قیچی و 
ساطورها را تیز می كردند. فكرش را بكنید اگر چاقو تیز نباشد 
بسیاری از كارها مثل آشــپزی و قصابی و حتی آرایشگری 
آسیب می بیند و به همین دلیل چاقو تیزكنی جزو شغل های 
سنتی و مهم به شمار می رفت. این روش از ابتدای دهه 1970 
در انگلستان و بسیاری از كشــورهای اروپایی منسوخ شده؛ 
چرا كه چاقوهایی با آلیاژهای جدید ساخته شد كه به راحتی 
تیز می شدند. عالوه بر این برای تیز كردن ساطور و قیچی هم 
دستگاه های پیشرفته روانه بازار شد و به این ترتیب مردم از 

مراجعه به چاقو تیزكن های سنتی بی نیاز شدند.

 فود تیستری
 در سال های دور كه سوء قصد به جان پادشاهان یك امرعادی تلقی می شد، تیسترها 
یكی از مهم ترین و حساس ترین شغل ها را داشــتند. آنها كسانی بودند كه قبل از 
پادشاه یا سلطان، غذا را میل می كردند تا گزندی به خاندان سلطنتی وارد نشود. 
در واقع تیســترها جزو معتمدترین افراد دربار بودند و معموال پیش مرگ پادشاه 
می شدند. آنها همیشه بهترین و لذیذترین غذاها را میل می كردند و حقوق خوبی 
هم می گرفتند اما با جانشان معامله می كردند و این احتمال وجود داشت كه قربانی 
توطئه و سوء قصد به جان پادشاه شوند. تیســترها، جزو ثابت خدمه دربار پادشاه 
عثمانی بودند و آنطور كه در كتاب های تاریخی آمده بسیاری از آنها قربانی نقشه 
درباری ها برای ترور پادشاه شده اند و گاهی اوقات هم به خاطر طعم غذا مورد غضب 

پادشاه قرار گرفته اند.

 اپراتور تلفن
اختراع وسایل ارتباط جمعی، انقالبی به پا كرد و زندگی مردم دنیا دستخوش تغییرات جدی 
شد. تلفن یكی از مهم ترین وسایل برقراری ارتباط بین مردم بود اما این كار به سادگی انجام 
نمی شد و بدون دخالت شخص سوم امكانپذیر نبود. اســتفاده از تلفن های قدیمی اصاًل كار 
ساده ای نبود و روال نسبتا پیچیده ای داشت. به همین دلیل شركت های مخابراتی، افرادی 
را تحت عنوان»اپراتور« اســتخدام می كردند و كار اپراتورها این بــود كه ارتباط تلفنی بین 
مشتری ها را برقرار كنند. آنطور كه در تاریخچه استفاده از تلفن در كشورهای اروپایی آمده 
از ســال 1880زن ها كار اپراتوری را انجام می دادند و مدیران شــركت های مخابراتی برای 
سپردن این ماموریت به زن ها یك دلیل عجیب داشتند. آنها معتقد بودند كه زنان بیشتر از 
مردان، ادب و احترام را رعایت می كنند و برای جلب رضایت مشتری آنها را به عنوان اپراتور 
استخدام می كردند. به  مرور زمان و با پیشرفت تكنولوژی، اپراتوری هم به جرگه شغل هایی 
كه دیگر وجود ندارند پیوست. خدا را چه دیدید. شاید با ساخت روبات های پیشرفته بسیاری 

از شغل های امروزی هم به خاطره در ذهن انسان های معاصر بدل شوند.

 روشن كننده المپ
قبل از اختراع المپ های برقی و در دوره ای كه استفاده از المپ های گازی رواج داشت، 
عده ای كوچه به كوچه می رفتند و با وسایل مخصوص، این المپ ها را روشن می كردند. 
المپ روشن كن ها با یك میله بلند كه نوك آن به مواد اشتعال زا آغشته بود، المپ های 
گازی را روشن می كردند و وظیفه روشنی بخشــیدن به كوچه و خیابان های شهر را 
برعهده داشتند. المپ روشن كن ها معموال جزو نیروهای خدماتی شهر بودند و برخالف 
بیشتر مردم، كارشان با تاریكی هوا شروع می شد. المپ های گازی هنگام خاموش شدن 
گازهای سمی متصاعد می كردند و به همین دلیل المپ روشن كن ها مدام در معرض 
آسیب قرار داشتند. با اختراع برق و ساخت المپ های برقی، چراغ كسب وكار المپ 
روشن كن ها هم خاموش شد. این المپ ها برای استفاده در خانه مناسب نبودند و فقط 

در معابر و خیابان ها از آنها استفاده می شد.
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جلوی آینه می ایستد. سینه را سپر می كند و جلو می دهد. بعد فیگور بازو را اجرا می كند تا ببیند عضالتش چقدر 
»دم« كرده اند. لبخند رضایتی روی لب هایش می نشیند. آرام گام بر می دارد و فكر می كند حاال مركز توجه همه 
است. خودش می داند كه خیلی زود به این حجم عضالنی رسیده است. این، اتفاقی است كه در بیشتر باشگاه های 
بدنسازی با تفاوت هایی مختصر در جزئیات می افتد. واقعیتش این است كه داریم از خیلی از سنت هایمان دور 
می شویم. یكی از این سنت ها هم ورزش باستانی است كه مســلما نسبت به گذشته كمرنگ تر شده. ورزش 
باستانی و زورخانه ها در قدیم و میان اهالی آن زمان اهمیت و رونق فراوان داشت. سابقه این اماكن به دوران 
صفویه برمی گردد كه متأسفانه بسیاری از آنها امروزه دیگر وجود ندارند. ما به مناسبت روز فرهنگ پهلوانی و 

ورزش زورخانه ای، نگاهی انداخته ایم به این ورزش جذاب و تاریخی ایرانیان.

رمان گردی

 قهرمان رمان »مردی به نام اوه«، 
دقیقا مردی به نام اوه اســت؛ 
پیرمــرد 59ســاله خســته، 
غرغرو و عبوسی كه همسرش 
را از دســت داده و مرتــب 
بــا همســایه هایش بحــث و 
جدل می كنــد؛ كاراكتری كه 
دوست داشتنی به نظر نمی رسد 
و اگر كسی فقط همین تعریف 
كوتــاه را از او بخواند، شــاید 
ترجیح بدهد قید خواندن كتاب 
را بزند! در ادامه اما یك خانواده 
مهاجر ایرانی به داستان اضافه 
می شــوند كه »پروانه«، مادر 
خانواده، فضای داســتان را به 
كلی تغییــر می دهد. اگر هنوز 
موفــق نشــده اید نخســتین 
كتــاب »فردریك بــك من« 
را كه به 30زبــان دنیا ترجمه 
شــده و عنوان پرفروش ترین 
كتــاب ســال ســوئد را از آن 
خود كرده، بخوانید، حتما در 
نخســتین فرصت آن را تهیه 
كرده، بخوانیــد و از خواندنش 
 به معنــای واقعــی كلمه لذت 

ببرید.

مردی به نام اوه

پنجشنبه

شماره 120
6  خرداد 1400 

اگر چــه ایــن روزها بیشــتر 
عالقه مندان به كتاب به دنبال 
تازه هــای نشــر هســتند و 
می خواهند با خواندن آخرین 
رمان ها در این دنیــای پررمز 
و راز، به روز باشــند اما ادبیات 
معاصر ما پــر از رمان های زیبا 
و جذاب اســت كه بسیاری از 
ما فقط نام آنها را شــنیده ایم؛ 
مثال رمان »همســایه ها« یكی 
از مشهورترین رمان های ایرانی 
و از پرفروش تریــن رمان های 
زبان فارسی به شــمار می آید 
كــه شــاهكاری از »احمــد 
محمود« اســت. اگر این كتاب 
را نخوانده اید، توصیه می كنیم 
در نخســتین فرصت داستان 
»خالد« را مطالعه كنید؛ جوانی 
كه داســتان زندگی اش قبل از 
كودتای 28مــرداد و در دوران 
نهضت ملی شدن صنعت نفت 
و اعتقادات سیاسی و عشقش به 
دختر »سیه چشم« كه او را بر 
سر دوراهی انتخاب بین عشق 
و وظیفه می گذارد، خط اصلی 

رمان است.

رمانی برای هميشه

آشنایی با ورزش پهلوانی؛ قدیمی ترین ورزش ایرانی ها 
كه این روز ها هم طرفداران خاص خودش را دارد 

صدای ضـرب و زنگ پهلوانی

باالخره هر ایرانی، اگر اهل ورزش زورخانه ای نباشد، باید با 
تاریخچه ای از این ورزش سنتی آشنایی داشته باشد. ورزش 
باســتانی همانگونه كه از نامش هم پیداست از قدیمی ترین 
ورزش های ثبت شده در تاریخ بشریت به شمار می رود. ورزش 
باســتانی این روز ها با نام هایی همچون ورزش زورخانه ای و 
ورزش پهلوانی هم خوانده می شود. برخی از مورخان تاریخچه 
ورزش باســتانی را با تاریخچه اقوام نخســتین ایرانی برابر 
می دانند. آنها معتقدند كه نسل اول آریایی ها در سرزمینی 
زندگی می كردند كه امكان تكاپو و تحرك را برایشان مقدور 
می ساخت و پایه های این ورزش از   همان زمان ریخته شده 
است. نقش برجســته های این ورزش حتی از دوران پیش از 
میالد مسیح هم باقی مانده است. به هر حال این ورزش نام 
مجموعه حركات ورزشی با اسباب و بی اسباب و آداب و رسوم 
مربوط به آنهاست كه در محدوده تاریخی و فرهنگی ایران از 
گذشته های دور رواج داشته است. اما آنچه مهم است اینكه، 
ورزش باستانی در همه دوره ها تعامل مثبتی با اندیشه های 
عرفانی و اخالقی داشته و حتی زورخانه های آن هم با تمسك 

از مكان های مذهبی قدیمی ساخته می شده است. دانشنامه 
آلمانی بروك هاس، ورزش زورخانه ای را در كتاب اصلی ویژه 
ورزش خود، قدیمی ترین ورزش بدنســازی جهان معرفی 

می كند. این ورزش با پیگیری فدراسیون ورزش باستانی و 
كشتی پهلوانی كشورمان سرانجام در سال 1389 در 

فهرست میراث معنوی یونســكو به ثبت رسیده 
است.

این طور نیســت كه یك تازه وارد با كسی كه عمری است 
در ورزش زورخانــه ای عرق می ریزد یك جایگاه داشــته 
باشد. اصال در همه ورزش ها این پیشكسوت بودن اهمیت 
دارد و البتــه در ورزش زورخانه ای بیشــتر. عالوه بر 
اینكه ســیدبودن و داشــتن مقام در مسابقات به 
كســب كردن رتبه در این ورزش تأثیر دارد. 
در ورزش باســتانی رتبه ها از یك یا   

همان مبتدی آغاز شده و تا رتبه نهم ادامه می یابد. ورزشكار 
رتبه یك به كسی گفته می شــود كه یك سال تمام در یك 
زورخانه حضور مستمر داشته باشد. پس از گذشت یك سال، 
مرشد هنگام چرخ زدن او برایش منكری می فرستد؛ یعنی 
بر منكر علی)ع( لعنت می فرستد و حاضران با صدای »بیش 
باد« رتبه جدید ورزشــكار را اعالم می كنند. ورزشكارانی 
كه 3سال ســابقه حضور در این ورزش را داشته باشند، به 
رتبه دومی می رسند. مرشــد برای اعطای این رتبه هنگام 
چرخ زدن ورزشــكار برایش صلوات می فرستد. برای كسب 
رتبه سوم این ورزش می بایست حداقل 18 سال سن داشته 
و 6 ســال هم بدن تان را به تمرین های زورخانه ای سپرده 
باشید. این رتبه ها با افزایش سن و حضور مستمر ورزشكار 
و پیگیری اصول اخالقی و مرامی ادامــه پیدا می كند، تا 
آنجا كه یك باســتانی كار در   نهایت پس از 65 ســالگی و 
45ســال ورزش كردن هنگام ورود بــه زورخانه با صدای 
زنگ مرشد مواجه می شــود و عماًل رتبه نهم این ورزش را 

به دست می آورد.

هر ورزشــی به هر حــال از یكســری 
تكنیك ها و حركات حرفه ای تشــكیل 
شده است، ورزش زورخانه ای هم از این 
موضوع مستثنا نیســت. حركاتی وجود 
دارد كه شما برای گرم كردن و آماده شدن 
ورود به گود و انجــام حركات اصلی باید 
انجام دهیــد. اصلی ترین حــركات در 
ورزش باســتانی عبارتند از: شنا رفتن و 
نرمــش، میل گرفتن و پــا زدن. البته هر 
كــدام از اینها به بخش هایــی همچون 

شنای سرنوازی، شــنای شالقی، شنای 
یك دو سه، شنای سنگین، كمان كشی، 
سینه زنی، خم گیری، نشست و برخاست، 
پای جنگلی، پای ضربدری، پای شاطری، 
پای فتاح و تبریزی و پای تبریزی الفتی 
تقسیم می شوند. سایر حركات در ورزش 
زورخانه ای شامل سنگ گرفتن است كه   
همان حركت با دو تخته بزرگ ســنگی 
محسوب می شود كه معموالً 80 كیلو وزن 
دارند و نشانه ای از ســپر جنگی هستند 

و باســتانی كار آنها را روی ســینه پرس 
می كند. چرخ زدن از حركت های نمایشی 
این ورزش اســت كه باســتانی كار ها به 
جهت عقربه ســاعت و با تناسب حركت 
پا بین یك تا ســه دقیقــه در یك دایره 
چرخ می زننــد. میل بازی هــم از دیگر 
برنامه های نمایشــی این ورزش جذاب 
اســت كه معموالً با دو میل یــك یا دو 
كیلویی انجام می شود. به همه اینها هم 

باید شیرین كاری را اضافه كرد.

شخصیت ها در زورخانه ها
قدیم ها، هر یك از ورزشكاران در زورخانه با اصطالحی 

نامیده می شدند. در حقیقت آنها شخصیت های زورخانه ها بودند 
كه اینجا به معرفی آنها پرداخته ایم.

نوچه: نوچه به جوانان ورزشكاری گفته می شد كه در زورخانه شاگردی یك پهلوان 
به خصوص را می كردند.

نوخاسته: نوخاسته ها، جوانان و نوچه هایی بودند كه برای هنرنمایی و كشتی گیری 
به زورخانه های دیگر هم می رفتند.

صاحب زنگ و صاحب ضرب: پهلوانان معروف كه موقع ورود آنان به زورخانه به احترام 
آنها مرشد زنگ را به صدا درمی آورد.

مرشد: به ضرب نواز و خواننده زورخانه، مرشد می گویند.
كهنه سوار: در گذشته مسئولیت تعلیم در زورخانه به عهده كهنه سواران بود.

میاندار: جزو ورزشـكاران پیشكسـوت اسـت كه وســـط گـود قـرار می گیرد 
تا هماهنگ كننده ورزشـــكاران با مرشد باشــد و كل حركات و 

تشریفات ورزشی وسط گود را مدیریت كند.

ماندگاری نام ها و رسم ها
پوریای ولی شاید ماندگار ترین شــخصیت ورزش باستانی در فرهنگ 

این ورزش به حســاب بیاید. او با نام واقعی محمود كه ظاهراً از مردم خوارزم بوده، 
به عنوان مؤسس و پایه ریز محل انجام ورزش باستانی یا   همان زورخانه شناخته می شود. 
تاكنون ورزشكاران بسیاری وارد گود زورخانه شده اند و با توكل بر خدا و مدد گرفتن از موال 
علی)ع( به جایگاه رفیع پهلوانی دست یافته اند. از این جمله می توان به پهلوانان بنام كشور 
همچون پهلوان سیدعلی حق شناس، پهلوان پایتخت اشاره كرد. او ازجمله مربیان مرحوم 
غالمرضا تختی بوده است. گفته می شود كه پهلوان سیدعلی این رتبه را پس از یك كشتی 
45 دقیقه ای مقابل پهلوان اكبر پامناری در سال 130۷ به دست آورد و به عنوان پهلوان 
پایتخت رسید. او این رتبه را تا هنگام ورود متفقین به كشور در دست داشت. همچنین 
ازجمله امور خیری كه ریشه در فرهنگ زورخانه ای دارد، برگزاری مراسم گلریزان است. 
این مراسم در جشن ها، اعیاد و میالد ائمه اطهار یا قدردانی از زحمات پیشكسوت ها برپا 

می شد و سنت آن به این شــكل بود كه دو جوان در پایان برنامه دو طرفی لنگی 
را گرفته و در جمعیت دور می زدنــد تا پول حاضران را جمع 

كنند. این پول ها معموالً با نظارت پهلوان ها در امور خیر 
مصرف می شد.

صدای زنگ برای خواصورزش قديمی ايرانيان

از پای جنگلی تا پای شاطری 

در مسير توسعهآداب و رسوم
این طور نیست كه بروید وسط گود زورخانه و هر 
كاری دلتان خواســت انجام دهید. زورخانه ها، 
آداب و رســومی دارند كه باید حواستان به آنها 
باشــد؛ آدابی كه با پیروی از پهلوانان و دالوران 
افســانه ای دوره باســتانی و تأســی از پیشوای 
نخستین شــیعیان و جوانمردان، خلق و خوی 
مردانگی و مروت و جوانمردی را در ورزشكاران 
بر می انگیزد یا نیرو می بخشد. این خصایل نیكو 
در قالب شعرها و داستان هایی به صورت آهنگین 
و به همراهی ضرب زورخانه كه مهم ترین  ساز این 
نوع موسیقی است، برای برانگیختن ورزشكاران 
هنگام ورزش از سوی مرشــد خوانده می شود. 
ورزشكاران هماهنگ با موسیقی و نوای مرشد، 
جســت و خیز می كنند و حركات زیبای گروهی 
یا فردی را به نمایش می گذارند. ورزش باستانی 
بین ورزشــكاران به احترام و ادب معروف بوده و 
با اصول زیادی همراه است. به طور مثال تمامی 
حركات با اجازه از سادات و پیشكسوتان زورخانه 
كه به رخصت گرفتن معروف است، انجام می شود. 
شعار ورزش باستانی پرورش روح و جسم است، 
به طوری كه شیعیان معتقدند كه زورخانه مسجد 
دوم شیعیان است. یكی دیگر از اصلی ترین آداب 
زورخانه این است كه ورزشكاران می بایست اصول 
اخالقی را از قبیل فروتنی و از خود گذشــتگی، 
مروت، مردانگی، سفره داری، پاكیزگی، كمك به 
فقرا و تنگدستان و دیگر صفات پهلوانی را رعایت 
كنند؛ اصولی كه همراه با اخالق و عرفان به این 
ورزش راه یافته و آن را از سایر رشته های ورزشی 

متمایز ساخته است.

سال ها ورزش باستانی كشور ما خیلی مدیریت 
درست و حسابی نداشــت اما حاال بیش از یك 
دهه است كه فدراسیون ورزش های زورخانه ای 
تشكیل شده و مسابقاتی در سطح كشور به طور 
مستمر برگزار می شود. حضور تیم »جوانمردان 
ایران زمین« در برنامه عصر جدید نشان داد كه 
ورزش زورخانه ای در كشور ما چه پیشرفت قابل 
توجهی كرده است. هم اكنون هر سال مسابقات 
به میزبانی یكی از شــهرهای ایران و با شركت 
تیم هــای ده نفره زورخانه ای برگزار می شــود. 
داوران به هر كدام از اعضای تیم ها امتیاز خاصی 
اعطا می كنند. البته فقط مسابقات تیمی نیست 
بلكه مســابقات انفرادی این ورزش در 5 گروه 
سنی خردساالن، نونهاالن، نوجوانان، جوانان و 
بزرگساالن انجام می شــود و طیف سنی كمتر 
از 11 سال تا باالی 20 ســال را در بر می گیرد. 
امتیازدهی در برخی از رشــته های این ورزش 
تابع مقررات خاصی است. مثاًل اگر دو ورزشكار 
به امتیاز مســاوی برســند، اگر رقابت شان در 
رشته های سنگ، كباده و میل سنگین انجام شده 
باشد، ورزشكار سبك وزن تر برنده اعالم می شود 
و اگر مســابقه میل بازی و چرخ زنی وسط باشد 
ورزشكار سنگین وزن تر، امتیاز برتری می گیرد. 
شیرین كاری جزو امتیازهای هر رشته محسوب 
می شود. اما دریافت امتیاز شیرین كاری منوط 
به حســن و صحت حركات اصلی است. معموالً 
حرفه ای ها در هر رشــته سراغ شــیرین كاری 
هم می روند تا امتیاز بیشــتری برای تیمشان 

كسب كنند.

زورخانه مسلم ابن عقیل)ع( در جنوب غربی پایتخت 
را می توان یكــی از قدیمی ترین زورخانه های شــهر 
تهران دانست. شاید دست تقدیر باعث شد تا هم شكلی 
زورخانه با مســجد یافت آباد به هم نشینی آنها تبدیل 
شــود. گفته می شــود كه این زورخانه به واسطه قوم 
زندیه برپا شد. آنها جایی را در نزدیكی دروازه یافت آباد 
برای ترویج ایــن ورزش كهن ایرانی بنــا كردند كه تا 
سال ها مرجع ورزش دوستان باستانی كار بود. تا پیش 
از انقالب زورخانه به   همان اســم زندیه شهرت داشت 
و توانست شــهرتی نیز به دســت آورد. همان سال ها 
بود كه رفت وآمد بزرگانی همچــون مرحوم غالمرضا 
تختی به این زورخانه باب شــد و اسم آن را سر زبان ها 
انداخت. اما ناگاه یك شب آتش به خاطره های چند دهه 
هجوم برد و همه هست ها را نیست كرد. باستانی كار ها 
چاره ای نداشتند تا به مكانی دیگر نقل مكان كنند و در 
كنار یكی از مساجد قدیمی محل سكنی گزینند. آنها 
حمام قدیمی كه گفته می شد از دوران ناصرالدین شاه 
باقی مانــده را به عنوان زورخانه جدیــد محله انتخاب 
و با این كارشــان آنجا را نیز احیــا كردند. اكنون بیش 
از 15ســال اســت كه شــهروندان محله های نزدیك 
یافت آباد می آیند به زورخانه مســلم ابن عقیل در كنار 

مســجد امیرالمومنین)ع( و نام آن حضــرت را میان 
حركت های ورزشی شان زمزمه می كنند. اگر از مرشد 
این زورخانه اذن دخــول بگیری و وارد گود شــوی، 
گرداگرد زورخانــه را مزین بــه عكس هایی می بینی 
كه هر كدام شــان یك دنیا خاطره برای تعریف كردن 
دارند؛ پهلوان های قدیمی شهر كه باادب زانو زنده اند، 
اما غروری خاص در چهره شــان دیده می شود. كمی 
آن ســو تر چهره مصمم جوان هایی را می بینی كه اهل 

همین زورخانه بوده اند اما در دوران دفاع مقدس به یاری 
دیگر همرزمانشان شــتافتند و پهلوانی را در جبهه ها 
معنا كردند و در   نهایت آسمانی شدند. درست است كه 
زورخانه مسلم ابن عقیل)ع( در یك حمام قدیمی دوباره 
برپا شده اما همین حمام به واسطه همكاری شهرداری، 
بســیجیان و ورزش كارهــای قدیمی منطقــه پس از 
 كمی تغییرات دوباره سرپا شد تا ذكر یا علی)ع( در آن 

طنین انداز شود.

آشنایی با یكی از قدیمی ترین 
زورخانه های تهران

ورزش در كنار 
خانه خدا

ادبیات مخفی زورخانه ها
زورخانه ها رسم و رســوم و اصطالحاتی داشتند كه برخی از آنها 

امروز منسوخ و به فراموشی سپرده شده است. برخی از مهم ترین آنها عبارتند از:
وارد كردن: زدن ضرب و زنگ و فرستادن صلوات و خوشامدگویی برای ورود پهلوان به زورخانه 

همان اصطالح »وارد كردن« در زورخانه است.
لنگ انداختن: هنگامی كه كشتی باســتانی به خصومت و عصبانیت كشیده می شود، برای توقف 

كشتی یكی از بزرگان لنگ را میان كشتی گیران می اندازد.
ضرب زورخانه: دامبك یا تنبكی است كه از گل پخته و پوست آهو و امثال آن ساخته می شود.

زنگ سردم: این زنگ برای نشان دادن قدرت و توانایی و متوجه  ساختن حاضران در زورخانه و اعالم 
خبر بود.

سردم: سكویی است برای استقرار و احاطه مرشـد بر كل زورخانـه كـه بتواند خوب مدیریت كند. حضور 
در این مكان تشریفاتی دارد. سردم كنار در ورودی است و از سنگ مرمر یا چوب گردو ساخته می شود.

زنگ: شـبیه كاسه اسـت و از جنس مس. از میانـه اش میلـه ای آویزان اسـت كه با برخوردش به كناره 
كاسـه، صـدا می كند. هنـگام ورود مهمانـی محتـرم و مهـم یا ورزشكاری پیشكسوت، به صدا 

در می آید.
ضرب: به طبل مرشـــد هم معروف اســـت؛ شبیه تنبك است اما 

جنسـی سفالی دارد. برای هماهنگی حركت های ورزشـكاران 
و ریتم دادن به آنهاست.



وقت شناس باشیم
انتخاب وقت مناسب برای گفت وگو، یكی از كلیدی ترین نكاتی است كه باید برای داشتن یك گفت وگوی سازنده و مؤثر 

درنظر بگیریم. این وقت مناسب را باید با توافق با همدیگر انتخاب كنیم. بهتر است در زمان هایی كه هر دو طرف یا یكی خسته 
یا گرسنه است شروع به گفت وگو نكنیم. در گفت وگوی بین همسران، انتخاب زمان مناسب اهمیت بیشتری هم دارد، مثال بهتر است 

بالفاصله بعد از اینكه از سر كار به خانه آمده ایم و خسته ایم، شروع به گفت وگو نكنیم و ابتدا ساعتی را به استراحت اختصاص دهیم. بهتر است 
از طرف مقابل بپرسیم كه چه زمانی برای گفت وگو آمادگی دارد و با مشورت هم، زمان مناسبی را انتخاب كنیم. نكته دیگر این است كه اگر بحث باال 

گرفت و تشخیص دادیم كه گفت وگو از مسیر سازنده خارج شده، باید وقفه ای ایجاد و ادامه گفت وگو را به زمانی مناسب تر موكول كنیم.

نتیجه گرا نباشیمنقش كلیدی گفت وگو

دوری از باورهای اشتباه

اگر گوینده ای...

یك گفت وگو 3عنصر اصلی دارد: پیام دهنده، پیام و پیام گیرنده. ما چه گوینده باشیم و 
چه شنونده، باید مهارت هایی را بیاموزیم تا در نقش خود خوب ظاهر شویم و گفت وگو 
را مؤثر جلو ببریم. خبر بد اینكه این مهارت ها را نه در مدرســه به ما یاد می دهند، نه 
معموال والدین آنقدر آگاهی دارند كه سراغ آموزش این نكات بروند. اما خبر خوب اینكه 
اگر دغدغه مند باشیم، می توانیم این مهارت را در خودمان تقویت كنیم. هماهنگی بین 

گوینده و شنونده باعث می شود گفت وگو، مسیر سازنده ای را طی كند.

قرار نیســت در پایان گفت وگو، حتما و لزوما به نتیجه موردنظر ما رسیده باشیم. گاهی 
یك گفت وگو، پیش زمینه ای برای حل موضوع اســت و برای رسیدن به نتیجه مطلوب و 
نه نتیجه دلخواه ما، زمان بیشتری مورد نیاز است. قصد ما از گفت وگو نباید متقاعد كردن 
طرف مقابل باشد بلكه قرار است با اختصار و با كلمات مفید، احساسات، نیازها و تقاضایمان 
را مطرح كنیم. یك جمله درست می تواند این باشد: »من احساس خستگی دارم چون نیاز 
به استراحت دارم، بنابراین تقاضا دارم خریدها را تو انجام دهی.« بیان به موقع و صادقانه 
احساسات و نیازها، از بروز سوءتفاهم ها جلوگیری می كند. در یك گفت وگوی سازنده نباید 
به سراغ مرور اتفاقات قدیمی و پیش كشــیدن بحث هایی برویم كه در گذشته بی نتیجه 
مانده اند، چون این كار باعث می شود گفت وگوی جدید هم به حاشیه برود و بی نتیجه بماند.

بعضی باورهای رایج اما اشتباه باعث می شوند روابط ما با دیگران غرق در سوءتفاهم 
و جریان گفت وگو قطع شود. یكی از این باورهای اشــتباه این است كه دیگران باید 
خودشان از احساسات یا نیازهای ما باخبر باشند. مثال تصور می كنیم همسرمان باید 
خودش بداند كه االن ما خسته ایم و نیاز به استراحت داریم، درحالی كه احتمال دارد او 
بی خبر باشد یا حواسش نباشد یا به هر دلیلی متوجه خستگی ما نشده باشد. این وظیفه 
خودمان است كه احساسات و نیازهایمان را ابراز كنیم. در بیان حس ها و تقاضاها باید 
صداقت و شفافیت داشته باشــیم. در یك گفت وگوی سالم و مؤثر، خبری از غر زدن، 

اصرار، توضیح اضافی و مكرر و سرزنش كردن نیست.

اگر شروع كننده گفت وگو ما هستیم و نقش گوینده را پذیرفته ایم، توجه به تن صدا 
خیلی مهم است. ضمن اینكه باید به لحنی كه برای صحبت كردن انتخاب می كنیم، 

توجه داشته باشیم. بســته به اینكه با چه كســی گفت وگو می كنیم و رابطه ما با 
طرف مقابل در چه سطحی اســت، لحن صحبت كردن ما باید مناسب باشد. 

اما در هر حــال چه در گفت وگوی رســمی و چه در حالت دوســتانه، باید 
صمیمیت، صداقت و روشنی در كالم ما وجود داشته باشد. به عنوان گوینده 
باید مسئولیت احساســی كه داریم را بپذیریم و آن را بر گردن طرف مقابل 
نیندازیم. مثال به جای اینكه بگوییم: »تو مرا عصبانی كردی«، بهتر اســت 

بگوییم: »من االن عصبانی هستم.« به این ترتیب مسئولیت احساس را متوجه 
خودمان دانسته ایم. گرفتن انگشت اشــاره به طرف دیگری، باعث می شود جوی 

منفی شكل بگیرد و گفت وگو به خوبی پیش نرود. اگر قصد مطرح كردن درخواستی 
را داریم، باید از جمالت پرسشی به جای جمالت امری استفاده كنیم. مثال بگوییم: 

»ممكن است این كار را انجام دهی؟« و نگوییم: »تو باید این كار را انجام دهی!«

اگر شنونده ای...
یكی از مهم ترین نكات وقتی شنونده هســتیم، توجه به زبان بدن است. وقتی در 
حال شنیدن صحبت های طرف مقابل هستیم، حتما باید تماس چشمی مناسبی 
با گوینده برقرار كنیم. زاویه نشستن ما باید طوری باشد كه احساس صمیمیت و 
نزدیكی را به گوینده منتقل كند و آمادگی ما را برای شنونده بودن نشان دهد. به عنوان 
شنونده باید با حركات سر یا استفاده از واژه های تأكیدی و كوتاه، به صحبت های 
گوینده واكنش نشان دهیم تا او متوجه شود حواسمان به حرف هایش هست. البته 
كه باید واقعا حواسمان به حرف های طرف مقابل باشد و به جای شنیدن، مشغول 
فكر كردن به پاسخ های خودمان نباشیم. قدم بعدی در خوب شنیدن، انتقال احساس 

همدلی است. برای اینكه شنونده همدلی ما را باور كند، باید بازخوردهایی از 
ما دریافت كند. مثال بگوییم درك می كنم كه چه می گویی و چه احساسی 
داری. یادمان باشد برای همدلی نشان دادن، الزم نیست حتما شروع كنیم 
به تعریف كردن ماجرای مشابهی كه برای خودمان اتفاق افتاده است. این 

كار معموال برای هیچ كس خوشایند نیست.

15مكتب خانه
مهم ترین بخش زندگی ما انسان ها به عنوان عضوی از جامعه، توانایی 
برقراری ارتباط با دیگران و مهم ترین بخش ارتباطات انســانی، 
گفت وگوست. اینكه چطور گفت وگو كنیم و كیفیت گفت وگوهایمان 
چگونه باشد، تأثیر مستقیمی بر روابط ما با دیگران دارد. یك گفت وگوی مؤثر می تواند 
رابطه ما را بهبود ببخشد و كدام یك از ما دوست نداریم روابط بهتری با اعضای خانواده، 
همسر، همكار و دوستانمان داشته باشیم؟ برای داشــتن یك گفت وگوی مؤثر و مفید، 
باید مهارت هایی را یاد بگیریم كه ویدا ســاعی، روانشناس بالینی، مهم ترین راهكارها و 

مهارت های الزم برای یك گفت وگوی اصولی را برایمان توضیح می دهد.

سریال گردی

»پرواز شماره 828 با 191مسافر 
از جامائیــكا بلند می شــود تا به 
سمت نیویورك حركت كند. حین 
مسیر این هواپیما درگیر مشكالت 
جوی می شود، اما درنهایت بدون 
هیچ مشكلی در فرودگاه نیویورك 
فرود می آید. البته خود مسافرهای 
پرواز فكر می كنند، هیچ مشكلی 
برایشان پیش نیامده. چون وقتی 
به فــرودگاه می رســند متوجه 
می شوند كه برای مدت 5سال و 
6 ماه ناپدید بوده اند!« داســتان 
جذابی است، نه؟ پس حتما سریال 
»Manifest )لیســت پرواز(« را 
ببینیــد. تاكنون 2فصــل از این 
سریال درام و معمایی و رازآلود كه 
محصول كشور آمریكاست، منتشر 
شده و بینندگان بسیاری را با خود 
همراه كرده اســت. همراه شدن 
مســافرها بــا تغییراتــی كه در 
نبودشان در شهر و خانواده شان 
رخ داده و الهاماتی كه بعد از فرود 
هواپیمــا دارند، داســتان اصلی 

سریال را رقم می زند.

لیست پرواز را ببینید

تــا حــرف از ســریال های ژانر 
پلیســی، جنایــی و معمایــی 
است، بد نیست ســریال »پل« 
را هــم معرفی كنیم؛ ســریالی 
كه با همكاری تلویزیون سوئد، 
 رادیوی دانمارك و شبكه آلمانی 
»زد د اف« تهیــه شــده و یك 
برنامه تلویزیونی اسكاندیناویایی 
است. داستان سریال پرطرفدار 
پل اینطور شــروع می شود كه 
بعد از كشف یك جسد روی پل 
مرزی بین كشورهای دانمارك و 
سوئد، یك بازرس دانماركی به 
نام »مارتین رود« و یك كارآگاه 
سوئدی به نام »ساگا نورن« با هم 
همكاری می كننــد تا قاتل را به 
دام بیندازند. این سریال جنایی، 
رازآلــود و مهیج كــه در فاصله 
سال های 2011تا 2018ساخته 
شــده، تاكنون در شــبكه های 
تلویزیونی بیش از 100كشــور 
دنیا به نمایش درآمده و در میان 
 IMDB برترین سریال های سایت

قرار دارد.

پل؛ محصول اسكاندیناوی

میر از  ایست تون

اگر وقــت دیدن ســریال های 
چند فصلی را ندارید یا حوصله تان 
نمی گیرد ماه ها یك داســتان را 
دنبال كنید، حتما مینی سریال 
7قسمتی »میر از ایست تون« را 
ببینید. این سریال كوتاه كه در 
ژانر اكشن- جنایی و درام است، 
به تازگی یعنی همین سال 2021 
در كشــور آمریكا ساخته شده و 
»كراگ زوبل« آن را كارگردانی 
كــرده اســت. داســتان ایــن 
مینی ســری در مورد كارآگاهی 
به نام »میر شیهان« است كه در 
شهر كوچكی در ایالت پنسیلوانیا 
زندگی می كند. میر درگیر یك 
پرونده قتل محلی می شــود كه 
باید آن را در ســریع ترین زمان 
ممكن حل كند. در همان زمان 
باید جلوی فروپاشی زندگی اش 
را هم بگیرد! »كیت وینســلت« 
نقش اول این سریال 7قسمتی 
است كه می توانید آن را از طریق 
پلتفرم »فیلیمو« هم تماشا كنید.

پنجشنبه

شماره 120
6  خرداد 1400 

مهارت گفت وگو، یادگرفتنی است و روابط ما را نجات می دهد

سكوت نكن، حرف بزن!

نیلوفر  ذوالفقاری

در خیابان كه راه می روید به 
اطرافتان دقت كنید، افراد مختلف را 

زیرنظر بگیرید و ببینید كه چگونه با دیگران 
برخورد و صحبت می كنند. آیا صحبت های آنها 

با زبان بدن  شان هماهنگی دارد؟ یا اینكه نه، زبان 
بدن آنها اصال با صحبتی كه می كنند هماهنگی ندارد 
!هر جایی كه دیدید فردی به خوبی با دیگران ارتباط 

برقرار و صحبت می كند و زبان بدن خوبی دارد، 
سعی كنید كه از او یاد بگیرید. با خودتان بگویید 

من می توانم با لبخند زدن، اعتماد به نفس 
خود را بیشتر و بیشتر كنم و این حس 

خوب را به دیگران هم منتقل 
كنم.

آستانه تحمل را باال ببریم
آمار و ارقام می گویند ما مردمان عصبانی تری 
شده ایم و به نظر می رسد آســتانه تحمل مان 
پایین آمده اســت. گواه آن هم افزایش تعداد 
درگیری های خانوادگی و خیابانی و نزاع هاست. 
یكی از موضوعات مهم روانشناسی بازشناسی، 

كنترل و مقابله با هیجان هاست.

   نه سركوب، نه خشم افراطی
بعضی از افراد فكــر می كنند كه بهتر اســت به جای 
اینكه عصبانیت خود را كنترل كنند، اجازه بدهند این 
عصبانیت تخلیه شود. آنها بر این عقیده اند كه كنترل 
عصبانیت و عدم بیرون ریختن خشم، برای حفظ سالمت 
مضر است. این مسئله درست است كه سركوب خشم و 
بی توجهی به آن، كاری غیرمنطقی است، اما باید بدانیم 
كه داد و فریاد و بیرون ریختن ناصحیح خشم هم شیوه 

صحیحی نیست.

   علت را پیدا كنید
علت اصلی عصبانیت خود را پیدا كنید. اگر شما تالش 
می كنید كــه عصبانیت خود را تحت كنترل داشــته 
باشید، ممكن اســت تعجب كنید كه چرا دامنه صبر 
و تحمل شما این قدر كم اســت و خیلی زود عصبانی 
می شوید. شــرایط تكان دهنده و سطح استرس زیاد، 
شما را بیشتر در معرض خشم و عصبانیت قرار می دهد. 
عصبانیت معموال نقابی برای سایر احساسات ماست. 
هنگامی كه عصبانی می شوید، دقت كنید كه آیا واقعا 
خشــمگین هســتید؟ یا اینكه خود را عصبانی نشان 
می دهید تا سایر احساسات مانند شرمندگی و خجالت، 

ناامنی، ناراحتی و آسیب پذیری خود را پنهان كنید؟ 

   عالئم را پیدا كنید
نســبت به عالئم و عوامل عصبانیت خود آگاه باشید. 
اگر قادر باشید عالئم شخصی عصبانیت را در خودتان 
كشف كنید، می توانید زمانی كه در آستانه انفجار قرار 
دارید، خود را كنترل كنید. بــه تغییراتی كه هنگامی 
بروز خشم و عصبانیت در بدن شما روی می دهد، توجه 
كنید. قرمز شدن صورت، فشردن دندان ها روی یكدیگر، 
عرق كردن، نفس نفس زدن، سردرد، راه رفتن بی هدف، 
عدم تمركز، تپش قلب و... هركدام یكی از هزاران تغییر 

ایجاد شده در بدن هستند.

راهنما

آنتونی هاپكینز؛ مسن ترین برنده اسكار

اسكار در 83سالگی
آنتونی هاپكینز، بازیگر 83ساله كه اكنون مســن ترین بازیگر برنده اسكار 
محسوب می شود، در آخرین جشن جایزه سینمایی اسكار، به عنوان برترین 
بازیگر مرد انتخاب شد. او كه با فیلم »ســكوت بره ها« به چهره ای ماندگار در 
سینما تبدیل شد، در سال های فعالیت حرفه ای خود آنقدر موفق عمل كرد كه 
لقب »سر« به او اهدا شد. آنتونی هاپكینز داستان زندگی و شخصیت جالبی دارد.

آنتونی هاپكینز در ولز به دنیا آمد. والدین او نانوا بودند و نانوایی 
خود را داشتند. آنتونی ابتدا در منزل تعلیم می دید اما زمانی 

كه 12ساله بود، والدینش اصرار داشتند او را به بهترین مدرسه 
خصوصی ولز بفرستند. او درباره طبقه كارگر بودن پدرش 
می گوید: »هرگاه احساس می كنم ممكن است من خاص 

یا متفاوت باشم، به یاد پدرم می افتم و دست هایش را به یاد 
می آورم؛ آن دست های سخت و شكسته شده.« آنتونی كمتر 
از 3سال در آن مدرسه تعلیم دید اما مانند همكالسی هایش 
پیشرفت نكرد. در مصاحبه ای در سال  2002 او اظهار كرد: 

»من دانش آموز ضعیفی بودم كه باعث می شد بقیه من را مورد 
تمسخر خود قرار بدهند و عقده حقارت داشتم. وقتی كه بزرگ 

شدم كاماًل معتقد بودم كه من یك احمقم«. اما او در آن زمان 
بهترین تصمیم را گرفت و به این نتیجه رسید كه انتخاب یك 

شغل خالقانه برایش بهتر است. او در ابتدا بر موسیقی و هنرهای 
زیبا تمركز كرد زیرا می توانست خوب نقاشی كند و پیانو را به 

خوبی بنوازد.

یك انتخاب هوشمندانه
هاپكینز در ســال 1952بــا ریچارد برتــون كه در آن 
زمان یــك بازیگر معروف بــود، همراه شــد. او بود كه 
آنتونی را مجاب كــرد كه می تواند حرفــه بازیگری را 
انتخاب كند. دلیل بازیگر شدن هاپكینز از زبان خودش 
اینطور بیان شــده: » در مدرســه یك آدم نكبت بودم 
كه با هیچ كس نمی جوشــید و هیچ عقل و استعدادی 
برای یادگیری نداشت. یك دانش آموز به معنای واقعی 
مزخرف. نمی دانستم در مدرســه چه كار می كنم و به 
همین دلیل به ســراغ بازیگری آمدم.« هاپكینز بعد از 
فارغ التحصیلی برای خدمت 2ســال به ارتش بریتانیا 
ملحق شد و بعد محل زندگی اش را با هدف تحصیل در 
آكادمی سلطنتی هنرهای نمایشی ترك كرد و در شهر 
لندن ساكن شد. در سال 1965، الیویه از هاپكینز دعوت 
كرد تا به گروه تئاتر سلطنتی ملی بپیوندد و به هنرپیشه 
علی البدل او تبدیل شود. وقتی حین آماده سازی نمایش 
»رقص مرگ« الیویه به بیماری آویزآماس مبتال شــد، 
هاپكینز جوان موفق شــد به صحنه  بزرگ پا بگذارد و 

نظرها را به خود جلب كند. 

سختكوشی و تمرین زیادكودكی در طبقه كارگر
هاپكینز جزو آن دسته بازیگرانی است كه در كار خود بسیار اهل 
تمرین هستند. نتیجه  تمرین های سخت و سنگین هاپكینز، 
نقش هایی هستند كه با اجرای بسیار طبیعی و روان خود، مدت 
زمان طوالنی آماده سازی و تمرین این بازیگر كاركشته را نشان 
نمی دهند. به خاطر این سبك خاص هاپكینز در بازیگری، او 
تعداد برداشت های كمتر در پروسه  ساخت فیلم را ترجیح 
می دهد. او تا به حال چندین بار با كارگردانانی كه برداشت ها 
را تكرار می كنند یا زیاد به فیلمنامه متعهد نیستند، درگیر 
شده است. مدت ها قبل هاپكینز در گفت وگویی گفت كه او 
بعد از اینكه جمله ای از دیالوگش را به زبان می آورد، آن را برای 
همیشه به دست فراموشی می سپارد. هاپكینز حاال در حرفه 
خود به شخصیتی سرشناس و قابل احترام تبدیل شده بود 
اما قدم گذاشتن او به دنیای فوق ستاره ها تا 50سالگی اش، در 
سال 1991، طول كشید. اجرای 17دقیقه ای فراموش نشدنی 
او در نقش هانیبال لكتر برای فیلم سكوت بره ها، ستایش مردم 
و منتقدان را برانگیخت. قبل از پذیرش این نقش، هاپكینز 
به خداحافظی از عرصه  سینما و برگشتن به صحنه  تئاتر 
لندن می اندیشید اما درخشش او در این نقش، نه تنها جایزه 
اسكار برای او به ارمغان آورد بلكه  چهره  او را به عنوان یكی از 
به یادماندنی ترین و بهترین شخصیت های منفی تاریخ سینما در 
فرهنگ عامه ثبت كرد.

در سال1993 هاپكینز از سوی خانواده سلطنتی بریتانیا 
نشان شوالیه را دریافت كرد. در  ماه آوریل 2000، او به تابعیت 
ایاالت متحده درآمد و در سال2006، جایزه  گلدن گلوب را به 
پاس یك عمر فعالیت درخشان در عرصه  سینما دریافت كرد. 
آنتونی هاپكینز در زندگی حرفه ای خود به نقطه ای رسیده 
است كه حتی حضور كوتاهش در هر فیلمی ماندگار است. 
این پیشكسوت سینما و تئاتر با شهرت خود، پروژه های سطح 
پایین را هم به موفقیت می رساند. آن طور كه معلوم است چهره 
هاپكینز خیلی به درد بازی در نقش افراد سیاسی می خورد؛ 
چرا كه او تا امروز 2بار در نقش رئیس جمهور آمریكا، یك بار 
در نقش نخست وزیر انگلیس و یك بار هم به جای ریچارد 
اول، پادشاه انگلستان بازی كرده است. البته هاپكینز به دلیل 
آمریكایی نبودنش برای بازی در نقش ریچارد نیكسون 
رئیس جمهور آمریكا مردد بود.

با وجود همه موفقیت و شهرتی كه هاپكینز دارد، او بازیگر بسیار متواضعی است و شهرتش هیچ وقت به او اجازه نداده خودش را از دیگران 
باالتر بداند؛ »خوشحالم كه تا امروز این موقعیت را داشته ام كه با بازیگران و كارگردانان بزرگی همكاری كنم و از تمام آنها متشكرم.« هاپكینز 
كه عاشق زندگی است نگرش جالبی در مورد كارش دارد؛ »من 115 درصد خودم را وقف پروژه ام می كنم. دیالوگ هایی كه مربوط به من است 
را حفظ و سعی می كنم به بهترین شكل ممكن آنها را بیان كنم. در كارم حرفه ای هستم و به حرف بقیه هیچ كاری ندارم چون آنهایی كه فقط 
می خواهند انتقاد كنند، مشكل دارند. من كارم را انجام می دهم و دستمزدم را می گیرم.« هاپكینز در سال 1964قطعه ای والتز )رقص محلی( 
را خلق و نگارش كرد اما هرگز اطمینان نداشت كه دست به انتشار آن بزند یا نه؟ سال ها بعد و در سال2011 همسر او این قطعه را برای آندره 
ریو فرستاد و این موزیسین مشهور این قطعه را پسندید و در یكی از آلبوم هایش در همان سال منتشر كرد.

دریافت نشان شوالیه

تواضع در عین موفقیت
در طول دهه  70 

میالدی، هاپكینز به 
نقش آفرینی در سینما و تئاتر 
ادامه داد و با درخشش در هر 

دو صحنه نظر بسیاری از 
منتقدان را به سوی خود 
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زندگی شهری، به خصوص زندگی 
كردن در كالنشــهری مثل تهران 
باعث شده كه بسیاری از ما چندین 
ساعت از روز را در مسیر رفتن به سر 
كار یا در ترافیك خیابان ها باشیم. 
زمان های مرده ای كــه اگر بتوانیم 
آنها را خوب مدیریت كنیم، نه تنها 
برایمان كسالت بار نخواهند بود، بلكه 
حتی تبدیل به دوست داشتنی ترین 
زمان های روزمان می شوند. در این 
راه اپلیكیشــن »نوار« می تواند به 
كمك مان بیایــد و بــا در اختیار 
قــرار دادن هزاران كتــاب صوتی، 
كاری كند تــا این وقت مــرده به 
ارزشــمندترین حالت ممكن اش 
ســپری شــود. اپلیكیشــن نوار 
این فرصــت را به مــا می دهد تا با 
دانلود كتاب هــای صوتی از جمله 
داستان های كوتاه، رمان های ایرانی 
و خارجی، كتاب های روانشناســی 
و... هر كتابی كــه فرصت نكرده ایم 
بخوانیم را در مســیرهایمان گوش 

كنیم.

نوار گوش كن!

پدیــده  پیــش  چند دهــه  از 
صندوق های خانوادگی به بیشتر 
خانواده ها نفوذ پیــدا كرد و حاال 
خیلی هایمان عضو یــك یا چند 
صندوق خانوادگی هســتیم. اگر 
شــما هم در خانواده تــان از این 
صندوق های قرض الحسنه دارید 
یا قصد دارید همین روزها یكی از 
این صندوق ها دایــر كنید، حتما 
اپلیكیشــن »صندوقك« را نصب 
كنید. این اپلیكیشــن كه درواقع 
حسابداری صندوق های خانوادگی 
اســت كمك می كند تــا راحت و 
دقیق حســاب و كتاب صندوق را 
مدیریت كنید. مدیریت فهرســت 
اعضا، واریزها و برداشــت ها، وام ها 
و اقساط، امكان ارســال گزارش، 
ثبت گروهــی واریز و برداشــت، 
ثبت وام اقســاطی، نمایش تعداد 
اقساط معوق اعضا، نمایش مانده 
وام و... از جمله امكانات اپلیكیشن 
صندوقك اســت. این اپلیكیشن 
تا به حال 2هزار بار دانلود شــده و 
امتیاز 4/4 ا از كاربرانش به دســت 

آورده است.

صندوق های خانگی

به تازگی خانه تان را عوض كرده اید 
یــا جدیدا بــه یك محلــه جدید 
رفته اید؟ در شهر غریبی هستید و 
نمی دانید هتل خوب یا رســتوران 
باكیفیت این شــهر كجاســت؟ 
ماشــین تان در راه خراب شــده و 
نمی دانید تا نزدیك ترین تعمیرگاه 
چقــدر فاصلــه دارید؟ یــا اصال 
هیچ كدام از اینها نیســت و به قول 
بچه های »دانرو« دلتان می خواهد 
مكان های جدیــد اطراف خانه تان 
را كشــف كنید؟ حتما اپلیكیشن 
»دانرو« را نصب كنید. این نرم افزار 
كه آن را با نام »راهنمای شهر« هم 
می شناسند، كسب وكارها و اماكن 
مختلف اطراف تان را در اختیارتان 
قرار می دهــد؛ از جملــه بانك ها، 
بیمارستان ها، مطب های پزشك، 
رستوران ها، ورزشگاه ها، آرایشگاه ها 
و... ضمن اینكــه می توانید نظرات 
دیگــران را هــم راجــع بــه این 
كســب وكارها و اماكن اطراف تان 
بخوانید و بعد با چشــم كامال باز و 

خیال راحت برنامه ریزی كنید.

دانرو؛ راهنمای شهر

پنجشنبه

شماره 120
6  خرداد 1400 

سفری هیجان انگیز به سرزمینی كه پاتوق جانوران غول پیكر ماقبل تاریخ بوده است

ردّپای دایناسورها در كرمان
 شــاید خیلی هــا هنوز 
بی اطالع باشند اما در ایران 
هم روزگاری دایناسورها برای خودشان جوالن می دادند. 
حاال چرا این موجودات آســمان خراش، استان كرمان كه 
االن در محاصره كویر است را انتخاب كردند رمزو رازهایی 
دارد كه در ادامه این سفر پرهیجان از آن پرده برمی داریم. 
به گواهی فســیل های كشف شــده در كرمان كه مربوط 
به 55میلیون سال قبل اســت، روزگارانی دایناسورهای 
گوشتخوار و گیاهخوار، سالطین بی رقیب این استان بودند. 
تصورش را بكنید كه در آسمان كرمان چند میلیون سال 
پیش پرنده های دایناسوری غول پیكری پرواز می كردند كه 
چند برابر هواپیما های جنگی االن بودند.  فسیل دایناسورها 
و پرنده های غول پیكر ماقبل تاریــخ و حتی تخم های به 
جنین نشســته آنها در این شهر توســط كارشناسان و 
دیرینه شناسان كشف شده اســت. شاید به خاطر كشف 
گورستان های این موجودات غول پیكر است كه محققان 
به این نتیجه رسیده اند، شهر كرمان ماوا و سكونتگاه این 
موجودات انقراض یافته بوده اســت. مهم تر اینكه در این 
استان برای نخستین بار در جهان، فسیل گوشتی كشف 
شده. سنگواره های گیاهان، بی مهرگان و جانوران دریایی 

هم از حیرت انگیزترین كشفیات این شهر است.

محمدصادق خسروی علیا

استان كرمان ســرزمینی تاریخی و باستانی 
است. نه تنها از لحاظ سبقه باســتانی، ابنیه و 
تاریخ شفاهی كهن و... بلكه این استان از منظر 
دوران زمین شناســی هم كلكسیونی كامل از 
دوره های مختلف تاریخی به حساب می آید. تا 
به حال 213هزار فسیل در این سرزمین كشف 
شده و این آمار تنها مخصوص شهر كرمان است. 
مجموعه بی نظیر فســیل های كشف شده در 
كرمان شامل قطعات مختلف بدن دایناسورها، 

انواع بی مهرگان، مهره داران، میكروفسیل ها، گیاهان و همچنین ابزار منسوب به انسان های 
نخستین است. بی مهرگان شامل اسفنج ها، مرجان ها، دوكفه ای ها، بازوپایان، شكم پایان و...است 
و خارپوستان هم شامل كرینویید ها، خیارهای دریایی، ستاره های دریایی و گونه های مختلف 
خارپوست از جمله توتیاهای دریایی می شود. با این حساب می توان گفت در آن روزگاران كرمان 
دریایی وسیع بوده و اینطور تصور كرد كه دایناسورها در بركه ها و سواحل سرسبز آن مشغول 
شكار و عصیانگری بودند. اگر دلتان می خواهد درست بروید سر اصل مطلب و ردی از دایناسورها 
پیدا كنید بهتر است بازدید از روستاهای شهرستان زرند را كه در شمال كرمان واقع شده ازدست 
ندهید. در دشت های شمال كرمان بیشتر از 10رد پای دایناسورهای غول پیكر پیدا شده به 

عالوه فسیل پنجه و مهره ای بزرگ از گردن یك دایناسور.

فسیل ها معموال مربوط به بقایای سخت بدن موجودات می شوند؛ مثل استخوان ها، دندان ها و 
صدف ها. به عنوان مثال از یك ماهی، اسكلت آن می تواند به فسیل تبدیل شود اما این اواخر در 
استان كرمان انواع موجوداتی كشف شده كه به طور كامل فسیل شده اند. قبل از كشف فسیل های 
گوشتی در كرمان هیچ دانشمندی باورش نمی شد كه گوشت هم تبدیل به فسیل شود اما در 
كرمان برای نخستین بار در جهان، ماهی ها و هشت پاهایی كشف شده كه به گونه شگفت انگیزی 
به صورت كامل فسیل شده اند؛ آنقدر كامل كه در نگاه اول تصور می شود كه اینها مجسمه است 
نه فسیل. جالب است بدانید نتایج این كشف فسیل های گوشتی همه دانشمندان دیرینه شناس 
را به حیرت واداشته تا آنجا كه دانشمندان ایتالیایی تا با چشم خود ندیدند باور نمی كردند. البته از 
دیگر سنگواره هایی كه به صورت عجیبی و در شرایطی خاص، به فسیل تبدیل شده است مربوط 

می شود به تخم های دایناسورها. قطر این تخم ها در حدود 15سانتی متر 
است و مربوط به دوره كرتاسه است؛ یعنی حدود یكصد میلیون 

سال پیش. با اســتفاده از فناوری و دقت باال برخی از این 
تخم ها توسط دیرینه شناسان برش داده شده كه نتیجه 
آن كشف شگفت انگیز دیگری است؛ جنین دایناسورها 

به طور دقیق در این تخم ها قابل مشاهده است. 

كرمان شناسی با هزاران فسیل كشف شده

 كوهبنان یكی از شهرستان های استان كرمان است كه ذخایر زغال سنگ بسیار غنی دارد. 
این شهر از قطب های اصلی فســیل جانوران ماقبل تاریخ است. در كوهبنان فسیل هایی 
كشــف شــده كه جزو موجودات اولیه اند. »تریلوبیت« ها از جانورانی هستند كه حدود 
550میلیون ســال قبل می زیســته اند. این جانوران اولیه در آخر دوران كهن یعنی دوره 
»پرمین« كامال منقرض شدند. تریلوبیت ها به شاخه بندپایان تعلق دارند كه با داشتن بدنی 
بندبند، پا، شاخك و پوشش سخت خارجی كاماًل از سایر موجودات متمایز بوده اند. شاید با 
خواندن این مشخصات عالقه مند شوید تا اسكلت خارجی تریلوبیت ها را كه از 3بخش سر، 
سینه و دم تشكیل شده، از نزدیك ببینید. جالب است بدانید از این موجودات كهن تا به حال، 
فسیل های زیادی از نقاط مختلف استان كرمان به دست آمده كه برای دیدن این سنگواره 
و گونه های مختلف دیگر باید خودتان را به موزه دیرینه شناســی شــهر كرمان برسانید؛ 
جایی كه از نمونه های این سنگواره ها نگهداری می شود. البته عالوه بر تریلوبیت ها كه تنها 
فسیل شان را می شود در كرمان مشاهده كرد، موجود اولیه دیگری هم در این شهر كشف 
شده است. »آمونیت« ها هم از جانوران منقرض شــده ای هستند كه از شاخه نرم تنان اند. 

با توجه به ســنگواره های بی شماری كه از این 
جانوران به دست آمده، می توان گفت كه این 
موجودات در حدود 410میلیون ســال قبل 
زیست شان آغاز شده و در پایان دوره كرتاسه 
یعنی حدود 65میلیون سال قبل كامال منقرض 
شده اند. با توجه به اینكه پاهای آمونیت ها روی 
سرشــان قرار گرفته، این موجودات عجیب به 

سرپا لقب گرفته اند.

كشف موجودات اولیه

فسیل گوشتی؛ نخستین بار در دنیا

از نظر خیلی ها موزه جایی است كه اشیای نفیس و تاریخی در آن نگهداری می شود اما اصال اینطور نیســت. موزه هایی در جهان تاسیس شده كه 
فرسنگ ها با تصور مردم فاصله دارد و جالب اســت كه این موزه ها بازدیدكنندگان  پر و پا قرص از تمام دنیا دارند. در ادامه با 10موزه این شكلی آشنا 

می شوید.

موزه مرگ
هالیوود به عنوان مركز تولید فیلم تخیلی و ترسناك در دنیا شناخته می شود اما در این شهر موزه ای وجود 
دارد كه مرگ های واقعی را به تصویر می كشد. این موزه عجیب و غریب درباره مرگ است. كسانی كه آن را 
تاسیس كرده اند می گویند قصد شان ایجاد رعب و وحشت در دل بازدیدكنندگان نبوده است اما بازدید از 
این موزه مانند قدم زدن در میان یك فیلم ترسناك است. موزه مرگ سرشار است از كارهای هنری از قاتالن 
زنجیره ای و عكس های فراوانی كه از صحنه های جنایت گرفته شده ؛ از جمله مستنداتی در رابطه با پرونده 
چارلز منسون و گل كوكب سیاه كه یكی از قدیمی ترین پرونده های حل نشده  قتل در تاریخ لس آنجلس 
محسوب می شود.

موزه بین المللی توالت!
یك شهر در جهان وجود دارد كه به داشتن مشكالت بهداشتی معروف است. این موزه در همان شهر قرار 

دارد. موزه بین المللی توالت ها در دهلی نو، هند واقع شده است. در سال 1۹۷0، دكتر پاتاك آن را ساخت كه با 
تماشای این مجموعه می توان مطالب بسیار زیادی راجع به پیشرفت تكنولوژی و آداب دستشویی و فرهنگ های 

اجتماعی مختلف یاد گرفت. این مجموعه خارق العاده شامل لگن ها، مبلمان های توالت ها و كاسه های توالت 
است. عالوه بر اینها توالت مخصوص لویی هشتم از پادشاهان فرانسه هم در این موزه به نمایش گذاشته شده 
است. مؤسس آن می گوید این توالت ها قسمتی از فرهنگ بهداشت تاریخ است كه نقش زیادی در گسترش 
تمدن بشریت داشته است. در واقع این موزه جزئیات سیر تكاملی توالت در تاریخ را مورد بررسی قرار می دهد.

موزه دراكوال
این موزه فرانسوی عالقه مندان به خون آشام ها را سیراب می كند. ژاك سیرنت، یك دراكوالشناس، این 
موزه را تاسیس كرده و كلكسیونی از وسایل مرتبط با این موجودات افسانه ای را به نمایش می گذارد؛ 
وسایلی كه شامل تیر و كمان، نقاشی های شبح وار، اسباب بازی های خون آشامی و وسایل ضد دراكوالیی 
و تعداد زیادی از كتاب های قدیمی و همچنین یك گربه مومیایی شده می شود. همچنین در موزه 
خون آشام های فرانسه می توانید كلكسیونی از دستخط تمام هنرپیشگانی كه تا به حال نقش دراكوال را 
بازی كرده اند تماشا كنید.

موزه جادوگران
این موزه در مهم ترین مركز فعالیت جادوگران در جهان واقع شده است؛ شهر زوگاراموردی در مرز باسك در 

شمال اسپانیا. در موزه جادوگران، نمایش اعتقادات قومی و زندگی قربانیان خرافه است كه مردم را جذب 
خودش می كند. تاریخ زوگاراموردی به قراری است كه همیشه با خرافه و بازجویی در ارتباط است؛ در قرون 
وسطی در این شهر 300زن از روستا به روش بی رحمانه محاكمه و مجازات شدند. طبق افسانه های محلی، 

خانم جوانی در این شهر دارای نیروهای فراانسانی بود. او می توانست پرواز كند و فعالیت های عجیب و غریب 
پنهانی در غاری نزدیكی شهر به طور مرتب انجام دهد. بخشی از موزه جادوگران شامل افسانه ها، سلسله 

مراتب خاندان بزرگ آن زمان و مجسمه ای از خانمی است كه گیاهان دارویی می فروخت. 

موزه زیر آبی
موزه كانكون، مردم محلی و اعضای جامعه شهر كانكون را به تصویر می كشد، منتها با یك ایده عجیب و 
غریب؛ نزدیك به 500مجسمه بتنی در این موزه در اعماق دریا زندگی می كنند. این ایده نو توانسته تا به 
حال گردشگران بسیاری را قانع كند كه به ایالت كینتانارو مكزیك سفر كنند. برای گشت و گذار در این 
موزه حتما الزم نیست كه غواص باشید و به عمق دریا بروید، بانیان این موزه حق انتخاب های زیادی را به 
بازدیدكنندگان می دهند؛ مثل بازدید از موزه با قایق هایی كه كف شیشه ای دارند و افرادی كه در غواصی 
یاری تان می دهند. موزه زیرآبی در سواحل شهر كانكون در ایالت كینتانارو در كشور مكزیك قرار دارد كه 
در سال 200۹ تأسیس شد.

موزه یوفوها
برای آنهایی كه عالقه مند به سیر در فضا هستند و در مورد یوفوها و بشقاب پرنده ها كنجكاوی می كنند این 
موزه بسیار هیجان انگیز است. موزه و مركز تحقیقات بین المللی یوفو در رازول نیومكزیكو واقع شده و در آن 

اشیای عجیب و غیرقابل توضیح وجود دارد. در این موزه اشیای فضایی كشف شده نگهداری می شود. این 
مجموعه شامل بخش های مختلفی ازجمله گالری، خانه ارواح و زمین بازی چندرسانه ای است. كسانی كه 

به دنبال اطالعات بیشتر در مورد اشیای فضایی و دیگر چیزهای موجود در این موزه هستند می توانند به 
كلكسیون گسترده موزه برای تحقیقات دسترسی داشته باشند.

موزه تومور مغزی
موزه تاریخ پزشكی موتر، در مركز شهر فیالدلفیا، پنسیلوانیا قرار دارد كه در آن مجموعه ای از تجهیزات 
پزشكی، آناتومی و كالبدشناسی، نمونه های پاتولوژی و آسیب شناسی بدن، مدل های مومی و تجهیزات 
باستانی پزشكی نگهداری می شود. یكی از عجیب و غریب ترین چیزهایی كه در این موزه به نمایش 
درمی آید، تومور بدخیم و خطرناكی است كه از سقف دهان یك بیمار خارج كرده اند و همچنین برشی از 
مغز چارلز.جی. گویتیو كسی كه جیمز.ای. گارفیلد رئیس جمهور اسبق آمریكا را ترور كرد، هم در این موزه 
نگهداری می شود. البته عالوه بر اسكلت های انسان های غول پیكر، تكه ای از مغز اینشتین هم در این موزه 
به نمایش درآمده است!

موزه مو
موزه مو در كاپادوكیه تركیه است. این موزه در یك غار كوچك و زیر یك فروشگاه سفال قرار گرفته و شامل نمونه های 

مختلفی از مو به همراه اسم و آدرس بیش از 61 هزار خانم از سراسر دنیاست. یك سفالگر به نام وز گالیپ این موزه را 
پایه گذاری كرده است. این موزه 30سال پیش به طور عجیبی راه اندازی می شود. داستان این موزه از آنجا آغاز می شود 
كه یكی از دوستان گالیپ به ناچار او را ترك می كند. این موضوع گالیپ را بسیار ناراحت می كند و دوست او در اقدامی 
عجیب تكه ای از موی خود را بریده و به عنوان یادگاری به گالیپ می دهد. از آن زمان هر خانمی كه از این مكان بازدید 

كرده و این داستان را شنیده تكه ای از موی خود را در اینجا برای سفالگر به یادگار گذاشته است. در طول این سال ها، او 
مجموعه ای تأثیرگذار از تكه موهایي با رنگ های مختلف از افراد متفاوت را در این مكان گرد آورده است.

موزه خاكسپاری
این موزه برخالف عنوانش چیزهای جالبی در مورد مراسم خاكسپاری در طول تاریخ به نمایش گذاشته؛ 
مثال آن بخشی كه مربوط به انواع و اقسام نعش كش ها در تونل زمان است بسیار دیدنی است. موزه 
تاریخچه خاكسپاری، با موضوع مرگ كمی لطیف تر برخورد كرده است. این موزه تاریخچه نحوه برخورد 
انسان با مرگ و مرده را كاوش می كند، از مصریان باستان تا دوران مدرن. در واقع موزه ملی تاریخ مراسم 
خاكسپاری هیوستون از دیدنی های شگفت انگیز آمریكا به شمار می رود. هر چیزی كه به خاكسپاری 
مربوط است در این موزه می توان یافت؛ از تشییع جنازه چند رئیس جمهورآمریكا گرفته تا جزئیات و 
تاریخچه مومیایی كردن.

موزه هنرهای زشت
در دنیا آثار هنری بسیاری وجود دارد كه برخی شاهكارند و برخی نسبتا خوب تلقی می شوند اما در این 

بین برخی اثرهایی خلق می كنند كه بدترین و زننده ترین در نوع خودشان است. موزه هنرهای بد در 
ماساچوست قرار دارد 600 اثر هنری زشت در آن نگهداری می شود. جالب است بدانید برخی از این آثار 

قرار بوده یك كپی بی نظیر از شاهكارهای مشهور هنری دنیا باشد. عمده این آثار تابلوهای نقاشی هستند.

معرفی موزه هایی كه مرسوم 
10 موزه شگفت انگیز دنیانیستند اما وجود دارند

 گیاهان ماقبل تاریخ
 از شگفت انگیز ترین فســیل هایی كه در كرمان 
كشف شده فســیل گیاهان ماقبل تاریخ است. 
این سنگواره های بی نظیر مربوط به فسیل های 
گیاهان و تنه های درختانی است كه از میلیون ها 
سال قبل بر جای مانده اند و از قسمت های مختلف 
اســتان كرمان به دســت آمده اند. سنگواره های 
گیاهی گویای آن است كه میلیون ها سال پیش 
تقریبا در حدود 200یا 300میلیون سال قبل و 
در منطقه فعلی استان كرمان، جنگل هایی انبوه 
با وسعت بسیار زیاد وجود داشته؛ جنگل هایی كه 
در اثر وقایع مختلف از جمله پیشروی دریا و... در 
زیر رسوبات مدفون شده اند و آثار آن به مرور زمان 
به سنگ و سنگواره تبدیل شده است. این گیاهان 
شامل گونه هایی از ســرخس ها، درختان سرو و 
چندصد گونه دیگر است. البته با كشف فسیل های 
گیاهی و حیوانی، پرونده فسیل های استان كرمان 
بسته نمی شــود. با وجود اینكه استان كرمان از 
سرزمین های خشــك و نیمه خشك كشورمان 
به حساب می آید اما فسیل هایی از آبزیان ماقبل 
تاریخ در این منطقه كشف شده كه نشان می دهد 
این منطقه خشك میلیون ها سال قبل میزبان دریا 
بوده اســت. یكی از مهم ترین دالیل برای اثبات 
این ادعا وجود معــادن، به خصوص معادن زغال 
سنگ در استان كرمان است و این فرضیه را اثبات 
می كند كه در دوران ماقبــل تاریخ جنگل های 
انبوهی در این منطقه وجود داشته.از سوی دیگر 
كشف بقایای جانوران آبزی در دشت های كرمان 
به خصوص در غرب اســتان كرمان نشانگر این 
است كه در گذشته كرمان پوشیده از آب بوده و 
رفته رفته آب به عقب رانده شده است. به همین 
دلیل فسیل های جانوران دوزیست در كرمان به 
وفور یافت می شود؛ از ماهی ها و مرجان ها گرفته تا 

هشت پا ها، قورباغه ها و... .

كرمان بهشت 
دیرینه شناسی و سرزمین پررمز 

و راز فسیل هاست. سفر به این استان 
برای افرادی كه در مورد ماقبل تاریخ 

كنجكاوی می كنند مطمئنا هیجان انگیز 
است. اما صبر كنید كرونا تمام شود بعد 

به این سرزمین عجایب سفر كنید. 
بعید نیست شما در آینده یكی از 

كاشفان فسیل های كرمان 
باشید!
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انگيزه خاص بيرانوند و جهانبخش 
براي درخشش در تيم ملي

    جدال يزداني و قياسي
براي دوبنده تيم ملي 

آيا گرت بيل در تابستان از فوتبال 
خداحافظي مي كند؟

امروز تكليف نماينده كشتي آزاد ايران در وزن 65 كيلوگرم براي 
2019المپيك مشخص خواهد شد 19

 پس از يك سال توقف به دليل همه گيري كرونا، ليگ ملت هاي واليبال از فردا آغاز مي شود 
ايران در نخستين بازي  روبه روي ژاپن مي ايستد 
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يك سنت هميشگي در فوتبال ايران وجود دارد كه 
براساس آن، هر بار بعد از اعالم ليست تيم ملي، مديران 
و مربيان باشــگاه ها به كم بودن سهميه تيم شان در 
فهرست مورد نظر اعتراض دارند. يعني همه مي گويند 
از تيم مــا بايد فالني و فالني هم دعوت مي شــدند. 
هيچ وقت روشن نشد فلسفه اين اعتراض ها چيست 
و آيا در اروپا هم چنين داســتان هايي داريم يا نه. به 
هر حال ليست تيم ملي گنجايش مشخصي دارد و با 
توجه به اينكه سرمربي آن هيچ محدوديتي در تعيين 

نفرات ندارد، قطعا به سود خودش است كه بهترين ها 
را انتخاب كند و نتايج مناسب تري بگيرد. از مقدمه كه 
بگذريم، استقالل در فهرست اخير دراگان اسكوچيچ 
براي مسابقات انتخابي جام جهاني، فقط مهدي قائدي 
را دارد و گويا آبي ها اين يك نماينده را اصال در شان 
باشگاه نمي بينند. اين در حالي است كه دست كم به 2 

دليل كسي نبايد از اتفاق رخ داده شاكي باشد.
اول اينكه حقيقتا پيدا كردن بازيكنان شايسته ديگر 
در استقالل دشوار است. رشيد مظاهري در طول اين 

هفته ها آنقدر ضعيف عمل كرده كه كادرفني بار ديگر 
دست به دامان حسين حسيني شده است. واقعا كدام 
استقاللي اگر حق انتخاب داشت، رشيد را به اردوي تيم 
ملي فرامي خواند؟ وريا غفوري هم آشكارا با روزهاي 
اوجش فاصله دارد و در فرم فعلي، بازيكني نيست كه 
بشود سر او جنگيد. نسبت به اردوي قبلي، استقالل 
عارف غالمي را هم از دست داده كه بعيد است در كل 
80ميليون جمعيت كشور كسي به خط خوردن اين 
بازيكن معترض باشد! تنها مهره استقالل كه هم اكنون 
آماده است و شايد مي توانست جايي در تيم ملي داشته 
باشد، فرشيد اسماعيلي است. فرشيد بهترين روزهاي 
فوتبالش را مي گذراند، اما به هر حال سليقه دراگان در 
آن پست دعوت از سامان قدوس بود. سروش رفيعي 
هم با وجود اينكه بهترين پاسور حال حاضر ليگ برتر 

به شمار مي رود، در همين منطقه پشت خط قدوس 
مانده است.

دليل دوم هم اينكه اتفاقا دعوت كمرنگ از بازيكنان 
استقالل به اردوي تيم ملي باعث مي شود شاگردان 
فرهاد مجيدي بعد از مسابقات پرفشاري كه داشتند، 
كمي استراحت كنند. خود مجيدي خستگي تيمش 
از بازي هاي آسيايي را دليل اصلي افت عملكرد اين 
تيم در ليگ برتر دانســته بود. بنابراين حاال فرصت 
خوبي فراهم شده كه تيم نفس بكشد. بعد از بازگشايي 
تمرينات هم استقالل با حداكثر نفرات قادر به آغاز كار 
است و مجيدي مي تواند برنامه هاي تاكتيكي اش را 
مرور كند. بنابراين نه تنها جاي گله اي باقي نمي ماند، 
بلكه اين شــرايط شــايد توفيق اجباري هم براي 

استقاللي ها بوده است.

  چرا اعتراض استقالل وارد نيست؟
  شايد دعوت فقط يك آبي پوش به تيم ملي، به سود فرهاد مجيدي هم باشد
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برانكو، سرمربي سابق پرسپوليس:  بيش از 
4سال در پرسپوليس بودم و زمانش رسيده 
بود كه آرام آرام جدا شوم تا تغييرات جديد 
در باشــگاه صورت بگيرد. بايد مي رفتم تا 
ايده هاي نو در پرســپوليس شكل بگيرد و 
ثابت شــد كه ارزيابي من اشتباه نبود. بعد 
از من كالدرون و گل محمــدي آمدند كه 
ايده هايي نو داشتند، مســئوالن باشگاه 
هم با ايده هاي نو توانســتند شرايط خوبي 
ايجاد كنند و انضباط مالي هم به شكل خوبي 
برقرار شد. فكر كنم اشتباهي مرتكب نشدم 
و وقتش رســيده بود تا اين جدايي صورت 
بگيرد. پرسپوليس هم خوشبختانه گام هاي 

محكمي برداشته است.

واكنش مهــدي مهدوي كيا به حضور كريم 
باقــري در تيم ملي: مي توانــم بگويم كه 
بهترين اتفاق ممكن بــود. از نظر فوتبالي 
كريم باقري قطعا يك پشتوانه بزرگ براي 
تيم ملي خواهد بود و او نيــازي به تعريف 
هيچ كدام از ما ندارد. اسم و تجربه و سابقه 
آقا كريم يك وزنه است و خيلي اميدوارم 
كه در اين موقعيت سخت بتواند به تيم ملي 
كمك كند. او سال ها ســت در پرسپوليس 
بهترين عملكرد را داشته و فضاي همدلي 
و رفاقت را در پرسپوليس ايجاد كرده است. 
او در موفقيت هاي  اين تيم قطعا نقشــي 
تأثيرگذار داشــت. من از شنيدن اين خبر 
واقعا خوشحال شدم. با بودن آقاي باقري از 
بابت مسائل روحي رواني تيم هم خيال ما تا 

حدود بسيار زيادي راحت مي شود.

نكته بازي

آماربازي

ميآمدي،سيستمراجديدميكردي

حداقلدعوانميشود

يكتفاوتساده

پيــروز قرباني را به خاطــر منطق و 
واقع گرايــي اش و اينكه برخالف 
خيلي ها برده اليــك و كامنت ها 
در فضاي مجازي نيست دوست 
داريم. با اين حال قابل هضم نيست 
كه او در 2 مقطع حضــور در كادرفني 
استقالل را نپذيرفت و بعد به منتقد فني اين تيم تبديل شد. حاال 
دوره استراماچوني به كنار؛ شايد به قول خود پيروز، سرمربي 
ايتاليايي فقط براي »دكور« دنبال همــكار ايراني بود. اين بار 
اما فرهاد مجيدي با وجود همه اختالف هاي قديمي دســت 
همكاري به سوي او دراز كرد. با وجود اين قرباني باز هم نپذيرفت 
و توجيهاتي با ايــن مضمون آورد: »كاري كه مي خواســتند 
در شان من نبود.« حاال قرباني بيرون نشسته و مي گويد سيستم 
استقالل قديمي است. خب برادر؛ شــما تشريف مي آوردي 

سيستم را نو مي كردي. نيامدي، الاقل غر نزن!

حضور كريــم باقــري در تيم ملي 
اتفاق خوبي بود. شــايد همكاري 
همزمان يك مربي بــا تيم ملي 
و تيــم باشــگاهي اش اتفــاق 
نامتعارفي باشــد، اما براي اين بازه 
زماني 3 هفته اي كه تأثير حياتي روي 
سرنوشت فوتبال ايران دارد، نبايد سخت گرفت. باقري چهره اي 
كاريزماتيك و محبوب است كه حضورش در اردو، از نظر روحي 
و رواني شرايط ملي پوشان را بهتر خواهد كرد. به عالوه اگر هيچ 
كمك ديگري از دست كريم ساخته نباشد، حداقل خيال مان 
راحت مي شود كه دعوا و درگيري نداريم! او فوق تخصص جدا 
كردن بازيكنان خشمگين از هم در كوتاه ترين زمان ممكن است 
و در اين نقش خيلي به پرسپوليس كمك كرده. رقباي تيم ملي 
هم عراق و بحرين هستند و احتمال جنگ رواني وجود دارد. 

حاال بيشتر از همه، كنعاني زادگان بايد حواسش را جمع كند!

دوشنبه شب 2 مســابقه فوتبال مهم 
داشتيم كه هر دو از شبكه 3 پخش 
شــد. هم حين بازي ذوب آهن- 
پرسپوليس و هم در خالل مسابقه 
نفت آبادان- استقالل بارها زيرنويس 
شد كه برنامه »فوتبال برتر« با 24ساعت 
تأخير، سه شنبه شب پخش خواهد شــد. جالب اينجاست كه 
گزارشــگران هر دو بازي هم موظف بودند اين مسئله را به طور 
پياپي اعالم كنند. كار به جايي رسيده بود كه گزارشگر آبادان 
كم كم داشت مخاطبان را قسم مي داد كه اين برنامه را »با اجراي 
خوب آقاي ميثاقي« تماشا كنند. ناخودآگاه ياد عادل فردوسي پور 
افتاديم كه ماه هاي آخر پخش 90، يك بار مصاحبه هايش را حذف 
مي كردند، يك بار تايم برنامه اش را به فالن ويژه برنامه مي دادند 
و يك بار آيتم هايش را به بهانه بازبيني معطل نگه مي داشتند. 

باالخره تفاوت هاي ساده اي بين اين دو نفر هست.

متريكا

پرســپوليس در مصاف اين هفته مقابل 

ذوب آهن نيمه اول را با يك گل باخت اما در 5
نيمه دوم با 2گل نتيجه را به سود خودش 
برگرداند. در فصل جاري اين پنجمين بار 
بود كه سرخپوشان نيمه اول را بازنده به رختكن مي رفتند. در 4مرتبه 
قبلي پرسپوليس يك بار شكست خورده و 3بار هم بازي را با تساوي به 
پايان رسانده بود. سرخپوشان مقابل نساجي )بازي رفت(، استقالل )بازي 
رفت( و پديده )بازي برگشت( نيمه اول را با شكست يك بر صفر به پايان 
بردند اما در پايان به تساوي رسيدند. در جدال با آلومينيوم اراك اما تيم 
يحيي نيمه اول را 2بريك باخت و در نيمه دوم هم كاري از پيش نبرد تا 
درنهايت با همان نتيجه بازنده شــود. اما شكست مقابل ذوب آهن براي 

نخستين بار به برد تبديل شد.

 اگر نتايج 45دقيقه دوم بازي ها را مجزا از 

نيمه اول مبناي يك جدول رده بندي قرار 44
دهيم، پرسپوليس با 44امتياز در صدر اين 
جدول قرار مي گيرد و عنوان بهترين تيم 
نيمه مربيان را به خود اختصاص مي دهد. سرخپوشان اين هفته ذوب آهن 
را در نيمه دوم 2بر يك شكست دادند كه اين يازدهمين پيروزي آنها در 
نيمه هاي دوم بود. تيم يحيي 11بار هم در اين نيمه با حريفانش مساوي 
كرده و طي 23بازي فقط يك بار نيمه مربيان را باخته است. جالب اينكه 
آن يك باخت هم مقابل همين تيم ذوب آهن در بازي رفت رقم خورده 
است. جايي كه پرسپوليس نيمه اول را با يك گل برده بود اما نيمه دوم را 
با يك گل به ذوب آهن باخت. در جدول نيمه هاي دوم گل گهر، استقالل، 

پديده و سپاهان دوم تا پنجم هستند.

 اگر در نيمــه دوم بازي ها شــاهد برتري 

پرسپوليس هستيم، در عوض 45دقيقه 49
اول بازي ها صحنه يكه تازي سپاهاني ها با 
49امتياز است. ســپاهان طي 23بازي، 
13بار نيمه اول را برده، 10بار با نتيجه مساوي به رختكن رفته و هرگز 
نيمه اول را نباخته است. پرسپوليس با 5شكست در نيمه اول و كسب 
36امتياز در اين نيمه رتبه دوم را دارد اما فاصله اش با سپاهان صدرنشين 
13امتياز است. پرسپوليس در نيمه اول 10گل زده و 6گل خورده است؛ 
گل هاي خورده اين تيم در هر دو نيمه مساوي است اما گل هاي زده در 
نيمه دوم 110درصد بيشتر شــده اند. برعكس سپاهان كه در نيمه اول 
80درصد بيشتر از نيمه دوم گل زده است. از تفاضل21+ سپاهان كه اين 
تيم را صدرنشين كرده 19تا در نيمه اول و فقط 2تا در نيمه دوم به دست 

آمده است.

برنامه بازي ها

شنبه ۸ خرداد 1400

سايپا - فوالد

تراکتور- ماشین سازی

19:40

19:00

معوقه هفته بيست و يكم

پنجشنبه13خرداد 1400

دوشنبه 17 خرداد 1400

 جمعه 21 خرداد 1400

 سه شنبه 2۵خرداد 1400

ايران - هنگ کنگ

ايران - بحرين

کامبوج - ايران

ايران - عراق

17:30

19:30

17:30

19:30

مقدماتي جام جهاني

لیگ برتر ايران)جام خلیج فارس( -فصل بیستم
امتیاز تفاضل گل گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازي ها تیم رتبه 

23146342212148سپاهان1

23139131121948پرسپولیس2

2210752315837استقالل3

2310582522335گل گهرسیرجان4

135-2381142223آلومینیوم اراک5

2171041913631فوالد6

227962020030تراکتور7
228-227782123شهر خودرو8

528-237791621مس رفسنجان9

227-226971517نفت  مسجدسلیمان10

627-236982026پیكان11

326-236891619صنعت نفت آبادان12

422-2241081519سايپا13

822-2364131826نساجی مازندران14

721-2349102229ذوب آهن15

1911-2218131534ماشین سازی تبريز16

بعد از برنامه اين هفته فوتبال برتر، يك ويدئوي 
۵ دقيقه اي از مصاحبــه عليرضا منصوريان با 
محمدحسين ميثاقي منتشر شده كه در نوع 
خودش جالب است. سرمربي آلومينيوم اراك 
كه انصافا بسيار فراتر از انتظارات نتيجه گرفته، 
در تمام طول اين ۵ دقيقه در حال نصيحت مجري 
فوتبال برتر اســت. موضوع به مشاجره هفته 
قبل ميثاقي و افشين پيرواني مربوط مي شود 
كه بازتاب هاي زيادي هم داشــت. در آن مورد 
حق با ميثاقي بود و منصوريــان هم كه ظاهرا 
خيلي از اين اتفاق خوشش آمده، به آقاي مجري 
مي گويد: »اصال كوتاه نيا. هر كدام از ما كه اشتباه 
كرديم سفت بايســت و حرفت را بزن. ما بايد 
خودمان ظرفيت مان را باال ببريم« و ساير قضايا. 
خيلي خوب است كه منصوريان االن به چنين 

نگاه وسيع و درستي رســيده، اما فراموش 
نخواهيم كرد كه او بعد از آن داستان معروف 

مناظره تلفني اش با ملكي، عضو پيشين 
هيأت مديره استقالل تا چه اندازه نسبت 

به عادل فردوسي پور بغض پيدا كرده 
بود. شرايط طوري بود كه او چندين 

مصاحبه عليه عادل انجام داد و 
اوايل راه اندازي فوتبال برتر هم 
در مصاحبه با هاشم بيك زاده 

گفت: »اين برنامه را خيلي دوست 
دارم چون بدون حواشي به اصل فوتبال پردازش 
مي كند.« ديروز ايستادن عادل پاي حقيقت به 
حاشيه سازي تعبير مي شد، اما امروز اقدام مشابه 
ميثاقي هنر است؛ شــايد فقط به اين دليل كه 

قرباني داستان، فرد ديگري است. عجب! 

فراموشي داستان پردازش
در حاشيه نصايح دلسوزانه عليرضا منصوريان به محمدحسين ميثاقي

رشيد و لك،باالتر از پيام و قارتال
مقايسه 2 دروازه بان دعوت شده و 2 دروازه بان دعوت نشده به اردوي تيم ملي 

  محمدرضا اخباري
گلري كــه تراكتوري ها بــه او لقب 
قارتــال )عقــاب( داده انــد بعد از 
ســال ها دوباره به تيــم ملي دعوت 
شده اســت. اين دروازه بان كه فقط 
يك بازي را به خاطــر مصدوميت از 
دست داده، طي 1821دقيقه بازي 
در ليگ 70/3درصد شــوت هاي در 
چارچــوب دروازه اش را مهار كرده 
و فقط 2بار مرتكب اشــتباه شــده 
اســت. ميانگين مهارهاي او در هر 
بازي 2/2و ميانگين گل خورده اش 
0/9گل در هر بازي اســت. اخباري 
6بار كلين شيت كرده، يك بار پنالتي 
گرفته و يك بار هــم بهترين بازيكن 
زمين شــده اســت. در مجموع او با 
ميانگيــن امتيــاز 6/79 از متريكا، 
دهمين دروازه بــان برتر ليگ تا اين 

لحظه بوده است.

  حامد لك
او ركورددار كلين شيت در فصل جاري و 
همزمان ركورددار گرفتن اخطار است! 
چون يكي از راهكارهايش براي حفظ 
دروازه، وقت كشــي در دقايــق پاياني 
بازي اســت. لك در 23بازي ليگ برتر 
فقط يك بار دروازه اش را به رادوشويچ 
ســپرده كــه آن يك بار هــم به خاطر 
4اخطاره شدن بوده است. او در 22بازي 
با درصد مهار 76/7و ارتكاب 6 اشــتباه 
12بار گل خورده يعنــي ميانگين گل 
خورده اش 0/6گل در هر بازي )مساوي 
با محسن فروزان و رتبه دوم بعد از رشيد 
مظاهري( است. لك در 22بازي 12بار 
كلين شــيت كرده كه بهترين ركورد 
دروازه بان هاست و 6بار كارت زرد گرفته 
كه بدترين ركورد دروازه بان هاست. او 
2بار هم بهترين بازيكن ميدان شده و 
در مجموع با ميانگين امتياز 6/95 رتبه 

پنجم را در ميان گلرهاي ليگ دارد.

   پيام نيازمند
نيازمند مثل 2 فصل گذشته در تمامي 
بازي هــا از دروازه ســپاهان محافظت 
مي كند. او در 23هفته سپري شــده از 
ليگ بيســتم 23بازي كامل انجام داده 
و طي 2070دقيقه بــازي 69/1درصد 
مهار موفق داشته اســت. نيازمند 7بار 
مرتكب اشتباه شده كه باالترين تعداد 
اشــتباه در جمع 4دروازه باني است كه 
مورد بررســي قرار داده ايــم. ميانگين 
مهارهاي او در هر بازي 2/4و ميانگين 
گل خورده اش 1/1در هر بازي اســت. 
پيام 10بار كلين شيت كرده و 2بار هم 
پنالتي گرفته كــه از لحاظ مهار پنالتي 
بهتريــن آمــار فصل جــاري در ميان 
دروازه بان هاست. در مجموع نيازمند با 
ميانگين امتياز 6/90 از متريكا، صاحب 
رتبه هشتم در ميان گلرهاي فصل جاري 

است.

  رشيد مظاهري
در جــدول دروازه بان هــاي ليگ، گلر 
استقالل باالترين درصد مهار و كمترين 
ميانگيــن گل خــورده را در اين فصل 
دارد. رشــيد با اين آمار خوب، مدت ها 
صدرنشين دروازه بان ها بود اما در يكي 
دو هفته اخير فرهاد كرمانشــاهي از او 
سبقت گرفته و رشيد رتبه دوم را دارد. 
او در هر بازي 0/5گل خورده كه كمتر از 
هر گلر ديگري است و طي 17حضورش 
در دروازه 8بار كلين شيت كرده است. 
تعداد مهارهاي رشيد 2/2در هر بازي و 
درصد مهارهاي او 80/4يعني باالترين 
درصد در ميان همه گلرهاست. رشيد 
طــي 1530دقيقه فقط 2بار اشــتباه 
كرده و يك بار هم با پاس كليدي تيمش 
را در موقعيت گلزني قرار داده اســت. 
او با امتيــاز 6/99دومين گلر برتر ليگ 
كنوني اســت و فقط 0/04امتياز كمتر 

از نفر اول دارد.

دراگان اسكوچيچ در ليست نهايي تيم ملي براي بازي هاي بحرين نام 4دروازه بان را قرار داده اما بعد از مدت ها از 
2تيم پرسپوليس و استقالل هيچ دروازه باني در اين ليست قرار نگرفته است. حامد لك و رشيد مظاهري كه در 
ليست هاي قبلي حضور داشتند اين بار به خاطر عملكرد ضعيف شان در يكي دو هفته اخير جايي در برنامه هاي 
اسكوچيچ پيدا نكرده اند. اما پيام نيازمند همچنان حضور دارد و محمدرضا اخباري هم بعد از مدت ها دوباره به تيم 

ملي بازگشته است. از جمع گلرهاي ليست جديد، بيرانوند و عابدزاده در تيم هاي خارجي بازي مي كنند اما 2 گلر 
ديگر كه در ليگ داخلي بازي مي كنند را مي توان از لحاظ آماري با گلرهاي دعوت نشده پرسپوليس و استقالل 
مقايسه كرد. آناليزهاي متريكا و نمراتي كه اين 4دروازه بان در ليگ بيستم گرفته اند نشان خواهد داد كدام گلرها 

شايستگي بيشتري براي دعوت شدن داشته اند.



19
2 3 0 2 3 6 0 2    پنجشنبه 6  خرداد 1400   شماره 8230 

جهان

نقل قول

يورگن كلينزمن، بازيكن و سرمربي ســابق تيم ملي آلمان در 
واكنش به شايعه حضورش در تاتنهام:  من هميشه با تاتنهام در 
تماس هستم و كار با اسپرز هميشه خاص است. در دو دوره اي 
كه براي تاتنهام بازي مي كــردم، بهترين دوران زندگي ام را در 
آنجا سپري كردم. در دنياي فوتبال، همه  چيز خيلي سريع اتفاق 
مي افتد. هرگز فكر نمي كردم كه مربيگــري تيم ملي آلمان يا 
آمريكا را بر عهده بگيرم، بنابراين در اين حرفه بايد ذهن بازي 
داشته باشيد. شما هميشه بايد به چالش هاي جديد فكر كنيد، 
پس سرمربيگري تاتنهام چرا كه نه؟! دنيل لِوي شماره تلفن من 
را دارد و مي تواند با من تماس بگيرد. تاتنهام باشگاهي است كه 

شما هميشه مي توانيد آن را در نظر داشته باشيد.

فرناندو تورس مهاجم سابق تيم هاي اتلتيكومادريد، ليورپول و 
چلسي با انتشار پيامي در صفحه شخصي خود در اينستاگرام 
از بازگشتش به دنياي فوتبال خبر داد:   فوتبال بازي كردن. به 
همين دليل تصميم گرفته ام كه برگردم. جمعه اين هفته اعالم 

خواهم كرد كه به كدام تيم مي روم.

توني كي روس در واكنش به شــايعه جدايي زيدان از رئال: گفته 
می شد كه او قباًل جدايی اش را به تيم اعالم كرده اما اين يک دروغ 
روشن است. زيزو و من رابطه ای داريم كه اگر چنين چيزی بود 
مطمئناً به من می گفت. البته كه نمی توانم آن را تأييد كنم، نمی دانم 
چه اتفاقی رخ خواهد داد. اما می توانم يک چيز را به شما بگويم، 

همكاری با زيدان هميشه جالب است.

يوليان ناگلزمان، ســرمربي جديد بايرن:   مي دانم كه مديران 
باشــگاه بايرن مونيخ مي  دانند كه من اهل ايالت باواريا هستم 
اما قرار نيست به اين خاطر مزيت خاصي داشته باشم. حتي با 
وجود اصالت باواريايي ام براي ماندن در بايرن مونيخ بايد موفق 
باشم. برنامه من اين نبود كه پس از 2سال اليپزيگ را ترك كنم، 
اما تصميم هانسي فليک براي ترك بايرن مونيخ در تصميم من 
هم تأثيرگذار بود. انتظارات در بايرن مونيخ هميشه باالست و در 
اين تيم بايد قهرمان ليگ شويد، جام حذفي را ببريد و تا مراحل 
باالي ليگ قهرمانان پيشروي كنيد. من در بايرن با اين چالش 

روبه رو خواهم شد.

گــرد مولر بــا ۳۶۵گل، بهتريــن گلزن تاريــخ رقابت هاي 
بوندس ليگاست. لواندوفســكي كه با زدن 41 گل در اين فصل 
يكي از ركوردهاي مولر را شكسته اســت:   به هيچ وجه به اين 
ركورد و رســيدن به ركورد ۳۶۵ گل فكر نكرده ام. اين ركورد 
بسيار از من دور است و هنوز نتوانسته ام آن را هضم كنم. بعيد 

مي دانم كه به آن برسم.

بوفون چند هفته پس از رســانه اي كردن جدايي اش از يووه: من 
راهي را انتخــاب خواهم كرد كه به من انگيــزه بدهد. من هيچ 
عجله اي ندارم كه بالفاصله انتخابي داشته باشم و راه حلي پيدا 
كنم. اين پايان درستي بود. من خاطرات خوبي از سال هاي گذشته 
دارم. اين باشگاهي است كه وقتي من فقط يک پسربچه بودم به 
من خوشامد گفت و از من مردي ساخت كه امروز هستم. من بخش 
بسياري از كارهايي كه كردم و دستاوردهايم را مديون يووه هستم.

خريد و فروش نيمكت

با پايان يافتن ليگ هاي اروپايي چند جابه جايي 
ديگر جدا از رفتــن مورينيو بــه آاس رم صورت 
پذيرفت يــا احتمال آن قوت گرفــت كه در اين 

مطلب مروري بر آنها خواهيم داشت.

  لمپارد پس از ناكامي در چلســي به نيمكت 
كريســتال پاالس نزديك تر شــده و شايد فصل 

آينده بار ديگر او را در فليگ جزيره ببينيم.
 گتوزو پس از ناكامي در رساندن ناپولي به ليگ 
قهرمانان در روز آخر ليگ، با فيورنتينا قراردادي 
2 ساله بســت. ماســيمليانو آلگري گزينه اول 
هدايت ناپولــي در فصــل آينده اســت اما اين 
سرمربي ايتاليايي كه 2 سال است تيمي نگرفته 
منتظر روشن شدن تكليف زيدان است تا بلكه به 
رئال مادريد بــرود. آلگري بــراي يوونتوس هم 

مدنظر است.
 كونته احتماال تا فردا با اينتر برسر فسخ قرارداد 
توافق خواهد كرد. او كه توانسته اين فصل پس از 
9سال به حكومت يوونتوس در سري آ پايان دهد 
از باشگاه خواســته بود 100 ميليون يورو براي 
تقويت تركيب تيــم كنار بگــذارد و در عوض تا 
20درصد از حقوقش كم كند. گروه ســونينگ و 
مالكان چيني اين باشــگاه ايتاليايي به خاطر وام 
275ميليون يورويي كه از يك شركت آمريكايي 
دريافت كرده اند با اين پيشنهاد موافق نيستند و 
حتي قصد دارند با فروش ستاره هايي نظير الئوتارو 
يا لوكاكو بخشي از خســارت هاي ناشي از بحران 
اقتصادي دوران كرونا را جبران كنند. درصورت 
جدايــي كونته از اينتــر مربياني مثــل آلگري، 
مائوريتزيو ساري، سينيشا ميهايلوويچ و سيمونه 
اينتزاگي گزينه باشگاه براي جانشيني او خواهند 

بود.
 كريستوف گالتيه، ســرمربي موفق ليل 2 روز 
پــس از قهرمــان كــردن اين تيــم باالتــر از 
پاري سن ژرمن در ليگ يك فرانسه از هدايت اين 
تيــم كناره گيري كرد تــا به يك تيــم بزرگ تر 

بپيوندد.
 زيدان هنوز در حال استراحت پس از يك فصل 
سخت است و به فلورنتينو پرس اعالم نكرده كه 
مي خواهد بماند يا برود. زيزو اگر بخواهد جدا شود، 
بايد به رئال مادريد خسارت بدهد چون يك فصل 
ديگر قرارداد دارد. درصورت جدايي مقصد بعدي 
او يوونتوس يــا تيم ملي فرانســه خواهد بود كه 
گزينه فرانسه بســتگي به نتايجي دارد كه ديديه 
دشــان در يورو و در گروه مرگ در كنار آلمان و 

پرتغال مي گيرد. شــايد زيدان تا يــورو ماجراي 
ماندن يا رفتنش را كش دهد.

 در بارسلونا الپورتا گزينه خوبي براي جانشيني 
رونالد كومان پيدا نكرده و ممكن است سرمربي 
هلندي كه در نخســتين فصــل حضورش روي 
نيمكت بارســا يك جام حذفــي آورد و در همه 
بازي هاي بزرگ ازجمله 2 ال كالســيكو شكست 
خورد و در ليگ سوم شد، يك فصل ديگر هم بماند. 
نشانه هايي از ادامه حضور كومان روي نيمكت اين 
تيم ديده مي شــود ازجمله توافــق واينالدوم با 
بارسلونا برسر يك قرارداد 3 ساله. هافبك هلندي 
ليورپول به عنوان بازيكن آزاد مي آيد. ممفيس هم 
از ليون در كنار آگوئرو به تركيب خط حمله اضافه 
مي شود كه هر دو با نظر كومان بوده است. الپورتا 
هنوز نتوانســته براي كسري بودجه و بدهي هاي 
كالن منابع مالي جور كند و اگر بخواهد كومان را 
هم اخراج كند، بايد به اين مربي هم خسارت فسخ 
قرارداد بدهد. هنوز كيكه ستين پول اخراجش را 
از باشــگاه دريافــت نكرده اســت. الپورتا دلش 
مي خواســت يك مربي آلماني و ترجيحا هانسي 
فليك را به نوكمپ بياورد اما سرمربي بايرن مونيخ 
با فدراسيون فوتبال آلمان براي جانشيني يواخيم 
لوو پس از پايان رقابت هاي يورو براي 3 ســال به 
توافق رسيد. فعال فعاليت هاي نقل وانتقاالتي تيم 
زيرنظر كومان اداره مي شــود ازجمله مذاكره با 
دوناروما كه به تازگي قراردادش را با ميالن به پايان 
رسانده. درصورت جذب اين دروازه بان ايتاليايي، 
تراشتگن آلماني به فروش خواهد رسيد. دروازه بان 
آلماني خيلي پيگير قرارداد جديد با دســتمزد 
باالتري بود اما باشگاه تسليم نمي شود. تراشتگن 
مي خواهد پس از مسي باالترين دستمزد را بگيرد 
كه اين امكان پذيــر نيســت. در روزهاي بعدي 
مذاكرات با كومان و مشورت الپورتا با مشاورانش 
ادامه خواهد يافت اما احتمال ماندن ســرمربي 

هلندي بيش از رفتن او به نظر مي رسد.
  از ديگــر تغييــرات نيمكت هــاي مربيگري 
تيم هاي اروپايي مي توان به انتقال سرمربي موفق 
و 41ساله ساســولو به ليگ روســيه اشاره كرد. 
روبرتو دي زربــي پس از 3 فصل ســرمربيگري 
ساســولو در ســري آ با امضاي قراردادي 2 ساله 
به طور رسمي هدايت شاختار دونتسك اوكراين را 
برعهده گرفت. او كه در هفته آخر ليگ موفق شد 
جلوي ســهميه ليگ قهرمانان ناپولي را بگيرد و 
تيمش را در ليگ هشــتم كرد، ســي وچهارمين 

مربي تاريخ شاختار خواهد بود.

فصل جذاب نقل وانتقاالت فوتبال اروپا با جابه جايي مربيان آغاز شد

دومين تركيب پرستاره يورو
ساوث گيت از فهرست تيم ملي انگليس رونمايي كرد

در كنار تيم هــاي ملي فرانســه، آلمان، اســپانيا و پرتغال كه 
ستاره هاي زيادي در فهرســت آنها ديده مي شود و سرمربيان 
اين تيم ها براي انتخاب ليســت 26نفره و تركيب 11نفره كار 
بســيار دشــواري در پيش دارند، تيم ملي انگليس هم يكي از 
جذابيت هاي يورو1+2020خواهد بود. فوتبال انگليس در يكي 
از بهترين دوران هاي خود از لحاظ نيروي انساني قرار دارد. فعال 
يك ليست 33نفره اوليه از سوي گرت ساوث گيت اعالم شده كه 
درنهايت 7 نفر ازجمله يك دروازه بان از اين جمع خط خواهند 
خورد. چند دفاع راســت عالي، چند مدافع چــپ فوق العاده و 
يك مشت وينگر و مهاجم كه در هر تيمي مي توانستند در تركيب 
ثابت قرار بگيرند در اين فهرست حضور دارند. به اين نام ها نگاه 
كنيد؛ پيكفورد، آرنولد، چيلول، سو، اســتونز، مگواير، تريپير، 
فودن، گريليش، كالورت لوين، هري كين، رحيم اســترلينگ، 
ماونت، واكر، هندرسون، رشفورد، ســاكا و سانچو؛ كدام مربي 
دوست ندارد يكي از اينها را در تيمش داشته باشد؟ شايد پس از 
 فرانسه تيم ملي انگليس بيشترين ســتاره را در خود جاي داده

 باشد.
دروازه بان ها: دين هندرسون )منچستريونايتد(، سم جان استون 
)وســت برومويچ(، جردن پيكفورد )اورتون( و آرون رمســديل 

)شفيلديونايتد(

  مدافعان: ترنت الكســاندر آرنولد )ليورپــول(، بن چيلول 
)چلسي(، كانري كوادي )ولورهمپتون(، بن گادفري )اورتون(، 
ريس جيمــز )چلســي(، هري مگوايــر )منچســتريونايتد(، 
تايرون مينگز )استون ويال(، لوكا شــو )منچستريونايتد(، جان 
استونز )منچسترســيتي(، تريپير )اتلتيكومادريد(، كايل واكر 

)منچسترسيتي( و بن وايت )برايتون(

  هافبک  ها: جود بلينــگام )بوروســيا دورتموند(، جردن 
هندرسون )ليورپول(، جسي لينگارد )وستهام(، ميسن ماونت 
)چلسي(، كالوين فيليپس )ليدزيونايتد(، دكالن رايس )وستهام( 

و جيمز وارد )ساوتهمپتون(

   مهاجمان: دومنيك كالورت لويــن )اورتون(، فيل فودن 
)منچسترسيتي(، جك گريليش )استون ويال(، ميسن گرينوود 
)منچســتريونايتد(، هري كين )تاتنهام(، ماركوس رشــفورد 
)منچســتريونايتد(، بوكايو ساكا )آرســنال(، جيدون سانچو 
)بوروسيا دورتموند(، رحيم استرلينگ )منچسترسيتي( و اولي 

واتكينز )استون ويال(

عزل شاهزاده ولزي
آيا گرت بيل در تابستان از فوتبال خداحافظي مي كند؟

درباره گرت بيل اخبار ضد ونقيض و گمانه زني هاي زيادي منتشر شده؛ ازجمله اينكه او 
مي خواهد با باشگاه رئال مادريد توافق كند تا بخشي از دستمزد سال آخر قراردادش را 
بگيرد و به كلي از فوتبال خداحافظي كند. گفته مي شود شاهزاده ولزي قصد دارد پس از 
پايان رقابت هاي يورو1+2020به ورزش مورد عالقه اش يعني گلف بپردازد. او آدم خيلي 
خاصي است. درحالي كه به تازگي به عنوان بهترين خريد اين فصل ليگ برتر برگزيده 
شده، اين حجم از بي تفاوتي از سوي اين بازيكن نسبت به پول و فوتبال عجيب به نظر 
مي رسد. شايد همين بي تفاوتي ها بود كه هواداران رئال و خبرنگاران جيره خوار باشگاه 
را عليه او شوراند. بيل در مصاحبه اخيرش گفته كه نمي خواسته مثل ديگر بازيكنان در 
خارج فوتبال فعاليتي داشته باشد و بدرخشد و خود را به عنوان برند مطرح كند. چيزي 
كه او مي خواسته اين بوده كه بعد از فوتبال به خانه اش برود و آرامش داشته باشد، اما 
ستاره اي در اين سطح نمي تواند زندگي به اين نرمالي براي خودش انتخاب كند. حضور 
قرضي اش در تاتنهام با وجود اينكه مانع بزرگي به نام مورينيو بر سر پيشرفت و درخشش 
و بازگشتش به روزهاي خوب داشت، موفقيت آميز بود. مورينيو معموال با ستاره هاي 
تيم هايش به مشكل مي خورد؛ چون نمي تواند ببيند كسي از او بيشتر مورد توجه باشد.

با اين حال گرت بيل عالوه بر اينكه بهترين بازيكن تازه يك تيم ليگ برتري لقب گرفت، 
بهترين عملكرد گلزني و تأثير روي گل ها را نسبت به دقايقي كه به ميدان رفته، در اختيار 
دارد. او در همه رقابت ها 16گل زد و 3پاس گل داد و در ليگ برتر هم 11بار موفق به گلزني 
شد كه با توجه به دقايق كمي كه بازي كرد، آمار فوق العاده اي است؛ يعني نصف تعداد 
گل هاي محمد صالح كه در همه بازي ها و دقايق در تركيب ثابت ليورپول حضور داشته 
غير از 2، 3 بازي به خاطر ابتال به كرونا. بيل 1670دقيقه در همه رقابت ها با پيراهن تاتنهام 
به ميدان رفته، اما در ليگ برتر تنها 923دقيقه بازي كرده كه نرخ گلزني اش 1/07گل 
در هر بازي بوده؛ چيزي نزديك به آمار ديوانه وار گلزني كريستيانو رونالدو در رئال مادريد. 
اين نرخ گلزني را مقايسه كنيد با برخي بازيكنان پرسروصداتر تا اهميت كاري كه بيل 
كرده را متوجه شويد. به طور مثال ديوگو ژوتا كه ذخيره طاليي اين فصل ليورپول بوده، در 
1113دقيقه 9گل در ليگ زده كه 0.73گل در هر بازي بوده است. كاواني در 1368دقيقه، 
10 گل و در هر بازي ميانگين 0/66گل به ثمر رسانده است. عملكرد هري كين هم كه با 
23گل آقاي گل شد و جايزه آقاي گلي و بهترين پاسور ليگ را به دست آورد نصف گرت 
بيل ارزش داشته؛ ميانگين 0/55گل در هر بازي. او از نگاه هواسكورد با نمره 30 /7 به عنوان 
بهترين خريد فصل ليگ برتر انتخاب شد. 4بار هم در اين فصل جايزه بهترين بازيكن زمين 
را دريافت كرد. جانشينان او در رئال مادريد بازيكنان ضعيف يا متوسطي مثل وينيسيوس، 
رودريگو  و لوكاس واسكس بودند كه در 2سال آخر حضورش در اين تيم حقش را خوردند.

حاال چنين بازيكني با اين كيفيت كه مي تواند چند سال ديگر در سطحي باال و در رئال يا 
تيم هاي بزرگ اروپايي بازي كند و پس از آن به ليگ آمريكا يا ژاپن يا چين برود، چرا بايد 
فوتبال را كنار بگذارد و تفريح پولدارها يعني گلف را برگزيند؟ نامهرباني هواداران رئال 
مادريد او را به اين روز و تصميم عجيب انداخته؟ شايد. او چهارشنبه هفته آينده با بازوبند 
كاپيتاني تيم ملي ولز در ديداري دوستانه با فرانسه و كريم بنزما و واران روبه رو مي شود 
و سپس در ديداري تداركاتي ديگر مقابل آلباني به ميدان مي رود و در مرحله گروهي 
يورو هم با سوئيس، تركيه و ايتاليا بازي مي كند. شايد اينها آخرين باري باشد كه گرت 
بيل را در زمين فوتبال مي بينيم. شايد در بازي با ايتاليا يك هوادار فوتبال پالكاردي در 
دست بگيرد كه روي آن نوشته: » آقاي داور! لطفا سوت پايان مسابقه را به صدا در نيار 
چون اين آخرين بازي گرت بيل است« ! كاش اين خبر يك دروغ سيزده با تأخير باشد و 
بيل طبق شايعات ديگر به ليورپول برود تا جاي صالح را در اين تيم پر كند. فعال ارزش 
او در ترانسفر ماركت 18ميليون يوروست كه از قيمت سردار آزمون هم كمتر است! 

خودش گفته: »اگر االن چيزي در مورد آينده ام بگويم باعث هرج و مرج مي شود.«

2 لژيونر تشنه
 انگيزه خاص بيرانوند و جهانبخش براي درخشش

 در تيم ملي
بهروز رسايلي|  بازي هاي پيش روي تيم ملي 
در منامه بحرين آنقدر مهم و كليدي هست 
كه نيازي به توصيف نداشته باشد. اين تازه 
مرحله اول مسابقات انتخابي جام جهاني 
است و ما اگر در چنين نقطه اي حذف شويم، 
يک خسران بسيار بزرگ براي فوتبال ايران 
خواهد بود. بنابراين همه بازيكنان تيم ملي 
از حداكثر اشــتياق و انگيزه برخوردارند 
كه اين بار را ســالم به مقصد برسانند. با 
اين همه اگر قرار باشــد به طور مصداقي و 
موردي حرف بزنيم، دســت كم در مورد 2 
نفر مطمئنيم كه با عطش بسيار بيشتري 
پا به ميدان خواهند گذاشــت؛ 2 نفري كه 
قصد دارند تلخكامي هاي باشگاهي شان را 

با پيراهن تيم ملي فراموش كنند.

  جهانبخش و يک بغض ۳ساله
شــايد بتوان گفت عليرضــا جهانبخش تنها 
لژيونر سرشــناس ايران در فاز هجومي است 
كه فصل موفقي را پشت سر نگذاشت. امسال 
اغلب مهاجمان و وينگرهاي ايراني در تيم هاي 
خارجي درخشيدند؛ از مهدي طارمي و سردار 
آزمون تا علي قلي زاده و كريم انصاري فرد. حتي 
امثال مهرداد محمدي،  اللهيــار صيادمنش 
و شــهاب زاهدي هم كه به تيــم ملي دعوت 
نشدند فصل خوبي داشتند. قصه جهانبخش 
اما فرق مي كرد و او در سومين سال حضورش 
در ليگ برتر انگلســتان، موفــق به زدن هيچ 
گلي نشــد. شــرايط عليرضا مشخص است و 
روزهاي دشــواري را در ليگ جزيره پشــت 
سر گذاشــت. بســياري بر اين باورند كه حق 
وينگر محجوب ايراني بيش از اينها بود. حاال 
حضور در تيم ملي فرصتي مناسب در اختيار 
جهانبخش خواهد گذاشت تا بغضش را بشكند 
و انرژي اش را تخليه كنــد. او البته در همين 
تيم هم رقباي سرحالي مثل قلي زاده و مهدي 

ترابي دارد، اما همه منتظريم همان جهانبخشي 
را ببينيم كه ليگ هلند را قرق كرده بود. پيش از 
روشن شدن سرنوشت فصل بعد، درخشش در 
مسابقات ملي مي تواند جذابيت جهانبخش را 

براي باشگاه هاي خواهان او باال ببرد.

  بيرو و روزهاي برزخي
عليرضا بيرانوند با شــور و شوقي وصف ناپذير 
لژيونر شد. او اصرار زيادي براي بازي در اروپا 
داشــت، اما فصل اول برايــش چندان راحت 
و درخشــان ســپري نشــد. بيرانوند فصل 
را در آنتورپ با نيمكت نشــيني شــروع كرد 
و با نيمكت نشــيني هم به پايــان برد. حتي 
تغيير كادرفني هم دواي درد عليرضا نشــد. 
او خاطرات شيرين انگشت شماري مثل بازي 
خوبش برابر تاتنهام داشــت، اما اغلب فصل 
برايش ناخوشايند سپري شــد. بيرانوند بعد 
از پايــان پراندوه فصلــش در بلژيك، مطلبي 
در صفحه شخصي اش منتشــر كرد و مدعي 
شد سال آينده براي بهبود شرايطش خواهد 
جنگيد؛ اين يعني خــودش هم قبول دارد كه 
فصل موفقي را پشت ســر نگذاشته است. اين 
اواخر حتي در روزهايــي كه آنتورپ متحمل 
شكست هاي سنگين مي شد هم بيرانوند مورد 
اعتماد قرار نگرفت. همزمان برخي كارشناسان 
و روزنامه نگاران فوتبال بلژيك هم بيرانوند را 
دروازه باني متزلزل و پرنوسان ارزيابي كردند. 
همه اينها يعني او نيــاز به ميداني براي اثبات 
توانايي هايش دارد و فعال هيچ مجالي مناسب تر 
از مسابقات تيم ملي نيست. شايد 2 كلين شيت 
برابر بحريــن و عراق، هم كار تيــم ملي را راه 
بيندازد و هم اعتبار بيرانوند را به او برگرداند. 
خود بيرو هم مي داند عملكرد مطلوب در اين 
مســابقات، چه تأثيري روي آينده حرفه اي او 

مي تواند داشته باشد.



20
2 3 0 2 3 6 0    پنجشنبه 6  خرداد 1400   شماره 8230 2

اميرمحمــد يزداني و مرتضي قياســي فردا در مبــارزه انتخابي 
براي دوبنده تيم ملي مقابل هم قرار مي گيرند. تاكنون تكليف 2 
نماينده ايران در اوزان 57 و 86كيلوگرم كشتي آزاد براي حضور 

در المپيك مشخص شده  و 65كيلوگرم، سومين وزني است كه 
قرار است ملي پوش آن معرفي شود. اواخر سال گذشته بود كه در 
وزن 86كيلوگرم حسن يزداني، كامران قاسمپور را شكست داد تا 

نماينده ايران در المپيك باشد. رضا اطري هم در وزن 57كيلوگرم 
با شكست رحمان عموزاد دوبنده تيم ملي را به دست آورد. كادر 
فني كشتي آزاد پيش تر اعالم كرده بود در تمامي اوزان شش گانه 
المپيك رقابت انتخابي برگزار مي كند. غالمرضا محمدي، سرمربي 
تيم ملي درنظر دارد در تورنمنت لهســتان مدعيان اوزان 74 و 
125كيلوگرم را محك بزند و ملي پوشان اين دو وزن را با توجه به 
عملكردشان در مقابل رقباي خارجي انتخاب كند. سرمربي تيم 

ملي براي وزن 65كيلوگرم تصميم ديگري گرفته و قرار اســت 
يزداني و قياسي با 2كيلو ارفاق فردا رقابت كنند. قياسي 26ساله 
در حالي در مقابل يزداني 21ساله قرار مي گيرد كه حدود يك ماه 
پيش موفق شد مدال برنز قهرماني آسيا را كسب كند. يزداني هم 
سهميه المپيك را در مسابقات گزينشي گرفت. با توجه به ترافيك 
مدعيان در اين وزن، كســي كه دوبنده تيم ملي را مي پوشد، كار 

دشواري براي رسيدن به سكوي المپيك خواهد داشت.

  جدال يزداني و قياسي براي دوبنده تيم ملي
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معامله تلخ 

رد صالحيت هاي عجيب

فدراسيون دووميداني كم كم افكار عمومي را آماده مي كند 
تا در بازي هاي المپيك توكيو از احسان حدادي انتظاري 
نداشته باشــند. به پشــتوانه مدال نقره اي كه حدادي در 
بازي هاي المپيك لنــدن گرفت، بخــش قابل توجهي از 
بودجه فدراســيون در همه اين ســال ها هزينه او شد. در 
المپيك 2016به بهانه اينكه زانويش مصدوم بود، پرتاب 
خوبي نداشــت و حاال هم چند ماه قبل از شروع بازي هاي 
توكيو مي گويد كمردرد دارم. فدراسيون هم در اين مدت 
از او حمايت كرده و گفته اســت كه مصدوميت جزئي از 
ورزش است و نمي شود گفت كه چرا ورزشكار قبل المپيك 
مصدوم شده است. اما هاشــم صيامي، رئيس فدراسيون 
اعتراف كرده است كه اگر احسان مصدوم هم نمي شد، كار 
راحتي در توكيو نداشت. صيامي البته توضيح نداده كه با 
اين شرايط چرا فدراســيون اين همه براي او هزينه كرده 
است. شايعه شده اگر ركوردهاي حدادي خوب نباشد، به 

المپيك اعزام نمي شود.

بهمن نصيري از رفتن به المپيك انصراف داده اســت. او 
و نازنين ماليي در مســابقات انتخابــي المپيك، در قايق 
روئينگ مدال نقره گرفتند و طبق قانــون يك نفر از آنها 
مي توانست سهميه داشته باشد. نصيري كه اصرار داشت 
فدراسيون انتخاب عادالنه اي داشته باشد، يك دفعه خبر 
داد كه حاضر اســت كنار برود. فدراسيون به نصيري لقب 
پهلوان داده است و همه از جوانمردي اش مي  گويند اما چرا 
بايد يك ورزشكار از بزرگ ترين آرزوي ورزشي اش دست 
بكشد؟ نصيري به اين شرط كنار كشيده كه فدراسيون به 
او شغل بدهد. اين معامله تأسف برانگيز است. ورزشكاري 
كه قهرمان آسيا شــده، تا يك قدمي المپيك رفته است، 
اينقدر درگير آينده و مســائل زندگي اش است كه حاضر 
شده از المپيك بگذرد؟ نصيري يك مدال طال و يك مدال 
برنز آسيا را دارد، ولي مي داند كه با اين مدال ها نمي شود 
صاحب خانه و زندگي شــد. كاش در اين معامله او بازنده 

نباشد و فدراسيون به وعده هايش عمل كند.

داســتان تأييــد صالحيت هــاي نامزدهــاي رياســت  
فدراســيون هاي  ورزشــي هم در نوع خود عجيب اســت؛ 
آدم هايــي كه مســئوليت دارنــد و در طول مديريتشــان 
بازخواست نشده اند، براي انتخابات رد صالحيت مي شوند. 
پارسال مجيد كيهاني، رئيس فدراســيون دووميداني براي 
انتخاب دوباره، ردصالحيت شد. امسال هم اين اتفاق براي 
زهرا اينچه درگاهي، رئيس فدراســيون ژيمناستيك افتاده 
است. گفته مي شود درگاهي از 3ســال پيش پرونده باز در 
ســازمان بازرســي دارد. اگر تخلفات او اينقدر حاد بوده كه 
رد صالحيت شــود، چرا در اين سال ها حكمي براي او صادر 
نشده است؟ چرا اجازه داده اند در مديريت فدراسيون بماند؟ 
نمي شــد مجمع فوق العاده تشــكيل داد و بركنارش كرد؟ 
مجمعي كه به اين تخلفات حساســيت نشان نداد، مي تواند 
براي 4سال آينده فدراســيون فرد مناسبي را انتخاب كند؟ 
شــايد هم همه اين حرف ها بهانه اســت و يــك عده فقط 

مي  خواهند درگاهي در انتخابات حضور نداشته باشد.

امجديه

حدادي به المپيك نمي رود؟ 

 پس از يك سال توقف به دليل همه گيري كرونا، ليگ ملت هاي واليبال از فردا آغاز مي شود 
ايران در نخستين بازي  روبه روي ژاپن مي ايستد

ليگ ملت  هاي واليبال از فردا براي ايران آغاز مي شود؛ بازي دست گرمي 
براي المپيك. ايران در بازي اول بايد با ژاپن بازي كند، يكي از حريفانش 
در بازي  هاي المپيك توكيو 2020.برخالف دوره هاي قبل كه نتيجه 
ليگ براي ايران خيلي مهم بود، قرار است اين بار كسي نتيجه نخواهد. 
ليگ ملت ها به فاصله كوتاهي از المپيك برگزار مي شــود و والديمير 
آلكنو، سرمربي روسي خواسته است اين بازي ها تداركاتي براي المپيك 
باشد. با اين پيش زمينه شايد هواداران واليبال نبايد منتظر بازي هاي 
جذاب باشند اما بازيكنان گفته اند انگيزه شان براي رفتن به المپيك و 
قرار گرفتن در تيم باالست و حتما در ايتاليا بهترين بازي ها را به نمايش 

مي گذارند.
تيم ملي واليبال ايران شــرايط متفاوت قرنطينه اي را در ايران تجربه 
كرده اما شرايط سخت ايتاليا، ميزبان ليگ ملت ها، تمركز بازيكنان را 
به هم ريخته است. آنهايي كه با تيم در ايتاليا هستند، مي گويند شرايط 
ميزباني خوب نيست. تيم ها در هتل خيلي معمولي ساكن هستند كه 
امكانات ويژه اي ندارد. بازيكنان در هتلي در شهر ريميني ساكن هستند 
و قرار است همان جا هم بازي ها برگزار شود. بازيكنان اجازه ندارند غير 
از هتل و سالن تمرين و مسابقه جاي ديگري بروند. در اين چند روز آنها 

فقط يك نوبت در ساحل تمرين متفاوتي داشته اند.قرنطينه سرسختانه 
شايد در روزهاي اول قابل تحمل باشــد اما كادر فني نگران روزهاي 
آينده هستند، اينكه اين شرايط ميزباني روي كيفيت بازي  بازيكنان 
تأثير بگذارد. اما قرار گرفتن در اين شرايط هم، تمريني براي بازي هاي 
المپيك است. چرا كه قرار است بازي هاي توكيو با همين شرايط برگزار 
شود. بازيكنان تيم ملي روزهاي گذشته به ميزباني معترض بودند اما 
آلكنو به آنها تأكيد كرده است كه شرايط براي همه تيم ها يكسان است 
و تمركز بازيكنان بايد روي تمرينات باشد.تمركز آلكنو و تيم در چند 
روز گذشته روي بازي با ژاپن بوده. بازي هاي اين تيم آناليز شده است 
و تمرينات با توجه به نقاط قوت و ضعف اين تيم انجام مي شود. با اينكه 
ژاپني ها گفته اند نيشيدا بازيكن اصلي شان مصدوم است و بازي نمي كند 
اما گفته مي شود ايراني ها اين موضوع را خيلي جدي نگرفته اند و براي او 
هم برنامه دارند. از ريميني خبر مي رسد كه انگيزه بازيكنان باالست و 
مي شود جمعه منتظر يك بازي جذاب و نخستين پيروزي بود. اين بازي 
ساعت 15:30به وقت تهران برگزار مي شود.ليگ ملت هاي واليبال سال 
گذشته به دليل همه گيري كرونا برگزار نشد. سال 2019هم ايران در 

اين مسابقات روي پله ششم ايستاد.

ليلي خرسند 
خبرنگار

دوباره از واليبال لذت ببريد

تپمورتنخسممتم
رارطراگناعترم

ادانمدوكرازس
نگلراهنايبلوز
هامخفمهفارزي
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احمافسوينسحاه
دمايپمساهنكسا
ويماجنارسباكر

ادايوانهيلتا
رتكازنديزيرز
دنمرنهنامدرپن
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افقي:
 1- فوري- منصف الزاويه- 

خدمتگزار
2- خصلت هاي نيكو- نوعي 
غذاي مجلسي ايراني كه با 

گوشت سرو مي شود
3- دلجويي- مثل ماه- متكا

4- خأل- واحد پول فرانسه 
- قلعه

5- رزيدنــت- از طرح هاي 
شناخته شده فرش دستباف 

ايراني- غزال
6- مخفــف اگــر- كلمــه 
پرسشــي- از قبايل مدينه 

در صدر اسالم
7- آلبومي مانــدگار با آواز 
شــجريان-  محمدرضــا 

پزشك- سهل
8- يكي از مناطق راهبردي 

نظامي در سوريه است
9- خدمتــكاران- مــادر 
حضرت محمــد)ص(- علم 

طلسمات
10- خشك- پاندول- حرف 

پيروزي
11- گرفتــن، دريافــت - 
شــكل ظاهــري- مطيع و 

فرمانبردار
12- پسوند شباهت- بصير- 
براندازي حكومت از طريق 

نظامي

مخالف هم بــودن-   -13
مقابل عمدي- سنگين

14- لقب شــاپور، پادشاه 
ساساني- بازپرداخت

15- پايتخت انگلســتان- 
نوعي شــيريني خرمايي- 

ميوه تابستاني
  

عمودي:
1- ياري خواستن- شيطان- 

خواري
2- مدفن عالمــه اميني- 

برگزيده- كدبانو
3- سنگي زينتي- دانش آموز 
عرب- يك حرف و سه حرف

4- زاپــاس- ايشــان- از 
ظروف آزمايشگاهي

5- رمق آخر- ياقوت- رمان 
مشهور پائولو كوئيلو

6- موضوع- از ســوره هاي 
شــريف قرآن كه با حروف 
مقطعه آغاز مي شود- ناشنوا
7- نامشخص- اسب سياه- 

بلندشدن
8- حشره خونخوار- وسايل 
و شرايط مناسب براي انجام 

كاري- دانه نهانزا
9- بزرگ منشــي- پرنــده 
لذيذگوشــت- از خط هاي 

اسالمي
10- به دنياآوردن- اسرافكار- 

علم نحو مي داند
11- سرشار- بي سروپا- تنها

12- مشگين شهر سابق- مسابقه 
اتومبيل رانــي- نظــر مجتهد در 

احكام شرعي فرعي
13- ســيب انگليسي- جسم ها- 

شاهزاده
14- عاشق- يون منفي- سال آذري

15- درخــت انگور-  ماه ششــم 
فرنگي- رمان مشهور والتر اسكات 

انگليسي

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 3939
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

792386514
581429367
463175982
254638791
816297435
937514826
349762158
678951243
125843679

متوسط

 6   2  7   
  5 4      
2  8 1     3
 5 9 6      
7        2
     8 3 7  
6     1 9  7
     9 6   
  4  3   8  647129583

158736429
392458617
485312976
263947851
971685234
729863145
816574392
534291768

ساده

متوسط

461823759
935467128
278195463
359672814
786314592
142958376
623581947
817249635
594736281

سخت

7    8  5   
    2  3   
   1    8  
2   6    9 1
         
9 3    4   6
 4    2    
  8  5     
  5  4    9

ساده

6 4 7   9    
 5 8 7 3   2  
3    5  6 1  
4   3 1     
2  3    8  1
    8 5   4
 2 9  6    5
 1   7 4 3 9  
   2   7 6 8

مربياني كــه در ليگ ملت ها 
تيــم دارند، ســعي مي كنند 
خيلي دستشــان رو نشــود، 
به خصوص تيم هايي كه در بازي هاي المپيك توكيو قرار 
است بازي كنند. اين مربيان متناوباً از بازيكنان استفاده 
مي كنند و در هر بازي تركيب را تغيير مي دهند. به نظر 
مي رسد والديمير آلكنو هم همين برنامه را براي ايران 
داشته باشد.تجربه نشــان داده كه ايران تورنمنت هاي 
رســمي را خوب شــروع مي كند و در ادامه به مشكل 
مي خورد. تيم مــا در دهه اخير تيم اول آســيا بوده و 
تالش ژاپن اين اســت كه بتواند اين جايگاه را از ايران 
پس بگيرد. به هر حال، آنهــا واليبال را قبل از ما و بهتر 
از ما آغاز كرده اند و با غروري كه دارند، قهرماني آسيا را 
حق خودشان مي دانند.از سال 2013 كه خوليو والسكو 
سرمربي ايران شد، تا 2سال پيش، ايران شكستي مقابل 
ژاپن نداشــت. با اين ســابقه، ژاپن از ايران مي ترسد. 
اما با باخــت غافلگيرانه  در مســابقات قهرماني جهان 
در بلغارستان، باعث شــده ايران هم از رقيب قديمي 
بترســد. پيش بيني اين اســت كه 2 تيم روز جمعه با 
احتياط بازي كنند.ژاپن براي اين بازي يك مشــكل 

دارد؛ پاي نيشــيدا مهره اصلي اش در اين بازي آسيب 
ديده و نمي تواند بازي كند. در مســابقات 2سال پيش 
در بلغارســتان، 40درصد از ســرويس ها و آبشارهاي 
نيشيدا به بار نشســت. او با تيم به ايتاليا رفته است اما 
بازي نمي كند. نبودش به نفع ايران است و بعيد مي دانم 
بازيكني بتواند خأل او را پر كند. ژاپن شــيميزو را هم 
دارد؛ بازيكني كه قبال قهرمان بوكس اين كشور بوده. 
سبك بازي او طوري اســت كه مدافعان ما به خصوص 
سيدمحمد موسوي استاد دفاع  كردنش است. ژاپني ها 
هميشه پاسورهاي خوبي داشته اند اما ما در اين پست با 
داشتن سعيد معروف، از آنها برتريم. در دفاع روي تور 
هم برتري به نفع ماست و اين برتري به واسطه داشتن 
سيدموسوي و علي اصغر مجرد است.در واليبال امروز 
هر تيمي كه خوب ســرويس بزند، برنده است. در اين 
چندساله ما خيلي پيشرفت نداشته ايم اما ژاپني ها بعد 
از حضور فليپ بلين، ســرمربي فرانسوي در سرويس 
خيلي خوب كار كرده اند. ژاپني ها با اين مربي فرانسوي 
به واليبال مدرن روي آورده اند. قبال فقط سرعتي بودند 
ولي حاال سرعت و قدرت را با هم دارند. هرچند در نبود 
نيشيدا كمي دچار ضعف شده اند. با وجود اين تفاوت ها 
ايران مي تواند ژاپن را شكست بدهد و اگر اين پيروزي 
به دست بيايد، تورنمنت را اميدواركننده شروع كرده ايم.

جمشيد حميدي
كارشناس واليبال

ما برتريم
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  سهم ناچيز تامين اجتماعي از نسخه هاي آزمايشگاه
براي آزمايش هايي كه پزشك متخصص برايم نوشته بود به آزمايشگاه 
طرف قرارداد مراجعه كردم. از رقم 565هــزار و 547توماني هزينه 
آزمايش، سهم سازمان تامين اجتماعي فقط 87هزار و 31تومان بود 
و سهم من به عنوان بيمار 478هزار و 544تومان است. سؤال اين است 
كه اصال حمايت سازمان تامين اجتماعي به چه درد مي خورد و اين 
چگونه حمايتي است كه ماهانه رقمي نزديك به يك ميليون تومان من 
و كارفرما بپردازيم، در نهايت براي آزمايش هاي سالمت هم نتوانيم از 
 آن بهره ببريم. آيا فقط بايد در آســتانه مرگ باشيم و در بيمارستان 

بستري شويم كه حمايتي صورت گيرد؟
رضايي از كرج

  نامزدهاي انتخاباتي در مصرف كاغذ احتياط بسيار كنند
 با توجه به كمبود كاغذ و كثيف شــدن كوچه و خيابان، از نامزدهاي 
انتخاباتي خواهش مي كنيم تبليغات خود را از روش هاي ديگري غير از 

پخش كردن تراكت و نصب آگهي روي ديوارها انجام دهند.
شادفر از تهران

  خرابي دستگاه خودپرداز بانك رفاه ميدان هروي
من يك مســتمري بگير تامين اجتماعي با 80سال سن هستم كه 
جهت دريافت حقوق خود هر  ماه به بانك رفاه كارگران شعبه ميدان 
هروي مراجعه مي كنم. متأسفانه چند روز در  ماه اين دستگاه خراب 
است و مراجعه به رئيس بانك و تماس با سازمان بازرسي هم فايده اي 

نداشته است.
توكلي از تهران

  در يك شهر كوچك با 50ميليون پول پيش، خانه نيست
در يك شــهر كوچك دور از مركز با 50ميليون پول پيش نمي توانم 
يك خانه كوچك پيدا كنم و با اين ميزان پول بايد حداقل 500هزار 
تومان هم اجاره بدهم؛ درحالي كه همه حقوق من به 4ميليون تومان 
نمي رسد و يك دختر و يك پسر)دوقلو( هم دارم. چرا مسئوالن نظارتي 

بر اين وضعيت نكرده و نمي كنند؟ چطور بايد به زندگي ادامه دهيم؟
ساكن يك شهر كوچك 

  به جاي افزايش قيمت برق در ساعت اوج ريشه مشكل را بخشكانند
مدتي است هر روز در چند نوبت برق ها در اغلب شهرها قطع مي شود 
و مسئوالن وزارت نيرو فقط آمار افزايش مصرف برق را از سوي مردم 
مي دهند. آيا مردم برق را مي خورند؟ بديهي است كه هر سال با ساخت 
و سازهاي مسكن و افتتاحيه هاي تاسيسات در كشور انشعابات برق هم 
به آنها داده مي شود. در اين شــرايط چرا با افزايش انشعاب برق براي 
مصرف كنندگان جديد، اول به فكر افزايش نيروگاه هاي برق نيستند و 
فقط تا مصرف برق باال مي رود به فكر افزايش قيمت يا جريمه هستند. 
چرا تاوان كم كاري ها، تخلفات و برق دزدي و توليد رمز ارز را كه باعث 
افزايش مصرف برق است، بايد مردمي بدهند كه در كالف سردرگم 

اقتصاد خانواده گير كرده اند؟
محمدحسين عسگري 

  بي تعهدي شركت ارائه دهنده خدمات اينترنتي
مشترك چندساله يك شركت اينترنتي در رشت هستم. چند شب 
قبل به دليل جلوگيري از انتشار امواج واي فای، مودم خود را خاموش 
كردم، اما صبح ارتباط با اينترنت به كلي قطع شد. پشتيباني شركت 
طرف قرارداد، تلفني راهنمايي كرد، اما نه تنها اينترنت وصل نشد، بلكه 
مودم من سوخت و حاال هرچه تماس مي گيرم كسي پاسخگو نيست؛ 

درحالي كه 486هزار تومان پول اشتراك بنده باطل شده است.
بقايي از گيالن

  سرقت از تابلوي نصب شده در متروي سرسبز
مدتي است كه هر روز شاهد كنده شدن و سرقت تكه اي از تابلو فرش 
فلزي اثر آقاي بهزادي در متروی سرسبز واقع در منطقه 4 هستيم؛ لطفا 
خاطيان را پيدا كرده و تابلو را نيز ترميم كنند كه با وجود دوربين هاي 

نصب شده در مترو نبايد كار سختي باشد. 
رنجبر از تهران

  شلوغ كاري شركت هاي حمل بار و بي تعهدي
برخي شركت هاي حمل بار متأسفانه بسيار بي تعهد هستند و دقتي 
در كار خود ندارند؛ همچنين نسبت به آنچه به عنوان دستمزد از قبل 
هماهنگ مي كنند متعهد نيستند و پس از اتمام كار با توجه به اينكه 
اغلب هم واليتي هســتند شروع به ســروصدا و اعتراض و آبروريزي 
مي كنند گويا هرگز راجع به مزد كار قبال صحبت نشــده است. اين 
شركت ها بايد مورد نظارت جدي قرار گيرند و قبل از سپردن كار به 

آنها قرارداد كتبي منعقد شود تا جلوي اين قبيل مسائل گرفته شود.
شعيبي از تهران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

قدرداني

  زن جوان 
 قرباني توفان شد

وقوع توفان در ورامين حادثه تلخي را رقم زد 
و موجب سقوط درخت روي زني جوان شد و 

جان او را گرفت.
به گزارش همشــهري، عصر سه شنبه توفان 
و تندباد مناطقي از تهران و شهرســتان هاي 
اطــراف را فــرا گرفــت و باعث وارد شــدن 
خسارت هايي شد. توفان اما در ورامين عالوه بر 
خسارت، يك قرباني گرفت. ساعت 19:40 بود 
و زني همراه با دخترش در حال عبور از خيابان 
رجايي بودند كه توفان شــروع شد. آنها قصد 
داشــتند زودتر خود را به مكان امني برسانند 
اما درست در همان لحظات، توفان درختي را 
كه در آنجا بود از جا كند و روي آنها انداخت. 
اين حادثه خيلي ســريع اتفاق افتاد و مادر و 
دختر نتوانستند واكنشي از خود نشان دهند و 
دقايقي بعد وقتي آتش نشانان خود را به محل 
حادثه رساندند معلوم شد زن جوان بر اثر شدت 
اين حادثه جانش را از دست داده و دخترش نيز 

مصدوم شده است.
عليرضــا ابراهيمي، مدير بحران شهرســتان 
ورامين در اين باره گفت: بعد از ظهر سه شنبه 
توفان شــديدي مناطق مختلف شهرستان 
وراميــن را در نورديد كه بر اثــر آن تعدادي 
درخت شكسته و تعدادي از تابلوهاي تبليغاتي 
سطح شــهر، واژگون شــد. اين توفان حدود 
20 مورد خسارت بر جاي گذاشت كه در يكي از 
اين حوادث، سقوط درخت منجر به فوت يك 

بانوي 40 ساله شد. 
در اين حادثه دختر متوفي نيز دچار شكستگي 
پا شد. او از شــهروندان خواست هشدارهاي 
هواشناسي را جدي بگيرند و در مواقع توفاني 
از پارك خودرو زير درختان و تردد در خيابان ها 

پرهيز كنند.

  انفجار مرگبار 
 در پتروشيمي عسلويه

انفجار در فاز دوم پتروشيمي منطقه عسلويه به 
قيمت جان يكي از كارگران تمام شد.

به گزارش همشهري، ساعت 9:20صبح ديروز 
شير اكســيژن فاز دوم پتروشــيمي منطقه 
عسلويه متعلق به شركت دماوند انرژي عسلويه، 
روي خط لوله ارتباطي پتروشيمي فاز2 منطقه 
پارس دچار تركيدگي و انفجار شد. شدت اين 
حادثه به حدي بود كــه يكي از كارگران جان 
خود را از دست داد و به تاسيسات نيز خسارت 

وارد شد.
علي رحماني، معاون فرماندار عسلويه درباره 
اين حادثه گفت: اين حادثه ناشي از انفجار خط 
لوله انتقال اكسيژن مجتمع هاي پتروشيمي 
مبيــن و دماوند بــود كه با تــالش نيروهاي 
امدادي حريق در اين مجتمع ها اطفا شــد اما 
متأســفانه در اين حادثه يك نفر جان باخت 
و 2 نفر به شدت مصدوم شدند كه مصدومان 
به بيمارســتان انتقال يافته اند. وي در ادامه 
گفت: تحقيقات درخصوص علت وقوع حادثه و 
همچنين بررسي ميزان خسارت ها ادامه دارد.

  نوجوان 17ساله 
 فداي پسردايي شد

نوجوان 17ســاله كه براي نجات پســردايي 
خردسالش به داخل استخر پريده بود، هر چند 
موفق به نجات او شد اما خودش در اين حادثه 

جان باخت.
به گزارش همشهري، اين حادثه چند روز پيش 
در شهرســتان جهرم در استان فارس رخ داد. 
سرهنگ خسرو رزمجويي، فرمانده انتظامي 
جهرم گفت: به دنبال اعــالم خبري مبني بر 
غرق شدن نوجواني 17ساله در يك استخر در 
روستاي اســفل، مأموران گشت پليس راهي 

محل حادثه شدند.
وي ادامه داد: در بررسي ها مشخص شد كه اين 
پسر نوجوان به همراه پســردايي 7ساله خود 
براي چراي دام به اطراف روستاي اسفل رفته 
و كنار يك استخر در حال استراحت بودند كه 
براثر بي احتياطي، پســربچه 7ساله به داخل 

استخر آب سقوط كرد.
بنا بر اظهارات شاهدان عيني، پسر نوجوان با 
ديدن اين صحنه قصد نجات جان پســردايي 
خود را داشت و به همين دليل به داخل استخر 
رفت و موفق شد پسر خردسال را از آب بيرون 
بكشد اما به دليل آشــنا نبودن به فنون شنا، 
خودش غرق شد و با كمك شــاهدان جسد 

بي جانش از داخل استخر بيرون كشيده شد.

شليك پليس، گروگانگير را زمينگير كرد
مرد شــرور بــا اســتفاده از قمه، 

موتورسواري را به گروگان گرفته و داخلي
مأموران پليــس را تهديد مي كرد 
اگر نزديك شوند جان مرد جوان به خطر مي افتد، 
اما مأموران در عملياتي قاطع با شليك گلوله به 

پايش او را زمينگير و گروگانش را آزاد كردند.
به گــزارش همشــهري، ســاعت 12:40 ظهر 
سه شنبه به مأموران پليس شــيراز خبر رسيد 
 كه مردي با اســتفاده از يك قمه در ميدان  اهلل،

قــدرت نمايي مي كند و باعث ترس و وحشــت 
شــهروندان شــده اســت. آنطور كه شاهدان 
مي گفتند او با قمه اش به  خودروهاي شهروندان 
خسارت وارد كرده و هيچ كس جلودارش نبود. 
در اين شرايط بود كه مأموران راهي محل حادثه 
شــدند. همانطور كه شــاهدان گفته بودند اين 
مرد در حال عربده كشــي و قدرت نمايي بود و 
قمه اش را در آســمان مي چرخاند. مرد شــرور 
كه با ديدن پليس به خــودش آمده بود از همان 
لحظه تالش كرد تا راهي براي فــرار پيدا كند. 
او به ســوي ديگر ميدان فرار كرد و درحالي كه 

در محاصره مأموران بود ناگهان به طرف جوان 
موتورسواري كه گوشه اي از ميدان توقف كرده و 
روي موتورسيكلتش نشسته بود رفت. او با تهديد 
قمه جوان را پياده كــرد و درحالي كه قمه اش را 
زير گلوي او گرفته بود شــروع به تهديد كرد. او 
همانطور كه فرياد مي كشــيد از مأموران پليس 
دور مي شد و مي گفت اگر كسي سد راهش شود 

جوان موتورسوار را مي كشد.
جان مرد جوان در خطر بــود و هر لحظه امكان 
داشت مرد شرور كه حاال دست به گروگانگيري 
زده بود، دست به اقدام خطرناكي بزند. به همين 
دليل مأموران تالش كردند تا او را آرام كنند. آنها 
براي چند دقيقه با او بــه گفت وگو پرداختند و 
خواستند مرد بي گناه را رها كرده و تسليم شود، 
اما او درحالي كه قمــه اش را در نزديكي گردن 
گروگانش گرفته بود او را كشــان كشان با خود 
مي برد و وضعيت را بدتر مي كــرد. وقتي كار به 
اينجا كشيده شــد مأموران مجبور شدند دست 
به سالح ببرند و تيراندازي هوايي كنند. با وجود 
شليك 2 تير هوايي اما گروگانگير باز هم حاضر 

نبود خودش را تسليم كند. او به دنبال راهي بود 
تا بتواند از محاصره پليس بگريزد. دقايقي از اين 
ماجرا گذشته بود و گروگانگير حاضر به همكاري 
با پليس نبود. به همين دليل يكي از مأموران در 
فرصتي مناسب با استفاده از قانون به كارگيري 
سالح به پاي مرد گروگانگير تيراندازي كرد و به 
اين ترتيب گروگان او بدون اينكه آسيبي ببند، 

آزاد شد.
مرد شرور كه بر اثر اصابت گلوله دچار خونريزي 
شده بود در كوتاه ترين زمان ممكن به بيمارستان 

منتقل شد و تحت مداوا قرار گرفت.
در همين حــال ســرهنگ كاووس محمدي، 
معاون اجتماعــي فرماندهي انتظامي اســتان 
فارس جزئيات بيشتري از اين حادثه بازگو كرد 
و گفت: در اين پرونده همكارانم تالش كردند تا 
گروگانگير را به آرامش دعوت كرده و او را وادار 
به تســليم كنند، اما او مقاومت كرد و در نهايت 
همكارانم مجبور به تيراندازي شدند. با اين حال 
وي بالفاصله توسط اورژانس به بيمارستان اعزام 
شد و حال وي رضايت بخش گزارش شده است. 

همچنين به گروگان نيز هيچ آســيبي نرسيد و 
هم اكنون تحقيقات براي روشــن شدن انگيزه 
اين مرد از قدرت نمايي در شهر و گروگانگيري 

ادامه دارد.

 جزئيات فداكاري خانم معلم 
براي نجات دانش آموزان

اخاذي مأموران قالبي 
با پوشيدن لباس پليس

تيراندازي خونين دختر 11ساله در يكي از مدارس آمريكا 3نفر را مجروح كرد

جدال دختر رزمي كار با راننده متجاوز
دختر ورزشــكار وقتي متوجه نقشــه شوم راننده 

متجاوز شد، به جدال با او پرداخت و هر چند نقشه پيگيري
وي را ناكام گذاشت، اما بر اثر صدماتي كه ديده بود، 
به كما رفت. حاال و با نجات ايــن دختر از مرگ، تحقيقات پليس 

آگاهي تهران براي شناسايي راننده فراري آغاز شده است.
به گزارش همشهري، چند روز قبل دختري 23 ساله كه كارمند 
يك شركت خصوصي بود، از محل كارش خارج شد تا به خانه اش 
برود. هوا رو به تاريكي مي رفت و دختر جوان به پل زيرگذر آزادي 
رسيد تا در آنجا سوار بر خودروي مسافركش شده و به خانه اش 
حوالي جنوب غرب تهران برود. درحالي كه منتظر ماشــين بود، 
يك خودروي پرايد مقابل پاي او ترمز كرد. 2زن در صندلي عقب 
نشســته بودند و دختر جوان وقتي مطمئن شد كه راننده پرايد 
مسافركش است، در صندلي جلو نشست غافل از اينكه سرنوشت 

تلخي در انتظارش است.

يك ساعت بعد
هوا كامال تاريك شده بود كه نگهبان شركتي حوالي اتوبان لشكري 
از دور زن و مردي را ديد كه داخل خودروي پرايدي با هم درگير 
هستند. او تصور كرد كه دعواي خانوادگي است، اما ناگهان مرد 
در ماشين را باز كرد و با لگد دختر جوان را به بيرون پرتاب كرد و 

سوار بر پرايد، گريخت. 

نگهبان شركت با ديدن اين صحنه به كمك دخترجوان رفت. وقتي 
به او رسيد، متوجه شد كه از هوش رفته است. سر و صورت دختر 
زخمي بود كه نشان از درگيري شــديد او با راننده پرايد داشت. 
مرد نگهبان فــورا به اورژانس زنگ زد و درخواســت كمك كرد. 
طولي نكشيد كه آمبوالنسي در محل حاضر شد و دختر جوان به 

بيمارستان انتقال يافت. 
او اما به دليل ضربه اي كه به سرش وارد شده بود، به كما رفته بود و 
با مرگ دست و پنجه نرم مي كرد. از سوي ديگر، گزارش اين حادثه 
به پليس اعالم شده اما هيچ كس از جزئيات حادثه خبري نداشت. 
فقط نگهبان شــركت بود كه مي گفت از دور درگيري را ديده و 

تصور مي كرده كه دعواي خانوادگي بوده است.

بازگشت به زندگي
درحالي كه مأموران در انتظار به هوش آمدن دخترجوان بودند، 
در تحقيقات اوليه هويت او فاش و مشــخص شد كه وي مجرد، 
متولد 77 و كارمند يك شــركت خصوصي اســت. خانواده اش 
مي گفتند كه موبايل، كيف پول و طالهاي او ســرقت شــده  و 
اين مســئله نشــان مي داد كه دختر جوان در دام يك ســارق 
زورگير گرفتار شــده بود. اين دختر بعد از يك هفته كما به طرز 
معجزه آسايي به هوش آمد و به زندگي بازگشت و وقتي مأموران 

در بيمارستان حاضر شدند، راز هولناكي را فاش كرد.

راننده آزارگر 
او در توضيح ماجرا گفت: شب حادثه حوالي ميدان آزادي سوار بر 
خودروي پرايدي شدم كه فكر مي كردم مسافركش است. بعد از 
طي مسيري، 2زن كه آنها هم مسافر بودند، پياده شدند و بعد از 
آن ناگهان راننده تغيير مسير داد و به سمت اتوبان لشكري رفت. 
وقتي اعتراض كردم، چاقويي روي پهلويم گذاشت و تهديد كرد 
كه اگر حرفي بزنم، جانم را مي گيرد. به او التماس كردم رهايم كند 
اما فايده اي نداشــت. او با تهديد اموال قيمتي ام و حتي طالهايم 
را دزديد و بعد در محلي خلوت توقف كرد. او با تهديد چاقو قصد 
تجاوز به مرا داشت، اما من كه رزمي كار هستم، با او درگير شدم. 
دختر ورزشكار ادامه داد: درگيري ما ادامه داشت و با مشت و لگد 
به او ضربه مي زدم اما دســت بردار نبود. در يك لحظه از فرصت 
استفاده كردم و با دستم قفل در را باز كردم و او كه ترسيده بود، 
دست از سرم برداشت اما ناگهان با لگد ضربه محكمي به من زد 
كه به بيرون از ماشين پرتاب شدم و به دليل ضربه اي كه به سرم 
وارد شــده بود، از هوش رفتم و وقتي چشــمانم را باز كردم، در 
بيمارستان بودم. با مشخص شدن حقايق ماجرا و شكايت دختر 
جوان، پرونده اي در دادســراي ويژه سرقت تهران تشكيل شد و 
با دســتور قاضي پرونده گروهي از مأموران پليس آگاهي تهران 
مأمور شناسايي راننده آزارگر و همچنين شاكيان ديگري شدند 

كه احتمال دارد در دام اين مرد گرفتار شده باشند.

دختر جوان بعد از يك هفته كما به طرز 

معجزه آسايي از خطر مرگ نجات يافت

تشكر از دامپزشكان دانشگاه تهران
يكي از پرنده هايــي كه ما در خانه نگه مي داريم بيمار شــد و به علت 
شرايط فعلي و محدوديت هاي ناشــي از كرونا ما به صورت تلفني با 
دامپزشكي دانشگاه تهران تماس گرفتيم. 2 دامپزشكي كه پاسخگو 
بودند در نهايت مهرباني و ادب ما را راهنمايي كردند. ضمن تشكر از 
برخورد حرفه اي و مناســب اين آقايان، اميدوارم الگويي براي ساير 

همكارانشان باشند.
مازندراني از تهران

هر نوع سد معبري در ورودي شهرري جمع آوري مي شود
روابط عمومي منطقه20 شــهرداري تهران پيرو انتشار پيام مردمي 
با موضوع ساماندهي دستفروشان ميدان شهرري در ستون با مردم 
روز 29ارديبهشت ماه پاسخ داده است: كليه موارد سد معبر، بساطي 
و دستفروش توســط اكيپ معبربان ناحيه1 منطقه20 جمع آوري 
و كنترل مي شود؛ ضمنا مســائل و معضل هاي موجود در محل اعم 
از معتادان و فروشــندگان مواد مخدر بايد توســط نيروي انتظامي 
رسيدگي و ســاماندهي شــود كه هماهنگي الزم در اين خصوص 

صورت گرفته است.

برق گرفتگي جان كارگري را گرفت
بر اثر حادثه برق گرفتگي، كارگري جوان جانش را از دست داد. به گزارش همشهري، شامگاه سه شنبه چهارم خرداد ماه گزارش 
مرگ مشكوك پسري جوان به قاضي حبيب اهلل صارفي بازپرس جنايي تهران اعالم شد و او دستور تحقيقات در اين خصوص را 
صادر كرد. بررسي ها حكايت از اين داشت متوفي كه 22 ساله و كارگرساختماني حوالي شرق تهران بوده، ظاهرا هنگام كار دچار 

برق گرفتگي شده و جانش را از دست داده است.
با دستور بازپرس شعبه چهارم دادسراي جنايي پايتخت، جسد كارگر جوان به پزشكي قانوني انتقال يافت. از سوي ديگر دستور 

تحقيق درخصوص علت اين حادثه مرگبار نيز از سوي بازپرس صادر شده است.

2برادر با پوشــيدن لباس پليس و با بازي در نقش مأمور قصد اخاذي از 
شهروندان را داشتند اما مأموران واقعي آنها را غافلگير كردند.

به گزارش همشهري، چند روز قبل يكي از شهروندان در منطقه تهرانسر 
2نفر را كه لباس يگان ويژه پليس به تن داشتند، ديد و به آنها مشكوك 
شد. او كه حدس زده بود اين 2نفر مأمور قالبي هستند، ماجرا را به مركز 
فوريت هاي پليسي گزارش كرد و چند دقيقه بعد مأموران كالنتري 150 
تهرانسر خود را به آنجا رساندند و با غافلگير كردن اين دو مأمور قالبي آنها 

را دستگير كردند.
سرهنگ محمود مالمير، رئيس كالنتري 150 تهرانسر در اين باره گفت: 
2متهم كه برادر هستند، در جريان بازجويي ها اعتراف كردند كه با جعل 
عنوان مأمور ناجا قصد سوءاســتفاده و اخاذي از شــهروندان را داشتند. 
مأموران در  بازرسي از خودروي آنها يك دست لباس نظامي و يك افشانه 
اشك آور نيز كشف كردند. وي ادامه داد: در سوابق دستگيرشدگان 5فقره 
دستگيري به اتهام اخاذي از شهروندان در پوشش مأمور وجود دارد و آنها 
اعتراف كردند كه تاكنون با اين ترفند از 10نفــر در غرب تهران اخاذي 

كرده اند.
براســاس اين گزارش، متهمان در بازداشت به سرمي برند و تحقيقات در 

اين خصوص ادامه دارد.

چند روز پــس از حمله هولناك دختري نوجوان به يك مدرســه در 
آمريكا و مجروح شدن 3نفر در اين حادثه، معلمي كه موفق به نجات 
دانش آموزان و دستگيري دختر مسلح شده بود، جزئيات اين حادثه 

را شرح داد.
به گزارش همشهري، 16ارديبهشــت امسال حادثه هولناكي در يك 
مدرسه راهنمايي در شهر آيداهو آمريكا رخ داد. آن روز يك دانش آموز 
دختر 11ساله درحالي كه سالحي را در كوله پشتي خود جاسازي كرده 
بود، وارد مدرسه شد و پس از حضور در سالن مدرسه، سالحش را از 
داخل كوله پشتي بيرون كشيد و در ابتدا 2نفر از دانش آموزان و سپس 
سرايدار مدرسه را هدف گرفت و شروع به تيراندازي كرد. در جريان 
اين تيراندازي، هر 3نفر مجروح شــدند و ماجرا به پليس گزارش شد 
و درحالي كه ماجراي تيراندازي تنها چنددقيقه طول كشيده بود، با 

حضور پليس در مدرسه، دختر تيرانداز دستگير شد. 
هر چند با توجه به ســن كم اين دختر، مســئوالن مدرسه و پليس 
هويت او را فاش نكردند اما در بررســي ها معلوم شــد كه در جريان 
اين ماجرا يكي از معلم هاي مدرسه به نام كريستا گنيتينگ، فرشته 
نجات دانش آموزان شده و كســي بوده كه موفق شده دختر تيرانداز 
را خلع سالح كند و به شــليك هاي او پايان دهد. خانم معلم كه حاال 
خانواده هاي دانش آموزان و رســانه هاي آمريكا از او به عنوان فرشته 
 ABC نجات مدرسه ريگباي نام برده اند، روز چهارشنبه در گفت وگو با
News جزئيات اين حادثه را شــرح داد و گفت: آن روز دانش آموزان 
خود را براي امتحانات نهايي آماده مي كردند و ســر كالس بودم كه 
صداي نخستين تيراندازي را از سالن مدرسه شنيدم. بچه ها وحشت 
كرده بودند و از آنها خواستم آرام باشند. بيرون كالس را نگاه كردم و 

ديدم كه يكي تير خورده و روي زمين افتاده است.
خانم معلم فداكار ادامه داد:  براي اينكه بچه ها نترســند، در را بستم 
و همان لحظه بود كه صداي شــليك 2گلوله ديگر را هم شــنيدم. 
مي دانستم كه جان بچه ها در خطر است؛ براي همين به آنها گفتم قرار 
است به سمت حياط مدرسه بدويم. به آنها گفتم كسي به عقب نگاه 

نمي كند و وقتي در را باز كردم، همگي با همه تواني كه دارند به سمت 
حياط مي دوند.

وقتي بچه ها از كالس خارج شدند و به سمت حياط دويدند، به داخل 
سالن نگاه كردم و دختر نوجواني را ديدم كه اسلحه در دست داشت. 
او كالس ششــمي بود و در نزديكي او دانش آموزي تيرخورده و روي 
زمين افتاده و مجروح شده بود. وقتي بچه ها به حياط رسيدند و خيالم 
راحت شد به سمت دانش آموزي رفتم كه مجروح شده بود. او را نوازش 
كردم و گفتم كه چيزي نشده و خواستم همان طور بي حركت بماند. در 
آن لحظه فاصله چنداني با دختري كه اسلحه در دست داشت نداشتم. 
به او گفتم: تيرانداز تو هســتي؟ او خيلي كم سن و سال بود و با ديدن 
اين صحنه شوكه شــده بودم. اما اسلحه در دست داشت و ممكن بود 

دوباره شليك كند.
كريســتا گنيتينگ گفت: آرام آرام به او نزديك شدم. بايد اسلحه را از 
دستش درمي آوردم. به آرامي دستم را روي بازوي او گذاشتم و لوله 
اسلحه اش را كه به سمت من نشانه رفته بود، پايين كشيدم. او اجازه 
نمي داد كه اسلحه را از دستش بگيرم اما به آرامي دستم را روي اسلحه 
گذاشتم و ســعي كردم آن را بگيرم. هر چند نمي خواست اسلحه را 
بدهد اما مقاومت چنداني هم نكرد. او هم در شوك بود و بعد از اينكه 
اسلحه را از دستش بيرون كشيدم، در آغوش گرفتمش. در آن لحظات 
فقط به مادرش فكر مي كردم كه بي خبر از حادثه  وحشتناكي است كه 
دخترش رقم زده بود. بعد مشغول صحبت كردن با او شدم و تا رسيدن 
پليس دلداري اش دادم. همان موقع بود كه او شروع كرد به حرف زدن 
با من. فقط اين را مي توانم بگويم كه او از اتفاقاتي كه برايش رخ داده بود 
خيلي ناراضي بود. من هم نوازشش كردم و گفتم كه همه ما با هم اين 

حادثه را پشت سر مي گذاريم.
گنيتينگ گفت: وقتي مأموران پليس رســيدند، دختــر نوجوان را 
بازداشت كردند اما اميدوار اســت كه مردم بتوانند دختر نوجوان را 
ببخشــند و به او كمك كنند تا حمايت الزم را داشــته باشد و بتواند 

دوباره به جامعه برگردد.

مصدومان حادثه

 مرد گروگانگير پس از دستگيري 
به بيمارستان منتقل شد

معلم فداكار
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همين ابتداي اين متن كوتاه گواهي مي دهم بــه اينكه بيش از 10مدير 
عالي رتبه فرهنگي كشور در گفت وگوهايي به بهانه هاي مختلف با نگارنده، سینما

از برگزاري جشنواره هاي فرهنگي علي الخصوص جشنواره فيلم در روزگار 
جنگ تحميلي به عنوان كارستاني قابل ستايش ياد كرده اند كه سبب شد جنگ و خون 
و گلوله، شمايل نحيف فرهنگ را در آن روزهاي تاريخي از مفقوداالثر شدن نجات دهد. 
با همين پيش فرض بايد رســيد به خرداد 1400 و رفت تا سينما چارسو تا چهارسوي 

جهان سينما را در روزهاي نبرد واكسن و ويروس به تماشا نشست.
مي دانم كه حرف بسيار است و وقفه يك ساله در برگزاري جشنواره اي كه كم كم خودش را 
در دل عشاق سينما و هنرمندان جا مي كرد، موضوع مهمي است و البد تغييرات گسترده 

در مديريت برگزاري جشنواره هم محل نقد يا احيانا اختالف بعضي ها ست، اما 
گاهي هم بايد اين حرف ها را كنار گذاشت و فرهنگ و سينما و تماشاگر 

را مدنظر قرار داد. باالخره بايد سالن هاي سينما نورشان را به احترام 
مخاطبي كه ماه ها ســت ســينما نيامده، متواضعانه كم كنند و 

مديران سينمايي حواسشان باشــد كه براي آشتي مخاطب 
با سالن و جشنواره و سينما، فقط بفرما زدن كافي نيست.

 االن فرصت خوبي اســت تا به بهانه برگزاري يك رويداد 
سينمايي بين المللي از شيوه هاي برگزاري جشنواره هاي 
معتبر دنيا در روزگار جنگ جهاني سوم مطلع شويم و 
البته اجرايشان كنيم. االن وقت عبور از آتش است، 
وقت خوب رقم زدن اتفاق هايــي كه مديران آينده 
با بازخواني اش ذوق كنند و بر درســتي اش صحه 

بگذارند.

مسعودمیر
روزنامه نگار

آنسويآتشكرونا

جمالرهنمايي
روانشناس

»تد السو« مربي نه چندان مشهور فوتبال از طرف 
بيوه مالك باشگاه مشهور ريچموند براي رهبري تيم سريال

انتخاب مي شود. در همان ابتداي سريال مشخص 
مي شود كه نابودي تيم و افتخارات همسر سابق خانم رئيس، هدف 
اصلي او از انتخاب اين مربي غيرحرفه اي اســت تــا انتقام تمام 
بي توجهي هايي كه در طول زندگي دريافت كرده و صرف پيشبرد 

اين باشگاه شده، يكجا و تمام و كمال گرفته شود.
بازيكنان تيم ريچموند در اوج افتخار و موفقيت همگي به شــدت 
خشــمگين و عصباني هســتند و روابط شخصي و شــغلي آنها 
صرفــا در جهت موفقيــت شــخصي و به دســت آوردن اقتدار 

تعريــف شــده و كار تيمــي و روحيــه 
 دوســتانه محيط هاي ورزشــي به حاشيه 
رفتــه اســت. »تــد« از راه مي رســد و 
رفتارهاي ساده، دوســتانه و عاشقانه او در 
روابط شــخصي و حرفه اي به حدي براي 
سرپرســتان تيم، بازيكنان و هواداران آن 
عجيب و احمقانه به نظر مي رسد كه همگي 
آن را به سخره و ناســزا مي گيرند. اما خانم 
رئيس مطمئن اســت كه براي نابودي تيم 

بهترين انتخاب را انجام داده است.
اسالوي ژيژك با استفاده از فيلم، روانكاوي 
لكاني، زبان و لطيفه ها به بررسي شيوه هاي 
گوناگون بروز خشــونت در روابط فردي و 
اجتماعي پرداخته كه بسياري از آنها 
از فرط سادگي و بداهت از نظر دور 
مانده اند. او در تبيين بي مانند و 
جديدي به خشونت ورزي هايي 

كه در قالب انسان دوســتي، زندگي 
متمدنانه، ســازمان هاي اقتصادي و 
اجتماعي و حتــي روابط اجتماعي 
در حق يكديگر اعمــال مي كنيم، 
پرداخته و ســراغ واژگاني مي رود 

كه در زندگي روزمــره خود به راحتي به كار 
مي بريم؛ غافل از اينكه اين رفتار ها و كلمات 
ماالمال از خشونتي بي رحمانه براي اعمال 
قدرت و تسلطي بي حاصل بر ديگران است.

او در بخشــي از كتــاب »خشــونت« اين 
خشــونت هاي پنهان را از لحــاظ تأثيرات 
مخرب بر فرد و جامعه هم انــدازه و حتي 
مخرب تر از پديده تروريسم معاصر توصيف 

مي كند.
»قدرت« سايه »عشق« است. در هر رابطه اي 
هر كجــا از اعمــال قدرت و زور اســتفاده 
مي كنيم، به همان مقدار از دوستي و محبت 
فاصله گرفته ايم. خشونت ســازمان يافته، 
به رســميت شناخته شــده، تقديس شده 
و توجيه شــده يكي از مهم ترين عوامل بر 
باد رفتن روابط فردي، صميميت، عشــق 
و همبســتگي هاي اجتماعــي به عنــوان 
گزاره هــاي تعيين كننــده كيفيت زندگي 
فردي و اجتماعي است. استفاده از خشونت 
در اين قالب هاي پنهان چنان بديهي و الزم 
فرض مي شود كه زندگي بدون خشونت تا 
حد زيادي روش احمقانه اي تلقي مي شود 
كه پاياني جز شكســت بــراي آن متصور 
نيستيم. تد الســو در جريان داستان خود 
نگاه تازه اي به اين بديهيات ويرانگر دارد كه 

مي توانيم حتي به آنها بخنديم.

نگاهي متفاوت به سريال »تد السو« كه در ميان طرفداران فوتبال گل كرده است 

سيوهشتمینجشنوارهجهانيفیلمفجراز5تا12خرداد1400بهدبیري
»محمدمهديعسگرپور«درحالبرگزارياست.درنخستینروزازاكرانگزارش

فیلمهايسيوهشتمینجشنوارهجهانيفیلمفجر،سینماهايچارسو،
آزاديوكانوندر۳5سانس،میزبانمخاطبانجشنوارهبود.بااينحالروزاولبرگزاري
اينجشنوارهشاهدگیشههاوسالنهايسینمايبسیارخلوتبود،يكيازداليلاين
خلوتيبرگزارياينجشنوارهدردورانياستكههمچنانكرونادرحالجوالندادن
استومردماحتیاطراهمچنانشرطواجبميدانند.،دلیلديگرخلوتيسینماهارا
نیزميتوانافتتاحاينجشنوارهدريكروزغیرتعطیلوسطهفتهدانست.درجشنواره
جهانيفجرعالوهبرنمايشفیلمهايايرانيوفیلمهاينوســتالژيكومرمتشده،
فیلمهاييازكارگردانانخارجيكهازاقبالخوبيمیانمنتقدانوعالقهمندانبهسینما
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خارجيكهمخاطبانايرانيسینماازآنهااستقبالكردهاند،اختصاصدادهايم.

هلن
فيلم»هلن« بــه كارگرداني و نويســندگي 
»آنتي جوكينن« فيلمساز و موزيك ويدئو ساز 
فنالندي اســت. در اين فيلم لورا برين، يوهانس 
هوپاينن و كريستا كاسونن، نقش آفريني كرده اند. 
اين فيلم در جشنواره بين المللي شانگهاي نيز در 

رشته بهترين فيلم بلند، كانديداي دريافت جايزه شده بود. »هلن« داستان برهه اي از ميان سالي 
و زندگي عاشقانه»هلن اشجرفبك« نقاش معروف فنالندي را روايت مي كند.   جوكينن فيلمنامه 
»هلن« را همراه با »ماركو لنو« با اقتباس از رمان زندگينامه اي»هلن« اثر»راكل ليهو« نگاشــته 
است. »لورا برين«كه در فيلم »تسويه« و سريال »تاج و تخت« نيز نقش آفريني كرده است، براي 

بازي در نقش هلن، 6  ماه در زمينه نقاشي و هنر مطالعه و تحقيق كرده است.

كوهستانجادويي
فيلمــي بــه كارگردانــي و نويســندگي 
»اورزوال آنتونياك« فيلمســاز لهستاني- 
هلندي، با بازي »مارســين دوروژينســكي«، 
»هانا هوئگسترا«، »توماس ريكوائرت« است. 
»كوهستان جادويي« فيلمي پرتعليق است كه 

روند داســتان آن تا حد زيادي كند پيش مي رود و از اين جهت مشابهت هاي زيادي با فيلم 
»سرگيجه« هيچكاك دارد. »لكس« و »هانا« به تازگي نامزديشان را به پيشنهاد »هانا« به هم 
زده اند. »لكس« كه يك نويسنده است به »هانا« پيشنهاد مي دهد با يكديگر براي آخرين بار 

به كوه پيمايي بروند. همه  چيز اين پيشنهاد مشكوك است. 

سوارانعدالت
»ســواران عدالت« در ژانر درام اكشــن و 
كمدي سياه به كارگرداني »آندرس توماس 
ينســن« با بازي مدس ميكلســن، نيكالس 

ليه كاس و آندرآ هايك گادبرگ، است.
صحنه تكان دهنده ابتدايي فيلم با ربوده شدن 

دوچرخه دختربچه اي و تبديل شدن آن به هديه تولد بچه ديگري، شروع مي شود و منجر به 
حوادث رنجيره واري مي شود كه در نهايت به يك انفجار فاجعه بار در قطاري در مترو ختم 
مي شود. مدس ميكلسون در اين فيلم در نقش ماركوس كه يك دامپزشك ارتش است بازي 
مي كند كه همسرش را در سانحه انفجار قطار مترو از دست داده، در ابتدا اين اتفاق، يك حادثه 
ساده به نظر مي رسد اما هرچه داســتان جلوتر مي رود مشخص مي شود كه به احتمال زياد 
انفجاردر قطار مترو صرفا يك حادثه ساده نبوده بلكه يك ترور برنامه ريزي شده بوده است. 
اين فيلم با اقبال منتقدان مواجه شده و برخي از منتقدان»سواران عدالت« را بهترين فيلم 
»آندرس توماس ينسن« و برخي ديگر اين فيلم را پس از فيلم»نورهاي سوسو زننده« دومين 
و بهترين فيلم»ينسن« دانسته اند. برخي ديگر از منتقدان نيز بازي مدس ميكلسن در نقش 

دامپزشكي كه همسرش را از دست داده، ستوده  اند.

عواملانساني
»عوامل انســاني« فيلمي توليد مشترك 
آلمان، ايتاليا و هلند اســت. »روني تروكر« 
اين فيلــم را كارگرداني و نويســندگي كرده 
است.»مارك واشــكه، حســن اكوش و مارته 
اشنايدر از بازيگران »عوامل انساني« هستند. اين 

فيلم براي نخستين بار در جشنواره ساندنس 2021نمايش داده شد. اين فيلم روايتگر داستان 
فروپاشي يك خانواده پس از آشكار شدن حقايق نهان است. پس از حمله به خانواده اي دورگه 
از طبقه متوسط، شكنندگي واقعيت و قدرت مآل انديشي فردي آشكار مي شود.سايت جشنواره 
سنادنس درباره اين فيلم نوشته اســت روني تروكر در اين فيلم با نگاهي تيز بين از واقعيات 
نهفته در خانواده اي از طبقه متوسط در حال فروپاشي، پرده برداري مي كند. »عوامل انساني« 
اين گفته را به خاطر ما مي آورد كه در برخي از موارد حتي نزديك ترين افراد يك خانواده شايد 
نسبت به يكديگر غريبه هايي صميمي باشند و چيزي درباره اسرار درون، نزديكان خود ندانند.

تعادل
فيلمي به كارگرداني و نويسندگي »يوجيرو 
هاروموتو« و بازي »يومــي كوواي«، »كن 
ميتسوئيشــي« و »كومي تاكيوچي« اســت. 
»يوكو« كه يك كارگردان فيلم هاي مســتند 
اســت درحالي كه در مدرســه پدرش در حال 

تدريس است، فيلمي درباره يك حادثه خشونت بار كه 3 سال قبل در يك مدرسه اتفاق افتاده و 
به خودزني هايي نيز انجاميده، به تصوير مي كشد. »يوكو« در زمان ساخت اين فيلم به حقيقتي 
پنهان پي مي برد و در نتيجه وارد زندگي افرادي مي شود كه از اين حقيقت غيرمكشوف رنج 
مي برند. او به اين مسئله پي می برد كه پدرش ماساشي، در مقام يك معلم دوست داشتني 
مرتكب اشتباهي وحشتناك شده كه اين اشتباه كال باعث زير و روشدن زندگي وي شده است. 
يوجيرو هاروموتو، اين فيلم را كه دومين اثر سينمايي اش نيز محسوب مي شود، كارگرداني، 
نويسندگي توليد و تدوين كرده است. »هاروموتو« در اين فيلم با خونسردي و چشم اندازي 

عيني، معماي به ظاهر حل نشدني »يوكو« را به تدريج بر مي سازد.

عكس:سیامكعطاء نمايیازفیلم»آنسویآتش«ساختهكیانوشعیاریكهبانمايشنسخهمرمتشدهآنسیوهشتمینجشنوارهجهانیفیلمفجرافتتاحشد
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ميخوانید.

كتابشبهاهمهخونهاسیاهاسترادريكجمله
توصیفكنید.

ديويد ديوپ: همه خون ها سياه است، داستان دوستي دو كشاورز آفريقايي 
جوان را روايت مي كند كه حوادث روزگار آنها را به جنگ ميان كشورهاي 
صنعتي )جنگ جهاني اول( كشانده است. خشونت و سبعيت اين جنگ 
تاثير مخربي بر روح و روان و رفتار اين دو مي گذارد و باعث مي شود اين 
دو از انسانيت و هويت انساني شان فاصله بگيرند. در نهايت اين دو ناگزير 

به كندوكاو گسترده براي بازيافتن انسانيت را دست رفته شان مي شوند.
بهنظرتانچقدرروايتداســتانهايمتفاوتتراز

رواياترايجدربارهجنگجهانياولاهمیتدارد؟
ديويد ديوپ: هدف من از نگارش كتاب همه خون ها ســياه است، فراهم 
كردن فضايي براي حضور مخاطبان داســتان در ذهن اين دو آفريقايي 
جوان و هم ذات پنداري با وضعيتي كه اين دو در آن قرار داشتند، بود. در 
واقع هدف من اين بود كه ذهن مخاطبانم را به صورت بي واسطه و مستقيم 
با تجربه جنگ درگير كنم. تكنيك بيان افكار و برداشت هاي شخصيت 
داســتان به من اين امكان را داد كه بتوانم صداي دروني اين مردان را كه 
مانند همه برادران جنگجوي آفريقايي خود در عصر استعمار فرانسه، در 

جايي شنيده نمي شد، به گوش همگان برسانم. 
منتقدانيكهكتابراخواندهانــد،ازارتباطروايت
داستانهمهخونهاسیاهاستباسنتداستانسراييشفاهي
سخنگفتهاند،آيادرزماننگارشاينكتابشمانیزچنینهدفي

رادرسرداشتید؟
ديويد ديوپ: نمي خواســتم آلفا انديايه، شــخصيت اصلي داستان يك 
فرانسوی زبان باشد. من تفكرات وي را به زبان فرانسه ترجمه كردم. اما 
همچنين مي خواستم با استفاده از ريتم زباني به مخاطبم اين مسئله را 
القا كنم كه آلفا در واقع به زبان وولوف يكي از زبان هاي رايج در سنگال، 
فكر مي كرد. مانند هر زبان ديگري، زبان وولوفي نيز ريتم و الگوهاي خاص 
كالمي خود را دارد. من ريتم اين زبان را از طريق تكرار برخي از جمالت و 
ساختارها به زبان فرانسه منتقل كردم. ساختار زباني خاص» همه خون ها 
سياه« است، چالش بزرگي براي مترجم كتابم، آنا موسچوواكيس بود اما 
او توانست با موفقيت كامل از پس اين چالش بربيايد. او در واقع توانست 
همين ريتم زباني را كه من مي خواســتم به خواننده القــا كنم در زبان 
انگليسي نيز باز توليد كند. بنابراين خواننده انگليسي زبان نيز مي تواند 

متوجه تسلط صداي آفريقايي در اين رمان نيز شود. 
آناچهحسيازانتخابخوددرمیانگزينههاينهايي

جايزهبوكربینالمللي2021دارد؟
آنا موسچوواكيس: من خيلي خوشــحالم كه مردم اين كتاب را با لذت 
مي خوانند و اميدوارم كه قرار گرفتن كتاب در فهرست نهايي برندگان بوكر 
بين المللي خوانندگان بيشتري را ترغيب به خواندن رمان همه خون ها 
سياه است، كند. هميشه به عنوان يك مترجم در مواجهه با يك اثر جديد 
خود را در نقش يك مبتدي مي بينم. از اينكه نامم در فهرستي جاي گرفته 
كه نام هايي در آن وجود دارد كه من همواره آنان را تحســين مي كرده ام 

بسيار خوشنود و هيجان زده ام. 

دورازسینمايغمگین
اين جمله كه در هيچ جاي دنيا بــراي ما فيلم 
نمي سازند، نخستين بار از دهان همين سفيران 
شنيده شد. همه مي دانستند كه فيلم خارجي را براي رضايت مميزان 
داخلي نمي سازند. اما جوينده، يابنده است. حاصل اين جوريدن ها، 
فيلم هاي محجور و فيلمسازان ناشناسي شــد كه مهم ترين ويژگي 
فيلم هايشان سالم ماندن داستانشان بعد از مرحله مميزي بود. سرگل 
همه اين جست وجو ها را مي شد در 10 روز جشنواره و در سالن هاي 
ســينما عصرجديد و فرهنگ در قواره محصوالت مس فيلم ساخته 

شادروانان آندره و سرگئي به شكل محدود به نمايش گذاشت.
بخش بين الملل فيلم فجر كه در كارنامه اش جايزه به جك نيكلسن 
و ژان لوك گدار دارد و در ســياهه مهمان هايــش ميزباني از رزي و 
گاوراس و تار و آنجلوپولوس، هيچ وقت در معادالت سينماي ايران از 
چرخ پنجم گاري و كوبيده اضافي فراتر نرفته. سياست سينماي ايران 
دور از سينماي جهان بوده و هست. اين سياست در توفان ديجيتال 
و باز شــدن درها به كمك دانلود و زيرنويس هم همچنان در دستور 
كار مديران سينمايي است.  با چنين سابقه اي، ادعاي مدير جشنواره 
امسال كه سخن از حضور جشنواره بين الملل در اكوسيستم سينماي 
ايران مي زند، تنها تعارفي است براي روزگاري كه يادآوري تعريف ها 

چندان مناسب نيست. 
از اين تعريف ها گذشته اكوسيستم سينماي ايران چيست؟ مديران 
ســينماها كه براي جور كردن رقم قبض پول برق آب ســرد كن و 
قهوه جوش و رد كردن ليســت بيمه ســالن هايي كه رهگذران گرما 
خورده به بهانه نشستن در جاي خنك و نوشيدن جرعه خنك تر وارد 
آنها نمي شــوند، التماس دعاي اجازه پخش مسابقات فوتبال ملي و 
سريال هاي فرا ملي و مناظرات فراجناحي را دارند و تهيه كنندگان و 
مالكان صدها فيلم اجتماعي و كمدي و تاريخي و انتقادي حاضرند فايل 
فيلم شان در هاردها به يادها بپيوندد و اثرشان كشته پشته آنالين و پهن 
و پالي پلتفرم باشد و راهي اكران سينماها نشود. با چنين اكوسيستمي 
اين جشنواره را با چه چرم و چرخي به تن ســينماي امروز ايران و با 
چه سيم و سربي به تنه فرهنگ امروز ايراني مي توان نشاند و چسباند.

زندگي بدون خشونت تا حد 
زيادي روش احمقانه اي تلقي 
مي شود كه پاياني جز شكست 
براي آن متصور نيســتيم. تد 
السو در جريان داستان خود 
نگاه تازه اي بــه اين بديهيات 
ويرانگر دارد كــه مي توانيم 

حتي به آنها بخنديم.
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نويسنده و مترجم نامزد جايزه بوكر بين المللي از 
دشواري هاي كار خود مي گويد
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   سايه چين بر سياست 
خاورميانه اي بايدن

مــروان قبــان، تحلیلگــر مركز 
پژوهش هاي عربــي در مقاله اي با 
عنوان »محاسبات دولت بايدن براي 

جهان عرب« مي نويسد: 
پس از سكوت و انفعال طوالني مدت 
بايدن در قبال مســائل خاورمیانه، 
سرانجام نخستین سفر وزير خارجه 
دولــت او به اين منطقه آغاز شــد. 
برخــي اين رخداد را آغــاز تحولي 
مهــم در برنامه هاي بايــدن براي 
نقش آفريني بیشــتر در خاورمیانه 
به حساب مي آورند. اما براي كساني 
كه با فلسفه سیاست خارجي بايدن 
آشنايي دارند روشــن است كه اين 
سفر، تاشي است براي جلوگیري از 
انحراف توجه افكار عمومي نســبت 
به مســئله قدرت گیري روزافزون 
چین؛ كشوري كه به مهم ترين عامل 
نقش  دهنــده به سیاســت خارجي 
آمريكا تبديل شــده است. تمركز 
آمريكا پس از جنگ سرد از اروپا به 
منطقه خاورمیانه متمركز شــد، در 
ادامه به سوي شرق آسیا حركت كرد 
و هم اكنون معطوف به چین است. در 
حقیقت تمام سیاست هاي منطقه اي 
بايدن از بازگشت به توافق هسته اي 
گرفته تا خروج از افغانستان، تاش 
براي آتش بس در فلســطین و... در 
چارچوب نبرد اين كشــور با چین 

تعريف مي شود.

پروازهاي ظريف به ايروان رسيد
پروازهاي وزيرخارجه ايران به ايروان رســید. محمدجواد ظريف در واپسین روزهاي وزارت، تور 
ديپلماتیك منطقه اي و اروپايي را پشت سر گذاشته و براي نخستین بار پس از جنگ آذربايجان و 
ارمنستان به اين كشور سفر كرده است. طبق برنامه اعام شده او در اين سفر قرار است با آرا آيوازيان، 
 وزير امورخارجه، نیكول پاشینیان، نخست وزير و آرمن سركیسیان، رئیس جمهوري ارمنستان ديدار 
و گفت وگو كند. مسائل دوجانبه و پروژه هاي مشترك اقتصادي، اجراي مفاد بیانیه آتش بس میان 
ارمنستان و جمهوري آذربايجان از محورهاي ديدارهاي وزيرخارجه عنوان شده است. ظريف در 
ديدار با همتاي ارمنستاني خود قفقاز را منطقه اي حیاتي و حفظ امنیت و آرامش آن را مسئله امنیت 
ملي ايران دانست و با اشاره به سیاست اصولي ايران در قبال بحران قره باغ از دهه 90میادي، بر احترام 

به تمامیت ارضي، رعايت حقوق همه مردم منطقه و حل وفصل مسالمت آمیز اختافات تأكید كرد.

كيوسك

 روز سه شــنبه و در جريــان ســفر 
منطقــه اي وزيــر خارجــه آمريكا، گزارش

نخســتين مالقات آنتوني بلينكن با 
بنيامين نتانياهو، نخســت وزير رژيم صهيونيستي 
صورت گرفت. اگرچه بخش عمده مواضع بلينكن در 
اين مالقات تفاوت چنداني با سياســت هاي سنتي 
آمريكا نسبت به اسرائيل نداشــت اما در عين حال 
نمي توان به ســادگي از طرح نكاتي توسط او، نظير 
تأكيد چندباره بر راه حل دو كشوري براي حل بحران 

عربي-اسرائيلي گذشت.
بلينكن در نشست خبري مشترك با نتانياهو گفت: 
آمريكا همواره بر حق دفاع اســرائيل از خود مقابل 
حمالت موشــكي و اقدامات تروريســتي پافشاري 
مي كند. او همچنين تأكيد كرد كه سياســت هاي 
آمريكا در پرونده هاي منطقه اي نظير توافق هسته اي 
ايران از طريق رايزني با شــركاي اســتراتژيك اين 
كشور، همچون اسرائيل طراحي مي شود. اما بخش 
جنجال برانگيز و البته محدود ســخنان بلينكن در 
حضور نتانياهو به سياســت كالن آمريــكا در مورد 
بحران فلســطين برمي گردد. او در نشست خبري 
مشترك گفت: واشنگتن بر اجراي راه حل دو كشوري 
اصرار و باور دارد هيچ چشــم اندازي بــدون توافق 
طرفين بحران قابليــت اجرا نخواهد داشــت. اين 
جمالت بلينكن از سوي رسانه هاي عربي و بين المللي 
به عنوان نشــانه اي مبني بر مخالفــت دولت جديد 
آمريكا با طرح موســوم به معامله قرن ترامپ تفسير 

شده است. 
جالب آنكه نتانياهو به رغم همراهي با مواضع بلينكن 
درخصوص حــق دفاع اســرائيل در مقابل حمالت 

موشكي، نسبت به اين بخش از ســخنان وي هيچ 
واكنشي نداشت.

پشتیباني گسترده از تشكیات خودگردان و به 
حاشیه راندن حماس

بلينكن پس از مالقات كوتاه با نخست وزير اسرائيل 
براي ديدار با محمود عباس عازم رام اهلل شــد. براي 
درك اهميت اين سفر بايد بدانيم كه دولت آمريكا در 
دوران ترامپ اهميت چنداني به تشكيالت خودگردان 
نمی داد و مقامات ارشد آن نيز طي سال هاي پاياني 
دولت براي ديدار با عباس به رام اهلل سفر نمي كردند. 
اما بلينكن با دست پر به مالقات محمود عباس رفت. 
او در همان ساعات اوليه پس از ورود به رام اهلل از بسته 
كمكي ويژه آمريكا براي مردم فلسطين خبر داد. اين 
بسته شامل تقديم يك ميليون و 500هزار واكسن 
كرونا، 75ميليون دالر كمك مالي براي تشــكيالت 
خودگردان، 5ميليون و 500هــزار دالر اعتبار براي 
بازسازي ويراني هاي غزه و همچنين 32ميليون دالر 
براي سازمان اونروا مي شود. اونروا سازمان حمايت از 
حقوق آوراگان فلسطيني است كه كمك هاي مالي آن 

در دوران ترامپ قطع شده بود.
در مقابل، محمود عباس نيز كه در ســال هاي اخير 
به يكي از منتقدان سياست هاي آمريكا تبديل شده 
بود ضمن تقديــر از حمايت هاي دولت بايدن گفت: 
تالش براي تثبيت آتش بس و توقف حمالت اسرائيل 
2گام مهمي است كه مي تواند زمينه ساز از سرگيري 
مذاكرات صلح براي دستيابي به راه حل نهايي باشد. 
رئيس تشــكيالت خودگردان همچنين تأكيد كرد: 
اميدوارانه مسير اصالح سياست هاي آمريكا را دنبال 

مي كنيم و باور داريم كه دولت بايدن مي تواند شرايط 
به وجود آمده در سطح ســرزمين هاي فلسطيني و 
سراسر منطقه را تغيير دهد. طرفين در پايان نشست 
خبري مشــترك خود بر تداوم روابط اســتراتژيك 
تشكيالت خودگردان فلسطين با آمريكا تأكيد كردند. 
به گزارش شــبكه الجزيره، مالقات عباس-بلينكن 
و فضاي حاكم بر آن، نشــانه اي از پايان بحران ميان 
فلسطين با دولت آمريكاست؛ بحراني كه در سال هاي 
پاياني دولت ترامپ به اوج خود رسيده بود. تمام اينها 
در حالي است كه بلينكن در تمامي مالقات هاي خود 
بر مواضع منفي آمريكا نســبت به جنبش حماس 

پافشاري كرده است. 
او در حاشيه ســفر به رام اهلل درخصوص كمك هاي 
مالي براي بازســازي غزه گفت: ســازوكار دقيقي 
به منظور نظارت بر نحوه توزيــع و به كارگيري اين 
كمك ها طراحي كرده ايــم؛ كمك هاي مالي آمريكا 
براي بازســازي غزه و كمك به معشــيت مردم اين 

منطقه است نه »تقويت يك گروه تروريستي«! 
روزنامه »اســرائيل امروز« با انتشار گزارشي در اين 
زمينه به نقل از منابع آگاه مدعي شده دولت بايدن، از 
مصر براي نظارت بر فرايند بازسازي غزه درخواست 
كمك كرده است. به نوشــته اين روزنامه، آمريكا با 
توجه به ميزان نفوذ و تأثيرگذاري سازمان اطالعات 
مصر در نوار غزه و بدنه جنش حماس پيشنهاد كرده از 
اين كشور براي نظارت بر بازسازي غزه و جلوگيري از 
خرج منابع حمايتي براي خريد سالح توسط حماس 

استفاده شود.
 براساس ادعاي روزنامه اسرائيل امروز، اين پيشنهاد 
درصورت موافقت دولت اسرائيل اجرايي خواهد شد.

اگرچه سفر بلينكن به رام اهلل با استقبال بسيار گرم 
محمود عباس و ساير ســران تشكيالت خودگردان 
روبه رو شد اما شرايط در خيابان هاي اين شهر به گونه 
ديگري بود. براســاس گزارش هاي منتشــر شده، 
همزمان با ورود وزير خارجه آمريكا به رام اهلل، هزاران 
تن از شهروندان فلســطيني با حضور در خيابان ها 
شعارهاي تندي را عليه آمريكا و اسرائيل سر دادند. 
ازجمله شــعارهاي مطرح شــده در اين تظاهرات 
مي توان به »بلينكن برگرد به كشــورت« و »راه حل 
آمريكايي نمي خواهيم« اشاره كرد. نيروهاي امنيتي 
وابسته به تشكيالت خودگردان با حضور گسترده در 
معابر عمومي شهروندان معترض را تهديد و از نزديك 
شدن آنان به محل برگزاري مالقات بلينكن-عباس 

جلوگيري كردند.

تأخیر در سفر به قاهره و لغو ماقات با شكري
آنتوني بلينكن، وزير خارجه آمريكا روز گذشته پس 
از مالقات با ســران رژيم صهيونيستي و تشكيالت 
خودگردان عازم قاهره شد. اين سفر برخالف برنامه 
از پيش اعالم شــده با حدود 6ساعت تأخير صورت 
گرفت. به گفتــه ســخنگوی وزارت خارجه آمريكا، 
اين تأخير صرفا مربوط به شرايط آب و هوايي بوده و 
علت ديگري نداشته است. با اين حال پس از تغيير 
برنامه سفر بلينكن، مالقات وي با سامح شكري، وزير 
خارجه مصر به زمان ديگري موكول شد. وزير خارجه 
آمريكا پس از ورود به قاهره مستقيما براي مالقات 
با عبدالفتاح سيســي، رئيس جمهور مصر عازم كاخ  
محل اقامت وي شــد و پس از گذشت ساعاتي اين 

كشور را به مقصد اردن ترك كرد.

تأكيد وزير خارجه آمريكا بر اجراي »راه حل دو كشوري« در سفر به سرزمين هاي اشغالي، بازتاب 
گسترده اي در رسانه هاي منطقه اي داشته است

پيام ديپلمات براي اشغالگران

موضوع خروج نیروهاي آمريكايي، يكي 
از گزارش هايي اســت كه اين روزنامه 
نیويوركي در صفحه اول خود كار كرده 
اســت. نیويورك تايمز نوشته است كه 
پنتاگون با وجود نگراني ها، برنامه خروج 
كامل نیروهاي آمريكايي از افغانستان را 
با سرعت بیشتري ادامه مي دهد و حاال 
به جاي سپتامبر، مي خواهد جوالي كار 

خروج را تمام كند.

ژاپن تايمز ]ژاپن[

هاآرتص ]اسرائیل[

يو اس اي تودي ]آمريكا[

نیويورك تايمز ]آمريكا[

به توكیو نرويد

دستگیري گسترده اعراب

ماقات خانواده فلويد با بايدن

تسريع خروج از افغانستان

ژاپن تايمز، به مسئله برگزاري المپیك 
در اين كشور پرداخته و هشدار آمريكا 
به شهروندان اين كشور براي ممانعت از 
سفر به توكیو براي المپیك را در صفحه 
يك خود كار كرده است. آمريكا دلیل 
اين توصیه را افزايش شــديد موارد 
ابتاي جديد به كرونا در ژاپن خوانده 

است.

روزنامه چاپ اسرائیل، گزارش يك خود 
را به دستگیري گسترده اعراب توسط 
پلیس اســرائیل اختصاص داده است. 
بر اين اســاس، پلیس بیش از 300نفر را 
كه بیشــتر آنها عرب بوده اند، به ظن 
دست داشتن در ناآرامي هاي هفته هاي 
اخیر بازداشت كرده است. فعاالن عرب 
گفته اند اين كار عما سركوب سیاسي 

اعراب اسرائیل است.

يو اس اي تــودي گزارش2 خــود را به 
ماقات جو بايدن، رئیس جمهور آمريكا با 
خانواده جورج فلويد قرباني سیاهپوست 
آمريكايي در ســالگرد كشته شدن او 
به دســت پلیس اختصاص داده است. 
بايدن در اين ماقات، از كنگره خواسته 
اليحه اصاحــات بنیاديــن پلیس را 

تصويب كنند.

جهان نما

چین با عبور از آلمان، بزرگ ترين 
شريك تجاري انگلیس شد

تبادالت تجاري انگليس با اتحاديه اروپا از سال 2018 ميالدي 
به خاطر برگزيت و همه گيري كرونا 23درصد كاهش داشته است

چين با عبــور از آلمان، براي نخســتين بار در تاريخ، در رخدادي 
معنادار، به بزرگ ترين شريك تجاري انگليس تبديل شده است.

به گزارش گاردين، بر اســاس داده هاي منتشرشده دولتي، يكي 
از عوامل اصلي تبديل چين به بزرگ ترين بازار وارداتي انگليس، 
نياز فراوان به منسوجات و پارچه براي توليد ماسك و ديگر البسه 

محافظتي در دوران همه گيري كرونا بوده است.
اين جا به جايي در شريك تجاري، نشانه اي آشكار از تغيير روابط 
انگيس با اتحاديه اروپاســت، رابطه اي كه بعد از برگزيت، در حال 

تجربه روزهاي تازه و متفاوتي است.
اداره ملــي آمار انگليس اعــالم كرده كــه واردات كاال از چين از 
سال2018 به بعد رشدي 66درصدي داشته و به رقم 16.9ميليارد 
پوند در يك چهارم اول سال2021 رسيده است. در همين دوره، 
واردات از آلمان يك چهارم كاهش يافتــه و به 12.5ميليارد پوند 
رســيده اســت. با وجود اين، اتحاديه اروپا در مجموع همچنان 
بزرگ ترين شريك تجاري انگليس است اما براي چين، تبديل شدن 
به بزرگ ترين شريك تجاري واحد براي انگليس، دستاوردي بزرگ 

به شمار مي رود.
چين تنها اقتصاد بزرگ دنيا بوده كه اقتصادش در پي همه گيري 
كرونا جان گرفته و ســرپا شده و تنها كشــوري است كه در سال 
گذشته، در تجارت جهاني رشد داشته است. در دوران قرنطينه، 
يكي از عوامل ديگر واردات بيشــتر از چين، تقاضا براي كاالهاي 
الكترونيك بوده اســت. مردم با خانه نشــيني زمان بيشتري را با 
دستگاه هاي الكترونيك ســپري كرده اند و همين باعث افزايش 

واردات اين كاالها از چين بوده است.
از ســال1997 به بعد، آلمان بر بازار واردات انگليس حاكم بوده؛ 
 به جز يك دوره 6ســاله در انتهاي سال2000 و ابتداي 2001 كه 

واردات از آمريكا بيشتر بوده است.

ســازمان آمار انگليس گفته اســت كه واردات از آلمــان از بهار 
سال2019 در حال كاهش بوده اســت، يعني زماني كه برگزيت 
جدي تر شــد. همه گيري كوويد-19 هم بــر واردات از آلمان اثر 
گذاشته و صادرات ماشــين و ديگر اقالم اين كشــور، نه فقط به 
انگليس كه به سراسر دنيا كاهش پيدا كرده است. فروش خودرو در 
انگليس هم به خاطر اينكه نمايشگاه هاي خودرو در دوران طوالني 

قرنطينه تعطيل شده بودند به شدت سقوط كرده است.
آمار همچنين نشان مي دهد كه تجارت انگليس و اتحاديه اروپا 
در يك چهارم اول ســال2021، در مقايســه با دوره مشابه در 
3سال پيش، سقوط فاحشي داشته و تقريبا يك چهارم كاهش 
داشته است. در اين مورد هم برگزيت و همه گيري كرونا اثرگذار 

بوده اند.
تجارت در مجموع، يعني هــم واردات و هم صادرات، با اتحاديه 
اروپا در 3ماهه اول سال، در مقايسه با 3ماهه اول 2018 كه نه 
برگزيت قطعي شــده بود و نه همه گيري دنيا فــرا گرفته بود، 
23.1درصد كاهش داشته اســت. تجارت با كشورهاي خارج از 
اتحاديه اروپا در همــان دوره، تنها 0.8درصد كاهش پيدا كرده 
است؛ اين تفاوت آماري نشان دهنده پيامدهاي وضع كنترل هاي 
مرزي جديد بين اروپا و انگليس است كه در پي توافق برگزيت 

جاري شده است.
سازمان آمار انگليس، 6ماه بعد از توافقات جديد مرزي بين اتحاديه 
اروپا و انگليس، در گزارشي پيامدهاي آن بر تجارت را بررسي كرده 
و گفته است كه شواهد زيادي از اختالل در روابط تجاري در سراسر 

بنادر و ديگر پايگاه هاي صادراتي انگليس مشاهده كرده است.
بيشــترين كاهش صادرات، به ايرلند بــوده و در رده هاي بعدي، 

آلمان، فرانسه و هلند قرار دارند.
بوريس جانسون، نخست وزير انگليس تأكيد كرده كه اختالل در 
تجارت با اتحاديه اروپا، موقتي و كوتاه مدت است. او ابراز اميدواري 
كرده كه اين مشكالت به مرور زمان برطرف خواهند شد و هر دو 
طرف به روابط تجاري جديد عادت خواهنــد كرد. البته او تأكيد 
كرده كه انگليس تنها به بهبود روابط تجاري با اتحاديه اروپا چشم 
ندارد و اميدوار است كه توافق هاي تجاري جديدي با كشورهاي 

سراسر دنيا منعقد كند.
با اين حال برخالف حاميان برگزيت، رهبران تجاري در انگليس 
گفته اند كه جدايي از اتحاديه اروپا، هزينه هاي بسيار بااليي داشته 

و پيامدهاي بي شماري براي اقتصاد انگليس دارد.
نائومي اســميث، مدير اجرايي كارزار هواخواه اتحاديه اروپا با نام 
»بهترين براي انگليس«، گفته است كه كسب وكارها در انگليس 
به خاطر برگزيت پولشــان را از دســت مي دهند و با هزينه هاي 

بيشتري مواجه هستند.
او گفته اســت؛ »توافق دقيقه آخر و خام دولت بــا اتحاديه اروپا، 
باعث شده كه خطوط قرمز زيادي بر ســر راه كسب وكارها ايجاد 
شــود، و اين خطوط قرمز، هزينه زيادي به آنها تحميل مي كند. 
كسب وكارها به سختي مي توانند با اين شرايط كنار بيايند. وعده ها 
درباره اينكــه تجارت با ديگر كشــورهاي جايگزين اين وضعيت 

اسفناك خواهد شد براي آنها هنوز به واقعيت نپيوسته است.«
سازمان آمار انگليس گفته است كه به سختي مي توان اثرات كرونا 
را از پيامدهاي برگزيت جدا كرد. شركت هاي انگليسي، در ماه هاي 
اخير كه كرونا انگليس را به حالت تعطيل درآورده، به شــدت از 

پيامدهاي جدايي انگليس از اتحاديه اروپا هم رنج مي بردند.
براساس اين گزارش، تعداد شركت هايي كه در ابتداي سال برگزيت 
را بزرگ ترين چالش خود خوانده اند، به طرز چشمگيري افزايش 
پيدا كرده اســت. پيش از اين، آنها كرونــا را بزرگ ترين چالش 

كسب وكار خود معرفي مي كردند.
در ميان شركت هاي صادراتي، 38درصد آنها گفته اند از زمستان 

پيش، كاغذبازي مانع صادرات بوده است.

بارقه هــاي توافــق در دور پنجم 
مذاكرات وين روشن شده است. با ديپلماسي

نشست كميسيون مشترك برجام، 
دور پنجم آغاز شده و اين هفته مي تواند هفته 
نهايي گفت وگوها باشــد. اين را ســيدعباس 
عراقچــي، رئيس تيــم ايراني حاضــر در وين 
مي گويد. عراقچي پس از نخستين نشست دور 
پنجم باز هم تأكيد كرده كه به نتيجه رســيدن 
مذاكرات بســتگي به اين دارد كه طرف مقابل 

تصميمات سياسي و سختش را گرفته باشد.
عراقچي البته گفته كه مذاكرات تا تامين منافع 
كامل ايران ادامه پيدا مي كنــد و دقت، فداي 
سرعت نخواهد شد. به گفته معاون وزيرخارجه 
3 كارگروه تعيين شــده كه از نمايندگان همه 
طرف ها تشكيل مي شــود، بار ديگر رايزني ها 
در وين را آغاز كردند. اين 3 كارگروه  حاال خط 
به  خط روي متن توافــق پيش  مي روند و طبق 
گزارش ها هنوز موضوعــات كليدي باقي مانده 
كه بايد درباره  آنها تصميم گيري شــود. يكي از 
محوري ترين اختالفات خواســته ايران مبني 
بر لغو كليه تحريم هاســت كه به گفته عراقچي 
شــامل 1500تحريم اعمال شــده در دوران 
دونالد ترامپ مي شــود. با اين همــه نماينده 
روسيه پس از نشســت كميسيون مشترك بار 
ديگر در توييتي خبر داد كــه طرفين »عزمي 
راسخ« براي رسيدن به نتيجه موفقيت آميز در 

مذاكرات دارند.

تصمیم ها در تهران گرفته مي شود
همزمان با فعاليــت كارگروه هاي هســته اي، 
تحريم و ترتيبات اجرايي نشست هاي دوجانبه و 
چندجانبه هم در وين از سر گرفته شده است، اما 
درحالي كه گفته شده بود ديپلمات ها پس از دور 
چهارم براي آخرين مشورت ها به كشورهايشان 
بازگشــته اند، هنوز تاريخ مشخصي براي توافق 
اعالم نشده است. عراقچي در همين زمينه گفته 
كه نمي شود هيچ تاريخي را اعالم كرد. چرا كه 
به گفته او »مسائلي باقي مانده است و از نظر ما 
بايد به نحوي كه رضايت مــا را تامين كند حل 
شــود و اين ممكن اســت در عرض دو، سه روز 

باشد، ممكن است بيشتر باشد.« 
عراقچــي همچنين تأكيــد كرد كــه هرگونه 
تصميم گيري نهايتاً در تهران انجام مي شــود و 
وظيفه تيم مذاكره كننده جلــو بردن مذاكرات 
و فرســتادن گزارش ها به تهران اســت. اما در 
نهايت »مراجع ذي ربط« هســتند كــه به تيم 
مذاكره كننده ابالغ مي كنند كــه چگونه رفتار 

كنند.

تاش هاي اسرائیل براي اخال در مذاكرات
همزمان با روشــن شــدن بارقه هاي اميد در 
وين، آنتوني بلينكن، وزيرخارجــه آمريكا در 
نشست خبري مشترك با نخســت وزير رژيم 
اسرائيل ادعاهايي عليه ايران مطرح كرده است. 
او گفته كه آمريــكا به رايزني هــاي نزديك با 

اسرائيل درباره مذاكرات وين براي احياي برجام 
ادامه مي دهد. بنيامين نتانياهو نيز خواســتار 
بازنگشتن آمريكا به برجام شده است. تالش هاي 
رژيم اسرئيل در آستانه توافق در رايزني  با ديگر 
طرف ها نيز افزايش يافتــه و وزيرخارجه رژيم 
اســرائيل با وزيرخارجه انگليس ديدار و درباره 

برجام گفت وگو كرده است.

گروسي: توسعه برنامه هسته اي حق ايران است
تمديد يك ماهه توافق ايران با آژانس بين المللي 
از جمله اتفاقاتي اســت كه اميدها براي احياي 
برجام را افزايش داد. رافائل گروســي، مديركل 
آژانس نيز گفته كه بيشــتر اقدامات انجام شده 
ايران تقريبا به آساني بازگشت پذير هستند، اما 
سطح فعاليت هاي تحقيق و توسعه در اين مدت، 

»يك مسئله« است. 
گروســي همچنين مدعي شــده كــه »فقط 
كشورهايي كه بمب توليد مي كنند تا اين سطح 
غني ســازي انجام مي دهنــد. 60 درصد تقريبا 
نزديك به سطح تسليحات اســت، غني سازي 
تجاري دو، سه درصد اســت.« او در گفت وگو با 
روزنامه فايننشال تايمز اضافه كرد: »اين »حق 
مســلم« ايران اســت كه برنامه هسته اي اش را 
توســعه دهد، اما »اين درجه اي است كه نياز به 

هوشياري و مراقبت دارد«.
در چنين شــرايطي بايد در انتظار پيشــرفت 

مذاكرات تا رسيدن به توافق نهايي ماند.

همه جابه جايي هاي اجاسیه دوم اميد به توافق در دور پنجم مذاكرات وين
مجلس يازدهم

اعضاي هیأت رئیسه مجلس از نزديك
عملكرد ديگر اعضاي هيأت رئيسه 
نيز در ســال گذشــته در معرض انتقاد طيف هايي از 
نمايندگان بود؛ به همين دليل برخي تغيير 30درصدي 
كرســي ها را پيش بيني كــرده بودند. موضــوع اتهام 
دســتكاري در رديف هاي بودجه پــس از تصويب كه 
هنوز تكليف آن مشخص نشده نيز به نارضايتي عده اي 
از نمايندگان از هيأت رئيســه دامن زد؛ چراكه در اين 
موضوع پاي هيأت رئيسه يا دست كم تعدادي از اعضاي 
هيأت رئيسه به ميان كشــيده شد. با اين همه همچنان 
جبهه پايداري حضور پررنگي در هيأت رئيســه مجلس 
دارد؛ چراكه روح اهلل متفكر آزاد با 206 راي، محســن 
دهنوي با 184 راي، علي كريمــي فيروزجايي با 182 
راي، محمد رشــيدي با 181 راي، مجتبي يوســفي با 
168 رأي و حســينعلي حاجي دليگاني بــا 168 رأي 
به عنوان دبيران هيأت رئيســه انتخاب شدند. رشيدي، 
نماينده كرمانشاه و يوسفي، نماينده اهواز از تازه واردان 

هيأت رئيسه محسوب مي شوند.
طيف نزديك به قاليباف هم كرسي هايي در هيأت رئيسه 
به دست آوردند و محسن پيرهادي توانست به عنوان عضو 
ناظر انتخاب شــود. پيرهادي عضو دوره چهارم شوراي 
شهر تهران بود و مديرمســئول روزنامه رسالت است. 
نمايندگان نظام الدين موسوي را با 156 رأي و عليرضا 
سليمي را با 141 رأي  به عنوان 2ناظر ديگر هيأت رئيسه 

انتخاب كردند.
روح اهلل متفكــر آزاد نيــز عضو جوان هيأت رئيســه 
محســوب مي شــود كه به عنوان دبير انتخاب شــد. 
او اســتاديار دانشــگاه تبريز اســت و پيش تر مشاور 
اســتاندار اســبق آذربايجان شرقي و مشــاور رئيس 
سابق ســازمان بسيج دانشجويي كشــور بوده است. 
علي كريمي فيروزجايي، نماينــده بابل در مجلس از 
نمايندگان نزديك به احمدي نژاد اســت كه به عنوان 
دبير هيأت رئيسه برگزيده شــده است. سيدمحسن 
دهنوي، فارغ التحصيل دانشــگاه شــريف است  و از 
نزديكان ســعيد جليلی و به تبع آن جريان پايداري 
است. حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده اصفهان در 
مجلس نيز چهارميــن دوره نمايندگي را مي گذراند. 
حاجي دليگانــي نيــز از اعضاي جبهه پايــداري و از 

منتقدان سرسخت دولت در 8سال گذشته است.
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عدد خبر

 حضرت امير المؤمنين علی ع: 
طمع، فقري است حاضر و آماده.

  اذان ظهر:  13:01 غروب آفتاب:20:12
 اذان مغرب: 20:32  نيمه شب شرعی: 00:10

 اذان صبح: 4:09  طلوع آفتاب: 5:51

خانه هــای قديمــی با فاطمه عباسی زمــان زيــادی از عمر 
ديوارهای آجری، حياط و باغچه و حوض آبی، با درهای 
چوبی و كلون های آهنی نمی گذرد، اما اين ساختمان ها 
حاال ديگر در كمتر محله ای پيدا می شوند و جايشان را به 
ساختمان های جديد و اغلب زشــت امروزی در شهری 
دود گرفته داده اند. يكی از جاذبه های تماشــايی موقع 
قدم زدن در شهر تهران، ديدن همين بناهای قديمی با 
معماری های خاص و ويژه است. اما از حق نگذريم، بعضی 
از ساختمان های جديد هم كه جلوه ای از ذوق و قريحه 
معمار در آن به كار رفته، در شــهر خودنمايی می كند و 

تماشايی است؛ هر چند كه تعدادشان كم است. شهرداری 
تهران چند وقتی است كه فراخوان شركت در جشنواره ای 
با عنوان »جشنواره ساختمان برتر سال« را داده تا تعداد 
ساختمان های امروزی اما زيبا و با معماری متفاوت بيشتر 
شود. معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران درباره 
اين جشــنواره گفته: »هدف اين جشــنواره تشــويق 
سازندگان به رعايت معيارها و استانداردهای مورد تأييد در 
حوزه ساخت وساز است تا عالوه بر كمك به رفع نيازهای 
كاربران بنا به بهترين شكل، گامی مثبت در راستای توجه 
به حقوق شهروندی از طريق ايجاد حس فضای شهری 
مطلوب برداشته شــود.«؛ يعنی قرار اســت زيباترين 

ساختمان ها انتخاب شوند تا الگويی برای ديگر شهروندان 
و معماران باشند. در اين دوره معماران ساختمان هايی كه 
در بازه زمانی سال های 95 تا 99 مورد بهره برداری قرار 
گرفته اند مجاز به شركت در مسابقه هستند. اين جشنواره 
تير ماه امسال برگزار می شــود و تنها مختص خانه ها و 
آپارتمان های مسكونی نيســت بلكه ساختمان هايی با 
كاربری های تجاری، اداری و خدماتی، صنعتی و كارگاهی، 
فرهنگی و گردشگری و ساختمان های بازسازی شده با 
كاربــری عمومــی را هــم در برمی گيــرد. اميدواريم 
جشنواره هايی از اين دست زياد شود تا شهرمان با بناهايی 

تحسين برانگيز زيباتر شود.

شهر زیبا

 رويكرد كشور هاي گوناگون با منابع طبيعي و معادني 
كه دارند متفاوت اســت. برخي تا كفگير شان به ته سامان رضايي

ديگ نخوَرد دست از استخراج و استحصال آن بر نمي دارند. برخي ديگر اما نه تنها 
در هاي چاه هاي نفت شان را مي بندند و مدام اخباري مبني بر ناكارآمدشدن منابع 
نفتي در آينده اي نزديك منتشر مي كنند بلكه به هر روشي   براي كاهش قيمت 

آن روي مي آورند.
يكي از نمونه هاي درآمدزايي درست از منابع طبيعي در لهستان و در معدن نمك 
آن روي داده است. معدن نمك ويليچكا »akzcileiW« در فهرست يونسكو در 
نزديكي »كراكوف« كه از قرن سيزدهم ميالدي فعاليت مي كند و امروز يكي از 
مشهورترين جاذبه هاي گردشگري لهستان است، مدت هاست كه به عنوان آبگرم 
توانبخشي براي افراد داراي مشكالت تنفســي نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. 
دولت لهســتان اين معدن را براي بهره برداري هاي شخصي و غيره به خريداران 
واگذار نكرد. اين معدن نمك اكنون بدون اينكه هيچ دخل و تصرفي در آن صورت 
بگيرد ميزبان بيماران تنفسي و ريوي است تا در ايام كرونا بهبودي يابند. اعتقاد 
بر اين اســت كه آب وهواي معادن كه داراي مواد معدني مانند پتاسيم، منيزيم 
و كلسيم در هوای خود هستند، مي تواند اثرات مفيدي بر سالمت انسان داشته 
باشــد؛ بيماران از قرن نوزدهم براي معالجه از آن استفاده كرده اند و اكنون اين 
معدن ميزبان يك مركز درماني كامل است كه از بيماران تنفسي و ريوي همچنين 
افرادي كه از آلرژي رنج مي برند، پشتيباني مي كند. همين مسئله گردشگر ان را 
به اين معدن زيبا كشــانده و درآمد مناسبي براي مردم منطقه و دولت به همراه 

داشته است.

نمک علیه کووید

سال
مطابق پیش بینی چند ساالنه 
سازمان جهانی هواشناسی، 
انتظار می رود در 5سال آینده 
ایران خشك تر شده و میانگین 

بارش كشور با احتمال ۷5 
درصد كمتر از نرمال باشد.

5

رئیس مركز هماهنگی حوزه 
وزارتی آموزش و پرورش گفته: 
كیفیت آموزش از نگرانی های 

جهانی در دوران كروناست. یك 
مطالعه موردی بین دانش آموزان 
پایه های سوم تا هفتم و در بین 
بیش از 5میلیون دانش آموز 
با رویكرد آینده نگرانه نشان 

می دهد این دانش آموزان5۰ تا 
۶۳درصد افت یادگیری در درس 

ریاضی خواهند داشت.

 50
درصد 

 100
شهر

مدیرعامل شركت مهندسی 
آب و فاضالب كشور گفته: 
در تابستان امسال تعداد 
شهرهای دارای تنش آبی 
به بیش از 21۰شهر خواهد 

رسید كه از این تعداد 1۰۰شهر 
در وضعیت قرمز تامین آب 

هستند و پیش بینی می كنیم 
قطعی های آب را در این 
1۰۰شهر شاهد باشیم.

كارگاهــي در زيمبابــوه كفش هاي 
دســت دوز از مواد اوليه غيرحيواني 
توليد مي كند. كارگران كارگاه زناني 
هستند كه در ســن كودكي مجبور 
به ازدواج شــده بودند. بخشي از سود 
فروش هم به تأمين شــهريه آموزش 
قربانيان كودك همســري اختصاص 

مي يابد.
ناتاسي ماسارو، مبدع اين روش براي 
درآمدزايي   اين زنان و آگاهي  رساني 
درباره كودك همسري است. در هراره، 
پايتخت زيمبابوه هم مانند هر جاي 
ديگر دنيا كفش ها با چــرم حيواني 
ساخته مي شــوند اما ماســارو براي 
ارزان شدن تهيه اين كفش ها از نوعي 
پارچه در ساخت آنها استفاده مي كند. 
در كارگاه او زنانــي كه ســال ها قبل 
طي فرايند كودك همسري ازدواجي 
اجباري داشــته اند، فرصت شغلي و 

درآمد وجود دارد.
يــك جفــت كفــش وگان )بدون 
اســتفاده از محصــوالت حيواني( 
حــدود 150دالر قيمــت دارد؛ اما 
دست ســاز بودن، طرح هاي هنري و 
كمك به كار خيريه او باعث شــده تا 
پيوسته مشتري هاي خاص خودش 

را داشته باشد.

كفش عليه 
كودك همسري

بازيگر ها با هدف بهبود شرايط روحي كودكان غزه براي آنها نقش بازي مي كنند. عكس:  رويترز اول آخر
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وقتی از دو حرف ميزنيم

كاش به شهر فكركنند

به افتخار مادراِن معلم اولی

روشنفكری در خيابان

گرينويچ

زندگی پديا

حافظ

رو بر رهش نهادم و بر من گذر نكرد
صد لطف چشم داشتم و يك نظر نكرد

 نشسته ام توی ايستگاه اتوبوس و 
سیدمحمدحسین هاشمی

 
كالفه از گرما. نه پای رفتن دارم، نه 
تاب ماندن. تيغ آفتاب، درست وسط تهران است و نای درختان 
تازه كاشته شده هم آنقدر نيست كه بخواهد دردی از دردهايم را 
درمان كند. از شدت گرما نفســم به شماره افتاده و اين گوشه و 
سايه اش را پيدا كردم تا برای چند دقيقه هم كه شده، ماسك از 
صورت بردارم. قبل از نشســتن، خودم را بــه زور به يكی از اين 
مغازه هايی كه عالقه دارد خودش را مثل آن برند معروف خارجی 
كند و به خاطر همين قهوه و كيك و غذاهای مثال سالم عرضه 
می كند رساندم تا آب ميوه بخرم و حالم جا بيايد. آخر يك آبميوه 
17 هزار تومان؟ حاال باز خدا را شــكر كه هســت. گوشی ام را 
برمی دارم و خبرها را چك می كنم. فقط كافی است دو ساعت از 
خبرها دور باشی. كلی اتفاق می افتد كه هيچ كدامش را حدس 
نمی زدی. همين ديشب بود كه توی خواب و بيداری گمانه زنی ها 
درباره اسامی كانديداهای رياست جمهوری را ديدم. كلی تعجب 

كردم از آنچه اتفاق افتاده. حاال، دارم تأييديه اش 
را می بينم. دارم به حرف هــای هفت نفر فكر 
می كنم. كدامشــان بــرای من حــرف زدند؟ 
كدامشان از شهر و شهرنشينی گفتند؟ دغدغه 
كدامشــان اين بود كه كاری كند كــه ما توی 
شهرمان راحت تر نفس بكشيم؟ كدامشان آمده و 
گفته كه با شورای شهر و شهرداری بر سر سهم 
شهر در حوزه حمل ونقل عمومی اختالف ايجاد 

نمی كنيم؟ هيچ كدامشان اين را نگفته است. من هيچ جايی نديدم 
كه حتی يك نفر از اينها بيايد و بگويد برای منی كه در تهرانم، منی 
كه كرجی هستم، من مشهدی، اصفهانی، شيرازی چه برنامه ای 
دارد؟ من خسته شدم از بس كه درباره دالر و مسكن و... حرف زده 
شد و كاری نشد. من می خواهم يك نفر بيايد و خودش را همسطح 
خواسته های من كند. من ايمان دارم كه آدم هايی شبيه من با اين 
سطح انتظار كم نيستند. اما ما ناديده گرفته شده ايم. مايی كه چيز 

خاصی نمی خواهيم؛ حرف مان روشن است؛ سياسی نيستيم. 
سياسی بازی بلد نيســتيم؛ توی زندگی مان حتی توی يكی از 
ستادهای تبليغاتی هم حضور نداشتيم. تنها كاری كه كرديم اين 
بوده كه درس خوانديم، كتاب خوانديم، تحقيق كرديم و دلمان 
برای شهرمان می ســوزد. دلمان برای تاريخ شهرمان، ميراث 
شهرمان، قشنگی های شهرمان می سوزد. نشسته ام توی يك سايه 
كوچك، وسط آفتاب تهران و دارم فكر می كنم كاش يكی از اين 

هفت نفر به ميراث شهر و خود شهر فكر می كرد.

ايستايی و قرينگی
 خيابان حافظ خيابان شلوغی است و در كمتر روزی روی آرامش را به خود می بيند. 

از يك طرف به خيابان انقالب راه دارد و از يك طرف می رسد به خيابان پر رفت وآمد آزاده بهشتی
جمهوری و موبايل فروشی هايش. اما بين اين همه شلوغی كوچه ای قرار گرفته كه 
از آن همه هياهو به دور است و حيات جداگانه ای را از سر می گذراند. كوچه ای كه گذر زمان شكل و شمايلش را 
تغيير نداده و به آن لوالگر يا كوچه قرينه پايتخت می گويند. تعريف كوچه لوالگر را شنيده بودم اما برای من گريزان 

از هياهو رفتن به مركز شهر و تماشای اين كوچه كار سختی بود.
صبح يكی از روزهای تعطيل كه طبق روال هميشه می خواستم روز را با دويدن شروع كنم، به سرم زد در محدوده 
خيابان حافظ و انقالب بدوم و سری هم به كوچه لوالگر بزنم. كوچه ای كه نامش در ميان جاذبه های گردشگری 

تهران اين روزها بيشتر از قبل می درخشد.
اين كوچه، كوچه كوچكی است كه در خيابان معروف نوفل لوشاتوی تهران قرار دارد. برای رفتن به اين كوچه زيبا 
بايد به خيابان حافظ رفت و بعد وارد خيابان نوفل لوشاتو  شد. مسيرم را جوری انتخاب كردم كه انتهای دويدنم 
برسد به كوچه لوالگر تا بتوانم با خيال راحت آنجا بايستم و عكس بيندازم و در نهايت با يك پياده روی پنج ده 
دقيقه ای برسم به نقطه پايان. روی نقشه نگاه كردم بعد از 50 متر كه در خيابان نوفل لوشاتو كه خود نيز جزو 
خيابان های ديدنی تهران است و دو سفارت اروپايی فرانسه و ايتاليا را نيز در خود جا داده، می رفتم، به كوچه ای 

می رسيدم كه در دو نبش كوچه ساختمان های آجری چند طبقه با بالكن های زيبايش چشم نوازی می كند.
كوچه لوالگر به خاطر ساختمان ها و خانه هايش مشهور شده است. وقتی در ابتدای كوچه می ايستی، تمام خانه ها، 
نمای خانه ها، بالكن ها، ساباط ها، پنجره های آنها و حتی درختان كاشته شدن درون خانه ها به صورت قرينه و موازی 

هستند. از لحظه ورود به اين كوچه قرينگی را درك خواهيد كرد تا لحظه ای كه از كوچه خارج شويد.
قشنگی ماجرا اينجاست كه خانه ها و بناهای اين كوچه هنوز زنده هستند؛ هرچند از عمر ساختمان ها بسيار 

گذشته اما مالكان آنها تالش كرده اند تا اين كوچه را با ظاهری كه هست، زنده نگه دارند.
داستان كوچه به اندازه شكل و ظاهر آن زيباست. در سال 1317محمدباقر لوالگر تصميم گرفت كه با برادرش 
اكبر لوالگر كه صاحب فرش فروشی در برلين بود شراكتی به پا كند، مقداری از اموال خود را صرف ساخت مسجد 
و بيمارستان كرد و با بخش ديگر اموالش زمين كوچه لوالگر را خريد و به كمك سرمايه برادرش، مشغول ساخت 
خانه هايی در كوچه لوالگر شد. محمدباقر لوالگر به اين دليل كه نماينده برادرش در ايران بود به رسم امانتداری 
هرچيزی كه برای خود ساخته بود مشابه آن يا يكی به همان شكل را به كمك استاد حسن بنا در طرف ديگر كوچه 
برای برادر خود كه خارج از ايران زندگی می كرد ساخت. ساختمان هايی با بهارخواب ها و درختانی قرينه يكی 
پس از ديگری ساخته شد و كوچه محلی برای زندگی اختصاصی لوالگرها شد. خانواده ای كه هنوز پس از گذشت 

78سال اكثرشان هم اكنون نيز ساكن خانه های سمت چپ اين كوچه هستند.
كوچه لوالگر عالوه بر قرينه بودنــش جذابيت های ديگری نيز دارد. پيتزا داوود كه 11بهمن 1340 باز شــده 
به عنوان قديمی ترين پيتزافروشی تهران انتهای همين كوچه قرار دارد و هنوز هم به سبك همان قديم ها پيتزا به 

مشتريانش می دهد. دو كافه رستوران هم از جاذبه های ديگر اين كوچه هستند.

برای دانش آموزان و اوليای آنها، به ويژه برای كالس اولی ها شهنام صفاجو پاندمی كرونا در سال تحصيلی رو به پايان، با مصايب زيادی 
همراه بود؛ ارتباط مجازی و تصويری از صفحه گوشــی همراه با معلمی كه قرار است 
خواندن و نوشتن را به كودكان 7 ساله يك كالس مجازی 30نفره آموزش بدهد، خود 
نيازمند برنامه ريزی و آموزش های خاصی بود كه بيشتر بر دوش مادراِن معلم اولی افتاده 
بود؛ مادرانی كه سوای مشاغل اداری و حرفه ای و مشــقت كار روزانه و دائمی خانه، 
می بايست وقت زيادی را صرف اين موضوع می كردند كه ابتدا با معلم فرزند خود ارتباط 
بگيرند، چگونگی آموزش را بياموزند، كتاب های فارسی و رياضی و علوم و دينی و... را 
مطالعه كنند، دستورالعمل های واتساپی، دانلود فايل های ارسالی و ارتباط آنالين با خانم 

معلم را به اجرا برســانند و تحت اين 
شرايط، هر لحظه كودك كالس اولی خود 

را همراهی كنند.
به راســتی بايد به افتخار اين مادراِن 
معلم اولی ايســتاد و كف زد؛ مادرانی 
كه تنها با »عشق« اين تجربه تازه را 
آموختند  و اين مسير سخت را پيمودند 
تا فرزندشان در گام اول آموزش كه 
قطعًا پايه ای مهم برای الفبای زندگی 

آنهاست، با كمبودی مواجه نشوند.
پذيرفتن اين مسئوليت جديد معلمی 
برای مادرانی كه بار اصلی خانواده بر 
دوش آنهاست، به راستی دشوار و 

اجرای درست آن اعجاب انگيز بود؛ اينكه در بين انبوه كارهای اداری و خانگی ُگل وقت 
خود را از آن ُگل خانواده كنی و اول خود بياموزی تا بتوانی بياموزی.

 *
موضوع ديگری كه در اين يك سال و اندی همه گيری كرونا، باعث شده نقش مادران 
در مراقبت از فرزندانشــان، پررنگ تر از قبل به نظر بيايد ماجرای دستاورد جديد 
دنيای مجازی است. اگرچه اســتمرار بازی های كامپيوتری آنالين و عصبيت های 
ناشی از آن چند سالی است كه باعث نگرانی خانواده ها شده، اما استفاده به ظاهر 
آموزشی از گوشی همراه و جريان آنالين نزد كودكان و نوجوانان، دغدغه ديگری را 
متوجه پدران و مادران كرده كه به ظهور »كالب هاوس« و برخی روم های خطرناك 
آن مربوط می شود. اين جا هم نقش مادران بسيار مهم و تعيين كننده است تا در اين 
روزهای همه گيری اينترنتی، فرزندان نوجوان 
خود را از ايــن جريان 
گاهی مخــرب دور نگه 
دارند؛ خانه های مجازی 
با بازی های دسته جمعی 
بی ارزش و بی ادبانه ای كه 
عده ای جوان عمومًا 25تا 
35ســاله را دور هم جمع 
كرده تا گذران عمر كنند و 
قطعًا به نوجوانان شنونده 
يا ميهمان اين روم ها، راهی 

جز بيراهه نشان نمی دهند.
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فرحناز چراغی
خبرنگار

مجموعه تاریخی طاق بستان در دل شــهر کرمانشاه، یادگاری 
از گذشــته های دور و از دوران ساسانیان است. این مجموعه در 
شمال غربی شهر در دامنه کوه طاق بستان و در کنار چشمه ای 
زیبا واقع شده است. در ســنگ نگارهای طاق بستان تاجگذاری 
خسرو پرویز و اردشیر دوم و شاهپور دوم و سوم  را می توان دید. 

طاق بستان  ۱۵ دی سال ۱۳۱۰ در فهرست آثار ملی کشور قرار 
گرفت و تالش بر این است که در مسیر ثبت جهانی قرار گیرد.

بیستون نیز نام  شهری در ۳۰ کیلومتری شرق کرمانشاه است 
که در دامنه کوهی افسانه ای به همین نام واقع شده. در دل کوه 
بیستون  کتیبه هخامنشی  قرار دارد. بیستون سال ۱۳۸۵ به ثبت 

جهانی رسیده است و تنها اثر ثبت جهانی شده کرمانشاه است.
حاال قرار است این دو اثر تاریخی به یکدیگر پیوند بخورند. کریدور 
گردشگری بیستون به طاق بستان قرار است در آینده ای نزدیک 
دو اثر تاریخی طاق بستان و بیستون کرمانشاه را به هم برساند. 

پروژه ای ۳۲ کیلومتــری که هدف از اجرای آن جذب بیشــتر 
گردشگران به استان کرمانشاه است.

طرح گردشگری کریدور بیســتون به طاق بستان مصوبه ای بود 
که ســال ۱۳۹۰ با موافقت مقام معظم رهبری با عقب نشینی 
پادگان های مسیر کلید خورد. یکسال بعد کار مطالعاتی فاز صفر 
کریدور بیستون - طاق بستان شروع شد. اما پروژه در این فاز که 
فاز شناسایی و امکان سنجی مســیر بود با کمبود اعتبار مواجه 
شد و به مدت ۵ سال درجا زد تا اینکه سرانجام در سال ۱۳۹۶ فاز 

صفر مطالعاتی آن به پایان رسید. 
پروژه بیستون- طاق بستان در همین سال از فاز صفر مطالعاتی، 
وارد فاز یک شد. مطالعه در این فاز نیز تا اوایل سال۱۳۹۸ ادامه 
داشــت. ســرانجام بعد از حدود یک دهه مطالعه در مسیر ۳۲ 
کیلومتری کریدور گردشگری بیســتون به طاق بستان، حدود 
 ۱۸ مگاپروژه و ۲۵ ریز پروژه  برای این مسیر گردشگری تعریف 

شد.
بنابر گفته مسئوالن میراث فرهنگی کرمانشاه اواخر سال گذشته 
با تخصیص پنج میلیارد تومان اعتبار این پروژه در عمل وارد فاز 

اجرایی شده اســت. اما میزان اعتبارات تخصیصی برای اجرای 
این ابر پروژه گردشگری کافی نیست و اعتبارات پروژه تاکنون از 

استان تامین شده است.
 سرپرســت جدید میراث فرهنگی وصنایع دستی و گردشگری 
استان کرمانشاه با اشاره به اینکه کریدور گردشگری بیستون به 
طاق بستان یک ابر پروژه اســت، می گوید: این ابر پروژه وارد فاز 

اجرایی شده است.
جبار گوهری ادامه می دهد: ۵ میلیارد اعتبار اختصاص یافته از 
سوی فرمانداری برای پروژه، سال گذشــته در اختیار اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار گرفت. با این اعتبار عملیات 
احداث باند ُکندرو پروژه آغاز شــده و متولی اجرای این بخش 
از پروژه هم اداره کل راهداری اســت. باند کندرو ضریب امنیت 

گردشگری در منطقه را باال می برد.
وی می افزایــد: قراردادهای اولیه با پیمانکاران بســته شــده 
و بــا تزریق اعتبــارات جدید، کارهــای زیرســاختی کریدور 
بیستون به طاق بســتان در روزهای آینده شــروع خواهد شد. 
ایجاد زیرســاخت  ها راه ورود ســرمایه گذار را برای تشویق به 

سرمایه گذاری تسهیل می کند.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان کرمانشاه با بیان اینکه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای انجام زیرساخت های پروژه نیاز است، می گوید: برای ادامه 
عملیات اجرایی زیرساخت های کریدور بیستون به طاق بستان از 

استانداری درخواست اعتبار کرده ایم.
گوهری ادامه می دهد: عملیات زیرساختی کریدور بیستون به 

طاق بستان حدود ۵ سال زمان می خواهد تا به نتیجه برسد.
وی ادامه می دهد: ایجاد باند ُکند رو، فضای سبز، بهسازی آسفالت 
جاده، تامین آب، برق، گاز و... از جمله  اقدامات زیرســاختی در 

مسیر پروژه بیستون به کرمانشاه است. 
گوهری با اشــاره به کمبود اعتبارات برای اجرای این پروژه ها، 
می گوید: انتظار می رود دستگاه های مرتبط نیز پای کار بیایند و با 

هماهنگی بین بخشی کارها کمی بهتر پیش رود. 
وی می افزاید: اراضی مســیر کریدور ۷ هزار و ۱۸ هکتار اســت 
که بیش از ۲۰ درصد آن یعنی یک هــزار و ۴۰۰ هکتار اراضی 
خالی است. بخش اعظمی از اراضی مســیر متعلق به نیروهای 

مسلح است و بخشی از پروژه نیز در منطقه حفاظت شده چاالبه 
قرار دارد. این اراضی ۲۱ نوع کاربری دارند که بخش اعظم آنها 
یا کشاورزی و یا نظامی است که در حال حاضر طرح  به مرحله 

تملک اراضی نرسیده است.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان کرمانشاه با اشــاره به طرح های مسیرکریدور بیستون به 
طاق بستان، می گوید: در مســیر کریدور بیستون به کرمانشاه 
طرح های مختلفی از جمله مجتمع های تفریحی، شــهربازی، 

سوغات سرا و... درنظر گرفته شده است.
وی دربــاره میزان اعتبــار الزم برای ســرمایه گذاری در پروژه 
بیستون به طاق بستان می گوید: ۱۲ هزار و ۷۹۲ میلیارد تومان 
اعتبار برای ســرمایه گذاری در احداث این کریدور الزم است. 
سهم بخش دولتی از احداث زیرســاخت ها در این ابر پروژه پنج 

تا شش درصد است.
به گفته گوهری ۴۴ بسته سرمایه گذاری برای این پروژه تعریف 
شده و تا به امروز برای ۱۰ سرمایه گذار موافقت اصولی از سوی 

اداره کل میراث فرهنگی استان صادر شده است.
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اشکانجهانآرای مازندرانی ها معموال حضور پررنگی 
در انتخابات ریاست جمهوری دارند خبرنگار

و در برخی دوره ها جزو استان های 
جریان ســاز بوده اند. اما معتقدند به تناســب حضوری که در دوره های مختلف 
انتخابات داشته اند، مشکالت استانشان از سوی دولت های مختلف حل نشده است. 
بسیاری از مازندرانی ها بر این باورند که دولت ها  مازندران را به دلیل سرسبزی و 
مولد بودن آن در اولویت های پایین توجه  قــرار می دهند و به همین دلیل امروز 
مازندران پر از معضالت حل نشــده ای است که امیدوارند در دولت سیزدهم حل 

آن ها مورد توجه قرار گیرد.
حضوری میدانی بین اقشــار مختلف جامعه در شهرها و روســتاهای مازندران، 
چالش ها و اولویت های مختلفی را از نگاه آنها مطرح می کند. از مسائلی کلی مانند 
بهبود وضعیت معیشت و اشتغال گرفته تا تکمیل پروژه های نیمه کاره که این بار 

حل این مشکالت را از دولت سیزدهم انتظار دارند.

دغدغههایمردمی؛محیطزیستوپروژههاینیمهتمام
 اما در بین مطالبات مردمی برخی از دغدغه ها بومی تر و به نوعی مازندرانی تر است. 

مانند مسائل محیط زیستی و معضل پســماند که سال هاست گریبان این 
استان را گرفته و به زخمی عفونی در مازندران تبدیل شده است. »احسان 
فضلی« شهروند ســاکن مرکز مازندران در این باره به همشهری می گوید: 
بسیاری از چالش های جامعه ما کلی و فراگیر است. مانند بیکاری و شرایط 
اقتصادی. اما معضل مهمی که دولت سیزدهم برای مازندران باید مد نظر 

داشته باشد، حل مشکل پسماند در این استان است. او گالیه 
می کند که تا کنــون هیچ دولتی توجه ویــژه و الزم به حل 
معضل پسماند در این استان را نداشته و به همین دلیل هم هر 

سال زخم زباله ها در مازندران عمیق تر شده است.
چالش دیگری که در نگاه شــهروندان مازنــدران می توان 
به عنوان یک دغدغه بومی برای این اســتان مشاهده کرد، 
تعدد پروژه های نیمه کاره در این استان و عمر باالی برخی 
پروژه های زیرساختی و عمرانی اســت. »مهدیه فیروزی« 
شهروند ساکن قائمشــهر و مدرس دانشــگاه، کم توجهی 
دولت ها به مازندران را عاملی در توســعه نیافتن این استان 
بیان می کند و به همشهری می گوید: به گفته خود مسئوالن 
مازندران در حال حاضر نزدیک به پنج هزار پروژه نیمه تمام 
در این استان وجود دارد که برای تکمیل آن ها به بیش از پنج 

هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت. جالب و تأسف برانگیز این که عمر برخی از 
این پروژه ها به پنج دولت قبل و حتی بیشتر هم برمی گردد و هنوز به سرانجامی 
نرسیده اند. در حالی که برخی پروژه های مشابه همین طرح های نیمه کاره مازندران 

در استان های دیگر سال ها پیش تکمیل شده اند.

توسعهصنعتیوگردشگری
توســعه صنعتی هم در بین مطالبات مردمی قابل مشــاهده اســت. بسیاری از 
مازندرانی ها توسعه نیافتن صنایع در این استان را ناشی از کم توجهی دولت ها به 
بهانه قطب کشاورزی بودن این استان می دانند و معتقدند که در این زمینه نسبت 
به مازندران اجحاف شده اســت. »بهنام جمشیدی« یکی از فعاالن حوزه صنایع 
مازندران در شهرستان بابل معتقد است که دولت های مختلف نه تنها برنامه ریزی 
مناسبی برای توسعه صنعتی مازندران نداشــتند، بلکه به دلیل ضعف نظارت بر 
فعالیت های صنعتی و سرمایه گذاری مرتبط با صنایع در این استان، اعتبار صنعتی 
شدن مازندران را نیز خدشه دار کرده اند. این فعال حوزه صنعت می گوید: مازندران 
زمانی در کنار قطب کشاورزی، از قطب های صنعت در زمینه نساجی و فعالیت های 
معدنی کشور به شمار می رفت. اما طی سه دهه اخیر نه تنها چیزی بر ظرفیت های 
موجود افزوده نشد، بلکه به دلیل ســوءمدیریت ها و بی توجهی دولت ها به حوزه 

صنایع مازندران، همان ظرفیت های موجود نیز از دست رفته است.
از سوی دیگر شرایط منحصربه فرد مازندران در بخش گردشگری نیز سبب شده 
که درخواست گسترش زیرساخت های مرتبط با این صنعت درآمدزا نیز در بین 
مطالبات مازندرانی ها دیده شــود. »علی اکبر رحیمی« شهروند ساکن نوشهر به 
بی برنامه بودن رونق گردشــگری در مازندران طی دوره حضور دولت های اخیر 
اشــاره می کند و به همشــهری می گوید: کدام دولت می تواند بگوید برای قرار 
گرفتن گردشگری مازندران در مسیری درست یک برنامه منطقی ترسیم کرده 
است؟ خروجی این بی برنامگی ها سبب شــده که امروز گردشگری مازندران بر 
پایه خوش نشینی و ویالنشینی اســتوار باشد و عمال درآمد خاصی نصیب استان 
نشود. از سوی دیگر توسعه نیافتن زیرساخت ها نیز سبب شده که در هنگام حضور 
گردشگران شــاهد ترافیک ســنگین، افزایش تولید زباله، تورم مقطعی و فشار 
بر زیرساخت های خدماتی و درمانی باشــیم. در واقع دولت ها به مازندران فقط 
نگاهی تفریحی داشتند اما حتی برای توسعه این تفریحگاه هم کارهایی که باید 

را انجام ندادند.

اولویتهایمازندرانازنگاهمدیریتی
این چند موضوع در کنار برخی نکات دیگر مانند تصویب منطقه آزاد، حمایت از 
کشاورزی و دامداری و چندین موضوع کلی دیگر بخشی از مطالبات مازندرانی ها از 
دولت سیزدهم هستند. اما از نگاه کارشناسانه و اجرایی مطالبات مهم تری برای این 

استان مطرح است که چند مورد از آن ها را »سید علی اکبر طاهایی« استاندار اسبق 
مازندران در گفت وگو با همشهری بیان می کند. طاهایی دو دوره استاندار مازندران 
بود؛ بار اول از آبان 1363 تا فروردین 1365 و نوبت دوم هم از آبان 1388 تا پایان 
دولت دهم.  او معتقد است که دولت سیزدهم در درجه نخست باید با راه اندازی 
نیروگاه های زباله ســوز در مناطق مختلف، معضل پسماند مازندران را حل کند. 
وی با اشاره به بحرانی بودن وضعیت دفع پسماند در نقاط مختلف مازندران مانند 
انجیل سی بابل، عمارت آمل، پشتکوه ساری و دالخانی رامسر، می افزاید: اهتمام 
به حل مسائل زیســت محیطی باید در اولویت فعالیت های دولت محترم بعدی 
برای مازندران باشد. تسریع در ساخت نیروگاه زباله سوز ساری و تکمیل نیروگاه 
زباله سوز نوشهر و همچنین ساخت نیروگاه های دیگر در مناطق مختلف استان 
می تواند از استمرار فاجعه زیست محیطی کنونی در مازندران پیشگیری کند. به 
این موضوع باید مدیریت فاضالب شهری و روستایی در مازندران را هم افزود که 

سالمت مردم و طبیعت منطقه را تهدید می کند.

اقتصادکشاورزی
طاهایی توسعه اقتصاد کشاورزی را اولویت بعدی دولت سیزدهم برای مازندران 
بیان می کنــد و می افزاید: حمایت از کشــاورزی و باغداری بــا راه اندازی 
پایانه های مرتبط این بخش از دیگر اولویت های دولت سیزدهم باید باشد. 
پروژه بزرگ پایانه صادراتی روماک در جویبار که با ســرمایه گذاری بخش 
خصوصی و حمایت استاندار فعلی مازندران اخیرا به بهره برداری رسید باید 
در مازندران تکرار شود. به نظرم تکمیل پایانه بین المللی گل و گیاه عباس آباد 

تنکابن یکی از همین موارد است.
وی افزایش تعــداد واحدهای صنعتی صنایــع تبدیلی در 
مازندران با اســتفاده از توان علمی شرکت های دانش بنیان 
و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی را نیز از اولویت های 
مهم رونق اقتصادی مازندران در عین حفظ ظرفیت کشاورزی 
این استان بیان می کند. اما نکته بسیار مهم از نظر طاهایی 
برای رونق کشــاورزی اســتان اجرای کامل طرح زهکشی 
اراضی کشاورزی است. او می گوید: توســعه مکانیزاسیون 
کشاورزی در شــمال یک پیش نیاز اساسی و مهم دارد و آن 
هم اجرای طرح زهکشــی اراضی اســت که ظرفیت کشت 
محصوالت کشاورزی مازندران را افزایش می دهد و دست کم 
امکان کشت دانه های روغنی و علوفه را در 100 هزار هکتار از 

زمین های کشاورزی مازندران فراهم می کند.

توسعهزیرساختها
البته مدیر اسبق این استان توســعه زیرساخت ها را یکی از پیش نیازهای رونق 
اقتصاد کشاورزی مازندران بیان می کند و می گوید: برقراری خط پروازی ساری 
و رشت به آستاراخان روسیه یکی از این اولویت ها برای ایجاد ارتباط با بازار بزرگ 
روسیه است. موضوعی که سال 1372 وقتی استاندار گیالن بودم پیگیر آن شدم 
و با گذشت 28 سال هنوز به سرانجام نرســیده است. از سوی دیگر اتصال خط 
آهن شیرگاه به رشت هم باید برای توسعه استان و حل معضل ترافیک در اولویت 
دولت بعدی قرار داشته باشد. یعنی منطقه مرکزی مازندران با راه آهن به منطقه 

ی  کــز مر
گیالن متصل 
گام  شــود. 

نخســت ایــن 
پروژه هــم اجرای 

مصوبه ســال 1389 
مبنی بر اتصال راه آهن 

شمال از محدوده شیرگاه 
به شهرک صنعتی رجه در بابل 

است که حدود 15 کیلومتر طول 
دارد. طاهایی پیگیری و تصویب طرح 

منطقه آزاد مازندران با اولویت بندرامیرآباد 
را نیز از دیگــر اولویت های پیشــنهادی به دولت 

ســیزدهم عنوان می کند و می افزاید: بندر امیرآباد 
معیارهای الزم برای تبدیل شدن به منطقه آزاد را 
دارد و به جای چانه زنی های داخلی بهتر اســت در 
درجه نخست برای ایجاد منطقه آزاد تجاری در این 
بندر اقدام شود و ســپس در صورت تکمیل آزادراه 
تهران-شمال برای ایجاد منطقه آزاد در غرب استان 

برنامه ریزی شود.
وی ساخت یک جاده در مسیر ســاحلی مازندران، 
توجه ویژه به جنگل کاری، نــگاه خاص به حفاظت 
از مراتع و بــه ویژه تاالب های مازنــدران و در رأس 
همه آن ها تاالب میانکاله را نیز به عنوان اولویت های 
مهم مازندارن به دولت ســیزدهم پیشنهاد می کند. 
مازندرانی ها منتظر روی کار آمدن دولتی هستند که 

به این استان نگاهی ملی داشته باشد.

آذربایجان شرقی به عنوان یکی از   سیدمرتضیاحمدپور
قطب های اقتصــادی و صنعتی خبرنگار

کشــور با وجود تمام ظرفیت ها و 
توانمندی ها به اذعان گزارش های مستند مسئوالن برنامه ریزی و آمار استان 

در سال های اخیر، مهاجر فرست ترین استان کشور لقب گرفته است.
ظرفیت هــای بالقوه متعدد این اســتان در صورت بالفعل شــدن می توانند 
جهش های بزرگ اقتصادی را نه تنها  برای استان و شمالغرب بلکه در کل کشور 
رقم بزنند و موجب توسعه متوازن شوند. عدم تکمیل راه های ارتباطی مانند 
آزاد راه تبریز- بازرگان که شاهراه ارتباطی به اروپا و جهان است موجب شده 
تا اقتصاد کشور در بخش شمالغرب با بن بست بزرگی روبرو شود. همچنین 
راه آهن سراسری در رسیدن به تبریز و سپس مرزهای شمال غربی کشور ناکام 
مانده است. راه آهنی که دروازه ورود ایران به اروپا محسوب می شود و در صورت 

تحقق می تواند تحولی بزرگ در صنعت و اقتصاد کشور و استان ایجاد کند.
 وعده احداث فرودگاه، راه جاده ای مناسب و راه آهن سریع السیر به منطقه آزاد 
ارس به عنوان یکی از مهمترین مناطق آزاد کشور در سال های اخیر همچنان 
برزمین مانده و با وجود تاکید مدیران قبلی به بر تحقق وعده ها، اما در عمل 

اتفاق مهمی رخ نداده است. پروژه  انتقال آب ارس به تبریز نیز همچنان 
در منطقه آزاد ارس زمین گیر شده و کارشناسان آب هشدار داده اند در 
صورت عدم تســریع در تکمیل این پروژه تا یکی دو سال آینده، بحران 
آب جدی تر از همیشه متوجه تبریز و شهرهایی مانند شبستر، صوفیان 
و مرند خواهد شــد. بی توجهی عمده به اصالح بافت حاشیه ای تبریز 

و شهرهای بزرگ اســتان از جمله مرند و مراغه موجب 
شــده تا علی رغم وعده دولت مردان مبنــی بر کاهش 
جمعیت حاشیه ای تا ســال 1400 در عمل بر جمعیت 
بافت حاشیه ای تبریز افزوده شود. چنان که در حال حاضر 
قیمت مسکن در بافت حاشیه ای مناطقی مانند کوی ابوذر 
شهرک رشــدیه بیش از 500 میلیون تومان به ازای یک 

واحد 130 متری باشد.

بیتوجهیبهتوسعهاقتصاددیجیتال
طاهر خیری، کارشــناس ارشد رســانه و مدرس علوم 
ارتباطات توســعه نیافتــن اقتصاد دیجیتــال را یکی از 
معضالت اســتان می داند و می گوید: باوجــود اینکه در 

حال حاضر ضریب نفوذ اینترنت در آذربایجان شرقی به 73 درصد و پوشش 
جمعیتی تلفن همراه نیز به حدود 95 درصد رسیده است اما این استان سهم 

چشمگیری در بازار دیجیتال ندارد.
وی ادامه می دهد: 2500 شرکت فناورانه نتوانسته اند سهمی در بازار دیجیتال 
کشور به دست آورند و این ضربه مهلکی به اقتصاد استانی است که 85 درصد 
آن را بخش خصوصی تشــکیل می دهد. بنابراین دولتمــردان بعدی باید به 

توسعه دیجیتال مارکتینگ در استان توجه خاصی داشته باشند.

مرگصنایعخرد
نادر بهرنگی مدیر انجمن کارآفرینان غرب تبریز نیز با بیان اینکه در حال حاضر 
یــع  صنا
چــک  کو
و متوســط 
اســتان بــا دو 
چالــش بیمــه و 
مالیات روبرو هستند، 
ادامــه می دهــد: این 
استان بر خالف استان های 
صنعتی دیگر متکی به صنایع 
مادر و بزرگ نیست بلکه صنایع 
خرد و متوسط شــاکله صنعتی آن را 
تشکیل می دهند. اگر به دو چالش مالیات 

و بیمه در استان توجه جدی نشود، این شرکت ها و صنایع کوچک هستند که 
با وجود سهم عمده در اقتصاد استان زمین گیر خواهند شد و به تبع آن صنایع 

بزرگ و حوزه اشتغال نیز آسیب می بیند.
وی خاطر نشــان می کند: کارگاه هــای زیر 10 نفر در اســتان گردش مالی 
قدرتمندی ندارند و در صورت عدم تامین مالی ورشکسته می شوند. از سوی 
دیگر ضعف نظام بانکداری دراستان و وابسته بودن به شعب مرکزی در تهران، 

قدرت مانور را از این بانک ها سلب کرده است.

آسیبهایاجتماعیدرروستاهایحاشیهای
ثریا عالی، کارشناس امور اجتماعی به مشکل دیگری در کالنشهر تبریز اشاره 
و بیان می کند: در حال حاضر روستاهای حاشیه ای تبریز مانند باغ معروف، 
کجوار، آناخاتون و کرکج به کانون های آسیب زا مبدل شده اند. این روستاها 
دیگر بافت جمعیتی سابق را ندارند و قومیت های مختلفی از شمالغرب و حتی 
غرب کشور را در خود جای داده اند که به علت ضعف دهیاری ها در ساماندهی 
ساخت و ساز و ورود بی رویه جمعیت، عمال کنترل اجتماعی در این روستاها 

از بین رفته است.
وی ادامه می دهد: به عنوان مثال روستای چند ده هزار نفری باغ معروف 
تنها یک کالنتــری دارد و در این کالنتری هم نفــرات معدودی برای 
بررسی آسیب های اجتماعی و مشــاوره های اجتماعی حضور دارند. به 
نظر می رسد دولت بعدی بایدگام های اساسی برای ساماندهی اجتماعی 

در این روستاها بردارد.
این کارشناس امور اجتماعی به آمار اعتیاد، فقر و بزه در 
این روستاها اشاره و تاکید می کند: این روستاها، تبریز را 
از شرق تا غرب در بر گرفته اند و غفلت از این موضوع مهم 

در سال های گذشته جای سوال دارد.

چالشمدیریتوفرهنگسازی
اما معاون اسبق سیاســی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
آذربایجان شــرقی با نگاهی کارشناســانه به معضالت و 
مشکالت اســتان می گوید: ضعف فرهنگی و نبود شبکه 
ارتقای فرهنگی منسجم دراستان با وجود رشد شبکه های 
اجتماعی و رســانه ها، موجب مدیریت هــای چندگانه 
فرهنگی شده است. مدیریت های موازی و نبود هماهنگی 
در استان، تعلل در فرهنگ سازی و تغییر رفتار بهینه در بدنه جامعه را موجب 

شده است.
محمدعلی نصرتی تاکید می کند: مقوله فرهنگ به صورت اعم باید در استان 
مورد توجه بیشتر قرار گیرد تا شاهد خروجی های مطلوب در توسعه متوازن 

استان اعم از اجتماعی، اقتصادی، صنعتی و سیاسی باشیم.
فرمانده اسبق نیروی انتظامی استان با اشاره به ریشه های آسیب های اجتماعی 
و بیکاری در استان ادامه می دهد: تبریز و آذربایجان شرقی را معضالت متعدد 
اقتصادی و زیرساختی مانند نبود زیر ساخت های برق، مشکالت واحدهای 
تولیدی با بانک ها و... تهدید می کند که خروجی این مشکالت فقر و بیکاری 
و بزه است. وی عنوان می کند: شرایط فعلی استان در شان بدنه کارشناسی 
و جامعه دانشــگاهی و متخصصان آن نیست و متاســفانه آن گونه که باید 
شاهد شایسته ســاالری در استان نیســتیم. در حالی که بیش از 200 هزار 
فارغ التحصیل در استان وجود دارد و باید از این ظرفیت استفاده بهینه  کرد.

دبیر سابق شــورای مبارزه با موادمخدر آذربایجان شرقی به راه اندازی مرکز 
ماده 16 در استان در دهه اخیر اشاره و عنوان می کند: این مرکز با هماهنگی 
مدیران استان توانست در کوتاه مدت آذربایجان شــرقی را به عنوان استان 
بدون معتاد متجاهر مبدل کند و معتقدم با استفاده از مدیران قوی و شایسته 
می توان با وجود تمام کمبودها و مشــکالت بازهم کارهای بزرگی در استان 

انجام داد.
نصرتی می افزاید: در استفاده از مدیران نباید بر وابستگی های جناحی تاکید 
کرد بلکه باید اصل بر شایسته ساالری و تخصص مدیران باشد. امیدواریم در 

دولت بعدی بحث مدیریت شایسته به عنوان یک چالش مهم دنبال شود.

 تکمیل پروژه های نیمه کاره ، توسعه صنایع و گردشگری، تصویب منطقه آزاد و توجه به کشاورزی
 از جمله دیگر مطالبات مردم و کارشناسان استان از دولت سیزدهم است

 ضرورت به کارگیری مدیران توانمند، ارتقاء فرهنگی، توسعه راه های ریلی و توجه به صنایع خرد
 از جمله  دیگر مطالبات مردم و کارشناسان استان از دولت سیزدهم است

مردموکارشناسانازدولتسیزدهمچهمیخواهندمردموکارشناسانازدولتسیزدهمچهمیخواهند
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کدام دولت می تواند بگوید برای 
قرار گرفتن گردشگری مازندران 
در مسیری درســت یک برنامه 
منطقی ترســیم کرده اســت؟ 
خروجــی ایــن بی برنامگی ها 
سبب شده که امروز گردشگری 
مازندران بر پایه خوش نشینی و 
ویالنشینی استوار باشد و عمال 
درآمد خاصی نصیب استان نشود

این استان بر خالف استان های 
صنعتی دیگر متکــی به صنایع 
مادر نیســت بلکه صنایع خرد 
و متوسط شــاکله صنعتی آن 
را تشــکیل می دهند. اگر به دو 
چالش مالیات و بیمه در استان 
توجــه جــدی نشــود ، صنایع 

کوچک زمین گیر خواهند شد

2

گمرک بازرگان
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خشکسالی موجب شده نگرانی از تشدید بحران گرد و غبار در ســال1400 و بازگشت طوفان های شن افزایش یابد. از ابتدای امسال هم چند موج گرد و 
غبار، شهرهای جنوبی و غربی کشور را  تحت تاثیر قرار داده و در کنار پاندمی کرونا نگرانی  مردم این مناطق را چند برابر کرده است. رئیس سازمان محیط 
زیست اواخر سال گذشته از اختصاص ۲0 میلیون دالر برای مهار گرد و غبار در بودجه خبر داده بود، اما هنوز زمان تخصیص این بودجه مشخص نیست. به 
گفته سخنگوی فراکسیون شوراها و مدیریت شهری و روستایی، خشکسالی شدید و کاهش بارندگی، خطر 300 میلیون هکتار منطقه غبارخیز کشورهای 
همسایه را نیز برای ایران تشدید می کند. معضل ریزگردها در شرایطی اغلب مناطق کشور را درگیر خود کرده که برخی استان ها چون سیستان وبلوچستان، 
کرمان، خراسان جنوبی، یزد، اصفهان و حتی قزوین با مشکل طوفان های شن هم مواجه هستند که منشا اغلب آن ها داخلی است. روستاهای زیادی در این 
استان ها بر اثر طوفان شن خالی از سکنه شده اند و روستاهای بسیاری هم تحت تاثیر این طوفان ها آسیب  دیده اند، اما این،  همه تبعات طوفان شن نیست. 
بیماری های تنفسی و پوستی و خسارت به زیرساخت ها و کشاورزی از دیگر مشکالتی است که ساکنان شهرهای در معرض طوفان شن با آن مواجه هستند 

و این همه در حالی است که اغلب این استان ها اعتبار قابل توجهی برای مقابله با طوفان شن ندارند. 

کرمان

کرمان از زمان های دور در معرض 2پدیده  گردوغبار و طوفان  شن بوده، اما 
طی سال های اخیر به نظر می رسد تکرار این پدیده ها و گستردگی آن ها 

بیشتر شده است.
 29کانون فرسایشی در استان شناســایی،  اما وقوع مکرر طوفان  شن در 
شهرستان های شــرقی از جمله »ریگان« ســال های زیادی است که به  
عنوان معضلی جدی مطرح شده است. این پدیده در ماه های مختلف سال 
تعدادی از روستاها را زیر شن مدفون و افراد زیادی را روانه  بیمارستان ها 
می کند. در ســال95 برنامه ریزی شــد تا با 520میلیارد تومان اعتبار طی 
10سال شرق استان که تقریبا از بحرانی ترین نقاط است، مدیریت شود. در 
یک دوره  5ساله حدود 300میلیارد تومان اعتبار تامین شد، اما حاال هزینه ها 
به 2هزار میلیارد تومان رسیده است. برای اینکه طی 5 تا 7 سال مناطقی که 
تحت تاثیر شن های روان هستند ، محافظت شود به هزار میلیارد تومان اعتبار 

نیاز است. در 2-3 ســال اخیر از محل صندوق توسعه ملی برای گردوغبار 
اعتبار خوبی اختصاص یافت، اما ســال1400 اعتباری از این صندوق برای 
 گردوغبار اختصاص نمی یابد و این بی پولــی، نگرانی ها را صدچندان کرده

 است.از 6/2 میلیون هکتار اراضی بیابانی شمال کرمان 4/5 میلیون هکتار 
معادل 72درصد حساس به فرســایش هستند. به  دلیل وسعت باالی این 
مناطق، امکان بیابان زدایی وجود ندارد و فقط مناطق بحرانی با عملیاتی 

مثل مالچ پاشی، نهال کاری، تله  رسوب گیر و... حفاظت می شوند.
 به گفته  کارشناسان، کرمان همســایه  بیابان لوت که 1200کیلومتر مرز 
مشترک با بیابان دارد، همواره تحت تاثیر کویر و طوفان های آن خواهد بود. 
امسال هم که استان دچار کم بارشی شدید است، پوشش گیاهی نتوانسته 
خود را احیا کند و خاک نمناکی را از دست داده و با اندک وزش باد، شن ها 

حرکت می کنند.
عالوه بر این بنا به گفته  مدیرکل محیط زیست، معادن متروکه در کرمان هم 
به کانون های مستعد گردوغبار تبدیل شده اند و اگر برنامه  ریزی نشود، استان 

در آینده با گردوغبار با منشا این معادن هم مواجه خواهد شد.

خراسان جنوبی

حدود یک ســوم خراســان جنوبی را عرصه های بیابانی تشکیل می دهند، 
همچنین این اســتان در مجاورت بیابان بزرگ لــوت و چند بیابان کوچک 
دیگر قرار دارد که کانون های اصلی فرسایش خاک محسوب می شوند.بیشتر 
ریزگردها و گردوغبارها در خراسان جنوبی منشــا داخلی دارد و کانون های 
فرسایش خاک زیادی در اطراف استان هست که آن را به عنوان صادرکننده 
گرد و غبار معرفی می کند. بادهای 120روزه سیســتان و بلوچســتان نیز 
اکثرا از خراسان جنوبی آغاز می شوند و بخشــی از گرد و غبار را به سمت آن 
استان می برند. همچنین بادهایی که از سمت غرب می وزند، گرد و غبار را از 
کویرهای یزد به خراسان جنوبی و بعد به سیستان و بلوچستان صادر می کنند.

روستاهایی که در خراسان جنوبی تخلیه شدند، دچار عوامل متعددی از جمله 

کمبود آب، از بین رفتن کشاورزی و دامداری، ضعیف شدن مراتع و ریزگردها 
بودند،  اما هیچ روســتایی تا امروز به دلیل ریزگردها تخلیه نشده است.برای 
پایش کیفیت هوا 5 ایستگاه سنجش گرد و غبار در شهرهای مختلف استان 
فعال هستند و هواشناسی نیز 2 ایستگاه دیگر خریداری کرده که یکی از آن ها 
در طبس مستقر شده و دیگری در مرحله استقرار است.اگر بخواهیم نسبت 
به پدیده گرد و غبار نگاهی بلندمدت داشــته باشیم و پیشگیری های الزم را 
انجام دهیم باید از تخریب طبیعت جلوگیری کنیم. اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری خراســان جنوبی محدوده های قابل توجهی در استان را در قالب 
طرح های بیابان زدایی نهال کاری کرده  است، اما این عملکرد  فقط نوعی مسکن 
برای طبیعت دچار بیماری محسوب می شود. برای درمان قطعی و پیشگیری 
از نابودی منابع طبیع باید از معضالتی چون چرای بی رویه، برداشت بی حساب 

از آب های زیرزمینی و گردشگری غیراصولی جلوگیری کرد.

قزوین

بازگشت ریزگردها به استان قزوین و همپوشانی این پدیده با بادهای گرم منطقه ای احتمال بازگشت ریزگردها و طوفان های 
شن را در بخش هایی از این استان قوت می بخشد. خشک شدن تاالب اهلل آباد و بروز پدیده ریزگردها نیز در این منطقه 

در کنار کاهش شدید بارندگی  ها؛ می تواند عاملی برای بازگشت ریزگردها به قزوین باشد. همچنین از بین رفتن 
پوشش گیاهی در مساحت 120 هزار هکتاری این استان،  قزوین را  به کانون انتشار ریزگرد و طوفان های شن 

بدل کرده است؛ به نحوی که این پدیده مخرب در سال جاری عالوه بر قزوین استان های همجوار مانند البرز 
و تهران را نیز تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.در دو سال گذشته شهروندان آبیکی 70 روز را با آلودگی هوا 
سپری کردند و اگر شاهد بازگشت ریزگردها و طوفان شن باشیم ممکن است تعداد این روزها افزایش پیدا 
کند تا جاییکه به خروج جمعیت از شهرستان منجر شود.ریزگردها و طوفان های شن، سالمت مردم را دچار 
خدشه و زندگی عادی شهروندان را با اختالل روبرو کرده است. از این رو موضوع از بین بردن کانون های 
ریزگرد در دشت اهلل آباد در حال بررسی است و مسئوالن اســتان می کوشند با تامین اعتبار 45میلیارد 

تومانی این پروژه و انتقال پســاب صنعتی به این کانون بحرانی، ریزگردها را کنترل و وضعیت را به 
شرایط عادی بازگردانند. اقدامی که تحقق آن با وجود کمبود اعتبار و زمان بر بودن پروژه تا سه 

سال آینده ادامه خواهد داشت.

سیستان و بلوچستان

سیستان وبلوچستان کم بارش ترین استان ایران است و کاهش بارندگی در 
سال آبی جاری تبعات فراوانی برای آن به همراه دارد که یکی از این تبعات، 
فعال شدن کانون  ریزگردهاست. استان از ابتدای سال آبی جاری تا کنون 36 
روز طوفانی و همراه با آلودگی هوا داشته  است.وقوع بادهای موسمی که به 
بادهای 120روزه سیستان شهرت دارند هم در شرایط خشکسالی پیش رو 
مزید برعلت شده و شرایط سختی را در سال جاری برای این استان به وجود 
آورده است.این استان بین 170 تا 180روز با وزش بادهای شدید و طوفانی 
روبه روست که در برخی موارد ســرعت بادها آنقدر زیاد است که به طوفان 
شن تبدیل می شود.خشکسالی و نبود آب تاالب های هامون و جازموریان 
را به سرچشمه های ریزگرد تبدیل کرده است و براساس تحقیقات دانشگاه 
سیستان و بلوچستان پیش بینی می شود ریزگردها از شمال استان به جنوب 
آن یعنی چابهار برسد. همچنین طبق این تحقیقات ریزگردها از دریا خواهد 
گذشت و به نزدیکی  اقیانوس هند خواهد رســید و ارتفاع این ریزگرد ها به 

حدود 7 تا 8 هزار متر خواهد رسید.زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در 
شمال استان با بحران ریزگرد روبه رو هستند و گاهی شدت باالی ریزگردها 
شهر زاهدان را هم درگیر خود می کند. همچنین شهرهای میرجاوه، سراوان 
و بخشی از نوار ساحلی اســتان با ریزگردها درگیر هستند. کانونی هم در 
منطقه ایرانشهر وجود دارد. البته گاهی شدت ریزگردها آنقدر باالست که 
اغلب نقاط استان را درگیر خود می کند. طوفان شن و ریزگردها رتبه نخست 
حوادث طبیعی استان را دارند. گاهی میزان غلظت آلودگی هوا به 60برابر 

حد مجاز می رسد. 
سازمان محیط زیست برای حل مشکل بحران خشکســالی و مهار کانون 
ریزگردهای هامون اقداماتی مانند ایجاد و حفر کانال های آب در تاالب هامون 
انجام داده است. همچنین باد شکن هایی نیز در این منطقه ایجاد شده  است، 
اما از آنجا که همه این کانون ها در ایران قرار ندارد و بخشی از آن ها در حوزه 
کشور همسایه هستند، مدیریت شرایط به همکاری کشور همسایه بستگی 
دارد. اما از آنجا که در حوزه هامون افغانستان شاهد زیست جمعیتی نیستیم، 

عمال کشور متبوع اقدامات چندانی برای مهار ریزگردها نمی کند.

اصفهان

اصفهان 100 میلیون و 700 هکتار وســعت دارد که تقریبا 3 میلیون و 200 
هزار هکتار آن بیابان است. طبق مطالعات انجام شده 16کانون فرسایش بادی 
در استان شناسایی شده، این کانون ها در اردستان، نایین، کاشان، سجزی در 
شرق اصفهان، جاده نایین و خور و بیابانک قرار داشته و یک میلیون و 90هزار 
هکتار وســعت دارند.طبق اظهار منصور شیشــه فروش، مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان، کم بارشی، خشــکی هوا و وزش تندبادها موجب 
خیزش گرد و غبار و طوفان شن در استان شده است. اصفهان در سال جاری 
از فروردین تاکنون 21 روز گرد و غبار  شدید را در برخی محورهای جاده ای و 
مراکز بیابانی استان تجربه کرد. در فروردین به دلیل طوفان شن و خیزش گرد 
و غبار میدان دید در جاده ها به شدت کاهش یافت و در کنار گذر شرق اصفهان 
و جاده نایین تصادف زنجیره ای اتفاق افتاد. همچنین شــدت طوفان شن در 
محور نطنز- کاشان موجب شد شهر کاشان و اطراف آن گرفتار شن ها شوند.

کانون های گرد و غبار در شهر اصفهان به علت خشکی هوا، وزش طوفان ها و 
تندبادها فعال شده اند. بارش های  استان 50 درصد نسبت به بلندمدت 

کاهش داشته، سامانه های  جوی رطوبت ندارند و انرژی خود را به صورت باد 
آزاد می کنند. زاینده رود بیش از 10 ماه است خشک شده و به دنبال آن حدود 
100هزار هکتار از اراضی کشاورزی امسال رها شدند که کانون های گرد و غبار 
جدیدی را ایجاد خواهند کرد. سال گذشــته این کانون های گرد و غبار 140 
میلیارد تومان به بخش های مختلف و زیرساخت های استان خسارت وارد کرد 
و حتی جمعیت برخی از مناطق روستایی اردستان و نایین به دلیل شدت گرد 
و غبار کاهش یافت و بیم آن می رود که خالی از سکنه شوند.مدیرکل مدیریت 
بحران استانداری اصفهان با تأکید بر شرایط حاد و خشکسالی بی سابقه استان 
می گوید که 100 هکتار عملیات بادشــکن و 100 هکتار هم تله رسوب گیر 
با هدف حفاظت جاده ها در مقابل گرد و غبار پیش بینی شــده است، اما این 
راه حل پایداری نیست. رودخانه زاینده رود باید احیا شود تا اراضی رها شده زیر 
کشت برود و رطوبت ایجاد شود. تاالب بین المللی گاوخونی هم در حال تبدیل 
شدن به کانون بزرگی از گرد و غبار است و سازمان های محیط زیست و مراتع 
و جنگل داری باید اعتباری بیش از 300 میلیارد تومان برای اجرای طرح های 
تثبیت بیابان، تثبیت شن های روان و کنترل کانون های گرد و غبار در مناطق 

بیابانی استان در نظر بگیرند. 

یزد

یزد با مساحت بیش از 7/42 میلیون هکتار در قسمت مرکزی فالت ایران واقع شده ، اما نکته مهم اینکه 36درصد از مساحت آن را اراضی بیابانی 
تشکیل می  دهند.تاکنون 14منطقه تحت تاثیر فرسایش بادی در استان شناسایی شده که مساحتی بیش از 1/2 میلیون هکتار را شامل می   شود 
و این کانون  ها تقریبا در همه شهرســتان  های استان پراکنده هســتند.عالوه بر اراضي بیاباني یزد، 62 درصد از عرصه هاي طبیعی استان را نیز 
مراتعي تشکیل مي دهند که متوسط و ضعیف هستند ولی همین مراتع نیز نقش مهمی در حفظ خاک و جلوگیري فرسایش بادي دارند.اغلب 
شهرهاي یزد در منطقه  دشت اردکان- یزد-مهریز و در مســیر بادهاي غالب و وزش طوفان ها واقع شده اند و علي رغم تالش هاي صورت 
گرفته برای بیابان زدایي از سوي اداره کل منابع طبیعي استان پس از پیروزي انقالب اسالمي، خشکسالي هاي متوالي در 2 دهه گذشته 
بر شدت بروز طوفان هاي گردو خاک در یزد افزوده است.اندازه گیري گرد و غبار شهرستان یزد در سال73 نشان می دهد میزان آلودگی 
زیست محیطي آن 6708میکروگرم در مترمکعب یا 44 برابر بیش از حد استاندارد بوده است و هر سال حدود 1200 تن گرد و غبار بر 
شهر یزد فرو می ریزد.منشا طوفان ها در یزد معموال سامانه هاي مدیترانه اي، جنوب غربـی مدیترانـه اي، سـودانی و شمال شرقی است که 
عمدتا با توجه به نداشتن پوشش گیاهی و یا کم بودن تراکم پوشش گیـاهی در  مسیر حرکت آن ها موجب می شود تا حمل خاک و شن 

خسارت هاي سنگینی به تاسیسـات زیربنـایی، فضاهاي سبز، واحدهاي مسکونی، کشاورزي و دامی وارد کند.

ســال طـوفـانــی                استــان
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؟؟؟؟؟

   کارگران تا کی در انتظار دریافت بیمه بیکاری باشند؟
حقوق بیکاری سال گذشته مربوط به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هنوز در شهرستان اردکان 
یزد واریز نشده است. وقتی به اداره تأمین اجتماعی برای پیگیری مراجعه می کنیم می گویند 

باید دولت این مبلغ را به سازمان تأمین اجتماعی  بدهد. 
یک کارگر از یزد 

  انتقال ایستگاه قطار همدان مشهد
پایانه مسافربری ریلی همدان در مسافتی بســیار دورتر از شهر قرار دارد. با وجود درخواست 
مکرر مردم هنوز برای دسترسی بهتر به این پایانه ریلی اقدامی صورت نگرفته است. عالوه بر 
دوری محل ایستگاه برای پارک خودروهای شخصی هم ناامن است. از مسئوالن می خواهیم 

فکری به حال این مشکل بکنند. 
حمید ثنایی از همدان 

صدای همشهری
021-23023405    

ستون صدای همشهري براي نوشتن مشکالت شما شهروند  گرامی  است. معضالتي که منعکس مي شوند تا 
مسئوالن آنها را بخوانند و در پي یافتن راه حلي براي رفع آنها برآیند. برای بازگو کردن مشکالت خود از ساعت 

9 تا 17با شماره دفتر همشهری تماس بگیرید.

آثار خشکسالی در سیستان  بلوچستان
عکس: ايرنا

اصرار کشاورزان فارس به کشت برنج
کاهش بارش ها و سطح آب های زیرزمینی در فارس نگران کننده است اما همچنان کشاورزان استان 

به کشت جایگزین برنج رضایت نمی دهند

اسفند سال گذشته بود که  فاطمه عباسی
نمایندگان مجلس شورای خبرنگار

اسالمی تصمیم گرفتند در 
جریان بررسی الیحه بودجه 1400، ممنوعیت کشت برنج 
را که سال 97 تصویب شده بود، لغو کنند. تا پیش از تصمیم 
بهارستانی ها، کشت برنج به دلیل آب بر بودن محصول، خارج 
از 3استان شمالی ممنوع بود. هرچند این ممنوعیت جلوی 
کشت برنج حتی در فارس، اصفهان یا سیستان و بلوچستان 
را هم نگرفت، اما حداقل ابزار قانونی برای محدود کردن این 
کشت آب بر بود. امسال اما بسیاری از زمین های کشاورزی 
به زیر کشت برنج رفته است؛ محصولی که برای هر هکتار 
کشت آن بین 13 تا 17 هزار مترمکعب آب مصرف می شود. 
به عقیده کارشناسان کشت این محصول در مناطق گرم و 
خشک ممکن است مشکالت زیست محیطی و کم آبی را به 
دنبال داشته باشد، اما نمایندگان مجلس معتقدند این کار را 

برای تامین معیشت کشاورزان انجام داده اند.

خالی شدن سفره های زیر زمینی در فارس 
مناطق کامفیروز در شهرستان مرودشت، بیضا در شهرستان 
سپیدان، ممسنی و رستم، فیروزآباد و سیمکان شهرستان 
جهرم از قدیم کانون کاشت برنج در اســتان فارس بوده و 
هستند. هرچند که از سال های گذشته بسیاری بر ممنوعیت 
کشــت برنج در فارس تاکید داشــتند و کمبود آب در این 
استان موجب شده تا مســئوالن دست به دامان تأمین آب 
از خلیج فارس شوند، اما تصمیم های مجلس با برداشتن این 

قانون موجب شد داستان خشکسالی و خالی شدن سفره های 
زیر زمینی در فارس همچنان ادامه داشــته باشد. امسال با 
توجه به کاهش بارش ها و سطح آب های زیرزمینی، نگرانی 
مسئوالن برای کاشت برنج در اســتان بیشتر هم شده، اما 
کشاورزان همچنان به کشت این محصول آب بر اصرار دارند.

چاره ای جز کشت برنج نداریم 
زمین های ســپیدان به کشــت برنج عادت دارند. هر سال 
کشاورزان این منطقه از فروردین شروع به کشت می کنند و 
در تابستان و اوایل پاییز برنج ها را برداشت کرده و با قیمت 

خوبی می فروشند. 
صورت احمِد مش کریم آفتاب سوخته است. این همه بهار 
و تابستان کار کردن در شــالیزار حاصلش همین خط های 
عمیق است دور چشم های ســبز - آبی احمد. همین جا در 
بیضا به دنیا آمده، بزرگ شده و 25 ســال است که همراه 
برادرش صادق در 20 هکتار زمین شــالی می کارد و برنج 

برداشت می کند. 
آب زمین ها از چاه های 100 متری تامین می شــود. احمد 
می گوید: این شغل آبا و اجدادی ماســت و خودمان هم از 
مشــکالت آب باخبریم، اما چاره ای جز کشت برنج نداریم. 
تا 10ســال قبل برای آبیاری زمین ها از آب های سطحی یا 
چاه های کم عمق 8 تا 20 متری اســتفاده می کردیم، اما از 
وقتی بارندگی ها کم شده، مجبوریم از چاه های عمیق تری 
آب برداریم.حاج حسین بخشنده، کشاورز دیگری است که 
تنها دارایی اش خانه و زمینی کوچک در فیروزآباد اســت. 

کاشت برنج که ممنوع شد، یک سال گندم کاشت. گندم ها 
خشک شد و محصولی به دست نیامد. حاج حسین می گوید: 
نباید کشــت برنج را ممنوع می کردند. مردم سال هاســت 
کسب و کارشــان برنج کاری است. مســئول هم باید فکر 
معیشت کشاورز باشــد. حاال می گویند کشت برنج دیگر 
ممنوع نیست، اما نباید از چاه آب بردارید. امسال باران نیامد، 
رودخانه ها کم آب اســت، اگر از چاه آب برنداریم، زمین ها 

خشک می شود. بیایند بگویند چاره ما چیست؟

استفاده از آب های سطحی
نماینده مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس با بیان 
اینکه کشت برنج در فارس با تأیید کارگروه آب استان انجام 
می شود به همشهری می گوید: مناطقی در کشور وجود دارد 
که به دلیل نزدیکی به سرچشمه رودخانه ها بیش از 100 
سال اســت محل برنج کاری هستند. مصوبه لغو ممنوعیت 
کشت برنج نیز به مناطقی اطالق می شــود که از آب های 
سطحی استفاده می کنند. به عنوان مثال منطقه کامفیروز در 
شهرستان مرودشت میان 2 سد قرار گرفته است و کشاورزان 
این منطقه برای کشت برنج از آب سطحی استفاده می کنند، 

نه آب های زیرزمینی.
جالل رشیدی کوچی تاکید می کند که مصوبه لغو ممنوعیت 
کشت برنج برای کل کشــور و به معنی کشت برنج در تمام 
دشت منطقه مرودشــت، بیضاو ... نیست و می افزاید: قطعا 
کارگروه آب در فــارس به صورت تخصصــی از میزان آب 
مناطق و ســد درودزن اطالع دارد و اجازه برداشــت  های 

بی رویه آب را به کشاورزان نمی دهد.

برداشت از آب های زیرزمینی ممنوع
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی فارس 
هم معتقد است مسئوالن استان تا جای ممکن از برداشت 
آب از چاه ها جلوگیری می کنند و کشاورزان اجازه دارند فقط 
از آب های کر و آب های سطحی برای آبیاری استفاده کنند. 
فرهاد شــریفی به همشــهری توضیح می دهــد: در پی 
خشکسالی های اخیر جهاد کشاورزی کشت های جایگزین 
مانند کینوا که گیاهی کم آبخواه است را به کشاورزان معرفی 
کرده تا این کشت ها جایگزین برنج شــوند، اما بسیاری از 
کشاورزان استقبالی از کشت های جایگزین نکردند و اصرار 
به شالیکاری دارند. ســود فروش برنج بیشتر از کشت های 
دیگر است و روز به روز هم بر قیمت آن افزوده می شود. با این 
حال سعی ما این است که شالیکاران را برای استفاده از کشت 

جایگزین مجاب کنیم.
شــریفی تاکید می کند که با وجود مصوبــه مجلس و لغو 
ممنوعیت کشت برنج، اما شالیکاری با استفاده از آب های 
زیرزمینی همچنان در اســتان ممنوع است و می گوید: به 
همه فرمانداران و بخشداران اعالم کردیم از برداشت  آب های 
زیرزمینی جلوگیری کنند و اجازه این کار را ندهند. هر سال 
هم به تناسب بارندگی ها، ســطح زیر کشت برنج در استان 
تعیین می شــود، یعنی اگر بارندگی مثل امسال کم باشد، 
کشاورز نمی تواند کل زمینش را برنج بکارد و باید این تناسب 

رعایت شود تا دچار کمبود آب برای آبیاری زمین ها نشوند.

بهره برداری از پروژه های نیمه تمام یکی از تعهدات دولت ها در 
اســتان های مختلف اســت. در اســتان قزوین هم پروژه های 
نیمه تمام متعددی وجود دارد که بخش زیــادی از آنها دولتی 
اســت. با این حال کمبود بودجه عمرانی و کاهش درآمدهای نفتی موجب 
کندی اجرای پروژه هایی شده اســت که از قبل وجود داشته اند. هرچند که 
دولت سعی کرد در سال های اخیر طرح های جدیدی تصویب نکند و توان خود 
را بر تکمیل پروژه های نیمه تمام بگذارد، اما موضوع دیگر جذب و تســهیل 
قوانین برای ورود بخش خصوصی اســت. با این حال برخی پیمانکاران توان 

تکمیل پروژه ها تا موعد مقرر را نداشته اند.
در 2سال اخیر بیشــترین تمرکز دولت بر اتمام پروژه هایی با پیشرفت بیش 
از 70درصد بوده است. براساس اطالعات سازمان برنامه وبودجه قزوین سال 
گذشته اعتبار عمرانی این اســتان 389میلیارد تومان بود که این میزان در 
مقایسه با بودجه عمرانی 358 میلیارد تومانی ســال قبل تر حدود 9درصد 

)31میلیارد تومان( افزایش پیدا کرد.
این رشــد کم به دلیل محدودیت های درآمدی شدید دولت اتفاق افتاده که 
منجر به کندی افتتاح طرح ها شد. هر چند سال گذشته با توجه به تخصیص 
مازاد 81 میلیارد و500میلیون تومان اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه 

کشور به استان، 115 طرح عمرانی نیمه تمام در قزوین تکمیل شد.

تسهیالت برای پروژه های نیمه کاره 
اما امسال وضعیت چگونه اســت و دولت چه راهبردی برای اتمام طرح ها تا 
پایان فعالیت خود دارد؟ معاون عمرانی استان قزوین در این باره به همشهری 
می گوید: تمرکز دولت بر روی این موضوع بود که طرح های نیمه تمام عمرانی 
را هر چه سریع تر به اتمام برســاند چون تعداد آنها بسیار زیاد بود. به همین 
خاطر در قانون بودجه سال گذشته و امسال ردیف مجزایی برای تزریق بودجه 
به این نوع پروژه ها در نظر گرفت و قزوین جزو 3 اســتانی است که باالترین 

حجم تخصیص در این حوزه را دارد.
علی فرخزاد دربــاره تعداد پروژه هــای نیمه تمام 

اســتان تصریح می کند: حــدود 250 پروژه 
نیمه تمام در استان داریم که تکمیل آنها 

به 2500 میلیارد تومــان اعتبار نیاز 
دارد. پروژه هایی مثل پروژه تکمیل 

شبکه اصلی سد نهب، پروژه های 
مســکن مهــر یــا پروژه های 
شــهرداری ها کــه تاکنــون 
85درصد پیشــرفت فیزیکی 

داشته یا در حال اتمام است.
وی در ادامه اضافــه می کند: 
برخی از پروژه هــای نیمه تمام 
مربوط به شــهرداری قزوین یا 
نیمه دولتی هستند و ما مستقیما 
نمی توانیم برای اجرای آنها کاری 
کنیم، اما این امکان وجود دارد که 

تسهیالتی برایشان فراهم کنیم که 
از بن بست خارج شوند. 

40پروژه افتتاح می شود
معاون عمرانی اســتان قزوین درباره تعداد 

پروژه هایی که تا پایان دولت به اتمام می رســند 
هم توضیح می دهد: 40 پروژه کــه بیش از 80درصد 

پیشرفت فیزیکی داشــتند تا خرداد و پایان عمر دولت افتتاح 
می شوند. 

وی ادامه می دهد: پروژه هایی که افتتاح می شــود، جزو پروژه های راهبردی 
و مهم استان قزوین هســتند که ابعاد ملی هم دارند و با بهره برداری از آنها 
بخش اصلی نیازهای استان در حوزه های آب و درمان که 2 بخش پرچالش ما 

هستند، برآورده خواهد شد.
فرخزاد درباره اختصــاص بودجه ویژه ســازمان 
برنامــه و بودجه به طرح هــای نیمه تمام هم 
می گویــد: ســازمان برنامه وبودجــه در 
ازای این تخصیــص از ما طرح و پروژه 
خواسته اســت، این طرح ها را تهیه 
کرده و بــرای آنها فرســتاده ایم. 
ایــن طرح هــا بین ســازمان 
مدیریت وبرنامه ریزی اســتان 
و ســازمان برنامه وبودجه طی 
چند مرحله بررسی و تا جایی 
که امکان پذیر بــوده بهترین 
طرح ها را برای اختصاص این 

بودجه انتخاب کردیم.
***

بر اســاس گفته های اســتاندار 
قزوین پروژه های تکمیل شبکه 
اصلی ســد نهب، ســد باالخانلو، 
انتقال آب طالقان به آبیک و تکمیل 
طرح الحاقیه بیمارستان شهید رجایی 
قزوین پروژه های اولویت دار اســتان در 
سال 1400 است که با توجه به میزان بودجه  
عمرانی سال آینده قزوین تا خرداد 1400 تکمیل 

می شود.
جمالی پور انتقال آب طالقان به سایر شهرها و روستاهای استان 
قزوین )به جز آبیک( و تکمیل بیمارستان 700 تختخوابی را از سایر پروژه های 
اولویت دار استان در سال 1400 برمی شمرد و می گوید: »بنای ما این است که 
این پروژه های بسیار مهم و راهبردی قزوین هم طوری پیشرفت کنند که در 

سال 1401 قابل بهره برداری باشند.«

250 پروژه نيمه تمام در قزوين
تا پایان دولت 40 پروژه  با 80 درصد پیشرفت در استان قزوین به اتمام و بهره برداری می رسند

فرشته رضایی
خبرنگار

خبر

صدور سند برای منابع طبیعی کردستان
رئیس کل دادگستری استان کردستان 
از تثبیت و صدور سند مالکیت برای یک 
میلیون و 550 هزار هکتار از اراضی ملی 

و منابع طبیعی استان خبر داد.
حجت االســالم والمسلمین حسینی 
با تاکید بر لزوم اجرای هرچه سریعتر 
احــکام خلع یــد صادره در اســتان 
بــه همشــهری گفــت: در مناطق 
»بــرازان«، »دره سیدحســین« و 
»سراب قامیش« ســنندج تخلفات 
عدیده ای صورت گرفته اســت که 
منجر به تشــکیل ســکونتگاه های 
غیر رسمی شــده و در این باره باید 
دادستان سنندج از باب حقوق عامه 
ورود کند و برخورد الزم در این باره 

صورت گیرد.  
وی افزود: یکی از مصادیق مهم و بارز فساد، زمین خواری 

و دست اندازی به عرصه های ملی اســت و در این زمینه پیشگیری از وقوع این جرایم بسیار 
حائز اهمیت است.  

حجت االسالم حسینی اظهار کرد: اشراف، تســلط و نظارت مدیران دستگاه های متولی بر 
عرصه های ملی بسیار ضروری است و مدیران ادارات متولی باید به صورت میدانی در مناطق 
مورد طمع متصرفان حضور داشــته باشــند و با تعامل مراجع انتظامی دست متصرفان به 
بیت المال را قطع کنند. در غیر اینصورت دادستان های عمومی و انقالب استان موظفند تا 

هرگونه ترک فعل مدیران را در این زمینه گزارش دهند.  
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود از 
تثبیت مالکیت و صدور ســند بیش از یک میلیون و 550 هزار هکتار از اراضی ملی و منابع 
طبیعی استان کردستان در سال گذشته توسط اداره ثبت اسناد و امالک استان خبر داد و 
افزود : مساحت اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردســتان 2 میلیون و 300 هزار هکتار 
است که مقرر است تا پایان ســال جاری، 800 هزار هکتار باقی مانده نیز تثبیت مالکیت و 

صدور سند شود. 
حجت االسالم حسینی با اشاره به شناسایی 41۶ فقره تخریب، تصرف اراضی ملی و منابع 
طبیعی توسط اداره کل منابع طبیعی استان، گفت: در مناطق »صلوات آباد«، »سرنجیانه«، 
»سرخه دزج«، »قلیان«، »خلیچیان«، »باباریز« و »دولت آباد« 41۶ فقره تخریب و تصرف 
اراضی ملی و منابع طبیعی به مساحت 207 هکتار شناسایی شده که از این تعداد 22۶ فقره 

به مساحت 11۶ هکتار در مراجع قضایی پرونده تشکیل شده است.
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