
تورم با مزد و معیشت 
کارگران چه کرد

جايی برای درمان سوگ
گزارشی از نخستین مركز تخصصی رایگان  درمان سوگ در ایران

خبرها هر روز تعداد جان باختگان كرونا را دقیق اعالم می كنند. هر عدد یعنی یك جان عزیز كه از دست رفته و یك خانواده 
كه سوگوار ازدست دادن عزیزی شده اند. خبرها اما دیگر نمی گویند كه جز جان باختگان كرونایی، هر روز عمر افراد بسیاری 
هم بر اثر حوادث مختلف یا بیماری های گوناگون به پایان می رســد و این یعنی سایه تلخ و غم انگیز سوگ بیشتر از گذشته 

روزگارمان را تاریك كرده است. صفحه13 را بخوانید.

بررسی ها نشان می دهد شکاف میان مزد و معیشت كارگران در آخر خرداد 
به 43/5درصد رسیده و احتماال تا پایان سال به 60 درصد مي رسد

ريشه هاي اعتراضات كارگري در گفت وگو با حمید حاج اسماعیلی 
كارشناس روابط كار
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یادداشت
سعيد رجبي فروتن ؛ معاون ارزشیابي و نظارت سازمان سینمایي

سازمان ســینمایي در یك سال گذشــته با مشاركت 
شــوراي صنفي نمایش طرح هایي را براي جلوگیري 
از تعطیلي ســینماها به اجــرا درآورد امــا در عمل 
تعطیلي هاي پي در پي ناشــي از وخامت اوضاع و قرمز 
و نارنجي شدن كرونا به ویژه در كالنشــهرها سبب شد تا این طرح ها نتوانند حالت 

پایدار و باثباتي را به سینماها ببخشند. 
موافقت ســتاد ملي كرونا با بازبودن ســالن هاي ســینما در وضعیــت نارنجي تا 
حد زیــادي وضعیت ناپایدار گذشــته را بهبود بخشــید اما این اقــدام هم كافي 
نبود تا آب رفته به جوي بازگردد. ســازمان امور ســینمایي به خوبي مي دانســت 
متاثر از محدودیت هاي كرونا بیشــترین صدمه و آســیب را ســالن هاي سینما و 
كسب وكارهاي وابســته به آن مي بینند؛ زیرا بســیاري از هنرمندان و عوامل فني 
در غیاب یا كاهش پروژه هاي ســینمایي جذب كارهاي تلویزیوني و ســریال هاي 
غیرتلویزیوني شــدند؛ به طوري كه در بعضــي از مقاطع زمانــي یافتن نیروهاي 
متخصص با دشــواري همراه شده بود. از ســوي دیگر تهیه كنندگاني كه با جذب 
ســرمایه در 15 ماه گذشــته فیلم هایي را جلــوي دوربین برده اند، بــا درك این 
واقعیت كه هیچ چشم انداز روشــني براي اكران فیلم و بازگشــت سرمایه وجود 
 ندارد، ریســك ایــن كار را پذیرفتند و هم اكنــون هم دغدغــه نگران كننده اي 

ندارند.
در این میان فیلم هایي كه قبل از كرونا تولید شــده اند یا بخش عمده اي از فرایند 
تولید را پشت سرگذاشته بودند، به دلیل خواب سرمایه و ابهامات موجود در مسیر 
بازگشت رونق دوباره به سینماها مترصد بهبود اوضاع و اكران فیلم هایشان هستند 
و به نظر مي رسد مادام كه اكثریت مردم تحت پوشش واكسیناسیون قرار نگیرند، 
تهیه كنندگان و سرمایه گذاران این دســته از فیلم ها راضي به اكران فیلم هایشان 

نخواهند بود.
 بنابراین با احتساب اینکه ارزش دارایي ثابت سالن هاي سینما بالغ بر هزاران میلیارد 
مي شود، دولت عطف توجه خود را روي حمایت از سالن ها قرار داد و با پرداخت وام 
كم بهره براي تسویه دیون بعضي از آنها به دفاتر پخش و همچنین اعطاي كمك هاي 
بالعوض و از همه مهم تر تضمین 2تا5درصدي فروش ظرفیت ســالن هاي سینما 
در 3سانس متوالي روزانه، كوشــید تا این پیام را به سینماداران بدهد كه آنها را از 
یاد نبرده است و به اندازه توان و مقدورات و در چارچوب اعتبارات حمایتي تعریف 
شده، مانع از تشدید مشکالت مالي و اقتصادي كسب وكار سینماداري خواهد شد. 
با این حال به مصداق »كفاف كي دهد این باده ها به مســتي ما« اعتبارات هزینه 
شده نتوانسته است، مانع از تشدید نگراني سینماداران شود و مطالبات آنها هر روز 
دامنه وسیع تري به خود مي گیرد. اگر پرسیده شود در این شرایط كه هر آن ممکن 
است با توجه به جهندگي ویروس كرونا و كندي اجراي طرح واكسیناسیون، مجددا 
تعطیلي دامنگیر بســیاري از مراكز ازجمله سینماها شود، به راستي چه باید كرد؟ 
به نظر مي رسد در دوره  گذاري كه در خوش بینانه ترین حالت 6 ماه به درازا خواهد 
كشید تا بخش زیادي از مردم واكسینه شوند و شرایط رواني جامعه براي حضور در 
اماكن تفریحي سرپوشیده دســتخوش تغییر و اصالح شود، شاید بهترین كار این 
است كه این دولت و دولت آینده براي استفاده بهینه از منابع محدود، مالکان دولتي 
یا عمومي فیلم ها را تشویق به اكران آثارشان كنند تا كماكان حداقلي از تماشاگران 
در ســینماها حضور یابند و در بین فیلم هاي به نمایش درآمده به تماشاي گزینه 
مطلوب خود بنشینند. بدیهي است در این میان بازتعریف بسته هاي تشویقي براي 
اكران فیلم هاي متوسط مي تواند، انگیزه صاحبان آنها را تقویت كند تا احیاي زنجیره 
ارزش فیلم هایشان را در مســیرهاي متنوع اكران پرده اي، اكران آنالین و نمایش 
خانگي)آفالین و نسخه فیزیکي( در پي داشــته باشد. پیش فرض این ایده همانند 
گذشته درنظر گرفتن سهم قابل توجهي از تسهیالت موجود براي ناوگان سینمایي 

آسیب پذیر كشور است.

راهي براي گشودن كالف اكران
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بررســي طرح »حمایت از حقوق كاربران 
و خدمات پایه كاربــردي فضاي مجازي« 
و همچنین راي گیري براي بررسي آن در 
چارچوب اصل85 قانون اساسي، به طور موقت از دستوركار روز گذشته صحن علني 
مجلس شوراي اسالمي خارج شد اما گفته مي شــود قرار است به زودي بار دیگر به 
دستور كار مجلس بازگردد. گروهي از نمایندگان همچنان پیگیر تصویب این طرح 
جنجالي هستند كه طي روزهاي گذشــته انتقادهاي گسترده اي از آن مطرح شده 
است. براســاس این طرح همه سرویس هاي مشــهور خارجي و پیام رسان ها براي 

فعالیت در كشور باید مجوز دریافت كنند و در غیراین صورت فیلتر مي شوند.
مجید نصیرایي، سخنگوي كمیسیون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو 
با خبرنگار همشهري از موكول شدن بررسي طرح در صحن علني به بعد از تعطیالت 
مجلس خبر داده اســت. نماینده مردم فردوس و طبس در پاسخ به این پرسش كه 
بعد از تعطیالت مجلس، چه زماني را براي رأي گیري در مورد بررسي این طرح در 
چارچوب اصل85 و همچنین بررسي خود طرح در صحن علني پیش بیني مي كنید، 
زمان مشخصي را اعالم نمي كند و مي گوید: »اكنون پیش بیني خاصي در این مورد 
ندارم، اما فکر مي كنم كه بعد از تعطیالت مجلس، در دستور كار صحن قرار خواهد 
گرفت.«  براســاس برنامه چاپي مجلس، روز گذشــته قرار بود درخواست گروهي 
40نفره از نمایندگان براي تصویب و بررسي این طرح مجلس براي اینترنت براساس 
اصل85 قانون اساسي، بررسي شود. این اصل به نمایندگان اجازه مي دهد به جاي 
بررســي در صحن علني، طرح مدنظر خود را در كمیســیون و پشت درهاي بسته 

تصویب و به صورت آزمایشي اجرا كنند.
در این صورت این قوانین در مدتي كه مجلس تعیین مي كند، به صورت آزمایشي اجرا 
مي شود. قوانیني وجود دارند كه به همین صورت ۷سال است به صورت آزمایشي در 

حال اجرا هستند و تقریبا دائمي شده اند.
 سخنگوي كمیسیون فرهنگي مجلس اما در پاسخ به پرسش خبرنگار همشهري كه 
چرا طراحان اصرار دارند این طرح در چارچوب اصل85 بررسي شود، مي گوید: »از 
آنجا كه حجم بسیار باالیي از مسائل اقتصادي، معیشت، مسکن و فرهنگي در مجلس 
مطرح مي شود، نمایندگان نمي توانند به طور همزمان به همه این مسائل در صحن 
علني بپردازند.« نماینده فردوس و طبــس نتیجه مي گیرد كه »براي اینکه بتوانیم 
به مسائل مهم و اولویت دار به صورت كارشناسي و تخصصي بپردازیم، به نمایندگان 
اختیار داده شده است كه در قالب اصل85 طرح را به صورت تخصصي تر و با سرعت 
بیشتر در كمیسیون بررسي كنند.« سخنگوي كمیسیون فرهنگي مي افزاید: » البته 
از آنجا كه ممکن است قانون داراي اشــکاالتي باشد، آن را به صورت آزمایشي، مثال 
به مدت 3یا 5ســال اجرا مي كنیم تا با هدف ارتقاي قانــون، نقاط قوت و ضعف آن، 

احصا شود«.

مي خواهيم سامان بدهيم 
نصیرایي در بخشي از این گفت وگوي مفصل با اشاره به اینکه كلیت حرف ما در طرح 
روشن اســت، ادامه مي دهد: »ما در حوزه فضاي مجازي با فقر شدید قانونگذاري و 
ضابطه مندي مواجه هستیم.«  سخنگوي كمیسیون فرهنگي معتقد است كه »در 
هیچ یك از كشورهاي دنیا، چنین وضعیت نابساماني را كه ما در حوزه فضاي مجازي 
با آن روبه رو هستیم، مشاهده نمي كنیم.« نماینده فردوس و طبس مي گوید: »در كنار 

محاسني كه فضاي مجازي به لحاظ زندگي مناسب براي مردم 
و پیشــرفت هاي گوناگون در ابعاد علمي، اجتماعي، فرهنگي، 

سیاســي و اقتصادي براي همگان به همراه دارد، در عین حال آسیب هاي جدي و 
فراواني را هم ایجاد كرده است.«

سخنگوي كمیسیون فرهنگي مجلس در گفت وگو با همشهري اعالم كرد 
 پیگیري طرح مجلس براي فضاي مجازي تنها به صورت موقت 

كنار گذاشته شده و به زودي بار دیگر در دستور كار مجلس قرار مي گیرد

 پيگيري طرح جنجالي اينترنت 
پس از تعطيالت مجلس

كنكور با ماسک و دستكش
گزارش همشهري از شروع دومين آزمون سراسري در دوران كرونا

عمادالدين قاسمي پناه
خبر نگار

ادامه در 
صفحه21

 افزايش كنترل كيفيت خدمات شهری
 در فضاهای عمومی

  پیروز حناچی در مراسم افتتاح مركز تخصصي طب كار: براي واكسیناسیون 
كاركنان شهرداري تهران از واكسن ایراني بركت استفاده خواهد شد

 جدال پیاده ها
و موتورسیکلت ها 

درالله زار

تنفس در سایه 
كوهستان

یك راهنمای جمع و جور 
برای برپایی یك تور نیم روزی 

در دل كوهستان

گزارش همشهری از رواج بی قانونی  
 از سوي موتورسیکلت سوار ها

در قلب تهران و محدوده خیابان  های 
الله زار و الله زار نو

اینجــا خیابــان الله زار نو اســت؛ 
خیاباني كه روزگاري میزبان هزاران 
تماشــاچي فیلم هاي روز دنیا بود و 
بعد از انقالب كم كم تبدیل به راسته 
لوســترفروش ها و لــوازم صنعتي و 
الکتریکي شــد و دیگر خبري از آن 
برو بیاهاي سینمایي اش و رفت وآمد 
هنرمندان نیست. صفحه3 را بخوانید.

به خاطر ورزش 
سرپا هستم
 گپ و گفتی غیرپزشكی

با مینو محرز؛  ستاره این روزهای 
دنیای پزشكی ایران

از كهكشان ها به 
بازار وكیل رسیدیم

 گفت وگو با زوج موزیسین 
گروه موسیقی دو نفره »لیرا«  
كه به تازگی سومین آلبوم شان 

را  منتشر كرده اند

صفحه4

16صفحه3

بازگشت همه به سوي اوست
درگذشت دكترسيدعبدالعظيماميرشاهكرمي،  استاد برجسته 
ژئوتکنیك و ســازه دانشگاه امیركبیر را به خانواده آن مرحوم  و جامعه مهندسي 
كشور تســلیت مي گویم. از خداوند متعال رحمت و  مغفرت الهي را براي   ایشان  

مسئلت دارم.
پيروز حناچي
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آخرين گمانه زني ها درباره كابينه رئيسي
اين روزها يكــي از نگراني ها براي رئيس جمهور منتخــب مي تواند تالش ها و احتماال 
برنامه ريزي ها براي سهم خواهي از وي و دولت او باشــد؛ امري كه با توجه به عملكرد و 
روحيات افراد و طيف هاي دروني جريان سياســي حامي او اتفاقي دور از ذهن نيست. 
براساس گزارش ايلنا، در ميان اصولگراياني كه صالحيت شان مورد احراز قرار نگرفت، نام 
رستم قاسمي، وزير نفت دولت احمدي نژاد و سعيد محمد، فرمانده قرارگاه خاتم االنبيا 
بيش از ديگران جلب توجه مي كند. عليرضا زاكاني هم نخســتين فردي بود كه به نفع 
سيدابراهيم رئيسي كناره گيري كرد و حاال نام وي براي حضور در كابينه به گوش مي رسد.
 براي تصدي وزارت امورخارجه با وجود مطرح شدن نام هايي مانند سعيد جليلي، حسين 
اميرعبداللهيان و علي باقري كني به نظر مي رسد انتخاب نهايي از ميان افرادي چون مهدي 
صفري و سيدعلي حسيني تاش انجام شود. براي »معاون اولي« هم اسامي مختلفي مطرح 
مي شود كه شايد بتوان علي نيكزاد را جدي ترين آنها دانست. همچنين طي روزهاي اخير، 
اسامي از يك تيم ۵ نفره شــامل فرهاد رهبر، محمدرضا فاطمي امين، مهدي دوستي، 
مسعود ميركاظمي و حجت اهلل عبدالملكي به عنوان تيم اقتصادي دولت ابراهيم رئيسي 
منتشر شد. در حوزه ورزش نيز با وجود مطرح شدن چندباره نام كيومرث هاشمي براي 
تصدي وزارت ورزش نام محمدرضا داورزني نيز شنيده مي شود؛ البته برخي رسانه ها از 

قوت گرفتن احتمال انتخاب اميررضا خادم براي تصدي اين جايگاه خبر مي دهند.

ث
مك

 حســن روحاني، رئيس جمهور  روز 
گذشته در حالي در جلسه هيأت دولت دولت

دوباره به اشــخاصي كه در سال هاي 
اخير مي خواســتند برجام را نابود كنند تاخت، كه 
روزنامه كيهان در ســرمقاله خود تلويحا از رئيس 
دولت سيزدهم خواسته بود »مرگ رسمي برجام را 
اعالم كند«. اين روزنامه مدعي شده بود كه »دولت 
تدبير و اميد بنا بر مالحظات خودش سال هاســت 
اعالم مرگ آن را به تأخير انداخته، اما آنچه واضح 
به نظر مي رسد اين است كه دولت جديد ايران چنين 
مالحظاتي براي اعالم تاريخ انقضاي برجام نخواهد 

داشت.«
حســن روحاني، رئيس جمهور  اما در جلسه هيأت 
دولت تأكيد كرد كه رأس اشخاصي كه قصد داشتند 
برجام را نابود كنند، صهيونيست ها بودند. اسرائيل و 
صهيونيست ها بيشترين دشمني را با برجام داشتند. 
بدترين دشمن ما صهيونيست ها هستند. وي ادامه 
داد كه من در اينجــا تأكيد مي كنم كــه مردم ما 
پيروزي بسيار بزرگي را در اين مدت به دست آوردند، 
البته سختي زيادي را تحمل كردند اما جنگ بدون 
مجروح و ويراني نيست. نتيجه اين ايستادگي اين 
شــد كه دولت جديد آمريكا در تبليغات انتخاباتي 

خود گفت اين كار ترامپ غلط بوده است.
روحاني در ادامه ســخنان خود كنايــه اي هم به 
رئيس جمهور  آمريكا زد و گفت: اگــر بايدن امروز 

تســامح به اجراي برجام كند، بــه رأي ملت خود 
خيانت كرده است. مردم ما متوقع هستند كه اين 
كار ســريع تر و زودتر اجرايي شــود و ما اين كار را 

سريع تر بايد انجام دهيم.
وي ضمن دفاع از اقدامات دولت خود، گفت: »دولت 
دوازدهم در اين مســير هيچ كوتاهي و تســامح و 
تساهلي را روا نداشــته و با دقت از تمام فرصت ها 
استفاده كرده است. ما هيچ گاه دنبال سالح كشتار 
جمعي و هسته اي نبوديم و نيستيم و نخواهيم بود. 
تهمت ها بي اساس بوده است. برجام يكي از اسنادي 
است كه نشان مي دهد ما به دنبال فعاليت هسته اي 
براي مقاصد صلح آميز خود هستيم. مردم بايد بدانند 
كه منشأ فشاري كه به آنها وارد شده، كجا بوده است؛ 
2عامل اصلي كه موجب رنج و مشــقت مردم بود، 

جنگ اقتصادي و كرونا بود.«
روحانــي در ادامــه همچنين وضعيت كشــور را 
درصورت نبود جنــگ اقتصادي و كرونــا اينگونه 
توصيف كــرد: »اگر ايــن دو ويروس نبود، رشــد 
اقتصادي ما 4.1 بود، نرخ دالر زير 5هزارتومان بود، 
رشد سرمايه گذاري كه منفي بود 4.۷ مي شد، توليد 
ناخالص 22درصد بيشتر از امروز بود. ما بگوييم اگر 
اين دو ويروس نبود شرايط كشور چگونه بود. اينها 
را نبايد منكر شويم كه عامل هايي باعث مشكالت 
شد و دولت در حد توان خودش به مزدبگيران كمك 
كرد، حاال ممكن است كسي بگويد اين كافي نبوده 

است. از ســال ۹2 تا امروز متوسط حقوق كاركنان 
دولت 5.1برابر شده است. متوسط سرانه پرداختي 
به خانواده هاي تحت پوشش 12برابر شده، متوسط 
حقوق بازنشستگان بيش از ۷برابر شده؛ كار سختي 

بود اما ما در حد توانمان كار كرديم.
به گــزارش ايرنا، رئيس جمهور  همچنين با اشــاره 
به جنگ اقتصــادي تأكيد كرد: امــروز مردم ما باز 

هم در تروريسم ديگري مشغول مقاومت هستند، 
تروريســم اقتصادي؛ كاري كه ترامــپ عليه ايران 
به كار برد، از جنگ باالتر بود. اينها كار ترور اقتصادي 
را انجــام دادند و از ورود دارو و غــذا نيز جلوگيري 
كردند و امروز جانشينان ترامپ هنوز راه ترامپ را 

ادامه مي دهند.
رئيس جمهور  با اشاره به وضعيت كارگران هم افزود: 

روحاني: اگر بايدن امروز در اجراي برجام تسامح كند، به رأي ملت خود خيانت كرده است
ديپلماسيحكايت رئيس جمهور از دشواري هاي جنگ اقتصادي

خبرهاي كوتاه

برجام روي ميز شوراي امنيت 
 يازدهمين گزارش 6ماهه اجراي توافق هسته اي

به سازمان ملل ارائه شد

پس از 6 ماه، برجام دوباره به شــوراي امنيت ســازمان ملل رسيد. 
نخستين جلسه حضوري اين شورا پس از پاندمي كرونا براي بررسي 
گزارش شــش ماهه اجراي قطعنامه2231 برگزار شد و 15عضو، 
گزارش دبيركل سازمان  ملل را بررســي كردند. گزارشي كه در آن 
آنتونيو گوترش از آمريكا درخواســت كرد كه طبق توافق هسته اي 
تمامي تحريم ها عليه اين كشور را لغو يا تعليق كند. گوترش در اين 
گزارش تأكيد كرد تا معافيت هاي مربوط به دادوستد نفت با ايران 
و همچنين ديگر معافيت هاي مرتبط با پروژه هاي منع گســترش 
سالح هاي هســته  اي ايران به طور كامل تجديد شــود. در گزارش 
دبيركل سازمان  ملل از ايران نيز خواسته شده بود تا به تعهدات خود 
در برجام بازگردد. نشست شش ماهه شوراي امنيت امسال در آستانه 
دور هفتم مذاكرات احياي توافق هســته اي برگزار شد. هرچند كه 
اين مذاكرات باز هم وارد پيچ تندي شده كه مشخص نيست تهران 
و واشــنگتن چگونه از آن عبور خواهند كرد. ايران و آمريكا تالش 
مي كنند تا مسئوليت احياي توافق هسته اي را به دوش طرف مقابل 
بگذارند و از مواضع خود پاپس نمي كشــند. به نظر مي رسد كه اين 
مواضع در نشست شوراي امنيت نيز از ســوي نمايندگان 2كشور 
مطرح كردند. البته در اين نشســت رأي گيري نشــد و نمايندگان 

كشورها صرفا مواضع خود درباره گزارش دبيركل را مطرح كردند.
 

نگاه  غربي ها به دولت آينده
در چنين شرايطي تغيير رئيس جمهور در ايران نيز تبديل به عامل 
تعيين  كننده در مذاكرات شــده است. گفته شــده كه 2 نماينده 
از ســوي رئيس جمهور منتخب نيز به كميتــه تطبيق متن نهايي 
توافق ايران و1+4 اضافه شده اند. پيش تر رئيسي نيز از تعامل با تيم 
فعلي مذاكره كننده در وين خبر داده بود. حاال رئيس جمهور آلمان 
مذاكرات وين را پيچيده و فشــرده دانسته و وزيرخارجه اين كشور 
نيز در نشستي خبري گفته كه مذاكرات وين دشوار و حساس است: 
»با اين حال، رايزني ها به صورت گام به گام در حال پيشروي است و 
بايد ببينيم آيا رئيس جمهور منتخب ايران از مذاكراتي كه تاكنون 
انجام داده ايم حمايت خواهد كرد يا نه.« گمانه زني ها نيز حكايت از 
اين دارد كه دور هفتم مذاكرات دست كم تا يك هفته ديگر برگزار 
نخواهد شد. سيدعباس عراقچي، رئيس تيم مذاكره كننده ايران در 
وين پس از پايان دور ششــم گفته بود كه نمايندگان كشورها براي 
تصميم گيري هاي نهايي به پايتخت ها برمي گردند. عراقچي البته 
تأكيد كرده كه احياي برجام منــوط به تصميم آمريكا مبني بر لغو 

همه تحريم ها و بازگشت به توافق هسته اي است.

موانع توافق در وين 
برجام البته فقط محور رايزني در وين و پايتخت كشــورهاي4+1 
نيســت. به گزارش »ايسنا« وزير خارجه عربســتان و وزير خارجه 
آمريكا در حاشيه نشست وزيران خارجه كشورهاي گروه20 كه در 
ايتاليا برگزار شد با يكديگر ديدار  و گفت وگو كردند و توافق هسته اي 
و ايران ازجمله محورهاي اين ديدار بوده است. فيصل بن فرحان در 
اين ديدار ادعاهايي نيز عليه ايران مطرح كرده است. در همين حال 
برخي رسانه هاي اســرائيلي هم گزارش داده اند كه رئيس جمهور 
رژيم اســرائيل هم در ديدار با رئيس جمهور آمريكا ادعاهايي عليه 
حضور منطقه اي ايران مطــرح كرده و گفته كه خــروج آمريكا از 
منطقه منجر به نزديك شدن كشــورهاي عربي به ايران مي شود. 
»يائير الپيد« نخست وزير رژيم صهيونيستي هم بار ديگر نسبت به 
احياي برجام ابراز نگراني كرده است. مقامات اين رژيم تالش هاي 
زيادي براي اخالل در روند گفت وگوهاي ويــن كردند كه تاكنون 
ناكام مانده اســت. هرچند مذاكرات نيز با وقفه اي مواجه شده كه 
ادامه آن در دولت دوازدهم با ابهامات زيادي روبه رو است. گفته شده 
كه كميته تطبيق متن توافق احتمالي در شوراي عالي امنيت ملي 
قرار است تا درباره ادامه توافق در دولت دوازدهم يا سيزدهم يا توقف 
مذاكرات تصميم گيري كند. تهران و واشــنگتن همچنان دو يا سه 
اختالف اساسي با يكديگر دارند كه مقامات دو طرف نيز به آن اشاره 
كردند. فهرست تحريم های قابل لغو، ترتيب اجراي آن و درخواست 
ايران براي تضمين آمريكا درباره عدم خروج از توافق نهايي ازجمله 
اين اختالفات است. چالش ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز 
حل نشده باقي مانده است. آژانس درخواست تمديد توافق مبني بر 
ادامه ضبط داده هاي دوربين هاي مراكز هســته اي را دارد، اما ايران 
اعالم كرده كه هنوز در اين باره تصميم گيري نشده است. اروپايي ها 
هنوز موضع مشخصي در اين باره اتخاذ نكرده و فقط به انتقاد از اين 

اتفاق اكتفا كرده اند.

كمتــر از 2هفتــه پــس از انتخابات 
رياست جمهوري ســيزدهم، ابراهيم گزارش

رئيسي، رئيس جمهور منتخب با 6نامزد 
رقيب انتخاباتــي خود ديدار گذاشــت؛ ديداري كه 
8سال پيش حســن روحاني، رئيس جمهور نيز با 6 
نامزد انتخابات رياست جمهوري13۹2 برگزار كرده 
بود. 2 نفر از آن نامزدها در ديدار چهارشنبه ۹ تيرماه 
نيز حضــور داشــتند. همــه نامزدهــاي انتخابات 
28خردادماه1400 دعوت ابراهيم رئيســي را قبول 
كرده بودند و در دفتر كار رئيس قوه قضاييه و منتخب 

رياست جمهوري با وي ديدار كردند.
اميرحسين قاضي زاده هاشمي، محسن مهرعليزاده، 
عليرضا زاكانــي، عبدالناصر همتي، ســعيد جليلي 
و محســن رضايي در ايــن ديدار 2ســاعته به ارائه 
پيشنهادهاي خود براي عملكرد موفق دولت رئيسي 

در آينده پرداختند. 
ديدگاه هاي انتخاباتي نامزدهاي انتخاباتي اگرچه در 
جريان مناظرات تلويزيوني و برنامه هاي تبليغاتي در 
قامت رقباي انتخاباتي رئيســي مطرح شده بودند، 
اما اين بار جنبه همفكري، مشــورت، كارشناسي و 
نخبگاني بــا رئيس جمهور منتخب داشــتند. تكيه 
ابراهيم رئيسي بر تشكيل دولت مستقل و فراجناحي 
اهميت برگزاري چنين ديداري را افزايش داده بود. 
شعارهاي او انتظارات نسبت به تشكيل كابينه معتدل 
و متخصص همراه با درايت و تعقل براي اداره كشور را 
افزايش داده اند و برگزاري اين نشست حسن نيت هاي 
بيشتري را براي برداشتن گام هاي عملي در اين مسير 
به همراه داشته است. درخواست هاي او براي همراهي 
جريان هاي سياسي با دولت جديدش تأكيدي بر اين 
مسئله بودند كه همه دولت هاي پيروز براي عملكرد 
موفق نياز به بهره گيري از همه ظرفيت هاي سياسي 
كشــور دارند و صرف اتكا و وابســتگي به جريانات 
سياسي گره گشاي معضالت، آسيب ها و بحران هاي 

كشور نخواهد بود.
واقعيت هاي پســاانتخابات و مرحلــه ورود به نظام 
اجرايي و اداره كشور، دستوركار جلسه روز چهارشنبه 

رئيســي، نامزدهاي انتخاباتي را به ســمت فضاي 
همدلي و هم نظري برده بود. در اين نشست نقدها و 
راهكارهاي مطرح شده، محدوديت ها و موانع داخلي 
و خارجي پيش روي كشور در همه دولت ها را شامل 
مي شدند و حاضرين راهكارهاي عملي خروج از اين 
بن بست ها را جست وجو مي كردند. اين مطالبات در 
آينده با تشكيل دولت ابراهيم رئيسي، كانون ارزيابي 

عملكرد او در دستگاه اجرايي كشور خواهند بود.
 رئيسي در پايان اين نشست، جلسه خود با نامزدهاي 
انتخاباتي را بسيار خوب توصيف كرد و گفت: دوستان 
در اين جلســه ديدگاه ها و نظرات خــود را مطرح و 
اولويت هايي را كه فكر مي كنند دولت آينده بايد در 
اين يك ماه پيگيري كند، بيان كردند. در اين جلسه 
راهكارهاي مختلفي كه براي حل مســائل كشــور 
وجود دارد و بخشي از آنها در مناظرات انتخاباتي نيز 
مطرح شد، مورد بحث وبررســي قرار گرفت. مسلماً 
همه دوستان دغدغه كشــور، انقالب، رفع مشكالت 
و گره گشــايي از زندگي مردم را دارند كه اين خيلي 

مهم است.
به گزارش ميــزان، او با ابــراز اميدواري نســبت به 
تداوم اين نوع جلســات تأكيد كرد: دوره رقابت هاي 
انتخاباتي پايان پذيرفته و اكنون دوره رفاقت، همدلي، 
همراهي و همكاري براي رفع مشــكالت مردم است 
كه يك دغدغه همگاني اســت. ان شاءاهلل همدلي و 
هم انديشي ها منحصر به اين جلسه نبوده و اين روش 
ادامه مي يابد و مردم هم بايد احساسشــان اين باشد 
كه همه نگاه هاي سياسي و ديدگاه ها منتهي به رفع 

مشكالت و گره ها از زندگي آنها خواهد بود. 
عبدالناصر همتــي، نامزد انتخاباتــي حاضر در اين 
جلســه در روايت توييتري خود از فضاي اين جلسه 
۷نفره با حضور رئيس جمهور منتخب نوشت: در اين 
جلسه خبري از تهمت ها و تخريب ها نبود و فرصتي 
شد دغدغه هاي كالن سياســتگذاري مبتني بر علم 
اقتصاد را كه در جريان رقابت هاي انتخاباتي مطرح 
كرده بودم، مجددا طرح كنم. برنامه هاي كوتاه مدت 
براي تأمين ارز كاالهاي اساسي و ضروري، چاره جويي 

درخصوص كسري بودجه1400، كنترل نقدينگي و 
تورم ناشي از آن موضوعاتي است كه اگر چاره جويي 
نشــود در ماه هاي آينده به معضل اصلي كشور بدل 

خواهد شد. 
در ميان مدت نيز ضــرورت چاره جويي براي تعارض 
منافع در كشور مطرح است؛ گروه هاي ذينفعي بدون 
پرداخت ماليات در اقتصاد تسلط دارند، به طوري كه 
50درصد توليد ناخالص داخلي عمال از چتر مالياتي 
خارج است و بايد با اصالح ساختارهاي اقتصادي به 
سرعت براي اين مشــكل چاره انديشي شود. همتي 
درباره ديگر مطالب مطرح شده خود در اين ديدار نيز 
تصريح كرد: در سطح كالن هم حكمراني اقتصادي 
مبتني بر شــفافيت، اصالح ســاختار اقتصادي كه 
متأسفانه در چند دهه ســلطه مالي بر سياست پولي 
حاكم كرده و تورم ساختاري را تداوم بخشيده مطرح 
و خواستار اقدام آقاي رئيسي در چارچوب يك عزم 

ملي براي حل آن شدم.

سامانه هاي تشكيل كابينه و ايده هاي خبرگان چه شد؟
رئيسي پيش از اين در نخستين نشست خبري خود 
به عنوان رئيس جمهور منتخب درباره 2دغدغه مهم 
تشــكيل كابينه فراجناحي و ارتباط مستمر خود با 
نخبگان كشور از تشكيل سامانه هايي در اين خصوص 

خبر داده بود.
او درباره تشــكيل كابينه با تكذيب فهرســت هاي 
گمانه زني گفته بود: »در اختيار شــما ســامانه اي 
قرار مي دهيم، نــه فقط براي اصحاب رســانه - كه 
نخبگان كشور هســتند - بلكه براي همه آحاد مردم 
سامانه اي با شاخصه هايي اعالم مي كنيم؛ لذا افرادي 
كه مورد نظرشان هست، در هر كوي و برزني كه فكر 
مي كنند به عنوان يك مديــر و خدمتگزار در دولت 
آينده مي تواند تأثيرگذار باشــد، حتماً معرفي كنند. 
بنده در اين قضيــه از نگاه مردم اســتقبال و از نگاه 
نخبگان استقبال مي كنم و طبق ســامانه اي كه در 
چند روز آينده در اختيار همگان قرار خواهد گرفت 
پيشنهادهايتان را نسبت به اشــخاص مختلف ارائه 
خواهم داد و انتخاب من براســاس شايسته ساالري 

خواهد بود.«
او همچنين از راه اندازي يك ســامانه براي دريافت 
ايده ها خبر داده و گفته بود: نخبگان، اصحاب رسانه ، 
دانشگاهيان و حوزويان و همه صاحبان انديشه و خرد 
اگر ايده اي را براي اداره دولت و براي سامان دادن به 
وضعيت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ساير حوزه ها 
دارند، مي توانند در يك بانك ايده هاي خود را ارسال 
كنند و دولت از اين ايده ها اســتقبال مي كند؛ ضمن 
اينكه اين ايده ها براي دولت بســيار گره گشا باشد؛ 
استقبال از نظرات و ايده هاي همه عزيزان براي دولت 

بسيار مغتنم است.

ابراهيم رئيسي اگرچه صبغه اي 
اصولگرا دارد اما در بدو ورود به كابينه

كـــارزار سيـزدهميـــن دوره 
انتخابات رياست جمهوري اعالم كرد مستقل 
آمده است و وامدار جريان سياسي متبوعش 
نيســت. او در همين وادي در ايــام تبليغات 
انتخاباتي وعده تشكيل يك دولت فراجناحي 
را مطــرح كــرد، او مكــرر در مناظره هاي 
انتخابــات1400 تأكيد كرد كــه درصورت 
پيروزي، خود را رئيس جمهور همه ايرانيان 
مي داند و مديريتي فراجناحي با همكاري همه 
دسته جات سياســي خواهد داشت. رئيسي 
البته بعد از پيــروزي در انتخابات هم دوباره 
تأكيد كرد كه عميقا به شايسته ساالري معتقد 
اســت و اينكه طرف در كدام جناح و سليقه 
هست، مورد توجه ما نخواهد بود و كارآمدي 
و فسادستيزي و روحيه انقالبي و مردمي بودن 

شرايط كار با ماست.
حاال با آغاز شــمارش معكوس براي تشكيل 
كابينه اش احقاق اين وعده يعني تشــكيل 
يك كابينه فرا جناحــي به انتظار جامعه بدل 
شــده اســت. حال اين ســؤال مطرح است 
كه آيــا تشــكيل دولت فراجناحــي ممكن 
اســت و رئيس جمهــور منتخب مــردم در 
انتخابات1400 مي تواند چنين كابينه اي را 

تشكيل دهد؟
غالمرضــا مصباحي مقــدم، عضــو مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام در اين باره با اشاره 
به اينكه ابراهيم رئيســي در زمان ثبت نام در 
انتخابات رياست جمهوري، خود را كانديداي 
مستقل دانسته و در برخي نطق ها اشاره كرد 
تيم همكار او از كساني خواهد بود كه داراي 
شايســتگي و كارآمدي الزم است، به فارس 
مي گويد: رئيسي از ظرفيت ها بدون توجه به 
جريان سياســي بهره مي برد. به نظر مي رسد 
او كســاني كه ظرفيت نخبگي، توانمندي و 
تجربه داشته باشــند را در دولت خود به كار 
خواهد گرفت. از سوي ديگر محمد تقي رهبر، 
عضو جامعه روحانيت مبارز هم به سيدابراهيم 
رئيســي توصيه كرده اســت كه در تشكيل 
كابينه از صفر كيلومترها اســتفاده نكند و از 

وزراي قبلي كمك بگيريد. 
اين عضــو جامعــه روحانيت مبــارز تأكيد 
كــرده كه نگاه رئيســي در انتخــاب كابينه 
بايد فراجناحي باشــد. نخستين كار تشكيل 
كابينه اي قــوي بــا وزراي كارآمد اســت، 

مي توانند از وزراي قبلي و افراد كارآمد پيشين 
اســتفاده كنند حتما الزم نيســت نيروهاي 
جديد و بي تجربه بر ســر كار باشند. در نامه 
حضرت علي به مالك اشــتر آمده است كه از 
نيروهاي اهل تجربه استفاده كن. كساني كه 
صفر كيلومتر نباشند و بايد نيروهايي باشند 
كه تجربه كرده اند و نقطه ســياهي بر پرونده 
آنها نيســت بنابراين مي توان از هر جناحي 

استفاده كرد.
چندي پيش علــي مطهري فرزند شــهيد 
مطهري در سخناني ضمن تأكيد بر خوش بين 
بودن خود در مورد كابينه احتمالي رئيســي 
گفته بود كه »با توجه به اينكه آقاي رئيسي 
فرد عاقلي است و خود ايشــان هم گفته اند 
كه من به صورت مستقل وارد ميدان شده ام 
و فراجناحي عمــل خواهم كرد، فكر مي كنم 
كه ايشان در مجموع به نحو قابل قبولي رفتار 
خواهند كــرد. البته تندروهايــي در اطراف 
ايشان وجود دارند ولي بعيد است كه ايشان 
در تصميمات كالن كشــوري تحت تأثير اين 

افراد عمل كنند.« 
در مقابــل احمد شــريف، فعال سياســي 
اصالح طلب با اشــاره بــه تشــكيل دولت 
فراجناحي توسط سيدابراهيم رئيسي گفته 
اســت كه معتقدم اين موضــوع امر مطلوبي 
نيست، تقاضاي من به عنوان يك شهروند از 
رئيس جمهور منتخب اين است كه يك كابينه 
كامال هماهنگ تشــكيل دهد، زيرا ما تجربه 
خوشايندي از چنين كابينه هايي نداريم. چه 
در زمان مرحوم آيت اهلل هاشمي رفسنجاني 
كه از هردو جناح حضور داشتند و چه در زمان 

روحاني كه اين افراد ناهماهنگ بودند.
 در واكنشــي ديگر بــه ايــن مطالبه صادق 
زيباكالم، استاد دانشــگاه تهران اما از اساس 
چنين امكانــي را رد كرد و گفته اســت كه 
»فراجناحي« و »فراجناحــي عمل كردن« 
بيش از آنچه يك واقعيت جدي سياسي باشد، 
بيشتر يك »ِژست« سياســي است؛ چرا كه 
در عمل اساسا چيزي به نام »فراجناحي« نه 
وجود دارد و نه مي تواند وجود داشــته باشد. 
حال بايد ديد كه آيا ابراهيم رئيسي و به ويژه 
چهره هايي كه در ســتاد او فعال بودند اجازه 
خواهنــد داد كه او چنين رويــه اي در پيش 
بگيرد و ديگــر جناح ها را در قدرت ســهيم 
كند يا خير؟ امري كه در آينده نه چندان دور 

مشخص خواهد شد.

»حداقل حقوق كارگران ما هم 5.5برابر شده است و 
اين نشان مي دهد ما نسبت به افراد در حد توان خود 
تالش كرديم. حتي با وجود اينكه دولت در روزهاي 
پاياني است، در جلسات اقتصادي بحث اين است كه 
تامين ارز و سفارش كاالهاي اساسي انجام شود تا 
مشكلي در بازار ايجاد نشود. پس دولت به مسئوليت 
خودش عمل مي كند.« حسن روحاني همچنين به 
اعتراض كارگران صنعت نفت هم اشاره و تأكيد كرد: 
»امروز در جنوب كشــور بحثي درخصوص حقوق 
كارگران صنعت نفت مطرح اســت كه مشكلي در 
قانون بودجه به وجود آمــده بود كه من به كارگران 
صنعت نفت قول مي دهم كه مشكل آنها حل خواهد 
شــد و نمي گذاريم از نظر حقوق و دستمزد مشكل 
محدوديتي داشته باشند. برخي از كاركناني كه در 
اختيار پيمانكاران هستند، اگر مشكالتي دارند، به 
وزيركار دســتور مي دهم پيگيري كند؛ چرا كه اين 
ربطي به وزارت نفت ندارد. در اينجا اعالم مي كنم 
هيچ مشكلي در توليد، انتقال و توزيع و صادرات نفت 
نداريم.« رئيس جمهور  در پايان گفت: »ما همچنان 
در يك ماه پاياني دولت طرح هاي بســيار مهمي را 
افتتاح خواهيم كرد كه طرح هاي بسيار استراتژيك 
است؛ بزرگ ترين بيمارستان در همين هفته آينده 
افتتاح خواهد شد. همچنين در بخش هاي ديگر كه 
مردم مطلع خواهند شد. اميدوارم بتوانيم در روزهاي 
پاياني همچنان مثل روز اول خادم خوبي براي حل 

معضالت مردم باشيم.«
روحاني در ســخنان خود هم در مورد قوه قضاييه، 
گفت: »اميدواريم قوه قضاييــه با بي طرفي كامل و 
بدون وابستگي به احزاب و جناح هاي سياسي كار 
كند. آنچه مي تواند قوه قضاييه را بشكند وابستگي 

جناحي است.«

رئيسي ميزبان نقد و نظر رقباي انتخاباتي
 تشكيل كابينه فراجناحيرئيس جمهور منتخب: رقابت هاي انتخاباتي، پايان پذيرفته و اكنون دوره رفاقت و همكاري براي رفع مشكالت مردم است

 مطالبه اي زير ذره بين

بايدها و شايدهاي چهره هاي سياسي براي دولت رئيسي

  پرونده هواپيماي اوكرايني در دست وكال 
شكراهلل بهرامي، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح كشور گفت: 
امكان مطالعه پرونده سانحه هواپيماي اوكرايني براي وكالي پرونده 
فراهم شده است. بهرامي ادامه داد: روند رسيدگي به پرونده 10 متهم 
سانحه هواپيماي اوكرايني در جريان است و به زودي جلسات رسيدگي 
در دادگاه آغاز مي شــود. وي در بخش ديگري از سخنان خود افزود: 
نيرو هاي مسلح براي جامعه توليد امنيت مي كنند و بايد از مصونيت 
خاصي برخوردار باشند بنابراين در قانون اساسي يك مرجع اختصاصي 
به جرايم معدود نيرو هاي مسلح رسيدگي مي كند. به گزارش ميزان، 
او اضافه كرد: اقدامات ســازمان قضايي نيرو هاي مسلح در راستايي 
اســت كه اوال نيرو هاي مســلح را از جرم دور كند و دوما شرايط باز 
اجتماعي شدن را فراهم كند تا بتوانند مجددا در بدنه نيرو هاي نظامي 

و انتظامي خدمت كنند.

  11كارت زرد بهارستان به دولت روحاني
محمد شريعتمداري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مجلس را قانع 
نكرد و عايديش 2 كارت زرد از سوي مجلس يازدهم براي او شد و شمار 
كارت زرد هاي كابينه دوازدهم را به 11عدد رساند.  به گزارش فارس، 
در جلسه علني ديروز در نخستين مورد مجلس از توضيحات وزير كار 
به سؤال محمدحســين فرهنگي نماينده تبريز درباره علت تضييع 
گسترده حقوق قاليبافان و فرش بافان در قطع بيمه آنان قانع نشد و در 
مورد دوم سؤال حسين ميرزايي نماينده اصفهان درباره منابع حاصل 
از فروش شركت سرمايه تأمين اجتماعي )شستا( مورد بررسي وكالي 
ملت قرار گرفت كه مجددا پاســخ هاي وزير با رأي منفي نمايندگان 
همراه شد. پيش از اين مجلس در ۹مورد به وزرا كارت زرد نشان داده 
بود كه وزير علوم با دريافت 3كارت زرد تا كنون ركورددار بوده و وزراي 
امور خارجه و اقتصاد تا كنون هر كدام 2كارت زرد و وزراي نفت و صمت 

هر كدام يك كارت زرد از مجلس يازدهم دريافت كرده اند. 

نامه رئيسي به رهبرمعظم انقالب براي معرفي رئيس قوه قضاييه
رييس قوه قضائيه در نامه ای به رهبر معظم انقالب اسالمی اجازه خواست تا در زمان باقيمانده تا آغاز به 
كار دولت جديد، در تمهيد مقدمات استقرار دولت سيزدهم متمركز شود. به گزارش روابط عمومی قوه 
قضاييه، سيد ابراهيم رئيســی در نامه ای به رهبر معظم انقالب اسالمی با تشكر از اعتماد، حمايت ها و 
راهنمايی های حكيمانه معظم له در دوره مسئوليت خود در دستگاه قضايی و همچنين الطاف ويژه ايشان 
نسبت به عملكرد دو سال گذشته قوه قضائيه در ديدار اخير با مسئوالن اين قوه، با اشاره به اهميت امور 
دولت آينده و فرصت زمانی محدود برای تمهيد مقدمات اســتقرار دولت، از ايشان درخواست كرد در 
صورت صالحديد اجازه فرمايند در فرصت باقيمانده، در تمهيد مقدمات تشكيل دولت جديد متمركز 

شده و معظم له در خصوص رياست قوه قضائيه، به نحو صالحديد اتخاذ تصميم فرمايند.

ث
مك
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گزارش ميداني همشهري از رواج بي قانوني ميان موتورسيكلت سوارها در قلب تهران  و محدوده خيابان  هاي الله زار و الله زارنو

جدالپيادههاوموتورسيكلتهادراللهزار

  اينجا خيابان الله زار نو است؛ خياباني 
كه روزگاري ميزبان هزاران تماشاچي گزارش

فيلم هاي روز دنيا بود و بعد از انقالب 
كم كم تبديل به راســته لوســترفروش ها و لوازم 
صنعتــي و الكتريكي شــد و ديگر خبــري از آن 
برو بياهاي ســينماهايش و رفت وآمــد هنرمندان 
نيست. در عوض اين خيابان سن و سال دار تهران غرق 
در ازدحام، ترافيك و صداي ويراژ موتورسواران شده 
است و كســبه هم از اين وضعيت رضايت ندارند و 

دلشان براي الله زارنو پيش تنگ شده است. 
به گفته يكي از كاســبان قديمــي در اين خيابان، 
جاي پارك به ارزش ســيري چند است و بارها سر 
دو متر جــا براي پارك موتور شــاهد بحث و جدل 
بوده اند.  البته شــهرداري تهران با همكاري پليس 
راهور ســعي كرد كه تغييراتي را در هردو خيابان 
الله زارها ايجاد كند اما اقدامات صورت گرفته به دليل 
عدم رعايت قانون ازسوي موتورسواران، آنچنان كه 
بايد و شايد مؤثر نبوده است. اگرچه با انجام پروژه 
پياده راه سازي در الله زار نو، ديگر آن حجم آشفتگي 
چندســال پيش ديده نمي شــود، ولي همچنان 
اغلب موتورسيكلت سوارها، با بي توجهي به حقوق 
عابران، موتورسيكلت خود را به پياده راه مي آورند 
و ســدمعبر مي كنند. فالورباكس هــا )گلدان هاي 
بزرگ( و نيمكت هاي سنگي هم تنها باعث شده اند 
موتورسيكلت هاي پارك شــده عرض بيشتري از 
خيابان را بــه تصرف خود درآورند. شــايد آنها هم 
به نوعي حق داشته باشــند. موتورسيكلت هايي كه 
هم اكنون بخش اعظمي از جابه جايي كاال و بار را در 
مركز شهر به عهده دارند اما جاي پاركي براي شان 
درنظر گرفته نشده است. به هرحال، آنچه در الله زار، 
الله زار نــو، چهارراه هاي مخبرالدوله و اســتانبول 
مشــاهده مي شود، چيزي جز آشــفتگي از حضور 
موتورســيكلت ها و رعايت نكردن قانون از ســوي 
راكبانشان نيست؛ درست مثل محدوده شوش، بازار 

بزرگ و خيابان هاي خيام و پانزده خرداد.
پيروز آزرمي، از كاســبان قديمي راسته الله زار نو 
است كه حدود 46سال در اين خيابان كارگاه دارد. 
او مي گويد: »طي اين 4دهه و اندي كه در الله زار نو 
مغازه دارم، روزبــه روز وضعيت رفت وآمد بد و بدتر 
شده اســت. صداي موتوري ها از صبح تا شب توي 

گوشمان وزوز مي  كند. بسياري از مردم در يك نگاه و 
با يك بار گذر از خيابان الله زار گمان مي كنند مشكل 
اين خيابان با ساخت پاركينگ حل مي شود اما حل 
اين مشكل دردسر ساز به دست هيچ ارگان و نهادي 
نيست و تا مردم خودشان مراعات حال همديگر را 
نكنند، اگر صدتا پاركينگ احداث كنند و پياده راه را 
نيمكت و گلدان هم بگذارند، هيچ اتفاق خوشايندي 

نمي افتد.« 
پيرو صحبت هاي شــهرونداني كه دليل بي نظمي 
را بي اهميتي و بي دقتي برخي از شهروندان عنوان 
مي كنند، مجتبي دانشــور، مديركل آموزش هاي 
شهروندي شــهرداري تهران در اين باره مي گويد: 
»به دليــل رانندگي راكبــان موتور، حــوادث در 
خيابان هاي شــهر بيداد مي كند و همين باعث شد 
براي ايجاد نظم در شــهر كمپين موتورسوار خوب 
را از يك ســال و نيم پيش اجرا كنيــم؛ كمپيني كه 
فازهاي اجرايي مختلــف دارد و در آن برنامه هاي 
متنوع آموزشــي در حوزه اجتماعــي و فرهنگي 
تعريف شده است. تاكنون بيش از 8هزار موتور سوار 
در كارگاه هاي آموزشي شــركت كرده اند و به طور 
حتم اين انقالبي در ايجاد نظم در خيابان هاي شهر 

را به همراه دارد.«
آزرمي، كاســب قديمــي خيابان اللــه زار درباره 
رعايت نكردن قانون از سوي موتور سوارها مي گويد: 
»شهرداري منطقه 12 سال گذشته از عرض خيابان 
گرفت و پياده راه ها را ســنگفرش و پهن كرد و يك 
فضاهايي هــم براي بار وانت بارها بــه وجود آورد و 
اين قابل ســتايش اســت اما جالب اينجاست كه 
موتور سواران در آن فضا كه متعلق به وانت بارهاست 
هم موتور پارك مي كنند و برايشان پياده راه و خيابان 
فرقي نمي كند، هر كجا ترافيك باشد وارد پياده راه 
مي شوند. بايد مردم و ساير ارگان ها براي بازگشت 
آرامش به خيابان الله زار نــو و الله زار به كمك هم 

بيايند.«

قبل از اجراي طرح در راسته ها با كاسبان جلسه بگذارند
 هنوز روز به نيمه قبل از ظهر نرسيده كه هر دو سمت 
خيابان خودروها پارك و البه الي هر خودرويي چند 
موتور پارك شده است و بيشتر بخش هاي پياده روها 
هم در قرق موتورهاســت. بحث چرخي با نيساني 
مقابل فروشگاه تمام نشده كه در فاصله چند قدمي، 

2موتوري با هم شروع به مشاجره مي كنند. 
رضا نادري، يكي از كاسبان قديمي الله زار نو است و 

با گاليه مي گويد: »ما الله زار نو قديم را كه پياده روها 
كم عرض بود، بيشتر دوست داشــتيم و به هويت 
قديمي اش نزديك تر بــود . پياده رو ها كم عرض بود 
و كمتر شاهد حضور موتوري ها در پياده رو بوديم. 
االن از در مغازه بيــرون مي آييم، بايــد هر لحظه 
مراقب موتورسواران باشــيم. مغازه ما هم سرنبش 
واقع شده و چندين بار خواستم مانع از پارك موتور 
شــوم اما جز اعصاب خرد كني چيزي عايدم نشد. 
همه مي گوينــد دو دقيقه موتــورم را پارك كنم و 
بر مي گردم. بنابراين براي كساني كه كار دو دقيقه اي 
در راسته دارند ساخت پاركينگ هم چاره درستي 
نيست. اطراف اينجا پاركينگ كريستال، مرجان و 
چلچراغ هست اما آنقدر قيمت پاركينگ ها باالست 
كه براي موتوري ها نمي ارزد. به نظرم قبل از اجراي 
هر طرحي از كاسبان پرس و جو كنند و نظرات آنها را 
هم جويا شوند. شايد كاسبان بر حسب تجربه سال ها 
كار در آن محدوده، ايده هاي بهتري داشته باشند، 
شهرداري كلي هزينه براي ساماندهي خيابان  كرد 
تا وضعيت را بهتر كند اما درد، نبود فرهنگ استفاده 

از اين وسيله نقليه است.«

الله زار نو نظم خوبي گرفته 
 تقاطع الله زار و جمهوري، ســبك و سياق خيابان 
مانند قبل است؛ نه پياده راهي سنگفرش شده و نه 
خياباني كم عرض. پياده روها، حاشيه هر دو طرف 
خيابان، راهرو داخل برخي از پاساژها و فروشگاه ها 
سرتا ســر هر كوچه منتهي به الله زار تــا آنجا كه 
چشم كار مي كند، موتور است و موتور. محمدعلي 
منتظري 67سال دارد و بيش از 50سال در راسته 
الله زار  مغازه دارد. او درباره ساماندهي الله زار مانند 
الله زار نو مي گويد: »90درصد كاســبان اين راسته 

موتورسوارند. 
همه مغازه دارها هم دلشان مي خواهد موتورهايشان 
را جلو مغازه خودشــان پارك كنند و خيلي ها هم 
براي پارك طوالني موتــور، چادر مخصوص موتور 
دارند. بنابراين اجراي هر طرحي براي ســاماندهي 
موتورسواران شايد بي ثمر باشــد. اما شايد ساخت 
پاركينگ هاي رايــگان در نزديكي بعضي كوچه ها 
و ممانعت جــدي مأموران راهنمايــي و رانندگي 
جوابگو باشد؛ هر چند كه ســال گذشته راهنمايي 
و رانندگي ســعي كرد نظمي به خيابــان بدهد اما 
شــهروندان به آنها اهميتي نمي دادند و رفتارهاي 
نادرســت را ادامه دادند. خيابان الله زارنو به دليل 
ساماندهي پياده رو هايش نظم خوبي گرفته اما آنجا 
هم در ســاعت هاي ترافيكي پياده راه ها در دست 

موتورسوارهاست.«

فرهنگسازي و كمپين هاي موتورسوار خوب بيشتر شود
حسين شــرفي، از كســبه الله زار اســت و براي 
اســتراحت روي موتــورش جلــوي در مغازه اش 
نشســته و درباره ســاماندهي خيابان الله زار نو و 
وضعيت ترافيكي خيابان الله زار مي گويد: »الله زار 
بخشي از بازار است و نبايد آن را جدا از بازار بدانيم 
و بازار هم جاي كاســبي اســت. الله زار نو به دليل 
وجود سينماهاي قديمي و خانه اتحاديه با الله زار 

فرق دارد. حدود يك سال از ســاخت پياده راه ها و 
سنگفرش آنجا مي گذرد و به لحاظ ظاهري بهتر شده 
است، اما دم غروب ها به دليل كم عرض شدن خيابان، 
ترافيك بيداد مي كند بايــد  از همين كمپين هاي 
موتور ســوار خوب و دوره هاي رانندگي با موتور در 

شهر  بيشتر اجرا شود.«
اگر هر ساعت از روز با خودرو وارد خيابان كم عرض 
و پر موتور  الله زار شــويد، نه مجال توقف خواهيد 
داشت نه جايي براي پارك دوبل و نه فرصتي براي 
فكر كردن. آقاي ارجمندزاده موتورش را هنوز كنار 
چرخي پارك نكرده، راننده 206 مانع از پارك موتور 
مي شــود. ارجمندزاده مي گويد: »اينجا هميشــه 
همين  آش و همين كاسه است. جاي پارك در اين 
خيابان حكم طالست. قبال كه ماشين داشتم، مشكل 
جاي پارك ماشين داشتم اما حاال مشكل جاي پارك 
موتــور.  اي كاش براي نظم اينجــا پاركبانان بودند 
و براي ما كاســب ها جاي پارك مخصوص تعريف 
مي شد. پاركينگ البرز سر الله زار و پاركينگ سعدي 
تنها پاركينگ ها هستند اما وقتي موتورم جلوي در 

مغازه ام باشد، فوري به كار و كاسبي مي رسم. «

نياز به همراهي فرهنگي شهروندان داريم
با وجود انتقاد برخي از كسبه اما شهردار منطقه 12 
اجراي سنگفرش الله زار نو و كم عرض شدن خيابان 
را ازجمله طرح هاي موفق در تهران برمي شــمرد و 
مي گويد: »شواهد نشان داده اجراي هر پروژه اي در 
شهر بعد از گذشت زمان، تغييرات رفتاري شهروندان 
را به همراه داشــته اســت. در همين راستا تجربه 
شهرهاي دنيا ثابت كرده كه هر چقدر سهم خودرو 
و وسيله نقليه شخصي را از شهر كم كنيم و در ازاي 
آن زمينه حضور افراد پياده را ايجاد كنيم، آن شهر 
سرزنده و ايمن مي شود و پيرو آن اليه هاي ارتباطات 

اجتماعي گسترده تر خواهد شد.« 
علي محمد سعادتي مي افزايد: »اينگونه طرح ها در 
زون هاي تاريخي و مركزي شــهرهاي دنيا هم كه 
ويژگــي تاريخي ندارد، نتايج مطلوبــي را به همراه 
داشته اســت. در خيابان الله زار نو به جاي آنكه در 
2 الين از خيابان از صبح تا شب خودرو پارك شده 
باشــد، فضا را به محلي براي امــكان حضور مردم، 
مبلمان شهري و فضاي ســبز اختصاص داده ايم و 
به طور حتم اين اقدام به بهبود كيفي شــهر كمك 
خواهد كرد؛ البته درصورتي كــه مردم به موضوع 
توجه داشــته باشــند و آنها هم در به دست آوردن 
اين كيفيت حركت كنند. اين تفكر اشــتباه است 
كه اجراي طرح عمراني صرفــا مي تواند در بهبود 
كيفيت شهر موفق عمل كند؛ چون نياز به همراهي 
فرهنگي شــهروندان هم داريم. به عنــوان مثال، 
خيابان 15خرداد نشان داد كه مي توان با همراهي 
كسبه به وضعيت نابسامان، سامان بخشيد. از زماني 
كه حضور خودرو در اين نقطه محدود ممنوع شد و 
آن ســهم را به پياده ها دادند، وضعيت طور ديگري 
رقم خــورد. به گونــه اي كه وضعيــت كنوني بازار 
15خرداد با 15سال گذشــته اش از نظر شادابي و 
رونق كسب وكار، قابل قياس نيست.« او همچنين در 
ادامه به فازهاي اجرايي طرح ساماندهي الله زار اشاره 

مي كند و مي گويد: »فاز اول طرح از خيابان انقالب 
تا خيابان جمهوري انجام شــد. درتابستان 1400 
از خيابان جمهــوري تا ميــدان امام خميني)ره( 
را به همين ترتيــب انجام خواهيــم داد و پالزاي 
ميدان امام خميني و ساختمان بلديه را به مجموعه 
پياده راهي وصل خواهيم كرد. الزم است تأكيد كنم، 
قرار نيست عبور و مرور خودرو در خيابان الله زار و 
الله زار نو ممنوع شــود، بلكه در اين طرح هدف اين 
اســت كه از ســهم پارك خودرو گرفته و آن را به 
پياده ها بدهيم.« سعادتي درباره ساماندهي خيابان 
الله زار جنوبي مي گويد: »ساماندهي الله زار جنوبي 
منوط به همراهي كسبه، اعمال قانون پليس راهور و 
ايجاد زيرساخت و فرهنگسازي است. پياده راه هاي 
خيابان الله زار نو هر كدام 5.5متر شــده اند. براي 
كاهش مشكالت مغازه داراني كه با موتور تردد دارند، 
با مسئوالن پاركينگ كريستال سر خيابان الله زار نو 
تفاهم شده تا هر يك از مغازه داران به مدت يك سال 
موتورهايشان را در طبقه اول به صورت رايگان پارك 
كنند و براي ســهولت در انجام امورات وانت بارها، 
حدود 9پهلوگاه در حاشيه خيابان درنظر گرفته ايم. 
متأسفانه موتورسواران با پارك در پهلوگاه ها تعدي 

در حقوق مشخص وانت بارها كرده اند.«
به هر ترتيب بســياري از خيابان هاي تهران شاهد 
عدم رعايت قانون از سوي موتورسواران است، آنهايي 
كه هر روز به جمع شــان راكبان جــوان هم اضافه 
مي شوند. آنچنان كه آمارها نشان مي دهد، تلفات 
بر اثر تصادف موتورســيكلت ها را اغلب نوجوانان و 
جوانان تشــكيل مي دهند و به طور معمول، برخي 
از آنها اعتقادي به پايبندي بــه قوانين و مقررات و 
حوادث ناشي از مخاطرات حركات نمايشي و مهيج 
ندارند. به همين منظور ســال گذشته پيرو هدف 
پيشگيري از وقوع جرم، قائم مقام معاونت اجتماعي 
و پيشــگيري از وقوع جرم قوه قضاييه تفاهمنامه 
همكاري با شهرداري را امضا كرد؛ چراكه 70درصد 

موتورسواران شهر فاقد گواهينامه و بيمه هستند. 

شهر

 افزايش كنترل كيفيت خدمات شهری
 در فضاهای عمومی

 پيروز حناچی در مراسم افتتاح مركز تخصصي طب كار: براي 
واكسيناسيون كاركنان شهرداري تهران از واكسن ايراني 

بركت استفاده خواهد شد

روز گذشــته شــهردار تهران اعالم كرد كه براي واكسيناسيون 
مجموعه بزرگ كاركنان شهرداري تهران از واكسن ايراني بركت 

استفاده خواهد شد.
به گزارش همشهري، پيروز حناچي در مراسم افتتاح و بهره برداري 
از مركز جامع تخصصي طب كار و پايش سالمت شهرداري تهران 
گفت: اين سازمان 57 هزار كارمند مستقيم دارد كه جمعيت آنها با 
احتساب اعضاي خانواده به 200 هزار نفر مي رسد. تعداد كاركنان و 
افرادي كه از طريق پيمانكاري در شهرداري مشغول به كار هستند 
نيز مجموعا به 100هزار نفر مي رسد و تضمين سالمت آنها به نوعي 

تضمين سالمت شهر است.
شــهردار افزود: با مذاكراتي كه با مجموعه بركت انجام مي دهيم 
درصدد هستيم براي كل خانواده شهرداري تهران واكسن ايراني 
تهيه كنيم. خانواده شــهرداري تهران در مقياس جغرافيايي يكي 
از بزرگ ترين خانواده هاي دســتگاه هاي دولتي كشور است. البته 
دســتگاه هاي بزرگ تر نيز وجود دارند، ولي در مقياس استان قرار 
ندارند و در مقياس كشوري هستند. او افزود: در دنيا ۳/2 ميليون 
حادثه منجر به مرگ در محيط كاري اتفاق مي افتد كه نشان دهنده 
6هزار مرگ در روز اســت. همچنين ۳40ميليون حادثه مرتبط با 
كار و 160 ميليون بيماري مرتبط با شــرايط كاري در دنيا اتفاق 
مي افتد. در ايران نيز رخداد حــوادث كاري 5/1 نفر از هر هزار نفر 
است كه رقم بااليي محسوب مي شود و مراقبت ها در اين حوزه اين 

آمار را كاهش مي دهد.
شهردار تهران با اشاره به فعاليت هاي مركز طب كار شهرداري گفت: 
هدف اين مركز در درجه اول تضمين شرايط سالمت براي خانواده 
شهرداري است؛ خانواده عظيمي كه در جغرافياي محدود استان 
بزرگ ترين دستگاه تلقي مي شود. او با بيان اينكه بهداشت حرفه اي 
و كنترل خدمات محيط هاي عمومي نيز در اين مركز انجام مي شود، 
اضافه كرد: با انجام اين كار فضاهايي مانند پارك ها و رســتوران ها 
كه ســرويس هاي عمومي در آن ارائه مي دهند، تحت كنترل قرار 
مي گيرد. حناچي گفت: تنها نگراني درباره اين مركز حجم مراجعات 
و ايجاد خطر است و بايد مراقب باشيم كه ميزان مراجعه به گونه اي 
باشد كه خطر و حادثه اي ايجاد نشود. بايد تمهيداتي مانند پله فرار 
و اعالم و اطفاي حريق و موارد ايمني در اين مركز لحاظ شــود تا 
حوادث تلخ گذشته تكرار نشود. شــهردار گفت: اين مركز 2هدف 
عمده را تعقيب مي كند؛ يكي سالمت كاركنان و ديگري سالمت 
محيط كار آنهاست كه حين فعاليت ها و انجام خدمات بايد مورد 
ارزيابي قرار گيرند.  او گفت: آزمايشــگاهي كه افتتاح شد كنترل 
كيفيت خدماتــي را انجام مي دهد كه شــهرداري در محيط هاي 

عمومي ارائه مي كند ؛ مانند پارك ها و رســتوران هاي عمومي كه 
تحت مديريت شهرداري تهران است. شهردار در پاسخ به سؤالي 
مبني بــر اينكه تصميم شــهرداري تهران براي واكسيناســيون 
رانندگان حمل ونقل عمومي چيست، گفت: در آخرين جلسه اي 
كه با رئيس جمهور داشتيم، اين مســئله را تقاضا كرديم و ايشان 
هم پذيرفتند و واكسيناســيون در اولويت قرار گرفته است و فكر 
مي كنم به زودي اقدامات مربوط به آن آغاز مي شود. رئيس شوراي 
شهر تهران نيز در اين مراسم گفت: »بحث شهر سالم از گذشته ها 
مطرح و تأكيد بر اين بود كه شهر ســالم بايد بري از آلودگي هاي 
محيط زيستي و صوتي باشــد. سازمان بهداشــت جهاني برنامه 
جامع و معيارهايي براي شهرهاي سالم طراحي كرده كه حدود 90 
شهر اين شاخص ها و مراحل آن را با موفقيت پشت سر گذاشتند؛ 
مراحلي كه فقط بهداشتي نيست، بلكه متشكل از اقدامات سياسي و 
اجتماعي است.« محسن هاشمي رفسنجاني افزود: »اصالح وضعيت 
در حوزه سالمت بهداشت روان و عمومي شهر بسيار اهميت دارد؛ 
تا جايي كه اين مسائل بايد در طراحي شهري و شهرسازي نيز ديده 
شود.« رئيس شوراي شــهر تعيين قوانين براي اين گونه اقدامات 
را از اختياراتي دانست كه به شــوراي شهر داده شده و اضافه كرد: 
»اين معيارها براي سالمت و بهداشت عمومي در شهر اميدبخش و 
حمايت گرانه است. بايد در كنار نيازهاي مردم، نيازهاي كارمندان 
شهرداري تامين شود. همچنين دسترسي به مراقبت هاي ويژه و 
پيشــگيري كه در مركز طب كار انجام مي شود در دسترس عموم 

قرار بگيرد.«
  رئيس كميته سالمت شوراي شهر تهران نيز با بيان اينكه شركت 
شهر سالم با اقدامات خود در اين ســال ها به ماموريت اصلي خود 
بازگشــته اســت، گفت: »با توجه به حجم زياد نيروي انساني در 
شهرداري تهران، بايد بهداشت حرفه اي و بحث ارزيابي، كنترل و 

پيشگيري در كاركنان پيگيري شود.«
ناهيد خداكرمي پيشنهاد داد  تا سامانه اي مرتبط با ارزيابي و عوامل 
مربوط به خطر در بحث كار، طراحي و با اســتفاده از آن گرو ه هاي 
پرخطر شناسايي شوند؛ چراكه بهداشت كار، ارزيابي خطر و تعيين 
عواملي كه در هر شغلي براي عوامل آن ايجاد خطر مي كند، بسيار 
اهميت دارد. اين عضو شوراي شهر اضافه كرد: »شركت شهر سالم 
هرچند حجم بااليي از غربالگري و چكاپ ساالنه را انجام داده، ولي 
اين خدمت فصل جديدي را شروع و يك معناي ديگري از خدمت 
شهرداري و شهر سالم را ارائه كرد كه ديگر نهادها نيز مي توانند اين 

خدمات را خريداري كنند.«
مجيد فراهاني، ديگر عضو شوراي شهر تهران هم گفت: »طب كار 
۳مرحله شامل استخدام و آزمايش هاي مربوط به آن، آزمايش هاي 
دوره اي كه براي كاركنان در ادوار مختلف انجام مي شود و همچنين 
زمان بازنشســتگي كه كنترل ســالمت به صورت دوره اي انجام 
مي شود را پوشش خواهد داد.« او افزود: »خدمات مربوط به طب 
كار امري ضروري است كه جاي آن در خدمات شهري خالي بود؛ 
خدماتي كه مي تواند انتظارات كاركنان شــهرداري براي دريافت 

خدمات پزشكي مرتبط با كار را پوشش دهد.«

   مجتبي دانشــور، مديركل آموزش هاي 
شهروندي شهرداري تهران: 

تهران، شهري بزرگ و شلوغ اســت و  زندگي 
شهروندان  براساس قوانين شــهري مستلزم 
آموزش و اجــراي قوانين به صــورت عمومي 
و همگاني در عرصه هاي شــهر است. در همين 
راستا با رشــد جمعيت، خيابان هاي شهر شاهد 
حضور پر رنگ موتورسيكلت در كنار ساير وسايل 
حمل ونقل عمومي و شــخصي شد. وسيله اي كه 
سفر با آن در تهران سبب مي شود زمان را براي 
كارها دور زد اما به چه ارزشــي؛ به ارزش زيرپا 
گذاشتن حقوق شهروندي و قوانين راهنمايي و 
رانندگي. در اين باره مجتبي دانشــور، مديركل 
آموزش هاي شهروندي شهرداري تهران  مي گويد: 
»تردد موتورســواران دغدغه امروز شهر تهران 
اســت. اگر پاي صحبت عابران پياده، رانندگان 
تاكســي و رانندگان اتوبوس بنشــينيد بدون 
اســتثنا همه از نحوه رانندگي موتورسواران و 
قانون شكني هايشان در شــهر و ايجاد بي نظمي 
گاليه دارند. بنابراين براي ايجاد نظم در شــهر 
بهترين راه چاره اجراي طــرح فرهنگي با هدف 
فرهنگسازي در قالب كمپين موتور سوار خوب 
بود. اما مشــكل با برگزاري اين كمپين ها براي 
مدت كوتاه رفع نمي شود و اجراي چنين كمپين ها 
و پويش هايــي با اثرگذاري باال نيــاز به تداوم و 
همكاري ســاير نهادها دارد. براساس تحقيقات 
صورت گرفته در جوامع ديگر زماني پويش ها نتايج 
مطلوب به همراه دارند كه 7تا 12سال به صورت 
مداوم شــاهد اجراي آن پويش باشيم. حال ما 
براي تداوم پويش ها نياز به همكاري ساير نهادها 
داريم. خوشبختانه پليس راهور در سال 1399 و 
1400 همكاري هاي خوبي در اين باره با ما داشته 
اســت و به عنوان مثال همين كمپين باعث شد 
شــاهد تغيير جريمه و تغيير رفتارهاي سلبي 
درباره موتور سواران باشيم. قبال اگر موتورسواري 
تخلف مي كرد، موتور توقيف و به پاركينگ منتقل 
مي شد و مالك مي توانست با پرداخت جريمه نقدي 
موتور را آزاد كند و راكب دوباره تخلفات قبل را از 
ســر مي گرفت. اما در اين كمپين به جاي جريمه 
و توقيف موتور، راكبــان متخلف هر تخلفي اعم 
از حركت خالف جهت، عبور از خط اتوبوس هاي 
تندرو، عبور از چراغ قرمز يا عبــور از پياده راه 
مرتكب شده باشند، بايد در قالب طرح موتور يار 
همراه پليس راهنمايي و رانندگي مشغول ارشاد 
ساير راكبان شوند. اجراي اين طرح بعد از 6 ماه 
منجر شد تا جلوي توقيف 70هزار موتور در شهر 
گرفته شود. بنابراين پيوستن ساير نهادها به اين 
كمپين و حمايــت از آن مي تواند بهترين راهكار 
براي ساماندهي موتورســواران در هر گوشه از 
شهر باشد. آموزش و پرورش و صدا و سيما نقش 
مؤثري در اين باره دارند چون نقش آموزشي آنها 

در خانواده ها اثرگذارتر است.

نظم در شهر با پويش هاي مداوم

تكليفشهرداريمشخصنيست
علي نوذرپور، كارشناس مديريت شــهري: برخي از قوانين جامعيت الزم را ندارند و آنطور كه بايد 
و شايد همه جوانب يك موضوع را پوشــش نمي دهند. به طور نمونه مي توان به قانون شهرداري در 
سد معبر اشاره كرد كه اين روزها عالوه بر دستفروشان و فروشــندگان بي كانون، موضوع پارك 
موتورسيكلت در پياده روها و پياده راه ها مطرح است. هرچند اين موضوع مربوط به حوزه حمل ونقل 
است، نيروهاي راهور بايد رسيدگي كنند اما شهروندان به گمان اينكه سد معبر است انتظار دارند 
شهرداري به موضوع ورود كرده و با متخلفان برخورد كند. براساس قانون، شهرداري صرفا مي تواند با 
فرد يا افراد برخورد كند و هيچ دخل و تصرفي در وسايل نقليه ندارد. به عبارت ديگر در چنين مواردي 
تكليف شهرداري مشخص و شفاف نيست و در اين موضوعات با خأل قانوني مواجه هستيم و وزارت 

كشور به عنوان متولي بايد چنين مواردي را احصا و قوانين خاص مصوب كند.
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ممنوعيت ورود اتوبوس هاي برقي  وارداتي
  ورود 49دستگاه اتوبوس برقي به كشور با بومي سازي  يك دستگاه اتوبوس تمام برقي 

توسط مهندسان كشور، در هاله اي از ابهام قرار گرفته است و به گفته مديرعامل شركت حمل و نقل
اتوبوسراني تهران، احتمال دارد ورود اين اتوبوس ها ممنوع شود.

به گزارش همشهري، اواخر سال گذشــته بود كه خبر ورود اتوبوس هاي برقي به شبكه اتوبوسراني 
پايتخت رسانه اي شد و سيدمناف هاشمي، معاون حمل ونقل و ترافيك شهردار تهران در مراسم ورود 
اتوبوس و ميني بوس هاي جديد به ناوگان حمل ونقل شهر تهران، از انعقاد قرارداد ساخت 50دستگاه 
اتوبوس برقي توسط يك كشور خارجي خبر داد كه قرار بود در مرحله اول تعدادي از اين اتوبوس ها در 
مسير جمهوري- بهارستان فعال شوند. اكنون خبرهايي از ممنوعيت ورود 49دستگاه اتوبوس برقي 
به كشور منتشر شده اســت كه محمود ترفع با تأييد آن گفت: »براي پروژه50دستگاه اتوبوس برقي 
فراخواني برگزار و كنسرسيومي برنده شد و قرار بود به صورت )CBU( يا همان قطعات آماده به كشور 
وارد شوند كه يك دستگاه به عنوان نمونه تحويل داده شد بود اما باتوجه به اينكه همزمان با انعقاد اين 
قرارداد، كارخانجات داخلي يك نمونه اتوبوس تمام برقي توليد كرده اند، به احتمال زياد ورود 49دستگاه 
ديگر از اتوبوس هاي برقي به كشور ممنوع مي شود.« به گفته مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران، 
اين موضوع در حد احتمال است، اما درصورت عملي شدن بايد كنسرسيوم برنده از طريق خط داخلي 

كه دارد اتوبوس ها را داخلي سازي  كند كه قطعا اين كار زمانبر خواهد بود.

مسير ايوان شمس براي توان يابان هموار شد
مراسم بهره برداري از پروژه نوسازي، بهسازي و مناسب سازي  مجموعه 

فرهنگي هنري ايوان شمس با هدف تســهيل دسترسي و عبور و مرور بهسازي
توان يابان به ســالن اين مجموعه با حضور معاون اجتماعي و فرهنگي 
شهردار تهران برگزار شد. به گزارش همشهري، سالن فرهنگي هنري ايوان شمس حدود 
۳هزار مترمربع مساحت دارد كه گنجايش سالن اصلي آن بيش از 400نفر و سالن هاي 
حاشيه اي بيش از 100نفر است. پروژه مناسب ســازي  سالن اين مجموعه فرهنگي و 
هنري با هدف ارائه خدمات به توان يابان در دستور كار شهرداري تهران قرار داشت كه 
روز گذشته مراســم بهره برداري از آن با حضور معاون فرهنگي و اجتماعي شهرداري 
تهران برگزار شد. محمدرضا جوادي يگانه در مورد ضرورت اجراي اين پروژه گفت كه 
مناسب سازي  مسير تردد معلوالن در سالن فرهنگي هنري ايوان شمس گامي در جهت 
تحقق حقوق شهروندي توان يابان بوده است. او با اشاره به اقدامات انجام شده در اين 
پروژه عنوان كرد: »يكي از رمپ هاي اين سالن براي تردد افرادي كه دچار نقص حركتي 
هستند، مناسب سازي  شده است و يك دستگاه باالبر ويژه ويلچر هم در كنار سن ايوان 

شمس تعبيه شده تا معلوالن به راحتي بتوانند در محوطه سن تردد كنند. 
همچنين بازســازي بخش ورودي ســالن ايوان شمس از مســير بزرگراه كردستان، 

سنگفرش پياده راه و مسيرهاي تردد ويلچر در بيرون و داخل سالن، سنگفرش كف سالن 
انتظار، عايق بندي سقف و كف، سيستم گرمايش و سرمايش، فرش كف سالن اصلي 
مجموعه ايوان شمس و بخش VIP نيز نوسازي و بهسازي  شده اند.« جوادي يگانه با بيان 
اينكه پروژه بازسازي و مناسب سازي  سالن ايوان شمس از پروژه هاي سالمت محور اداره 
كل سالمت بوده است، گفت: » اين پروژه با مشاركت و نظارت كاربردي انجمن علمي 
و آفرينش هاي هنري معلوالن ايران و دبير كانون معلوالن منطقه 16اجرا شده است؛ 
به طوري كه امروز شاهد ارتقای شاخص هاي حقوق شهروندي در مجموعه فرهنگي 
هنري ايوان شمس هســتيم.« به گفته معاون اجتماعي و فرهنگي شهردار تهران اين 
پروژه توسط شركت توسعه فضاهاي فرهنگي با بهره گيري از توان داخلي اجرا شده است. 
زينب نصيري، مديركل اداره سالمت شهرداري تهران هم در اين مراسم با بيان اينكه 
به همه نيازهاي توان يابان در اين پروژه توجه شــده است، گفت: »اكنون در مجموعه 
فرهنگي هنري ايوان شمس 2چشمه ســرويس بهداشتي وجود دارد كه سالمندان و 
افرادي كه داراي نقص حركتي هستند مي توانند از آنها استفاده كنند، اما براي افرادي كه 
با ويلچر تردد مي كنند قابل استفاده نيست. از اين رو ساخت 2چشمه سرويس بهداشتي 

براي اين افراد شروع شده است كه به زودي بهره برداري مي شود.«

زهرا كريمي
خبر نگار
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   شکاف تورم بین مردم
مركز آمار مي گويد: نرخ تورم كل كشــور در خرداد ماه ١4٠٠  برابر 4٣، ٠ درصد بوده است كه 
در دهك هاي مختلف هزينه اي در بازه 4٢.٣درصد براي دهك  پنجم و ششــم تا 4٩.١درصد 
براي دهك دهم نوسان دارد. محدوده تغييرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده »خوراكي ها، 
آشــاميدني ها و دخانيات« بين 4٨.٧درصد براي دهك دهم تا ٥4.٢درصد براي دهك دوم 
بوده و درخصوص گروه عمده »كاالهاي غيرخوراكــي و خدمات« بين ٣٢درصد براي دهك 
اول تا 4٩.٢درصد براي دهك دهم نوسان داشته است. براساس اعداد مربوط به تورم در ميان 
دهك هاي مختلف هزينه اي، فاصله تورمي دهك ها در اين  ماه به ٦، ٨درصد رسيد كه نسبت 
به  ماه قبل به ميزان ٧.4درصد، حدود ٦دهم واحد درصد كاهش داشته و فاصله تورمي در گروه 
عمده »خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات« نســبت به ماه قبل ٢دهم واحد درصد افزايش و 
گروه عمده »كاالهاي غيرخوراكي و خدمات« نسبت به ماه قبل يك دهم واحد درصد كاهش 

را نشان مي دهد.

نقد خبر

چهره روز

معماي كابينه رئيسي

استقالل بانك مركزي در ابهام

در زمان تعيين مزد 1400، دستمزد مصوب  دستمزد
براي كارگــران  به طور ميانگيــن معادل 
61درصد حداقل هزينه معيشت بود، حاال 
با افزايش هزينه معيشت، دســتمزد دريافتي كارگران 
معادل 56.5درصد هزينه معيشت است و با تداوم وضع 
موجود تا آخر سال، اين نسبت به حوالي 40درصد خواهد 

رسيد.
به گزارش همشهري، شكاف ميان مزد و معيشت كارگران 
سال هاست كه در سايه جهش هاي تورمي و مقاومت در 
برابر واقعي سازي قدرت خريد كارگران ايجاد شده و ادامه 
پيدا كرده است. امسال نيز با وجود افزايش 39درصدي 
حداقل مــزد خانوارهاي كارگري، بازهم شــكاف مزد و 
معيشت كارگران ترميم نشد؛ چرا كه اين ميزان افزايش 
حتي نتوانست تورم تحميلي به معيشت كارگران در سال 

99را جبران كند.

مصاف نابرابر مزد و هزينه معيشت
در جريان مذاكرات مــزد 1400،  نماينــدگان دولت، 
كارفرما و كارگر در شــوراي عالي كار در مبلغ 6ميليون 
و 895هزار تومان به عنوان هزينه  معيشــت يك خانوار 
كارگــري 3.3 نفره اجمــاع كردند و درنهايــت پس  از 
چانه زني هاي معمول، براي  افزايش 39درصدي مجموع 
مزد و  مزاياي يك خانــوار كارگري با بُعدی  3.3نفره كه 

مالك تعيين هزينه معيشت بود به توافق رسيدند. 
بر اين اساس، دستمزد پايه دريافتي اين خانوار به حدود 
4.2ميليون  تومان رسيد كه حدود 60.9درصد از هزينه 
معيشــت 6ميليون و 895 هزار توماني ايــن خانوار را 
پوشش  مي داد و فقط توانســت قدرت خريد خانوارهاي 
كارگري در ســال 1400 را به همان شرايط ابتداي سال 

1399 برگرداند. حاال اما در شرايطي كه تداوم تورم باال 
در سال 1400، به رشد روزافزون قيمت كاالهاي اساسي و 
پرمصرف موجود در سبد خانوارهاي كارگري منجر شده، 
درصد پوشش دستمزد كارگران نسبت به هزينه معيشت 
به مراتب پايين تر آمده و آنها را در مقابل گراني هاي مكرر 

خلع سالح كرده است. 
مصاف مزد و هزينه معيشــت كارگران، معادله سختي 
نيست؛ دســتمزد آنها ابتداي هرســال و براساس توافق 
شركاي اجتماعي در شــوراي عالي كار، تعيين مي شود 
كه البته به واسطه اينكه در همه دوره هاي تورمي، ميزان 
افزايش مزد كمتر از ميزان هزينه تحميل شده به معيشت 
كارگران اســت، هرگز نمي تواند تمام هزينه هاي جاري 
معيشت كارگران را پوشــش دهد. در ادامه وقتي باز هم 
تورم رشــد مي كند و قيمت ها باال مــي رود، اين ناتواني 
كارگران براي جبران هزينه معيشــت، بيشتر به چشم 
مي آيد و كار به جايي مي رسد كه ناچار مي شوند بخشي از 
كاالهاي سبد مصرفي خود را حذف و دايره زندگي خود را 

به  ناچار كوچك تر و كيفيت آن را كمتر كنند. 
در اين فرايند، با انباشته شدن كسري هاي مزدي كارگران 
در ســال هاي متوالي و پايبند نبــودن مصوبات مزدي 
به متناسب ســازي مزد و هزينه معيشــت، يك شكاف 
تاريخي ميان مزد و معيشــت كارگران ايجاد شــده كه 
هرسال به واسطه مقاومت در مقابل واقعي سازي  دستمزد 
نيروي كار در اقتصاد ايران، بزرگ و بزرگ تر مي شود. افت 
بهره وري نيروي كار، اشتغال دو شغلي و بيشتر، كاهش 
سالمت روان جامعه و افت ســطح بهداشت، فرهنگ و 
آموزش خانواده، فقط گوشــه اي از آســيب هاي آشكار 
شكاف مزدي است كه متأســفانه آثار آن نيز در جامعه 

قابل انكار نيست.

سناريوهاي تغيير شكاف مزدي
با وجود اينكــه در مذاكرات مزدي، همــه طرف ها خود 
را مشتاق واقعي سازي دستمزد نشــان مي دهند اما در 
پس پرده، دولت بــراي كنترل تــورم و كاهش بار مالي 
دســتگاه هاي دولتي و كارفرمايان بــراي كاهش هزينه 
بنگاه ها، جلوگيري از فشــار به واحدهاي كوچك و البته 
تداوم دسترســي به نيروي كار ارزان بــا افزايش حقوق 
پايه كارگري كه اصلي ترين جزء مؤثر در تغيير دريافتي 
نهايي كارگران و بازنشستگان است، مخالفت مي كنند. 
در اين ميان به واسطه ســاختار و مناسبات شوراي عالي 
كار و تشكل هاي كارگري، عماًل طرف كارگري نيز قادر 
به مقاومت مؤثر نيســت و حتي مانند سال 99، مخالفت 
آنها با مزد مصوب و امضا نكردن مصوبه شوراي عالي كار 
نيز گرهي از كار باز نمي كند. بر همين اســاس، احتمال 
حذف شــكاف مزدي، بدون تغيير اساســي در رويكرد 
دولت و كارفرما به جايگاه هزينه دستمزد در قيمت نهايي 
و همچنين اثرات آن بر تورم و رونق و ركود بازارها ميسر 
نيست و البته پيش نيازهاي ديگري نظير تثبيت واقعي 
نرخ ارز، بهبود محيط كســب وكار، ايجاد بازار رقابتي و 
حمايت واقعــي از توليد داخلي نيز بــراي تحقق كامل 

دستمزد واقعي مورد نياز است. 
با اين تفاصيل، تغيير در شكاف مزدي كارگران با ترميم 
مزد در ميان مدت بعيد به نظر مي رسد؛ درحالي كه رشد 
تورم فارغ از ايــن حقيقت ادامه دارد و هزينه معيشــت 
كارگران را روزبه روز باال مي برد. بررسي ها نشان مي دهد 
كه شــكاف ميان مزد و هزينه معيشــت كارگران كه در 
ابتداي سال 1400حداقل 39درصد بوده، حاال در سايه 
رشــد نرخ تورم به 43.5درصد رســيده و افزايش آن به 
60درصد تا آخر ســال جاري نيز دور از انتظار نيســت؛ 
تفسير ساده اين اعداد، فشار بيشتر به معيشت كارگران 
و سقوط تعداد بيشتري از خانوارهاي كارگري به زيرخط 
فقر است. به عبارت ســاده تر، اگر در ابتداي سال جاري، 
به طور ميانگين مزد و مزاياي يك خانوار كارگري حداقلي 
بگير مي توانســت حدود 61درصد هزينه يك معيشت 
آبرومندانه را پوشش بدهد، حاال آن دستمزد با احتساب 
تورم ماهانه از اسفند 99تا خرداد 1400نهايتاً قادر است 
56.5درصد از هزينه اين معيشت را تأمين كند و در ادامه، 
با تداوم تورم موجود، كارگران بايد كمربندها را محكم تر 
كنند؛ چراكه درصورت تداوم نرخ تورم 40تا 50درصدي 
تا آخر سال )كه بسيار محتمل است( خانوارهاي كارگري 
به زحمت قــادر خواهند بود حــدود 40درصد از هزينه 
يك زندگي آبرومندانه را با حقوق كارگري تأمين كنند 
 و 60درصد هزينه معيشــت آنها بايــد از محل ديگري

 نظير قرض و وام، شغل دوم و سوم، حذف اقالم مصرفي 
از ســبد خانواده و كاهش كيفيت اقالم خريداري شده 

تأمين شود.

تازه ترين گزارش مركز آمار ايران نشان مي دهد 20استان، نرخ تورمي  تورم
باالتر از نرخ تورم ميانگين كشوري را در خرداد 1400تجربه كرده اند.

به گزارش همشهري، در خرداد امسال فاصله بين نرخ تورم استان قم كه 
كمترين ميزان فشار افزايش قيمت ها را به ميزان 39.2درصد تجربه مي كند با استان 
كردستان كه با باالترين نرخ تورم به ميزان 48.6درصد مواجه شده به 9.2درصد رسيد.

مركز آمار ايران نرخ تورم ســاالنه در خرداد امســال را 43درصد برآورد كرده است. 
استان هاي كردستان، كرمانشاه، خراسان شمالي، چهارمحال و بختياري و ايالم با نرخ 
تورم باالي 47درصد مواجه شــده اند و نرخ تورم ساالنه در 2استان آذربايجان شرقي 
و همدان در محدوده 46درصد قرار دارد. پس از آن 3استان زنجان، فارس و گلستان 
نرخ تورم باالي 45درصد و 4استان لرستان، كهگيلويه و بويراحمد، خوزستان و اردبيل 
نرخ تورم فراتر از 44درصد را تجربه كرده اند. ديگر استان هايي كه با نرخ تورم در كانال 
43درصد مواجه شده اند شامل استان هاي هرمزگان، سيستان و بلوچستان، خراسان 

رضوي، كرمان، بوشهر و قزوين هستند.
طبق اين گزارش پس از استان قم كه در سال هاي اخير همواره پايين ترين نرخ تورم را 
شاهد بوده، استان هاي خراسان جنوبي، آذربايجان غربي، يزد، گيالن، تهران، اصفهان، 
مركزي، البرز، مازندران و ســمنان نرخ تورم كمتر از نرخ تورم كل كشور را نظاره گر 

بوده اند.
در خرداد ماه بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارها مربوط به استان قزوين با 4.1درصد 
افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به اســتان همدان بــا 1، 2درصد افزايش 
بوده و درحالي كه نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه گذشته به 47.6درصد رسيده است، 
شــهروندان اســتان ايالم با نرخ تورم نقطه به نقطه 56.1درصد و شهروندان استان 
تهران با نرخ تورم 43.1درصــد به ترتيب باالترين و پايين تري نــرخ تورم نقطه اي را 

شاهد بوده اند.
مركز آمار ايران در روايت خود از نبض سطح عمومي قيمت ها در مناطق شهري ايران 
به تفكيك استان ها مي گويد: بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي شهري مربوط به 
قزوين با 4.2درصد افزايــش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به اســتان همدان با 
1.3درصد افزايش است. همچنين درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال 
قبل )تورم نقطه به نقطه( براي خانوارهاي شهري كشور 46.9درصد بوده كه بيشترين 
نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهاي شهري مربوط به زنجان )56.1 درصد( و كمترين آن 

مربوط به استان تهران )43.0درصد( است.
نبض تورم در نقاط روســتايي ايران اما متفاوت از نقاط شــهري مي زند؛ به نحوي كه 
بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي روســتايي مربوط به استان گيالن با 4.4درصد 
افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان همدان با 0.8درصد افزايش به ثبت 
رسيده است؛ درحالي كه بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ايالم )59.5 

درصد( و كمترين آن مربوط به استان كرمان )45.2درصد( بوده است.

  خبر: در روزهاي پس از اعالم نام ســيدابراهيم رئيسي به عنوان 
رئيس جمهوري آينده ايران، اسامي چهره هاي مختلفي در ارتباط 
با پذيــرش مســئوليت وزارتخانه هاي اقتصادي، بانــك مركزي و 
معاون هاي برنامه و بودجه و اقتصادي مطرح شده است. چهره هايي 
كه نام آنها بيشتر در رسانه ها مطرح است، عمدتا تركيبي از اعضاي 
دولت محمود احمدي نژاد با اضافه شدن برخي افراد ديگر نزديك به 

ستاد انتخاباتي رئيسي است.

  نقد: رئيس جمهور منتخب چه بــه هنگام ثبت نام و چه در زمان 
تبليغات و پس از انتخاب شــدن بارها تأكيد كرده چهره اي مستقل 
است و به جريان هاي سياسي وابســتگي ندارد و به همين دليل در 
انتخاب اعضاي كابينه اش به ويژه تيم اقتصادي دولت آينده مالك 
را شايســتگي و توانمندي افراد قرار مي دهد. واقعيت اين است كه 
وراي نام ها و چهره ها، مهم نوع بينش اقتصادي و تفكراتي است كه 
قرار است در 4سال آينده مسئوليت راهبردي و اجرايي اقتصادي را 
برعهده بگيرد. در چنين وضعيتي درنظر گرفتن چالش هاي داخلي 
و تهديدها و فرصت هــاي بيروني اثرگذار بر اقتصــاد گرفتار ركود 
و تورم و در معــرض تحريم ها و تنگناهاي مالــي و بانكي و ارزيابي 
نوع بينش و راهبرد پيشــنهادي وزرا و تيم اقتصادي رئيس جمهور 
بســيار تعيين كننده و سرنوشت ســاز خواهد بود. يكدست شــدن 
قدرت بر مبناي تفكر اصولگرايي در 4سال آينده ايجاب مي كند كه 
رئيس جمهور منتخب راسا مسئوليت نهايي را در انتخاب همكارانش 
بپذيرد و در برابر تصميم هاي آنها پاسخگو باشد؛ به ويژه اينكه اكنون 
كه قدرت يكدست شــده، مسئوليت پذيري و پاســخگويي بسيار 
تعيين كننده اســت و بهانه اي بابت ناهماهنگــي در تيم اقتصادي 
دولت آينده و به طور خاص 3ضلع وزارت اقتصاد و دارايي، سازمان 
برنامه و بودجه و بانك مركزي ديگــر پذيرفتني نخواهد بود. افزون 
بر اينكه اين3ضلع تعيين كننده جهت گيري هاي اقتصادي 4سال 
پيش رو قرار است در گام نخست، پايه هاي برنامه هفتم توسعه ايران 
را ترسيم و تعيين كنند. از اين جهت فرماندهي اقتصادي در دولت 
آينده مسئله اي دشوار، پيچيده و حساس خواهد بود و سيدابراهيم 
رئيسي مي تواند در گام نخســت تكليف فرماندهي اقتصاد را شفاف 
و روشن سازد و جلوي تبديل شدن وزراي اقتصادي به مدير پروژه 
و بخشــي نگري در اجراي برنامه ها را متناســب با محدوديت ها و 

اولويت ها بگيرد.
انتظار مي رود در 4ســال آينده اقتصاد ايران به سبب هماهنگي و 
همكاري باال در سطح سران قواي مقننه، مجريه و قضاييه و انتخاب 
تيمي هماهنگ و داراي بينش اقتصادي از افتادن در ورطه آزمون و 
خطاهاي گذشته مصون بماند و به جاي پروژه محوري و بخشي نگري، 
يك تفكر و بينــش واقع بينانه متكي بر عقالنيــت اقتصادي حاكم 
شود تا كمترين تنش و باالترين ســطح ثبات اقتصادي را در دوره 

رياست جمهوري رئيسي شاهد باشيم.

كارگــران صنعــت نفت از  كارگران
تبعيضــي كــه بــا حضور 
شــركت هاي پيمانكاري در 
حوزه روابط كار باب شده، جان به لب شده اند 
و حاال زير بار فشار دستمزد حداقلي براي كار 
در شرايط سخت، دست به اعتراض زده اند. 
دولت و مجلــس در تكاپو هســتند تا اين 
اعتراض را به صورت ريالي و تسويه مطالبات 
كارگران و در بهترين حالت افزايش دريافتي 
آن ختم به خير كنند؛ اما مسئله اي كه باعث 
شده كار به اينجا برسد، گرچه غيرمنصفانه اما 
برخاسته از قانون اســت و بدون رسيدگي 
ريشه اي به آن، هرگز نمي توان حق كارگران 
پيمانكاري به طور عــام و معترضان صنعت 

نفت به طور خاص را احيا كرد.
به گزارش همشــهري، در شــرايط فعلي، 
اگر صنعت نفت يا هر كارفرماي بزرگي كه 
امور خــود را به صورت پيمانــكاري واگذار 
مي كند، اعالم كند كه هيچ تعهدي نسبت 
به نيــروي پيمانــكاري نــدارد و در قبال 
كارهای برون سپاري شده، هيچ مسئوليتي 
نمي پذيرد، از نگاه قانــون و از نگاه قرارداد 
نيروي كار حرف اشــتباهي نزده است، اما 
آنجا كه جان به لب كارگر مي رسد و صداي 
اعتراضش را بلند مي كند، ديگر كســي به 
متن قرارداد، كاري ندارد و حق وحقوق عرفي 

كارگر مالك است.

ايرادي فراتر از دستمزد و معيشت
موضــوع اعتراضــات كارگران شــاغل در 
بخش هاي نفتي، پااليشگاهي و پتروشيمي 
كشــور، موضوع مهمي اســت كــه بايد از 
زواياي مختلف مــورد ارزيابي و تحليل قرار 
بگيرد. اين بارزترين نكته اي است كه حميد 
حاج اســماعيلي، كارشــناس روابط كار در 
گفت وگو با همشهري بر آن تأكيد مي كند. به 
عقيده او، اين اعتراضات، حاصل يك مشكل 
اساسي و ديرينه اســت كه امروز به آشكارا 

خود را نشــان داده و اگر به درستي برايش 
چاره جويي نشود مي تواند به بحراني جدي 

بينجامد.
حاج اســماعيلي مي گويــد: حــاال كه اين 
اتفاقات در صنايعي رخ داده كه جزو صنايع 
اســتراتژيك و درآمدزاي كشــور محسوب 
مي شوند و هم منبع درآمد اصلي براي دولت 
هســتند و هم به لحاظ توليدات، نيازهاي 
كشور را تأمين مي كنند، بايد به صورت جدي 
و كارشناسي براي اصالح ريشه اي آنها اقدام 
شــود در غير اين صــورت در آينده به يك 
اختالل جدي و مشكل اساسي براي كشور 
تبديل خواهند شد. اين كارشناس بازار كار 
ضمن واكاوي اعتراضــات اخير كارگري در 
بخش نفت و پااليش، مي افزايد: شايد ظاهر 
اين اعتراضات به مسئله دستمزد و معيشت 
باشد؛ اما برايند شــفافي از اليه هاي متعدد 
اشــكاالت و تبعيض حقوقي در بخش هاي 
كارفرمايي است كه همواره مسئوالن كمتر 
به آن توجه كرده اند و اكنون در بخش نفتي 
به لحاظ فعاليت كارگران در شرايط سخت 

جنوب و مشاغل پرريسك بروز كرده است.

ريشه قانوني يك مشكل
سال هاســت كه براســاس ماده17 قانون 
خدمات مديريت كشــوري به دولت اجازه 
داده شــد براي كاهش هزينه ها، بخشي از 
كارهاي خود را از طريــق مناقصه به بخش 
خصوصي واگذار كند و بــا اين اجازه قانوني 
پــاي شــركت هاي پيمانكاري بــه حوزه 

فعاليت هاي دولتي باز شد. 
حاج اســماعيلي، كارشــناس روابــط كار 
مي گويــد: ايــن شــركت هاي پيمانكاري 
به تدريــج از بخش هــاي خدماتــي نظير 
آشپزخانه، حمل ونقل و... توسعه پيدا كردند 
و به جايي رسيدند كه حاال، تقريباً كل بدنه 
وزارتخانه هــاي دولتــي را گرفته اند و وارد 
كارهاي تخصصي، كارشناسي و فني شده اند؛ 
درحالي كه چنين توســعه اي هرگز مدنظر 
قانون خدمات مديريت كشوري نبوده است. 
او وسيع شــدن دايره فعاليت اين شركت ها 
را اصلي ترين مشكلي مي داند كه اعتراضات 
امروزي را پايه ريزي كرده است و مي افزايد: 
اشكال دوم اين است كه دولت با وجود اينكه 
رديف اســتخدامي و بودجه مصوب ندارد، 

مركز آمار ايران رونمايي كرد
 تورم در ٢٠ استان ايران
باالتر از ميانگين كشور

   تکلیف نیروهاي پیماني و شركتي روشن شود
براي رفع ريشه اي مشكالت كارگري كه به بروز اعتراض و اعتصاب منجر شده، بايد راهكار 
كارشناسي و قانوني معرفي شود تا كار يك بار براي هميشه به سامان برسد. حاج اسماعيلي 
مي گويد: حاال كه  مي خواهند سروصداها را بخوابانند بايد بدانند با اين كار فقط اعتراضات به 
آتش زير خاكستر تبديل مي شود و دوباره احتمال شعله كشيدن آن وجود خواهد داشت؛ 
چراكه عامل اصلي ايجاد كننده آنها همچنان حذف نشــده است.  او تأكيد مي كند كه بايد 
شفاف و كارشناسي به اين چالش بزرگ پرداخته شــود؛ چراكه اين بحران كارگري، يك 
موضوع امنيتي نيست و كاماًل ريشه در مباحث اقتصادي و تحريف قانون دارد و رسيدگي به 
آن از مسير درست مي تواند به بهبود وضعيت نيروي كار، اقتصاد و اجتماع منجر شود. اين 
كارشناس روابط كار مي گويد: اصالح قوانين و قواعدي مربوط به حضور شركت هاي پيمانكاري 
و تأمين نيروي انساني در ساختار اقتصاد ايران يك اصل واضح و ضروري است و بايد يك بار 
براي هميشه نسبت به حذف گسترده اين شركت ها از حوزه روابط كار و محدودسازي آنها 
به كارهاي خدماتي اقدام شود كه در اين صورت فقط كساني كه در قالب پيمانكار از دستمزد 
نيروي كار ارتزاق مي كنند حذف خواهند شد و نيروي كار بدون باالرفتن هزينه كارفرماي 

اصلي، به  حق و حقوق واقعي خود مي رسد.

 تورم با مزد و معيشت كارگران چه كرد؟
بررسي ها نشان مي دهد كه شكاف ميان مزد و معيشت كارگران در آخر خردادماه به 

43.5درصد رسيده و احتمال رسيدن آن به 60درصد تا پايان سال وجود دارد

   مطالبه كارگران از دولت جديد
يكي از مسيرهاي حمايت از معيشت كارگران، كنترل بازار و جلوگيري از افزايش قيمت كاالهاي اساسي است اما اين اقدام كه 
دولت سيزدهم نيز وعده اجراي آن را داده است، فقط مي تواند از وخيم تر شدن شرايط زندگي نيروي كار جلوگيري كند. اين در 
حالي است كه كارگران انتظار دارند سريعًا تمهيدي براي جبران هزينه هاي تحميل شده به معيشت آنها انديشيده شود. ناصر 
چمني، رئيس كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران از رئيس جمهور منتخب درخواست كرده است: كارگروهي براي بررسي 
مشكالت كارگران ايجاد كند تا مشخص شود كه كارگران با درآمد فعلي خود فقط مي توانند بخشي از هزينه هاي زندگي را تأمين 
كنند. چمني به تسنيم مي گويد: تورم، افزايش حقوق كارگران در ابتداي سال ١4٠٠را نابود كرده و حاال حقوق كارگران حدود 
٧ميليون تومان با خط فقر فاصله دارد كه با توجه به نبود امنيت شغلي براي كارگران و حداقل بگيربودن حدود ٧٠درصد از آنها، 
بخش قابل توجهي از خانوارهاي كارگري زيرخط فقر هستند. به گفته او، در شرايطي كه تورم اجاره بها به شدت افزايش پيدا كرده، 
كارگران حدود ٥٠درصد درآمد خود را براي تأمين مسكن هزينه مي كنند. چمني با اشاره به اينكه كارگران و مستمري بگيران، 
بيش از نيمي از جمعيت كشور را تشــكيل مي دهند، تأكيد مي كند: بايد با قبول واقعيتي به نام تورم و افزايش هزينه ها، براي 

دستمزد مطابق خط فقر تصميم گيري شود.

رئيس جمهــور، اكبــر كميجاني را به 
سمت رئيس كل بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران منصوب كرد. اين انتصاب 
بنا به پيشــنهاد وزير امور اقتصادي و 
دارايي و تصويب هيأت وزيران صورت 
گرفته است. براســاس مصوبه مجمع 

تشخيص مصلحت نظام مصوب سال 1393، درصورت عزل، استعفا 
 يا فوت رئيس كل بانك مركزي، حداكثر ظرف مدت يك ماه بايد 
نسبت به تعيين رئيس كل جديد بانك مركزي اقدام شود و قائم مقام 
اين بانك تنها اجــازه دارد يك ماه به عنوان جانشــين رئيس كل 
بركنار شده تصدي مسئوليت بانك مركزي را بر عهده داشته باشد.

پس از نامــزدي عبدالناصر همتي، رئيــس كل بانك مركزي در 
انتخابات رياست جمهوري، حســن روحاني، رئيس جمهور او را 
بركنار كرد و كميجاني به عنوان قائم مقام مســئوليت هدايت اين 
نهاد را برعهده گرفت. اكنون ســؤال كليدي اين است كه آيا دوره 
رياست كميجاني كوتاه  خواهد بود و پس از روي كار آمدن دولت 
جديد، وزير آينده اقتصاد فرد ديگري را به عنوان ســكاندار بانك 
مركزي معرفي خواهد كرد؟ يا اين احتمال وجود دارد كه سرانجام 
كميجاني با سابقه طوالني معاون اقتصادي و قائم مقام بانك مركزي 

اين بار در مقام رئيس كل باقي بماند؟
برخي گمانه زني ها به ويژه پس از اظهارات روز گذشــته محمود 
واعظي، رئيس دفتــر رئيس جمهور اين فرضيه مطرح شــده كه 
به احتمال زياد، اكبر كميجاني بــا روي كار آمدن دولت آينده از 
رياست بانك مركزي اســتعفا خواهد كرد؛ هرچند درباره اينكه 
آيا او در مقام قائم مقام باقي خواهد ماند، هنوز خبر قطعي منتشر 

نشده است.
هرچند بعيد است كه گزينه هاي احتمالي براي حضور در تركيب 
تيم اقتصادي دولت رئيسي، چندان با رياست كميجاني بر بانك 
مركزي موافق باشــند زيرا او را چهره اي به جا مانده از گذشــته 
مي دانند امــا تحصيالت و ســابقه اجرايي كميجاني دســت كم 
به عنوان يكي از گزينه هاي احتمالي رياســت بانك مركزي قابل 
تامل اســت؛ چهر ه اي آرام، بدون حاشــيه و متمركز بر تخصص 
خود كه از سال 1363 به عنوان استاد دانشكده اقتصاد تهران فعال 
بوده و در دولت محمد خاتمي تا آبان ســال 86 مسئوليت معاون 
اقتصادي بانك مركزي را برعهده داشــته اســت. او كه در دوران 
رياست جمهوري اكبر هاشمي رفسنجاني، عضو شوراي بررسي هاي 
اقتصادي نهاد رياست جمهوري و در دوران رياست جمهوري حسن 
روحاني و رياست كلي ولي اهلل سيف و عبدالناصر همتي قائم مقام 
بانك مركزي بوده، داراي دكتراي اقتصاد از دانشگاه ويسكانسين 
- ميلواكي آمريكا با گرايش اقتصــاد پولي، اقتصادكالن و اقتصاد 

بين الملل است.
وراي اينكه همواره در انتخاب رياست بانك مركزي عالوه بر سابقه 
تحصيلي و اجرايي افراد، گرايش هاي سياسي چهره ها هم مالك 
عمل قرار مي گيرد، نبايد از نظر دور داشت كه هدايت بانك مركزي 
در 4 سال آينده بسيار حساس و پيچيده است و فردي بايد انتخاب 
شود كه بتواند استقالل بانك مركزي را تقويت كند و اقتصاد ايران 
را از تالطم هاي بيروني و تصميم هاي سياســي در اقتصاد مصون 
نگه دارد. حاال بايد منتظر ماند و ديد سيدابراهيم رئيسي در نهايت 
به اين نتيجه خواهد رســيد كه كميجاني را حفظ كند يا اينكه با 
انتخاب چهره  اي داراي گرايش سياسي پررنگ شاهد تحوالت در 

اركان بانك مركزي و سياست هاي پولي و ارزي خواهيم بود؟

 ريشه هاي اعتراض هاي 
كارگري

همشهري در گفت وگو با حميد حاج اسماعيلي كارشناس روابط كار بررسي مي كند
نيازمند نيروي كار جديد است و با روش هاي 
مختلف، نيروي موردنياز خــود را از طريق 
شــركت هاي پيمانكاري تأمين مي كند؛ در 
نتيجه اكثر نيروهاي اجرايي و عملياتي فعال 
در دستگاه هاي دولتي، نيروهاي قراردادي و 
پيمانكاري هستند و تفاوت حقوق و مزايا و 
امنيت شغلي آنها نسبت به مستخدمان دولت 
و نيروهاي رسمي بسيار باالست؛ درحالي كه 
به مراتب فعاليت سخت تر و بيشتري انجام 
مي دهند. به عقيده او، در شــرايطي كه بنا 
به وضعيت اقتصاد و معيشت در ايران، قشر 
حقوق بگير هيچ رضايتي نــدارد، نيروهاي 
پيمانكاري به درآمد به مراتب پايين تر، مزاياي 
كمتر و فشار كاري بيشتر چندين برابر حق 
نارضايتــي دارند و اعتراضــات اخير زاييده 
همين مشكالت و برخاسته از همين احساس 

تبعيض و نتيجه همين بي انصافي هاست.

ميخ آخر بر تابوت نيروي پيمانكاري
حاج اسماعيلي، اين نكته را نيز به دو مشكل 
باال اضافه مي كند كه محــل تأمين عايدي 
شركت هاي پيمانكاري، برداشت بخشي از 
دستمزد و حقوق نيروي كار است و همين 
مسئله تبعيض، فشار و بي انصافي در حق اين 
نيروها را به  غايت مي رساند. اين كارشناس 
بــازار كار مي گويد: وقتي پيمانــكاران وارد 
كار مي شــوند، بخشي از دســتمزد نيروي 
كار را مي بلعند، چراكه اصل و اســاس كار 
پيمانكاري در ايران بر اين بنا شده كه بخشي 
از هزينه پرداختي براي دستمزد نيروي كار به 
جيب كارفرما برود و براي همين يك نيروي 
پيمانكاري هيچ گاه نمي تواند دستمزد واقعي 

و كامل خود را بگيرد. 
او اتفاق نگران كننده ديگر را بي تفاوتي نسبت 
به باليي مي داند كه در اين مسير بر سر نيروي 
پيمانكاري آورده مي شود و يكي از داليل آن 
را محروميت اين بخش از كارگران از داشتن 
تشكل فعال مي داند. حاج اسماعيلي مي گويد: 
نيروي كار در كشــور بايد زيــر حمايت نهاد 
تشكل مستقل باشــد. البته قباًل برخي فكر 
مي كردند با عدم  تشكيل تشكل هاي كارگري 
قوي مي توان به كشور كمك كرد، درحالي كه 
امروز ثابت شــده كه نبود اين تشــكل ها به 
كشور آسيب  زده و به شكل گيري مشكالت 
اجتماعي، معيشتي و سياسي مجال داده است.  
او همچنين با اشــاره به مباحثي كه در مورد 
ممنوعيت تشكيل تشــكل هاي كارگري در 
صنعت نفت مطرح مي شود، مي گويد: اين منع 
مقرراتي كه طي توافق با قانونگذار ايجاد شده، 
با مشخصات زمانه معاصر همخواني ندارد و 
حاال كه اكثر نيروي كار وزارتخانه هاي دولتي 
و عملياتي از طريق شــركت هاي پيمانكاري 
و تحت شــمول قانون كار حقوق مي گيرند، 
نمي توان آنها را از حق داشتن تشكل سازماني 

زير نظر قانون كار منع كرد.
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06
تنفس در سایه 

كوهستان

یك راهنمای جمع و جور 
برای برپایی یك تور نیم روزی 

در دل كوهستان

زندگی در یك  قدمی 
خرس ها

همراه با مراقب های 
باغ وحش ارم كه شغل عجیب 

و ناشناخته ای دارند

07

زندگی می گوید
اما باز باید زیست

گزارشی از پشت پرده 
نخستین مركز رايگان تخصصی درمان 

سوگ در ایران

08
داستان یك 

نسل كشی...

از مدارس شبانه روزی كه برای 
متمدن كردن  بومیان كانادا بود

چه می دانید؟

10
دسرهای دلچسب 

فصل گرم

آشپز این هفته 
عصرانه های خوشمزه 

پیشنهاد می دهد

گفت وگو با نگار اسماعیلی كه بعد از 13سال، 
تكواندوی بانوان را صاحب مدال طالی آسیا كرد 

گفت وگو با زوج موزیسین گروه موسیقی دو نفره 
»لیرا«  كه به تازگی سومین آلبوم شان را 

منتشر كرده اند

برای پرچم كشورم 
می جنگم

از كهكشان ها 
به بازار وكیل 

رسیدیم

12

09

گپ و گفتی غیرپزشكی با دكتر مینو محرز؛ 
ستاره این روزهای دنیای پزشكی ایران

به خاطر ورزش 
سرپا هستم

11

ما یك رؤیای همیشگی 
داشتیم كه روی موسیقی 

ایرانی كار كنیم و چه چیزی 
بهتر از گنجینه عظیم 

موسیقی های محلی و 
فولكلور ما كه همیشه 

برایمان انگیزه بخش بود

فدراسیون تكواندو به خوبی از 
قهرمانان این رشته حمایت می كند 
و امكانات الزم برای موفقیت 
ورزشكاران در مسابقات بین المللی 
مهیاست. ما در دوره شیوع كرونا هم 
اردوهای منظمی داشتیم. ورزشكار 
جماعت در اردوهای تیم ملی به 
آمادگی مطلوب می رسند. ورزشكار 
اگر حمایت شود و دلگرم باشد، قطعا 
برای كشور خودش می جنگد

حال اين تابستان سرد است!
مي دانم بايد عاشــق شــد و 
رفت! اما من اين روزها حالم 
مزخرف و به درد نخور است. 
درگير خودم هســتم چون 
هرچه كه هست و چيزهايي 
كه قرار اســت باشــد عليه 
من اســت، پس مي خواهم 
سر به تنم نباشــد! مانده ام چه كنم داوطلبانه ويروس 
جهش يافته كرونا يعني دلتاوالفا را در آغوش بگيرم تا در 

چشم به هم زدني از شر خودم راحت شوم!
حالم بسي مهمل است چون دردهاي ديرين را مي شود 
باكپسول و مســكن كم وبيش درمان كرد! اما با رنج ها 
و غم هــاي لحظه به لحظــه چه مي توان كــرد؟ چندتا 
وچندجور بايــد قرص اعصاب خــورد وقتي مي خواني 
دانشــجوي پســادكترا در رشــته فيزيك در خوابگاه 
فردوسي مشهد خودكشــي مي كند وقتي اتوبوس هاي 
معيوب حالشان از حضور لنت ترمزهاي مقوايي و ناتواني 
در ترمز و توقف، چنان منقلب مي شــود كــه با كمال 
شرمندگي دست به  خودكشي مي زنند و دردا كه در اين 
دو رويداد 2بانوي خبرنگار جوان و 7سربازمعلم جوان تر 
از تابستان جهان را ترك مي كنند تا گريه از هجوم درد 

جانسوز، اشك را گم كند!
راســت اين اســت نمي دانيــم بــا ســوءتفاهم ها و 
بي اعتمادي ها چه كنيم. وقتي اتوبوس با آن همه بزرگي 
قابل اعتماد نيست از پرايد چه انتظاري بايد داشت! وقتي 
جنگل ها دسته دســته دود مي شــوند و نفس كشيدن 
دشــوارتر از پيش مي شــود. از درخت باران نخورده و 
آب نديده چه انتظاري بايد داشــت تا از بي آبي به جاي 
پاييز در بهار برگ ريز نشــود! يعني حال اين تابستان، 

سرد است!
صداي نغمه آكاردئون پيري كوچه را به وقت نه ونيم شب 
دستكاري مي كند. بايد مرد جواني باشد كه بي ماسك و 
بدون رعايت فاصله با ماشين هاي شب خواب و درختان 
بيدار ياد ســلطان قلبش را گرامي مي دارد تا بگويد تا 
وقتي قلبي مي تپد حتي براي ساري كه از درخت پريد 

بودنتان حال دنيا را خوب مي كند.
 همراهم مي گويد حتي ممكن اســت خوشحال شويم 
وقتي مي خوانيم ٩٠درصد كشــفيات ترياك در جهان 
در ايران عزيــز ما صورت مي گيــرد و دامنه جديت در 
كشف مواد مخدر دركشــور گل وبلبل به 2هزار كيلو در 
روز مي رسد! آكاردئون نواز خشنود از مساعدت دلنوازان 
محل در وســط كوچه حال دوسه پســر و دختر بچه را 
پايكوب كرده اســت. آن باال به گمانم ســتاره اي به  ماه 

چشمك مي زند !
هيچكسنميداند
آنپنجرهبسته

امشب
باخيالكدامينعاشقخوشبخت

خوابيدهاست
هزارســال پيــش هم كــه مــن كودك تــر از اكنون 
دركوچه هــاي خاكــي ســنندج با هــادي نصرت پور 

و بهروزكمانگــر وحبيــب بيگلري و بــرادرم بيژن در 
تابستان هاي بي مدرســه بيخ ديواري بازي مي كرديم 
البته كه روزگار بي ســوزن، درفش ودرد نبود اما خيلي 
كم بود و گاهي اگر بود خوشي و خوشوقتي بود كه گاهي 
سرچشــمه نگراني ها و موجب درد ودردسر مي شد اما 
خدا را شاهد مي گيرم تلخكامي ها آنقدر نبود كه همواره 
در پي دارو و درمان اعصاب باشــيم. آن روزگاران اغلب 
اعصاب ها آرام و رام بودند و داروخانه ها فقط آسپرين و 
قرص سردرد و شربت گچي و كيسه آب گرم و مركوركروم 
مي فروختند! پس ما حالمان چهار فصل بود يعني ساز و 
آوازكردي هميشه مهياي شادماني و شور بود! برادران 
بابا شهابي و برادران كامكارها و آوازخوان محترم صديق 

تعريف برآمده از همان دوران كودكي ماهستند.
دلتنگيهايمكهبرطنابآويختهام

خيسميكندباران
دلمميخواهدكسيراصداكنم

كسيكهنامشرا
درميانحروفكهنهالفبا

ازيادبردهام
حالم اين روزها به شدت بي موضوع است؛ يعني بودن يا 
نبودن، مسئله اين نيست چون بودنم عين نبودن است ! 
مسئله اين اســت از بس كه روزگار بي شرم زندگي را از 
ما گرفته و همچنان طلبكار اســت كار به جايي رسيده 
كه پنداري ناخواسته در سياره اي گمشده رها شده ايم 
كه نامش سرزمين عجايب اســت؛ يعني ما هستيم اما 
نيســتيم! مثاًل كار موســيقي به غمخواني و ناله و يا به 
رپ خواني و شــكوه و شــكايت از روزگاردرهم جوانان 
رســيده اســت چون آســتانه تحمل مردمان معصوم 

بي رمق تر از آخرين شاخه غروب شده است!
خانم و آقاي ســيب مي گويند گرچه تا كسي لب پيش 
نياورد بوسه ممكن نيست اما رؤياها و آرزوها را همچنان 

بايد حفظ كرد!
پس بروم صداي  ســاز گوش آويز كنم كه حالم را از اين 
دربه دري نجات دهد، هرچند كه شب را بدون مهتاب و 
روز را بي حضور آفتاب سپري مي كنم وقتي خبر تنش 
آبي در٣٠٠شــهر در حال تب كردن است و٣٠٠ مركز 
مداخله در بحران با بحران همسرآزاري و كودك آزاري 
روبه رو هســتند! آيا ما داريم فرايند پوســيدگي را در 
روزگار بي آبي، بيكاري، بيماري و بيدلي طي مي كنيم؟ 
ته دلم چيزي در غوغاست و نهيب مي زند: انسان معجزه 
زندگي اســت نااميد نباش! حق با او اســت در همين 
نزديكي ها كمانچه اي كرشمه مي ريزد و قناري جواني 
با او همخوانــي مي كند! پس با آينه ديــدار كن نگران 

تنهايي توست!
زندگيرادوستدارم

وقتيازپشتشاخههايسيب
تماشايمميكند

وقتيبانانومهربانيونعناع
بهخانهميآيد

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 

  همه شعرها از ناهيد كبيری
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در 2 سال اخیر كه درگیر كووید- 19 
بوده ایم، اصال فراغت نداشته و همه اش 
درگیر كار بوده ام. به خانه هم كه می رسم 
خسته ام و فقط فرصت می شود كمی 
مطالعه كنم. بعدش هم كه می خوابم و 
فردا صبح دوباره همه  چیز از اول شروع 
می شود. در قضیه پروژه واكسن ایرانی 
كرونا- كووایران بركت- هم كه انرژی زیادی 
از ما گرفته شد. ولی این كار الزم بود و 
واكسن خوبی هم شده است
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دارآباد

كلكچال

دربند

توچال

   مسیر: ابتدای این مسیر، محله دارآباد در شمال شرقی شمیران 
است. شما پس از چند دقیقه كوهپیمایی به كافه ای كوهستانی 
می رسید و می توانید كمی در آن استراحت كنید. در ادامه، مسیر 
مشخصی در باالدست شــرقی رودخانه به سمت شمال امتداد 
می یابد اگر این راه را ادامه دهید به ابتدای دره كوچكی در سمت 
شرق می رسید. در ادامه، مســیر در شیبی تند )یال شن سیاه( 
رو به شمال شــرقی امتداد می یابد. با پیمودن این مسیر پس از 
حدود ۲ ساعت به لبه یال جنوبی قله می رسید. از آنجا با حركت 
رو به شــمال و روی یالی با شــیب مالیم می توانید بر فراز قله 

۳۱۹۳متری دارآباد بایستید و بابت این فتح، به خودتان ببالید.
   نكته ویژه: این مسیر یكی از زیبا ترین مسیرهای كوهپیمایی 
و كوهنوردی اســت. البته كســانی كه به طور حرفه ای به این 
ورزش نمی پردازند بهتر است این مســیر را برای فصول گرما 
انتخاب كنند و در فصل سرد راهی مسیر دارآباد نشوند، چون در 
تابستان ها صعود به راحتی انجام می شود اما در زمستان، زمین 
پوشیده از یخ و باد شدید و احتمال ریزش بهمن، صعود را نسبتا 

دشوار می كند.

   مســیر: آغاز این مسیر كوهســتانی پارك 
جمشــیدیه اســت و از این نقطه پس از حدود 
۲ساعت كوهپیمایی در مسیری عریض، زیگزاگ 
و كم شیب به مجتمع كلكچال می رسیم. در فصل 
تابستان این مسیر برای كوهپیمایی ایمن و نسبتاً 
ساده محســوب می شــود اما در فصل زمستان 
كمی لغزنده اســت. مجتمع كلكچال در ارتفاع 
۲۹۸۰ متری را هم می توان یكی از جذابیت های 
این مسیر دانست كه پذیرای كوهپیمایان است. 
در محوطه این مجتمع، برج دیدنی كلكچال قرار 
دارد كه به شكل نمادی برای این مسیر درآمده 
است. شما از مجتمع كلكچال می توانید به سمت 
شــمال غربی و به طرف گردنه ای وســیع به نام 
»گرزدره« بروید و از آنجا با حركت در یال شمالی، 

به قله كلكچال صعود كنید.
   نكته ویــژه: اردوگاه یا مجتمــع كلكچال با 
منظره ای زیبا از شهر، فضای جذابی را برای گرفتن 
چند عكس یادگاری فراهم می كند. چند بوفه فصلی 
با منوی ساده از خوردنی ها هم در خدمت تان است. 
گلزار 5شهید گمنام نیز در باال دست همین اردوگاه 
قرار دارد. در ضمن، تپه نورالشهدا كه آرامگاه ابدی 
چند شهید گمنام است، نیز مكان مناسبی برای 

ادای دین به این بزرگان است.

   مســیر: شــروع این مســیر از میدان سربند 
است كه مجســمه كوهنورد معروف شمیران در 
آن قرار دارد. شما در این مســیر برای رسیدن به 
قله توچال از آبادی پس قلعه، پناهگاه شــیرپال و 
جان پناه امیری عبور می كنید كه هر یك از لحاظ 
طبیعی جذابیت هــای منحصر به فــردی دارند. 
مسیر »سربند- شــیرپال-توچال« با وجود برخی 
خطر ها، كوتاه ترین مسیر صعود به قله توچال است 
و بیشترین تردد در این مســیر صورت می گیرد. 
این مسیر به ویژه در زمستان دشوار است، زیرا یال 
منتهی به قله بســیار بادگیر است و در دره ها برف 
زیادی می نشیند. همچنین مسیرهای راهپیمایی 
و كوهپیمایی پایین دست به دلیل عدم  تردد روزانه 
كاماًل یخ می زند. در مســیر میدان ســربند تا قله 
توچال دوراهی های فراوانی وجود دارد كه به سمت 
بندیخچال، دره اوســون، مجتمع كلكچال، قله 
اسپیلت، ایســتگاه 5 تله كابین و... می رود. یادتان 
باشد كه در فصل زمستان تجربه مسیرهای فرعی 

خطرناك است و می تواند بسیار تلخ باشد.
   نكته ویژه: شــما می توانیــد در حوالی پس 
قلعه از آبشــار دوقلو دیدن كنید. همچنین زیر 
یال پیازچال، رستوران ها و كافه های كوچك و 

دنجی وجود دارد.

   مسیر: مهم ترین شاخصه این مسیر، خدمات تله كابین توچال است. 
این تله كابین به طول تقریبی ۷5۰۰ متر عالقه مندان را از ایســتگاه 
اول در ارتفاع ۱۹۱۷متری به ایســتگاه هفتم در ارتفاع ۳۷۳5متری 
می رســاند و طوالنی ترین خط تله كابین جهان محســوب می شود. 
مسیری آسفالته از ورودی مجموعه به ایســتگاه اول وجود دارد. در 
ضلع شــمالی ایســتگاه اول، جاده ای خاكی كوهپیمایان را به سوی 
ایستگاه های باال تر راهنمایی می كند. مســیر صعود در این منطقه 
همین جاده است كه به ایستگاه پنجم در ارتفاع ۲۹۴۲متری می رسد. 
از مهم ترین خطرات این مسیر در زمســتان راه میانبری است كه از 
میانه های مسیر رخ می نماید. از ایستگاه پنجم به بخش های مهمی از 
ارتفاعات شمال تهران می توان دست یافت. از سمت شرق می توان به 
دره اوسون و پناهگاه شیرپال رسید و از سمت غرب به پناهگاه كلكچال 
و مسیرهای پاكوب دركه. حركت به سمت شمال هم شما را به ایستگاه 

هفتم و از آنجا به قله توچال می رساند.
   نكته ویژه: از ایســتگاه دوم تا ایســتگاه پنجم، هیچ ایســتگاه یا 
رستورانی وجود ندارد. در این بخش از مسیر كه حدود ۳ ساعت طول 

می كشد، خطر بهمن، سقوط، گم شدن و تحلیل انرژی وجود دارد.

گل خانه 6

دنبــال جای خنك 
برای ایــن روزهای 
تابســتان  گــرم 
می گردید؟ نگــران كرونــا و ابتال به این 
ویروس منحوس هستید؟ ما یك پیشنهاد 
برای تان داریم كه هم ســالمت تان حفظ 
شــود و هم از شــر گرما خالص شوید. 
كوهپایه های شمالی تهران بهترین گزینه 
برای گردشــگری در این روزهاست. هم 
به واســطه خلوت بودن ایــن ارتفاعات، 
فاصله گذاری اجتماعی را رعایت كرده اید 
و پروتكل های بهداشتی را حفظ كرده اید 
و هم هوای خنك و دلچسب كوهستان را 
در این روزهای گرم ابتدای تابستان تجربه 
خواهید كرد. خب اگر تمایل دارید كه این 
پیشنهاد ما را جدی بگیرید، این راهنمای ما 
هم كمك تان می كند تا بهتر این مسیرهای 

كوهنوردی را بشناسید.

سریال گردی

درتابستان،باچهخوردنیهاونوشیدنیهاییخودمانراخنكنگهداریم؟

تابستانهایخنك
در فیلم پدرخوانده، یك جایی، یك بنده خدایی از دون كورلئونه حرف 
می زند. بعد می گوید كه پدرش، یعنی همان پدرخوانده، پیشنهادی به 
آنها، یعنی گروه دیگر مافیایی، می دهد كه نتوانند ردش كنند؛ این قدر كه 
خوب باشد. نظرتان درباره خوردنی ها و نوشیدنی های خنك و تابستان 
و گرما چیست؟ حتم داریم این قدر پیشنهاد خوبی هست كه نتوانید 

ردش كنید.

   میو ه ها را بچسب
یكی از بهترین گزینه ها، مصرف میوه ها و ســبزی هایی است كه بدن را، خنك 
نگه می دارند. غالباً بیشتر میوه ها و سبزی ها را، به صورت خنك مصرف می كنند. 
معموالً نیز، این میوه ها و ســبزیجات، آب فراوانی داشته و به خنكی بدن كمك 
بسیاری می كنند. میوه هایی چون انگور، سیب، گالبی، هلو، گیالس، شلیل و... را 

داخل یخچال گذاشته و خنك بخورید.
   بستنی  های گلوسوز

از دیگر گزینه های خنك ساز تابســتانی، رفتن به یك بستنی فروشی و سفارش 
بستنی، فالوده، هویج بستنی و... است. بســتنی و فالوده، اساساً جزو تفریحات 
تابستانی محسوب می شود، هرچند كه ممكن است كه در زمستان و پاییز نیز، 
بستنی هایی از مدل های خاص، وجود داشته باشند كه بتوانید میل كنید تا مزه اش 

را از یاد نبرید.
   شربت های تگری

تابستان است و شربت های خنكش. البد تا به حال به مهمانی كه رفته اید، به جای 
چای و آب خنك، مقابل تان شربت های رنگارنگ و خنك گذاشته اند. بیشتر این 
شربت ها را، می شود داخل خانه درست كرد و چند تكه یخ هم داخل شان انداخت 

و بعد، چند دقیقه و ساعتی، با گرما وداعی موقتی داشت.
   میوه ها و آب ها

از دیگر گزینه های مناسب تابستان، آبمیوه ها هستند. آبمیوه فروشی ها، كوچك 
و بزرگ و معروف و غیرمعروف، در جاهای مختلف شهر قدعلم كرده  اند. می توانید 
یك لیوان، آب  طالبی یا شــیرموز بگیرید و توی راه بخورید. یا اینكه داخل این 
آبمیوه فروشی ها بنشینید و با خیال راحت، نوشیدنی تان را میل كنید. بعضی از 

آبمیوه فروشی ها كه دیگر خیلی تخصصی كار می كنند؛ مثل آب انارفروشی ها.
   افسوس از نوشابه ها

البته از نظر بهداشتی، بهتر اســت كه این قســمت را حذف كنیم، ولی از نظر 
اجتماعی، چاره ای نداریم. چرا؟ چون این اتفاق مدام در حال افتادن است؛ اینكه 
نوشــابه های گازدار و بدون گاز ریز و درشت و خنك، یكی از بهترین گزینه های 
خیلی ها برای قتل عام گرماست. گزینه ای كه سالمتی را، با مشكل روبه رو می كند.

   پیشنهاد داغ
اما جدا از همه این چیزهایی كه نوشتیم و باید خنك مصرف شوند، ناچاریم یك 
پیشنهاد داغ دیگر هم داشته باشیم. خودتان می توانید حدس بزنید، نه؟ درست 
حدس زدید؛ یك فنجان چای داغ. هرقدر هم كه نوشــیدنی ها و خوردنی های 

خنك در میان باشد، بعید است مهمانی ایرانی ها، بدون چای، به پایان برسد.

راهنما

چندنكتهپزشكیبرایتابستانداغاینروزها

گرماتورانزند!
از بزرگ ترین مشكالت تابستان، كم شدن آب بدن و گرمازدگی است. برای جلوگیری از ابتال به این مشكالت، 
بهتر است كه ساعت های زیر آفتاب ماندن خودتان را، محدود كنید. اگر هم در اوج گرما مجبور شدید به سفرهای 
درون شهری بروید، بهتر است آب همراه خودتان ببرید. اگر قصد ورزش كردن هم داشتید، بهتر است كه قبل، 

حین و بعد از این كار، آب مصرف كنید.

اگر از آن دســته افرادی هستید 
كه ترجیــح می دهیــد به جای 
خواندن رمان های بلند و تاریخی، 
فیلم هایشــان را ببینید، سریال 
»جنــگ و صلــح« را از دســت 
ندهید. ایــن مجموعه تلویزیونی 
كه براســاس رمان جنگ و صلح 
لئو تولســتوی، نویسنده روسی 
ســاخته شــده، حول زندگی 5 
خانواده اشرافی در زمان الكساندر 
اول می چرخد كه داستان اصلی 
آن روی سه شخصیت اصلی ناتاشا 
روســتوا، پیر بوزوخف و آندری 
بولكانســكی متمركز است. این 
مینی سریال تاریخی سال۲۰۱6 
ســاخته شــده و دارای 6اپیزود 
یك ساعته است كه با كارگردانی 
تام هارپر و بازی هــای خوب پل 
دانو، لیلی جیمز، جیمز نورتون، 
ربــكا فرانت، اید ادموندســون و 
اشــلینگ الفتــوس، توانســته 
 IMDB به امتیــاز ۸/۲از ســایت
دســت پیدا كند. این ســریال را 
پلتفرم هــای ایرانــی نمایــش 

می دهند.

»جنگوصلح«ببینیم

این هم یك سریال جذاب ژاپنی 
كه جزو پربازدیدترین سریال های 
ســال۲۰۲۰ شــبكه نتفلیكس 
قرار دارد؛ »آلیس در ســرزمین 
مرزی«. این سریال اكشن و علمی 
و تخیلی كه تاكنون ۸قســمت 
آن منتشــر شده، داســتان یك 
گیمر حرفــه ای به نام آرســیو 
اســت كه یكدفعه و بــر اثر یك 
اتفاق عجیب، خودش را در شهر 
خالی از ســكنه توكیو می بیند! 
البته به همراه ۲نفر از دوستانش 
كــه باید بــرای زنده مانــدن، از 
مسابقه های مختلف و خطرناكی 
كه پیش رویشــان اســت، جان 
ســالم به در ببرند. اگر كنجكاو 
شده اید كه از سرگذشت آرسیو 
و دوستانش در توكیوی عجیب و 
غریب و بدون سكنه باخبر شوید، 
پلتفرم های ایرانــی مانند نماوا و 
فیلمیو این امكان را در اختیارتان 
قرار می دهند كه سریال آلیس در 
سرزمین مرزی را با زیرنویس یا 

به صورت دوبله تماشا كنید.

آلیسدرسرزمینمرزی

»افسر سابق نیروی دریایی آمریكا 
كه تبدیل به یك جنایتكار برجسته 
شده، داوطلبانه خودش را تسلیم 
FBI می كنــد و به آنهــا می گوید 
كــه فهرســتی از خطرناك ترین 
جنایتكاران جهــان را در اختیار 
دارد كه حاضر است این فهرست را  
در ازای مصونیت از پیگرد قانونی، 
به FBI تحویل بدهد. ضمن اینكه 
در ایــن راه فقط حاضر اســت با 
 FBI تحلیل گر شخصیتی تازه كار
كار كند.«؛ این خالصه ای از سریال 
تلویزیونی مهیج و جنایی »فهرست 
سیاه« است؛ یك ســریال جذاب 
كه نقش های اصلــی آن را جیمز 
اسپادر و مگان بون بازی كرده اند. 
این سریال از سال۲۰۱۳ تا امروز 
در حال پخش اســت و تا به حال 
۸فصل از آن منتشــر شده؛ ضمن 
اینكه به تازگی خبر رســیده این 
سریال برای فصل نهم هم تمدید 

شده است.

سریالفهرستسیاه

پنجشنبه
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دوشآبسرد
اگر دچار گرمازدگی در تابستان شدید، بهتر است كه 
سریعاً نسبت به رفع این گرمازدگی اقدام كنید. مثاًل 

یك دوش آب سرد برای تان خوب خواهد بود. استفاده 
از بسته های یخ هم پیشنهاد می شود؛ كه با قرار دادن 

آنها روی بدن تان، دمای آن را سریعاً پایین بیاورید.

غذایسردنخورید
تابستان، فرصت مناسبی برای رشد و نمو ویروس ها 

و باكتری های موجود در مواد غذایی است. در 
تابستان، مواد غذایی و میوه ها و سبزی ها، زودتر 
فاسد می  شوند. آب و غذای آلوده و مسموم، جزو 
آفت های تابستان است كه باید، در مقابله با آنها، 

دقت بسیاری كرد. جدا از این بحث، یادتان هم باشد 
كه درست است كنترل دمای بدن در این فصل 

مهم است، اما در كنار این نكته، نباید از یاد برد كه 
مصرف نوشیدنی ها و غذاهای بسیار سرد، كار چندان 

جالبی نیست. در این صورت، بدن ناچار است كه 
فعالیت زیادی كند تا بتواند این دما را با آن گرمای 
سابق، میزان كند و همین فعالیت زیادی، به دم و 

دستگاه های فیزیكی فشار می آورد.

مبارزهبااسپاسمها
تابستان، خوبی ها و بدی های خاص خودش را همراه می آورد. ازجمله بدی هایش 
نیز، اسپاسم ها و دردهای عضالنی است كه بیشتر در نواحی شكم و بازوها و پاها 
بروز می كند. اگر دچار چنین مشكالتی شدید، سفارش می كنیم كه به جای 
خنك رفته و آنجا استراحت كنید، آبمیوه تازه میل كرده و نوشیدنی هایی مصرف 
كنید كه امالح معدنی داشته باشند. در ضمن، اگر دچار اسپاسم  های عضالنی 
شدید، بدانید كه بیشتر این اسپاسم ها، نتیجه فعالیت های شدید بدنی هستند. 
بهتر است كه از ادامه چنین فعالیت هایی خودداری كرده و به خودتان استراحت 
دهید. راستی، نوشیدنی های خانگی را هم كه در این صفحه  معرفی كرده ایم، 
فراموش نكنید؛ افاقه می كند.

مراقبموهایتانباشید
امان از دست شوره  سر كه در تابستان، خیلی ها را درگیر خودش می كند و ول كن 
ماجرا هم نیست. گرما و عرق كردن زیادی بدن، باعث می شود كه مشكل شوره سر در 
تابستان ها، بیشتر خودش را نشان بدهد. بی زحمت، شوره سر را جدی بگیرید، چرا 
كه ممكن است موجب ریختن موهای قشنگ شما هم بشود. برای رفع این مشكل، از 
نوشیدنی های خنك و آبكی و نیز چنین خوردنی هایی، دریغ نورزید. ماست و آب هندوانه 
و میوه های آبكی و تازه مثل توت را زیاد بخورید. در ضمن، مصرف میوه ها و سبزی ها و 
شیر و غالت را هم به عادت های غذایی تان اضافه كنید تا كار، از محكم كاری عیب نكند.

شربتخانگیبنوشید
تابســتان اســت و فصل گرما و احتمــال باالی 
گرمازدگی طی این سفرهای دور و نزدیك. شاید 
به همین كوه های شمال تهران هم كه بروید، اگر 
اصول را رعایــت نكنید، بدن تان حســابی آب از 
دست خواهد داد و دچار سرگیجه و بیماری های 

خاص این فصل شــوید. پس در كنــار همه این 
توصیه ها ، خوب اســت كه مواظــب خودتان در 
روزهای مسافرت هم باشــید. بهتر است وقتی به 
سفر می روید، از محصوالت خانگی استفاده كنید؛ 
از شربت ها و غذاهای خانگی. اگر هم مجبور شدید 
از غذاهای رستوران ها استفاده كنید، از بهداشتی 
بودنشان مطمئن شوید. جوشاندن كنسروها قبل 
از مصرف هــم فراموش نشــود. در ضمن، اگر در 
طول سفر، خواستید از شــیر و فراورده های لبنی 
هم اســتفاده كنید، مطمئن شوید كه پاستوریزه 
اســت. شــیر خام را، حتماً ۱۰دقیقه بجوشانید 
و هم بزنید تا بهداشــتی شــود. اگر هم تشنه  تان 
شــد و هوس آب خوردن به ســرتان زد، از سالم 
بودن آب مصرفی تان اطمینان حاصل كنید. اینها 
خیلی مهم اســت؛ وگرنه به راحتی آب خوردن، 
بیماری مســافرتی می گیرد و آن وقت، شمایید و 
اسهال، تهوع، سردرد و خراب شدن سفر خوب تان. 
 میوه ها و سبزی ها را هم خوب بشویید تا حسابی 

انگل زدایی شود.

یكراهنمایجمعوجوربرایبرپایییكتورنیمروزیدردلكوهستان

تنفس در سایه كوهستان
پرنیانسلطانی

دركه

   مسیر: مسیر دره دركه كه از میدان دركه آغاز می شود، 
در زمستان به طور معمول دچار یخ زدگی شدیدی است كه 
استفاده از یخ شكن را الزامی می سازد. دره دركه در غرب 
توچال، دره ای زیبا و جذاب است كه تركیبی از سنگ ها، 
دهلیز ها و آبشار ها را در خود جای داده است. شیب های 
تندی كه پس از بندهای كالرنگ و بند عبداهلل و جوزك و 
ازغال چال در ۲ طرف شرق و غرب دره وجود دارد مستعد 
ریزش سنگ و بهمن اســت. عموماً كوهپیمایان از مسیر 
پاكوب با یخ شكن و در شــرایط هوایی غیرطوفانی عبور 
می كنند. انتهای این مسیر به پناهگاه پلنگ چال منتهی 
می شود. از آنجا هم مسیر دیگری وجود دارد كه به سوی 
ایستگاه پنجم تله كابین امتداد دارد. این مسیر شیب تندی 
دارد و در زمستان، برف كوبی صعود آن را دشوار تر می كند.

   نكته ویژه: تمام شــاخه های غــرب دره دركه، از خط 
الرأس قله پلنگ چال، سیاه ســنگ، دو شاخ و چین كالغ 
دارای شیب های تند بهمنی و سنگی هستند و عبور از آن 
به انتهای دره بســیار خطرناك است و فقط یال اصلی آن 

ایمن به حساب می آید.



دور از قفس حیوان چهار و نیم تنی تخصص و حواس جمع

همراه با مراقب های باغ وحش ارم كه شغل عجیب و 
ناشناخته ای دارند

زندگی در 
یك  قدمی خرس ها

7تلگراف خانه

در اتاق های كوچك و نمور پشت قفس ها و بدون اعتنا به بوی تند و 
تیزی كه گاهی متعفن می شود و فضای باغ وحش را پر كرده، لقمه ها 
را آماده می كنند؛ مثل آشپزهایی كه هر روز باید شكم یك جماعت پرخور و شكم باره را 
سیر كنند در این اتاقك ها محبوس مانده اند. كمی آن طرف تر حیوانات وحشی كه بوی 
غذا به مشام شان خورده، انتظار آنها را می كشند و دهان شان باز است. لقمه ها را با دستان 
لرزان و با قاشق در دهان حیواناتی می گذارند كه افراد عادی از شعاع چند متری آنها رد 
نمی شوند. شغل شان مراقبت از این حیوانات است و غذادادن به گونه های وحشی فقط 

بخشی از شغل پرمخاطره و دلهره آور آنها به شمار می رود.

انیمیشن گردی

بهنام سلطانی

اگر به دنبال یك انیمیشن جذاب 
و جدید می گردیــد، همین حاال 
»میچل ها در برابر ماشــین ها« را 
تهیه كنید و ببینید؛ یك انیمیشن 
ماجراجویانــه، كمدی، خانوادگی 
و علمــی و تخیلی كــه محصول 
ســال2021 كشــورهای كانادا، 
فرانسه و آمریكاســت و شما را با 
خود به یك ســفر جاده  ای جذاب 
می برد. ماجرای میچل ها در برابر 
ماشــین ها از آنجا آغاز می شــود 
كه یك خانواده عجیــب و غریب 
به دل جاده می زنند تا یك ســفر 
جاده ای پرهیجان را تجربه كنند. 
اما در مســیر با روبات هایی مواجه 
می شوند كه قصد پاكسازی زمین 
از انسان ها را دارند و به همین دلیل 
برای نجات كره زمیــن مجبور به 
مبارزه با آنها می شوند. نبرد خانواده 
میچل با روبات ها 113دقیقه طول 
می كشد كه در تمام این مدت پای 
تلویزیون تان میخكــوب خواهید 

شد! 

میچل ها در برابر ماشین ها

اگر حتی سر سوزنی اهل انیمیشن 
دیــدن باشــید، حتمــا درباره 
»هتــل ترانســیلوانیا« می دانید؛ 
هتل 5ســتاره ای كــه متعلق به 
»كنت دراكوال« اســت و همواره 
میزبان تمام هیوالهای دنیاست! 
كنــت دراكــوالی خون آشــام 
همراه دخترش میویــس، داماد 
آدمیزادش جانی، نوه نیمه انسان 
و نیمه خون آشــامش دنیــس و 
انواع و اقســام هیوالهای عجیب 
و غریب كه تاكنون 3بــار ما را به 
دنیای جــذاب انیمیشــن هتل 
ترانســیلوانیا برده اند، به زودی با 
هتل ترانسیلوانیا 4به خانه هایمان 
برمی گردند. فعال تا قسمت چهارم 
این انیمیشــن جذاب ارائه شود، 
بهتر اســت با دیدن تریلرش كه 
به تازگی منتشر شــده، خودمان 
را آماده كنیم تــا با هیوالهایی كه 
یكباره تبدیل به انســان می شوند 
و قدرت هایشــان را از دســت 
می دهند، مواجه شویم. راستی در 
این قسمت، جانی كه تا این فصل 

انسان بود، هیوال می شود!

دوباره ترانسیلوانیا

حمله به تایتان

»حمله به تایتــان« نام یك انیمه 
ژاپنی است كه درواقع یك سریال 
ماجراجویانه به حســاب می آید. 
داســتان این انیمه جذاب، حول 
محــور اران جیــگار می چرخد؛ 
جوانــی كه بعــد از نابود شــدن 
دهكــده اش به دســت تایتان ها 
و كشته شــدن مــادرش، قســم 
می خورد تــا زمین را از شــر این 
غول های انسان نما كه قصد دارند 
نسل انســان ها را منقرض كنند، 
پاك كند. این انیمیشــن جذاب 
كه فصــل اولش در ســال2013 
منتشر شــد، دارای 4فصل است 
كه ساخت چندین قسمت از فصل 
چهارم آن به دلیل شــیوع ویروس 
كرونا به زمســتان ســال2022 
موكول شــد. نویســنده این اثر 
جذاب هاجیمه ایســایاما است و 
 حتما غافلگیر خواهید شــد وقتی 
متوجه شــوید رتبه انیمه سریالی 
حمله به تایتان در ســایت معتبر 

IMDB، 9/1 است!
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خودشــان را »مراقب« معرفی می كنند. مراقب ها برای 
گونه های جانوری كه در باغ وحش از آنها نگهداری می شود، 
غذا تهیه می كننــد و برای رفــت و روب داخل قفس ها 
جان شــان را به خطر می اندازند. آنها با جانشــان معامله 
می كنند. كافی است هنگام غذا دادن مورد هجوم شیر و 
پلنگ و سایر حیوانات وحشی قرار بگیرند یا هنگام باز و 
بسته كردن در قفس های توری درنگ كنند. اگر در یكی 
از این قفس ها به طور ناگهانی باز شود یا هنگام غذادادن 
به حیوانات وحشی دست شان طعمه قرار بگیرد راه فرار 
ندارند. مراقب ها با صدم ثانیه ها سر و كار دارند و هنگام كار 
در باغ وحش چشم از حیوانات داخل قفس بر نمی دارند. 
شهرام حقیقت نیا، یكی از مراقب های كهنه كار باغ وحش 
ارم است كه 25سال از خرس های قهوه ای مراقبت كرده و 
آنها را به اسم صدا می كند. او می گوید: »برخالف تصوری كه 
عموم دارند مراقبت از گونه های مختلف جانوری كار سختی 
است و تخصص می خواهد. همین خرس هایی كه می بینید 
یك برنامه غذایی مشخص دارند كه شامل میوه و سبزی و 
پروتئین می شود و هر روز باید نان و عسل بخورند. خرس ها، 
پنجه های نیرومندی دارند و اگر كمتــر از نیم متر با آنها 
فاصله داشته باشید در چنگال آنها گرفتار خواهید شد.« 
خرس های قهوه ای با مراقب ها كه از بدو تولد كنارشــان 
بوده اند، مهربان ترند اما طبیعت این گونه جانوری، وحشی 
است. كافی است بیش از حد گرسنه باشند یا بنا به شرایط 
محیطی عصبانی شوند، آن وقت دیگر تفاوتی بین آشنا و 

غریبه قائل نیستند و در چشم بر هم زدنی حمله می كنند.

بعد از عبور از قفس شــیرها و پلنگ ها و فاصله گرفتــن از محل نگهداری 
شامپانزه ها به ضلع غربی باغ وحش ارم و محوطه تابستانی فیل ها می رسیم. 
اوضاع در این قسمت كمی آرام تر است و به نظر می رسد مراقبین فیل ها در 
مقایسه با مراقبین شیر و پلنگ كار آسان تری دارند اما چنین تصوری باطل 
است؛ چرا كه فیل ها هم جزو گونه های خطرناك جانوری به شمار می روند و 
مراقبت از آنها شرایط خاصی را می طلبد. پوست بدن فیل ها در فصل تابستان 
ترك می خورد و به همین دلیل سیســتم مه پاش مدام باید روشن باشد تا 
پوست فیل ها را مرطوب كند. فیل ها از ناحیه ناخن هم به شدت آسیب پذیرند 
و به همین دلیل سالی یك بار باید ناخن آنها گرفته شود. این كار بدون حضور 
كارشناس آلمانی امكانپذیر نیست. فیل ها با دستور كارشناس دست و پایشان 
را باال می برند تا مراقب ها ناخن شان را بگیرند اما نزدیك شدن به فیل چهار و 
نیم تنی دل شیر می خواهد. محمد حسن حسینی، مدیر اجرایی باغ وحش 
ارم می گوید: »فیل حیوانی است كه گاهی با انسان خو می گیرد اما به طور 
غریزی وحشی است و هنگامی كه رم می كند باید مراقب را از آنها دور كرد. 
برای همین دور تا دور محوطه تابستانی فیل ها با كابل برق فشار قوی پوشش 
داده شده تا جلوی خروج حیوان از محوطه را بگیرد«. شغل مراقب ها مثل 
هر شغل دیگری نقاط تاریك و روشن بسیاری دارد. بخش لذتبخش كار آنها 
این است كه به رغم همه مخاطرات، با حیوانات ارتباط عاطفی برقرار می كنند 
و همه آنها را به اسم می شناسند. مثال شیرهای ماده را به نام كاترین و یگانه 
صدا می كنند و نام شیرهای نر را هم آرش و اصالن گذاشته اند. همه گونه های 
جانوری در بدو ورود به باغ وحش شناسنامه دار می شوند. مایكروچیپ هایی 
كه توسط دامپزشك در بدن آنها كار گذاشته می شود، حكم شناسنامه را دارد 
و نام و سن و موقعیت جغرافیایی حیوان را هم نشان می دهد. مراقب ها گاهی 
در نامگذاری حیوانات نقش آفرینی می كنند. این روشــن ترین نقطه شغل 

كسانی است كه روزی شان را از دهان شیر بیرون می كشند.

در باغ وحش پارك ارم تمهیداتی برای حفاظت از جان مراقب ها درنظر 
گرفته اند اما كافی نیست و از مخاطرات شغل آنها كم نمی كند. مثال قفس 
شیرها را با شیشه های سكوریت كه یك الیه لمینت روی آنها چسبیده 
شده، پوشانده اند تا جلوی ضربات محكم شــیرها را بگیرد. با این حال 
سیستم حفاظتی باغ وحش پارك ارم مثل بســیاری از باغ وحش های 
ایران كامال سنتی اســت. با اینكه بیش از 3دهه از ساخت این مجموعه 
گذشته هنوز از در های الكتریكی كه با فشار دادن یك كلید و از راه دور باز 
و بسته می شوند، خبری نیست. شرایط كار در قسمت شرقی باغ وحش 
كه به محل نگهداری شامپانزه ها اختصاص دارد، به مراتب سخت تر به نظر 
می رسد؛ جایی كه به تاریكخانه های ترسناك می ماند و باز و بسته كردن 
درهای سنگین و فوالدی انرژی مضاعفی را از مراقب ها می گیرد. طاهر 
نیكزاد 15سال است از شامپانزه های باغ وحش ارم كه تعدادشان به 8قالده 
رســیده، مراقبت می كند و هر روز غذای آنها را با قاشــق در دهان شان 
می گذارد؛ كاری به غایت خطرناك كه هنگام عصبانیت این گونه جانوری، 
خطرناك تر هم می شود. او می گوید: »غذای شامپانزه ها خیلی شبیه غذای 
انسان است. مثال عدس پلو و چلومرغ می خورند و عسل را هم با قاشق در 
دهان شان می گذاریم. خطرناك ترین بخش مراقبت از این گونه جانوری 
وقتی است كه باید ناخن آنها را بگیریم و به دست هایشان وازلین بمالیم 
تا ترك نخورد. شامپانزه ها قدرت بدنی باالیی دارند. یك شامپانزه بالغ، 
7برابر یك انســان قدرت دارد و اگر دست مراقب را بگیرند به آسانی رها 
نمی كنند. برای همین هنوز هم با ترس و استرس به آنها غذا می دهم«. 
نزدیك شدن به قفس شامپانزه ها ریسك خطرناكی است و مراقب ها برای 
نظافت داخل قفس باید آنها را به جایی منتقل كنند كه با حفاظی از جنس 
ورق آهن پوشانده شده. اگر شامپانزه ها از این حفاظ عبور كنند، باید منتظر 

وقوع فاجعه بود.

باالتر از خطر 
محمود نیكزاد، یكی دیگر از مراقب های قدیمی 
باغ وحش است كه 18ســالی می شود در بخش 
گربه سان ها كار می كند و كارش مراقبت از شیر و 
پلنگ است. ناگفته پیداست كه سر و كار داشتن 
با حیوانات درنده ای مثل شیر و پلنگ تا چه حد 
ترسناك و خطرناك اســت. اینجاست كه شغل 
مراقب هــا اهمیت پیدا می كنــد. او می گوید كه 
مراقب ها حق اشتباه ندارند و این مهم ترین بخش 
شغل آنهاست؛ »برای نظافت داخل قفس ها الزم 
است كه شیرها و پلنگ ها را به داخل قفس های 
دیگری كه معموال زیر زمین تعبیه شده اند، هدایت 
كنیم. اگر هنگام نظافت حواس مان نباشــد و در 
قفس باز بماند، شــیرها و پلنگ هــا وارد فضای 
باغ وحش می شــوند و جان ده ها نفر كه روزانه از 
اینجا بازدید می كنند، به خطر می افتد. مراقب ها 
حق اشتباه ندارند و تا وقتی به سن بازنشستگی 
برســند، باید با این واقعیت كنــار بیایند.« تهیه 
غذا برای برخی گونه های جانوری مثل شیرهای 
عظیم الجثه آفریقایی كه تعدادشــان به 4قالده 
رسیده روی دیگر سكه اســت و مراقب ها در یك 
وعده غذایی روزانه بین 10تا 15كیلوگرم گوشت 
را با مهارت خارق العاده ای جلوی شیرها می اندازند. 
آنها گوشــت ها را با شــگردهای خاصی از باالی 
فنس ها به داخل پرتاب می كنند. اینجا مراقب ها 

به معنای واقعی با دم شیر بازی می كنند.

باركد را اسكن كنيد و ويديوی 
اين گزارش را ببينيد

در روایت های تاریخی آمده كه ساخت نخســتین باغ وحش در ایران به دوره قاجار 
برمی گردد. ناصر الدین شاه بعد از سفر به فرنگ و بازگشت به ایران دستور می دهد جایی 
به نام »مجمع الوحوش« را برای نگهداری حیوانات تاسیس كنند. مجمع الوحوش ایران 
در خیابان سعدی تهران ساخته شد و به همین دلیل تا مدت ها این خیابان را خیابان 
باغ وحش می نامیدند. برخی روایت ها هم از باغ وحش »دوشان تپه« كه دست بر قضا آن 
هم در دوره حكومت ناصرالدین شاه ساخته شده به عنوان نخستین باغ وحش ایران نام 
می برند. امروزه بیشتر شهرهای ایران دست كم یك باغ وحش دارند و حیواناتی متناسب 
با آب و هوا و شرایط زیست محیطی شــهرها نگهداری می شوند كه هر كدام شان یك 

جاذبه گردشگری هم به حساب می آیند.

معرفی باغ وحش های جذاب ایران 

با مارها عكس یادگاری بگیرید

پارك حیوانات
پــارك حیوانات ســاری در 
منطقه ای به نام »زغال چال« 
و در روســتای طاهرده واقع 
شده است و یكی از جاذبه های تفریحی و گردشگری 
اســتان مازندران به شــمار می رود. پارك حیوانات 
ساری، نخستین پارك پرندگان و حیوانات مازندران 
است و 14سال قبل با 5 گونه پرنده افتتاح شد اما 
امروزه می توانید بیش از 20 گونه پرنده كمیاب 
را در آن مشــاهده كنید. پارك پرندگان ساری 

به گونه ای ساخته شــده كه همه شرایط برای 
یك گردش خانوادگی مهیاست. این پارك 

شامل بیش از 400 قفس سرپوشیده 
و 40 محوطــه باز اســت و گونه های 
مختلفی مثل طوطی  برزیلی، بلدرچین، 

مرغ عشق، عروس هلندی، انواع طاووس، انواع 
واریته های قرقاول، انواع بوقلمون و مرغابی و درنا و 
پرندگان شــكاری در معرض دید عموم شهروندان 

قرار گرفته است.

ساری

باغ كروكودیل 
باغ كروكودیل یكی از جاذبه های گردشــگری 
قشم اســت. این پارك حدود 11سال قبل و با 
ورود 8 كروكودیل از مالزی افتتاح شد و عنوان 
نخستین باغ كروكودیل خاورمیانه را به خود اختصاص داد. هم اكنون 
بیش از 100كروكودیل در این پارك نگهداری می شــوند و در كنار 
آنها گونه های دیگر جانوری مثل شــترمرغ آفریقایی، طاووس، مرغ 
شاخدار، مرغ مینا، كركس مصری، سوســمار ایگوانا، مار پیتون و... 
زندگی می كنند. بد نیست بدانید كه مسن ترین كروكودیل ایران كه 
30سال دارد، در باغ كروكودیل قشم قابل مشاهده است. ساعت كار در 
منطقه آزاد قشم از 8صبح تا 8شب است و اگر قصد دارید به این مكان 
سر بزنید باید قوانین بازدید از آن را هم رعایت كنید. از كشیدن سیگار 
و پرتاب اشــیا به داخل آب جدا خودداری كنید و آرامش مجموعه را 

بر هم نزنید.

قشم
پارك آهوان 

امكان مشــاهده آهوی زیبــای ایرانی كه در 
محیط بــاز در حال زیســت اســت، یكی از 
جاذبه های گردشگری كیش به شمار می رود. 
پارك آهوان ابتــدا با 30راس آهــو فعالیتــش را  در جزیره خارك 
شــروع كرد اما بــرای حمایت از تكثیــر آهوی ایرانــی و افزودن به 
جذابیت های گردشــگری به جزیزه زیبای كیش منتقل شــد. طبق 
آخرین سرشماری سازمان حفاظت محیط زیست، تعداد آهوان كیش 
به بیش از 350 راس رســیده است و تماشــای این تعداد آهوی زیبا 
كه آزادانه اطراف بازدیدكننده ها می چرخنــد به تنهایی یك جاذبه 
گردشگری محسوب می شــود. در این پارك كه در خیابان فردوسی 
كیش واقع شــده، گونه های دیگر جانوری مثل ســنجاب، میمون، 
 شــیر، شــغال، گوزن و گونه هایی از پرندگان اســترالیایی در قفس 

نگهداری می شوند.

جزیره 
كیش

موزه طبیعت و 
حیات وحش

مــوزه طبیعــت و حیات وحش 
دارآباد كه به مــوزه دارآباد هم 
مشهور است با سایر موزه هایی كه تا به حال در شهرهای 
مختلف ایران دیده اید تفــاوت دارد. موزه حیات وحش 
دارآباد طوری طراحی شــده تــا در فضایی صمیمی و 
قابل لمس افراد بتوانند با تاریخ طبیعت و تكامل گونه های 
جانوری آشنا شوند. در موزه حیات وحش دارآباد بیش 
از صدها گونه جانوری از بی مهرگان و مهره داران زندگی 
می كنند و هركدام از بخش هــای این موزه نیز طراحی 
متفاوت و متناسب با شرایط اقلیمی گونه های موردنظر 
را دارد. وجود پارك های علمی متنــوع برای كودكان 
هم موزه دارآباد را  به یكــی از محبوب ترین موزه های 
تهران بدل كرده است. موزه دارآباد كه در حوالی میدان 
نیاوران واقع شده، همه روزه برای بازدید عموم باز است 
اما فراموش نكنید كه بازدیــد از این موزه بزرگ حدود 
2تا 3ساعت وقت نیاز دارد. برای اینكه بتوانید به خوبی 
از همه بخش های مجموعه دیدن كنید بهتر اســت در 
روشنایی روز به این مجموعه بروید. پیشنهاد ویژه ما هم 
بازدید از كارگاه تاكسیدرمی اســت كه در شمال موزه 

واقع شده است.

تهران 

باغ وحش باغالرباغی
باغ وحش و باغ پرنــدگان مجموعه باغالرباغی، 
یكی از بهترین مكان های تفریحی تبریز است. 
در این باغ وحش بیشــترین تعــداد حیوانات 
وحشی شهر تبریز نگهداری می شوند و به همین دلیل به »باغ وحش 
تبریز« معروف شده است. در این باغ وحش، حیوانات و پرندگان وحشی 
و اهلی در آالچیق های ســازگار با شــرایط زندگی هر حیوان زندگی 
می كنند و یكی از زیباترین باغ وحش ها و باغ پرندگان كشور محسوب 
می شــود. باغ وحش باغالر باغی در زمینی به وسعت 4 هكتار و داخل 
محیط باغ احداث شــده و شــامل باغ پرندگان، باغ حیوانات وحشی 
و باغ خزندگان می شــود. درهای ورودی این پارك از ساعت 16روی 
بازدیدكننده ها باز است و ساعت 24بسته می شود. بنا براین در سفر به 
تبریز 8ساعت فرصت دارید تا گونه های مختلف حیوانات وحشی را در 

محیط باغ تماشا كنید.

تبریز 

باغ وحش 
صفادشت

باغ وحش صفادشت بیش از 900 
موجود زنده و 145 گونه جانوری 
در معرض دید عالقه مندان به حیات وحش قرار داده است. 
باغ وحش صفادشت یكی از معدود جاهایی است كه 10 
گونه جانوری در حال انقراض مثل شیر آفریقایی، زرافه، 
پلنگ جگوار سیاه و گونه هایی از خزندگان كمیاب را در دل 
خود جا داده است. از دیگر گونه های كمیاب این مجموعه 
می توان به ببر بنگال، مار آناكوندرا، مار پیتون، اسب فالبال 
و كوسه ماهی اشــاره كرد. در آكواریوم این مجموعه هم 
حیوانات عجیبی مثل دراگون، بلك مانیتور، آرژانتین تگو، 
یلو آناكوندرا، مار پیتون، لئوپارد گكو، كلمبین رنبو بوآ و... 
وجود دارند و بیوگرافی آنها روی قفس ها نوشته شده است. 
2حیوانی كه بیشترین طرفدار را در این باغ وحش دارند، 
جگوار و زرافه آفریقایی هستند. باغ وحش صفادشت كه 
در شهرستان مالرد كرج واقع شده، تجربه شتر سواری، 
ماهیگیری، سواركاری و غذا دادن به حیوانات و عكاسی با 

مار را به شما هدیه می دهد.

استان البرز 

باغ خزندگان زیما
وقتش رســیده كه با نخســتین باغ خزندگان 
ایران آشــنا شــوید. باغ خزنــدگان زیما در 
سازه ای گلخانه ای با قابلیت تامین نور طبیعی 
و مصنوعی، سیســتم تهویه مطبوع هوا در تمامی فصول ســال و با 
درنظر گرفتن تدابیر ایمنی در بوســتان آب و آتش ساخته شده است. 
در این مجموعه كم نظیر این امكان برای دوستداران  این گونه  جانوری 
فراهم شده كه از نزدیك با زندگی آنها آشنا شوند و حتی این حیوانات 
را لمس كنند. نكته جالب اینكه حتــی بازدید كننده ها می توانند این 
احساس خوب را با آتلیه مجموعه به تصویر بكشند و با انواع خزندگان 
بی خطر عكس یادگاری بگیرند. یكی دیگر از ویژگی های باغ خزندگان 
زیما این اســت كه تــرس بازدید كننده هــا از خزنــدگان را كه جزو 
اصلی ترین ترس ها بین مردم جهان به حساب می آید تا حدود زیادی 

از بین خواهد رفت.

تهران

 دهكده 
حیات طبیعت

»دهكده حیات طبیعت قزوین« 
ابتدا برای تقویت دوستی انسان 
و طبیعت در قلب یكی از زیباترین بوستان های قزوین 
یعنی بوستان باراجین احداث شد اما حاال به زیستگاهی 
آرام برای گونه های مختلف جانوری بدل شــده است. 
دهكده طبیعت قزوین پروژه ای منحصر به فرد است كه 
برای اجرای آن از نظر كارشناسان و متخصصان كشور 
در زمینه جانمایی و نگهداری انواع حیوانات اســتفاده 
شده و در طراحی آن از آخرین پیشرفت های پارك های 
مشــابه در جهان ازجمله پاركــی در آفریقای جنوبی 
الگوبرداری كرده اند. از بخش هــای جذاب این دهكده 
می توان از پارك های تخصصی مثل پارك مارها، پارك 
كروكودیل ها، پارك پرندگان شــكاری و پارك تكثیر و 
حفاظت از گونه های جانوری در معرض انقراض نام برد. 
ساخت خانه روستایی برای عكاســی، ارائه مشاوره در 
مركز دامپزشكی، آمفی تئاتر با طرح عصر حجر و آبشار 
سنگی با طراحی جذاب ازجمله امكاناتی است كه برای 

بازدیدكننده ها فراهم شده است.

 قزوین

 بد نیست در 
سفر به شهرهای 
مختلف ایران یك وقت 
محدودی را هم برای سركشی 
به این باغ وحش ها و تماشای 
گونه های مختلف جانوری كنار 
بگذارید



حكایت آن 150هزار كودك بومی

ماجرای مدرسه های شبانه روزی بومیان

خاطراتی كه فراموش نمی شوند

از مدارس شبانه روزی كه برای متمدن كردن 
بومیان كانادا بود، چه می دانید؟

داستان یك 
نسل كشی فرهنگی

سفارت خانه 8

طی روزهای اخیر، انتشار خبرهایی باعث شده است تا كانادا، در صدر 
اخبار قرار گیرد. یكی از این خبرها، كشف یك گور دسته جمعی بیش 
از 200كودك بومی در محوطه یك مدرســه شبانه روزی در این كشــور بوده است. این گور 
دسته جمعی در محوطه یك مدرسه شبانه روزی در استان بریتیش كلمبیای این كشور كشف 
شده است. این مركز آموزشی یك قرن پیش برای جذب و مثاًل تربیت این بومیان تأسیس شده 
بود. كشف این گور چنان شوكی ایجاد كرد كه حتی نخست وزیر این كشور نتوانست پریشانی 

خودش را در این زمینه پنهان كند و آن را فصلی تاریك و شرم آور از تاریخ این كشور خواند.

فیلم گردی

عیسی محمدی

نكته هایی خواندنی از گذشته و امروز معروف ترین آبشار دنیا

عظمت به سبك نیاگارا
وقتی كه از آبشارهای بزرگ دنیا صحبت می شود، نام هایی چون ایگواسو، ویكتوریا، نیاگارا، آنجل، 
كایتر، نیل آبی و... مطرح می شود كه در چهارگوشــه دنیا هستند. شاید بشود گفت مواردی چون 
ایگواسو و ویكتوریا و... از نیاگارا بزرگ تر و مرتفع ترند ولی در اصل معروف ترین آبشار دنیا را همین 
نیاگارا باید بدانیم. بد نیست بدانید كه ایگواسو، از مجموعه 275آبشار و چشمه و... تشكیل شده و از 

برزیل و از آرژانتین هم می توانید آن را تماشا كنید. آن را بزرگ ترین آبشار دنیا هم می دانند. عرض این 
آبشار سه كیلومتر است و كلی آبشار و آبریزگاه دارد. آبشار ویكتوریا هم كه كمی كمتر از دو كیلومتر 
عرض داشته و ارتفاع آن هم 108متر است، جزو عظیم ترین و باابهت ترین آبشارهای دنیاست. آبشار 

بعدی هم نیاگاراست كه البته شهرت بیشتری نسبت به دیگر رقبای خودش پیدا كرده است.

اگر از عالقه مندان به ژانر اكشــن، 
ماجراجویی و حادثه ای هســتید، 
حتما فیلم »جاده یخی« را ببینید؛ 
فیلمی بــه كارگردانــی جاناتان 
هنسلی كه داغ داغ همین امسال 
در هالیوود ســاخته شده و در آن 
بازیگرانی ازجمله لیام نیســون، 
ماركس توماس، الرنس فیشبرن، 
امبــر میدتاندر، بنجامیــن واكر، 
هولت مك كاالنی و مت مككوی 
بازی كرده اند. داســتان فیلم هم 
درباره راننده ای اســت كه بعد از 
ســقوط معدن الماس در منطقه 
دورافتــاده ای در كانــادا، از روی 
اقیانوسی منجمد عبور می كند تا 
بتواند بازماندگان معدن را نجات 
بدهد. ماموریــت هیجان انگیز و 
 پــر از حادثــه بازیگر ســه گانه
 »Taken )ربــوده شــده(« روی 
یخ هایی كه احتمال شكستن آنها 
وجود دارد، داستان كلی فیلم جاده 
یخی را می سازد كه می توانید آن 
را از پلتفرم هــای ایرانی به صورت 
دوبله یا با زیرنویس فارسی تماشا 

كنید.

هیجان در جاده یخی

عالقه مندان به ســینمای بالیوود 
هم این روزها یك گزینه بســیار 
خوب برای تماشــا دارنــد؛ فیلم 
»شرنی« كه محصول سال2021 
كشور هند است، ژانری خانوادگی 
و اجتماعی دارد و نكته قابل توجه 
درباره آن این است كه توانسته در 
ســایت معتبر IMDB رتبه 7/3را 
كسب كند. این فیلم 130دقیقه ای 
درباره زنی اســت كــه به عنوان 
مأمــور حفاظت محیط زیســت 
فعالیت می كنــد و درحالی كه در 
جســت وجوی خود واقعی اش در 
حیات وحش اســت، برای رسیدن 
به تعادل میان دنیای انســان ها و 
حیوانات تالش می كنــد. فیلم از 
جایی آغاز می شــود كه یك تیم 
تحقیقاتی كوچك به اعماق زمین 
می روند و آنجا با بزرگ ترین تهدید 
تاریخ مواجه می شوند. ویدیا بالن، 
موكول چادا، ویجــای راز، نیراج 
كابــی، راجش بنیك و اشــوینی 

الدكار در این فیلم بازی كرده اند.

شرنی، محصول بالیوود

درباره فیلم »شمشیرزن دوره گرد« 
چیزی شنیده اید؟ این نام یك فیلم 
ژاپنی است كه پیش از این 3قسمت 
از آن ساخته شــده بود و به تازگی 
قسمت چهارم و پایانی آن باعنوان 
»شمشــیرزن دوره گرد؛ فینال« 
منتشر شده اســت. این فیلم كه 
نخستین قســمت آن سال2012 
منتشر شده، داستان شمشیرزنی 
افســانه ای به نام كنشین هیمورا 
است كه در ســال 1868و بعد از 
اتمام جنگ باكوماتســو، قســم 
می خورد دیگر آدم نكشد و درعوض 
به كسانی كه به كمكش نیاز دارند، 
یــاری برســاند. حــاال مجموعه 
اكشــن و ماجراجویانــه »اوتومو 
كیشــی«، كارگردان شمشیرزن 
دوره گرد به ایستگاه آخر رسیده و 
چهارمین و آخرین قسمت از این 
فیلم ســینمایی پرطرفدار ژاپنی 
در ســال جاری منتشر شده است. 
این فیلم 2ســاعت و 16دقیقه ای، 
رتبه 7/6ســایت IMDB را كسب 

كرده است.

شمشیرزن دوره گرد

پنجشنبه
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مدرسه شبانه روزی خبرساز شده در ســال1890 توسط كلیسای 
كاتولیك تأسیس و در سال1978 تعطیل شده بود. دولت كانادا كه 
از قرن نوزدهم میالدی شكل گرفته، كودكان بومیان این كشور را از 
خانواده و قبیله شان جدا می كرد و به چنین مدارسی می فرستاد تا 
تربیت شوند یا اینكه آنها را تحویل خانواده های سفیدپوست می داد؛ 
تحت عنوان فرزندخوانده. تا سال 1996میالدی، مدارس شبانه روزی 
كانادا كه برای فرهنگ پذیری كودكان بومیان تشكیل شده، 150هزار 

كودك بومی را به اجبار از خانواده های خود دور كرده است.

حاال برسیم به ماجرای مدارس شبانه روزی 
كه بخشی از جنایت بشــری غربی ها علیه 
بومیان قاره آمریكا هم بوده اســت. از وقتی 
كه دولت یا كشوری به اســم كانادا تشكیل 
شــد، كه حاال زیاد هم سن و ســالی ندارد، 
آنها تصمیــم گرفتند فكری اساســی برای 
بومیان كننــد. بهترین فكر هــم آن بود كه 
آنهــا را متمدن بار بیاورند. بــه همین دلیل 
بود كه در مذاكراتی كه با سران قبایل بومی 
این كشور داشتند، هر دو طرف توافق كردند 
كه بچه هــای این بومیان برونــد و تحصیل 
كنند تا ریزه كاری های دنیــای جدید را یاد 
بگیرند و مستقل بار بیایند. این تصمیم توسط 
دپارتمان امور سرخپوستان كانادا گرفته شد 
و بودجه اش را دادند. قرار شد كه اداره اش را 
هم به كلیساها بدهند. والدین این بچه ها هم 
خوشحال بودند كه فرزندان شان می توانند 
مستقل بار بیایند. دولت كانادا هم حساب و 

كتاب كرده بــود كه بعدهــا، هزینه اداره 
سرخپوست ها به واســطه اینكه تبدیل به 
نیروی كار خواهند شد، كم می شود. این 
مدارس شبانه روزی بودند و از سال1880 
میالدی كارشان را شــروع كردند. گفته 
می شود نزدیك به 150هزار كودك بومی 
در سراســر كانادا محصل این مدرسه ها 
بودند؛ شاید مثال نزدیك به یك سوم این 
بچه ها. البته این ایده، اثر عمیق و منفی 
زیادی روی جامعه بومی كانادا گذاشت، 

طوری كه حتی خود كانادایی ها هم 
متوجه شدند و در دهه 90 میالدی 
دیگر بساط آن را برچیدند و كلی هم 
عذرخواهی كردند. حتی بخشــی از 

سرخپوست ها بابت تألمات پیش آمده از 
این بابت، درخواست خسارت هم كردند. 
در این مدرســه ها، كودكان بومی حق 
نداشتند به زبان خودشان صحبت كنند 
و سنت های خودشان را داشته باشند. 
مبلغان مسیحی به شدت روی آنها كار 

می كردند تا به این آیین بگروند.

بهشت یخبندان مهاجران
اول كمی به خود كانادا بپردازیم؛ بهشــت 
سرد و یخبندان مهاجرانی از سراسر جهان. 
اول اینكــه كانادا مســاحت خیلی زیادی 
دارد؛ دومین كشور بزرگ دنیاست. از یك 
طرف به اقیانوس اطلس می رســد و با آن 
ســاحل دارد و از طرف دیگر بــا اقیانوس 
آرام نسبت همسایگی دارد. دیگر خودتان 
حساب كنید چقدر بزرگ است. مرزهای 
این كشور با آمریكا، طوالنی ترین مرزهای 
زمینی است كه یك كشور با كشوری دیگر 
می تواند داشته باشد. تازه، در شمال هم با 
اقیانوس منجمد شمالی در ارتباط است. با 
وجود این همســایگی با اقیانوس منجمد 
شمالی، بیشتر ســرزمین های این كشور 
قابل ســكونت نیســت و بی خود نیست 
كه جمعیت آن حتی بــه 40میلیون نفر 
هــم نرســیده. هم اكنون هــم نزدیك به 
77درصد شــهروندان آن سفیدپوســت، 
14درصد آسیایی، 4درصد بومی و 3درصد 
سیاهپوست هستند. یكی، دو درصد هم كه 
از پایین های قــاره آمریكا، یعنی آمریكای 

التین خودشان را به آنجا رسانده اند.

جنایت علیه كودكان بی گناه

كودكان در این مدرســه ها در انزوای مطلق زندگی می كردند. آنهــا ماه ها از خانواده های 
خود دور می ماندند؛ گاهی حتی تا 10ماه. كانادایی ها حتــی خواهر و برادرها را هم از هم 
جدا می كردند. نام آنها تغییر می كرد، ظاهر آنها، زبان آنها و همه  چیزها آنها قرار بود تغییر 
كند. سعی می كردند كه به آنها نام های اروپایی و مسیحی بدهند. هرگونه استفاده از زبان و 
سنت های بومی و تخلف از آموزش های درنظر گرفته شده، تنبیه به همراه داشت. در كنار این 
قضایا، سوءاستفاده های معلمان و مسئوالن این مدارس هم وجود داشت. در این مدرسه ها 
سوء تغذیه وجود داشت. تعداد دانش آموزان زیاد بود و بهداشت هم به درستی رعایت نمی شد. 

چنین بود كه مرگ ومیرهای فراوانی بر اثر شیوع بیماری ها در این مدارس اتفاق افتاد.

شرلن بومبری، یكی از سرخپوستانی است كه خاطرات تلخ این سال ها را از خودش به 
یادگار گذاشته است؛ در كنار دیگر سرخپوستانی كه چنین شرایطی داشته اند. به گفته او، 
40سال از این اتفاقات گذشته ولی هنوز قادر به فراموشی آن نبوده و نیست؛ تجربه تلخی 
كه از 10سالگی اش شروع شد. همه  چیز از صحبت های مادرش با یك امدادگر شروع شد 
كه او را راضی كرد دخترش را به این مدارس بفرستد تا آینده بهتری داشته باشد. مادرش 
هم راضی شد؛ بدون آنكه بداند چه سرنوشتی در انتظار دلبندانش خواهد بود. تحصیلی 
كه نتیجه اش، مرگ دلخراش 3200كودك بر اثر بیماری و... بود؛ آماری كه البته رسمی 
اعالم شد و قطعی نبود چراكه كلیسا و دولت فدرال تعمداً آمارها را پایین نگه می داشتند. 
آری، چنین بود نتیجه طرحی كه آن را »آشناكردن بومیان با فرهنگ« مدرن نام نهاده 

بودند؛ اما در عمل، یك نسل كشی فرهنگی لقب گرفت.

نسل كشی فرهنگی
همچنین اخیراً خبر رسیده كه صدها گور بی نام و نشــان در یك محوطه مدرسه قدیمی 
شبانه روزی دیگر در ساسكاچوان این كشور كشف شده است. رسانه های محلی این كشور 
گفته اند كه تعداد این قبرها احتماال چند برابر مورد قبلی باشد. برخی از نهادهای غیررسمی 
در كانادا، چنین مواردی را همراه با سوءاستفاده های جنسی، جسمی و سوء تغذیه دانسته اند 
و از آن تحت عنوان »نسل كشی فرهنگی« هم یاد كرده اند. واكنش افكار عمومی به چنین 
مواردی حتی باعث عذرخواهی رسمی كانادا در سال های گذشته هم شد. به همه این موارد، 
حادثه زیر گرفته شــدن 4عضو از یك خانواده پنج نفره مسلمان در این كشور را هم اضافه 
كنید كه حمله ای نژادپرستانه بوده. این موارد باعث شــده تا این كشور این روزها، بیش از 
پیش در صدر اخبار و موارد نژادپرستانه قرار گیرد. اما كانادا، كشوری كه برخي دوست دارند 
به آن مهاجرت كنند و جزو مقاصد اولیه مهاجران نخبه است، چگونه كشوری است و برای 

شكل گیری آن چه مراحلی طی شده است؟ بهتر است كه در این باره، كمی بیشتر بدانیم.

از دیگر نكته های جالب این آبشار، رنگ سبز آب آن است. اما چرا؟ 
گفته می شود كه نزدیك به 60تن بر دقیقه، خاك بسیار ریز و نمك در 
آب این آبشار حل می شود. این امالح به دلیل نیروی فرسایشی رودخانه 
ایجاد شده و داخل آب حل می شود. دیگر خودتان تصور كنید این 
همه آب با آن همه فشار در طول زمان جریان دارد و طبیعی است كه 
پدر زمین و صخره ها و... را درمی آورد. همین امر باعث شده تا ساالنه 
مقداری از خاك، زمین و... در اطراف دریاچه دچار فرسایش شود، 
طوری كه حتی گفته اند تا 50هزار سال بعد اگر وضعیت اینچنین 
باشد، شما چیزی به اسم آبشار نیاگارا نخواهید داشت و باید از 
آبشارهای دیگر لذت ببرید.

حاال بگذارید از قرن هجدهم میالدی هم روایتی دیگر نقل كنیم.  واقعه ای هم در این حوالی اتفاق افتاد كه به رویداد كارولین 
معروف است. در سال1837 در همین آب های نیاگارا و رودخانه آن و...، بین نظامیان انگلیسی و بخشی از نیروهای منطقه ای 
كه بعداً كانادا شد، با آمریكایی ها درگیری شد. آنها به كشتی آمریكایی كارولین حمله كردند. كشتی آتش گرفت و در باالی 
همین آبشار نیاگارا سرگردان ماند. بخشی از مسافران این كشتی زخمی، مفقود و كشته شدند. آمریكایی ها معترض شدند كه 
چرا كشتی غیرنظامی ما هدف قرار گرفته و كلی راهپیمایی كردند. ولی انگلیسی ها سرشان را باال گرفتند و گفتند كه داخل آن 
گروهی از شورشی ها هم بودند. البته آمریكا و انگلیس با هم كنار آمدند. از دیگر وقایع جالب تاریخچه این آبشار، جمع شدن یخ ها 
در سال1848میالدی بود كه باعث شد تا هیچ خروجی آبی از این آبشار اتفاق نیفتاد. این اتفاق، دو روز توربین های برق را از كار 
انداخت و كارخانه هایی كه وابسته به برق این نیروگاه بودند، تعطیل شدند.

ببینید! دو تا دریاچه وجود دارد به اسم ایری و انتاریو. یك كانال یا 
مسیر یا هر چه كه شما بگویید هم هست كه این دو را به هم وصل 
می كند. جریان این رودخانه شمالی است كه در نهایت به دریاچه 
انتاریو در مرز آمریكا و كانادا ریخته می شود. البته قباًل كانال های 

بیشتری وجود داشت كه طبیعت برای جریان داشتن آب رودخانه 
میان این دو ایجاد كرده بود. ولی حاال همین یك عدد باقی مانده كه به 
آن می گویند رودخانه نیاگارا و نصف فاصله تهران-قم، طول آن است. 
جالب اینكه این رودخانه در بخشی از مسیر خود، مرز استان انتاریوی 

كانادا و ایالت نیویورك آمریكا را هم تشكیل می دهد.

به تماشای یك عظمت طبیعی
به آبشار نیاگارا، مجموعه آبشارهای نیاگارا هم گفته می شود. 
جالب تر اینكه امــكان اینكه از پایین هم بتوانید آبشــار را 
ببینید تدارك دیده اند. برای بازدید از آن و كشتی سواری و 
رسیدن به نزدیك ترین فاصله، باید یك ساعت صف بایستید 
تا نوبت تان شود؛ از بس كه توریســت می آید تا این صحنه 
را ببیند. البته خب، شــاید هم مشكل قلبی دارید و دوست 
ندارید پایین آبشار رفته و با قایق به نزدیكی های آن برسید 

چون این عظمت واقعاً در هر چشمی نمی گنجد.

اولین فاتح آبشار
كمی هم برگردیم به عقب تر، ببینیم كه چطور این آبشــار 
كشــف شــد. گفته می شــود فردی به نام ویلیام واكر در 
سال1857 توانســت آن را پیدا و به قول خودمانی تر فتح 
كند. او یك حقوق دان و ماجراجو بود. وقتی كه آنجا را برای 
خودش فتح كرد، یك جمهوری خودمختار ســاخت. یك 
سالی هم كسی كاری به كارش نداشــت تا اینكه نیروهای 
تحت امرش با نیروهای ارتش متحد آمریكا درگیر شدند و 
او را گرفتند. بعداً هم ظاهراً او را سربه نیست كردند. نیاگارا 
هم، می گویند نامی است كه از بومیان این منطقه وام گرفته 
شــده؛ یعنی قبیله ای بوده به نام »نیاگاگارگا« كه اسم شان 
ماند روی همین آبشار. جالب اینكه نام این بومیان در دوره 
استعمار این منطقه توسط فرانســوی ها هم روی نقشه ها 
وجود داشته اســت. البته روایت دیگری هم وجود دارد كه 
می گویند نام آبشار ربطی به این بومیان نداشته و به مناسبت 
شهری كوچك به نام »اونگنیاهرا« انتخاب شده است؛ معنی 
این شهر به معنای جایی اســت كه زمین به دو نیم تقسیم 
می شــود. اگر دقت كرده باشــید همین االن هم رودخانه 
نیاگارا و حتی آبشــار آن، اطراف خودش را تقسیم بندی و 

مرزبندی كرده است.

كاشفان نه چندان فروتن 

بهارهای نیاگارا
میانگین جریان آبی كه در آبشار نیاگارا جریان دارد را 2400مترمكعب بر ثانیه می دانند. 

ارتفاع آن هم كه 50متر است؛ یعنی هر طبقه را اگر سه متر حساب كنیم، می شود یك ساختمان 17طبقه. 
االن بیشتر ساختمان هایی كه شما می بینید، چهارطبقه هستند. یعنی پنج تا از این ساختمان ها را روی هم بگذارید تا ارتفاع آن 

بشود. نیاگارا از مجموع سه آبشار نعل اسب، آبشار آمریكایی و تور عروس شكل گرفته كه در دو كشور كانادا و آمریكا واقع شده اند. مجموع سرعت آب در 
این آبشارها را سریع ترین سرعت آب در میان همه آبشارهای دنیا هم دانسته اند. عرض آبشار نیاگارا را هم اگر ضرب و تقسیم كنید و میانگین بگیرید، 
می شود 1039متر. بهترین فصل هم برای دیدن آبشار، بهار و اول های تابستان است چراكه دریاچه ایری كه مبدأ آن است، در این ایام حسابی پرآب 
بوده و عظمت این آبشار بیشتر به چشم خواهد آمد. از آنجا كه بخشی از آب این رودخانه و آبشار  برای تولید برق می رود ، مراعات حال توریست ها را 

می كنند و بیشترین فعالیت نیروگاهی برای شب ها و زمستان هاست؛ به همین دلیل در این ایام شدت آب در آن كم است.

اولین روایت های توصیفی از این منطقه و آبشار عظیم هم، به 
سال1604 میالدی بازمی گردد. می گویند كه فردی به اسم 
ساموئل شامپلن كه با گروهش سرگرم شناسایی كانادا بودند، 
آمد و اینجا را دید. یعنی در اصل برایش تعریف كرده بودند كه 
در اینجا طبیعت چه عظمتی رو كرده است. او هم خیلی مشتاق 
شد كه بیاید و ببیند. حاصلش هم شد ثبت روایت هایی توصیفی 
در خاطرات روزانه این فرد كه اطالعاتی به ما می دهد. نخستین 
توصیف علمی از آن را هم در ابتدای قرن هجدهم میالدی به یك 
طبیعت شناس اروپایی منتسب می كنند كه از اسكاندیناوی آمده بود. 
جالب اینكه گردشگری این منطقه هم از همان قرن هجدهم میالدی 
شروع شد؛ یعنی این آبشار دو قرنی هست كه عالقه مندان را سمت 
خودش می كشاند، طوری كه حتی برادر ناپلئون بزرگ هم با همسرش، 
برای  ماه عسل به این منطقه آمدند. از میانه همین قرن بود كه توریسم به 
درآمد اصلی منطقه تبدیل شد؛ چیزی كه تا بعدها باقی ماند.

وقتی از كانادا صحبت می كنیم، باید حواس مان به جاذبه های طبیعی 
آن هم باشد. یكی از جاذبه های همیشگی طبیعی این سرزمین ، آبشار 

یا آبشارهای نیاگاراست كه البته آن را با آمریكا شریك است. این آبشار، 
ساالنه 12-10میلیون نفر را به كانادا می كشاند تا این عظمت طبیعی 

را از نزدیك ببینند. نیاگارا یكی از بزرگ ترین آبشارهای دنیاست؛ 
هرچند كه بزرگ ترین آنها نیست. ولی شاید بشود گفت كه قوی ترین 

این آبشارها با بیشترین حجم آب ورودی است. درباره این شگفتی 
طبیعت بیشتر بدانیم.

آبشار شریكی

اثری از طبیعت

یادی از كارولین و یخ ها

آبشاری كه آب می رود



9نوا خانه

از مهر ماه سال 1396كه نخستین آلبومشــان را با نام »تهران 
مریخ« منتشر كرده اند، نام خودشان و دوئت )گروه موسیقی 

2نفره( »لیرا« را در دنیای موسیقی مطرح كردند. زوج جوان 
موزیســینی را می گوییم كه با نواختن پیانــو و ویولن در 

كنار یكدیگر سعی دارند موسیقی  سازی  و بدون كالم را 
جذاب تر و جوان پسندتر ارائه بدهند و در دنیای موسیقی 

وكال دار، از جذابیت های خود موســیقی برایمان بگویند. آلبوم دومشان را 
هم شهریور ماه سال 1398منتشر كردند؛ »هشت دقیقه و بیست ثانیه« كه 
قطعات و نام آلبوم درست مانند آلبوم قبلی و حتی نام گروه موسیقی شان، 
از طبیعت آسمان شب و كهكشــان ها برآمده است. تا اینكه نوبت به امسال 
و آلبوم جدیدشان رســید؛ آلبوم »بازار وكیل« كه شامل 12واریاسیون آزاد 

روی یك قطعه معروف فولكلور شیرازی اســت و »آرش هژیرآزاد« و »یگانه 
حسینی نیا« زوج جوان و موزیســین ما را به جایزه بهترین آلبوم فولكلور آكادمی 

موزیك اواردز آمریكا رساند. انتشار این آلبوم متفاوت نسبت به دو كار قبلی دوئت لیرا 
و كســب این جایزه معتبر بین المللی را بهانه ای قرار دادیم تا با آرش و یگانه، خالقان 
 آلبوم بازار وكیل به گفت وگو بنشــینیم و بیشــتر درباره تجربه جدیدشان در دنیای 

موسیقی بدانیم.

اپ گردی

بــرای همه مــا پیش آمــده كه 
بخواهیم قسمت هایی از متن هایی 
كه به صورت عكس برایمان ارسال 
شــده یا بخش هایی از كتاب ها و 
روزنامه هــای چاپــی را جــدا و 
در جایی برای خودمــان ذخیره 
كنیم. تا پیــش از آنكه »متن یار« 
به بازار بیاید، تنهــا راهكاری كه 
پیش رویمــان بــود این بــود كه 
خودمان متن تصاویر را تایپ كنیم. 
اما حاال این كار را اپلیكیشن »متن 
یار« برایمان انجــام می دهد. این 
اپلیكیشن با استفاده از تكنولوژی 
»او – سی – آر« یا همان تشخیص 
حروف، می توانــد از صفحاتی كه 
دارای متن تایپی اســت، حروف 
را بخوانــد و آن را برایمان به متن 
تبدیل كند. فقط كافی اســت از 
صفحه مورد نظرمان عكس بگیریم 
و آن را بــرای »متن یــار« آپلود 
كنیم. این اپلیكیشــن به صورت 
روبات تلگرامی و وب سایت هم در 

دسترس است.

متن یار

تا به حال به ایــن فكر كرده اید كه 
چقدر خوب می شد می توانستیم 
همــه ابزارهای كاربــردی و مورد 
نیازمان را یك جا داشــته باشیم؟ 
»جعبه ابــزار« دقیقــا همین كار 
را برایمان كــرده اســت. در این 
اپلیكیشــن كه تاكنــون بیش از 
3میلیون بار دانلود شده، 80ابزار 
مختلف در حوزه های مهندســی، 
ســامت، مالی و... وجود دارد كه 
از مهم تریــن و كاربردی ترین آنها 
می توان به چراغ قــوه، قطب نما، 
ماشــین حســاب، سرعت سنج، 
كرنومتــر، ذره بیــن، خط كــش، 
اندازه گیری ضربان قلب، تســت 
شنوایی، تست بینایی، اندازه گیری 
فشار خون، محاسبه مصرف كالری، 
محاســبه چربی بدن، قیمت طا، 
تبدیل رهــن و اجاره، محاســبه 
كمیســیون اماك، محاسبه سود 
سپرده و... اشاره كرد. این در حالی 
است كه در بخش پرداخت یار هم 
امكان خرید شــارژ و بســته های 
اینترنتی، پرداخــت انواع قبوض، 
استعام قبض و خافی خودرو و... 

وجود دارد.

جعبه ابزار

آشپزی با پاپیون

همه ما دســت كم یكی دو سایت 
یا صفحه مرتبــط با آشــپزی را 
می شناسیم و دنبال می كنیم. اما 
در این میان اپلیكیشنی وجود دارد 
كه تمام دستور پخت های غذاهای 
ایرانی و خارجی را به طور متمركز 
ارائه می دهد و به این ترتیب همه ما 
را از دیگر برنامه های حوزه آشپزی 
بی نیاز می كند. این اپلیكیشن كه 
نامش »سرآشــپز پاپیون« است، 
دارای بیش از 5هزار دستور پخت 
غذاهای ایرانــی و خارجی ازجمله 
غذاهای ســنتی، غذاهای مدرن، 
سوپ، ســاالد، خوراك، پیش غذا، 
دسر، شور و ترشی، چاشنی و ادویه، 
سس و رب، نوشیدنی، نان و خمیر، 
كیك و شــیرینی، مربا و كمپوت، 
غذای كودك، غذای محلی، غذای 
رژیمی، تنقات و تزئینات اســت. 
جالب اینكه این اپلیكیشن با كمك 
كاربرانش و با دستور پخت هایی كه 
آشــپزهای دیگر ارسال می كنند، 

كامل و كامل تر می شود.

پنجشنبه

شماره 125
10  تیر 1400 

    كارهای قبلی تان الهامی از طبیعت و به ویژه 
آسمان شب و نجوم بود. چطور از كهكشان ها به 

»بازار وكیل« رسیدید؟!
یگانه: چند سال پیش ما با اركستر »آركو« یك سفر فرهنگی 
به شیراز داشتیم. در حاشیه این سفر یك روز كه به بازار وكیل 
رفتیم، آنجا یك آقای دوره گرد را دیدیم كه سردر بازار وكیل 
آهنگ محلی »بال بالم« را می خواند. به تهران كه برگشتیم، 
آرش روی این آهنگ، واریاسیون هایی ساخت كه به نظرمان 
خیلی جذاب آمد. كم كم واریاســیون ها زیاد و زیادتر شد و 
درنهایت به 12واریاسیون رســید كه تصمیم گرفتیم آنها را 
منتشر كنیم. از آنجا كه ما پیشــینه نجومی داشتیم، خیلی 
روی اسم آن فكر كردیم كه شــاید بتوانیم به این اثرمان هم 
یك ایده نجومی اضافه كنیم. اما نمی شد، منشا الهام این كار 
از بازار وكیل بود و درنهایت تصمیم گرفتیم اسمش را همان 

چیزی بگذاریم كه اثر از آنجا به وجود آمده بود؛ بازار وكیل.
آرش: ما یك رؤیای همیشگی داشــتیم كه روی موسیقی 
ایرانــی كار كنیم و چــه چیــزی بهتــر از گنجینه عظیم 
موســیقی های محلی و فولكلــور ما كه همیشــه برایمان 

انگیزه بخش بود؟ لیرا همیشه از محیط 
پیرامونش الهام می گیرد كه آسمان شب 
و جذابیت هایش بخشی از این محیط 
بود. این بار محیط پیرامونی كه منبع 

الهام ما شد، بازار وكیل بود.
    از نظر فنــی هم كمی 
دربــاره ایــن آلبــوم 
متفاوت تــان بیشــتر 

توضیح بدهید.
آرش: ایــن یك مینی آلبوم اســت 
 EP كه در دنیای موســیقی بــه آن
گفته می شــود؛ یعنــی جایی كه 
سخن هنرمند چیزی بیشتر از یك 
تك ترك است، اما درنهایت اثرش 
كمتر از یك آلبوم كامل می شــود. 
فرم كار در بازار وكیل هم به شكل 
تم و واریاســیون است كه یك فرم 
شناخته شده در موسیقی كاسیك 

كاسیك داریم؛ من پیانو می زنم، یگانه ویولن. هدف مان هم 
از ابتدا این بوده كه در قالب دوئت لیرا، بیشتر به سازهایمان 
بپردازیم و آنهــا را پررنگ تر كنیم. ضمــن اینكه نواختن 
موســیقی ایرانی با این ســازها كار جدیدی نیست. ما هم 
در این آلبوم تصمیم گرفتیم همین كار را بكنیم و یك 
ملودی محلی را در قالب سازهای كاسیك غربی اجرا 
كنیم تا به این ترتیب هم كسی كه از موسیقی ایرانی 
لذت می برد، با این كار ارتباط برقرار كند و هم كسی 
كه موسیقی كاسیك را دنبال می كند. در این راه 
»عرفان عاصمی« هم با پركاشن نوازی همراه مان بود.
    سبك كاری تان همیشــه چیزی بین 
موسیقی كالسیك و پاپ بوده 
است. اما به نظر می رسد در 
بازار وكیل وجه پاپ كارتان 
پررنگ تر شــده. اینطور 

است؟
یگانه: خب به تعریفی كه 

از پاپ داریم بستگی دارد.
آرش: دقیقا. اگر پاپ را از 
نظر لغــوی درنظر بگیریم 
 »Popular« كــه از واژه
به معنــی مردمی می آید 
و اینكه قشــر بیشتری از 
آدم  ها بــا آن ارتباط برقرار 
كننــد، بله، از ایــن منظر 
می تــوان گفت تــاش ما 
در این آلبوم ایــن بوده كه 
موســیقی مان قابل هضم تر 
برای مردمی باشد كه كمتر 
موسیقی كاسیك را دنبال 
می كننــد امــا در تعریــف 
موســیقایی، به موسیقی ای 
پاپ گفته می شــود كه معموال 
خواننده دارد. درحالی كه كار ما 
یك كار اینسترومنتال )بدون كام( 
است. ضمن اینكه فرم واریاسیون یك 
فرم خیلی كاسیك است و من خودم 
به شخصه قطعه پاپی را نشنیده ام كه 
از این فرم استفاده كرده باشد. به همین 
دلیل باز هم معتقدیم كه بازار وكیل هم 
مثل 2آلبوم قبلی مان نه پاپ است، نه 
كاسیك؛ بلكه چیزی بین این دو است.
    با توجه به اینكه ریسك بزرگی 
كردید و كار جدیدتان فضایی كامال 
متفاوت با دو آلبوم قبلی تان دارد، 
چه بازخوردی از جامعه موسیقی 

گرفتید؟
آرش: تجربه كردن كارهای جدید یكی 
از انگیزه های همیشــگی ماست و خب 
تجربه جدید به قول شما با ریسك همراه 
است. اما درنهایت تاش ما بر این است 
كه موسیقی ســازی  كه همیشــه یك 
مقدار مورد بی توجهی بوده را بیشتر در 

دل مردم جا كنیم و از راه های مختلف به دنبال دستیابی به 
این هدف هستیم. استقبال از آلبوم جدیدمان هم دو سویه 
بود و ما از مخاطبان هم بازخوردهــای مثبت گرفتیم، هم 

بازخوردهای منفی.
    خودتــان چقــدر از كار جدیدتان راضی 

بودید؟
یگانه: ما همیشــه خیلی دلمان می خواســت رنگ و بوی 
ایرانی در كارهایمان دیده شود. خود من ویولن ایرانی زده ام، 
تنبك و ســه تار زده ام و به خاطر آشــنایی ای كه با این فضا 
داشتم، همیشه دوست داشتم موسیقی ایرانی را وارد كار لیرا 
كنیم تا به این ترتیب در دنیا هم حرفی برای گفتن داشــته 
باشیم. یعنی مشخصه كشور خودمان را داشته باشیم و در 
حوزه موسیقی كاسیك، به زبان مخصوص و منحصر به فرد 
خودمان برســیم. به همین دلیل از اینكه ایــن كار را انجام 
دادیم، خیلی خوشحالم و از این به بعد هم سعی مان بر این 
است كه بیشتر موســیقی ایرانی را در كارهایمان استفاده 

كنیم.
    به نظر می رســد یك قدم به هدف تان كه 
جهانی كردن موسیقی ایرانی در قالب موسیقی 
كالسیك است نزدیك شده اید و در آكادمی 
موزیك اواردز آمریكا، جایزه بهترین آلبوم 
فولكلور را از آن خودتان كردید. چطور پایتان 

به این آكادمی باز شد؟
یگانه: نخستین بار بود كه در یك مسابقه بین المللی شركت 
می كردیم. این رقابت ها هم اینترنتی برگزار می شد و هركسی 

از هر كجای دنیا می توانست اثرش را در آن شركت دهد.
آرش: آكادمی موزیك اواردز جزو معتبرترین جشنواره های 
اینترنتی دنیاست. امسال برای نخستین بار تصمیم گرفتیم 
كارمان را در هیأتی بین المللی كه از موزیسین های حرفه ای 
تشكیل شــده، مورد قضاوت قرار بدهیم و اینكه یك گروه 
داوری در ســطح جهانی كار ما را گوش كرد و به نظرشان از 
بین صدها اثر، شایسته كســب مقام اول بود، بسیار برایمان 

حس خوبی داشت.
    این روزها كه كرونا كسب وكارهای مختلف 
را با مشــكل مواجه كرده، وضعیت موسیقی 
كشورمان هم چندان مناسب نیست. شما در 

این روزگار چه می كنید؟
آرش: خب در ایــن مدت كه كنســرت ها كا از بین رفت، 
دغدغه مسائل مالی انگیزه كار را از بسیاری از فعاالن موسیقی 
گرفت. اینكه یك فعال موســیقی می دانــد در حال تولید 
اثری است كه برایش آینده مادی ندارد و حتی اگر حمایت 
دوستان نباشد، بازگشــت معنوی هم ندارد، او را دلسرد و 
بی انگیزه می كند. اما نباید منكر این موضوع بشویم كه كرونا 
از نظر فعالیت های شخصی برای فعاالن موسیقی جنبه های 

مثبتی هم داشت.
یگانه: بله دقیقا. به عنوان مثال تمرین های خود ما بیشتر 
شــد و من و آرش فرصت بیشــتری داریم تا بتوانیم برای 
كارهای بعدی لیــرا با هم گپ و گفت كنیم. همین ســفر 
شــیراز كه منجر به تولید آلبوم بازار وكیل شد، مربوط به 
سال 97بود. اما به خاطر درگیری هایی كه داشتیم فرصت 
نمی شد به آن بپردازیم. كرونا وقت آزادتری در اختیارمان 
قرار داده تا بتوانیم كارهایی كه در ذهن مان داریم، بسازیم 

و ضبط كنیم.

گفت وگو با زوج موزیسین گروه موسیقی دو نفره »لیرا« 
كه به تازگی سومین آلبوم شان را منتشر كرده اند

از كهكشان ها به 
بازار وكیل رسیدیم

به حساب می آید. یعنی یك تم اصلی، مبنا قرار داده می شود 
و بعد براساس آن یك ســری واریته ها و تغییر شكل هایی از 
لحاظ ملودیك، هارمونیك و ریتمیك به آن اضافه می شود تا 

از دل قطعه اصلی، قطعات جدیدی به وجود بیاید.
    وقتی درباره موسیقی فولك 

صحبت می شود، شاید بیشتر 
انتظار این است كه سازهای 
محلی شنیده شود. با ویولن و 

پیانو چطور به موسیقی فولك 
رسیدید؟

آرش: مــن و یگانــه هــر دو 
ریشــه های موســیقی 

نگاهی به آلبوم های فولكلوریك كمتر شناخته شده كه ما را با نواهای محلی بیشتر آشنا می كند

از »نوای قریه« تا »تیریشكو«
شاید اگر از هر كدام از ما بخواهند نام چند قطعه یا آلبوم موسیقی فولكلوریك و محلی را نام ببریم، همه متفق النظر یاد گروه موسیقی »رستاك« بیفتیم؛ گروهی كه 
اصال با همین سبك محلی شان به شهرت رسیدند و دست كم به اندازه یك آهنگ محلی برای همه ما آشنا هستند. اما در كنار این گروه كه به طور تخصصی در حوزه 
آهنگ ها و قطعات فولك كار می كنند، ما چندین و چند آلبوم موسیقی جذاب در این حوزه داریم كه كمتر شناخته شده هستند؛ از »نوای قریه« كه یكی از قدیمی ترین 
آلبوم های فولكلوریك به حساب می آید بگیرید تا آلبوم »تیریشكو« كه به تازگی منتشر شده است. در ادامه نگاهی به این آلبوم های فولك حال خوب كن می اندازیم.

نوای قریه
یكی از شایسته ترین و قدیمی ترین نماینده های ترانه های محلی ایران، آلبوم »نوای قریه« است؛ آلبومی 
كه در اواخر دهه70 منتشر شد و شامل 12ترك از تصنیف های موسیقی محلی ایران است. این آلبوم 
كه اثری از »ملیحه سعیدی« است و با همخوانی گروه كری متشكل از »حوروش خلیلی«، »اسفندیار 
قره باغی«، »مجید اخشابی« و... ساخته شده، شامل نواهای ماندگاری ازجمله »عزیز بشین به كنارم«، 
»شاه صنم«، »شیرعلی مردون«، »لیا بانو«، »هیار هیار«، »دی بال«، »زلفای یارم بی نظیره« 
و »مجنون نبودم« است. این آلبوم زیبا درمجموع گنجینه ای یك ساعته از ترانه های محلی ایران 
به حساب می آید.

تیریشكو
در بخشی از جنوب ایران به باران های شدید ناگهانی و كوتاه مدت »تیریشكو« می گویند. حاال این نام 

عاوه بر اینكه اسم خاص باران های موسمی جنوب ایران است، نام یك آلبوم موسیقی محلی هم هست 
كه »حیدو هدایتی«، خواننده بوشهری به تازگی آن را منتشر كرده. این آلبوم بسیار زیبای جنوبی 

دارای 9قطعه موسیقی به نام های »مو سی تو«، »ژولین«، »قطار خالی«، »بید خون«، »ُمنگه«، »ُمنگه 
)ورژن گیتار(«، »سو«، »تیفون« و »تیریشكو« است كه حیدو هدایتی، حامد هدایتی و احمدرضا 

شهریاری آهنگسازی آنها را بر عهده داشته اند. در تولید این اثر عاوه بر پیانو، گیتار، پركاشن و ویولن، 
سازهایی مثل كمانچه و عود هم به كار رفته است.

الالیی
بی شك یكی از منحصر به فرد ترین آلبوم های موسیقی فولكلور ما، آلبوم »الالیی« است؛ آلبوم موسیقی 
محلی مازندرانی كه همانطور كه از نامش پیداست، به الالیی ها و نوازش های مادرانه پرداخته است. 
این اثر كه سال1388روانه بازار موسیقی شده، كاری از گروه »شواش« است كه »حوران یوسفی«، 
»احسان فتحی« و »جمشید نیكوزاد« آواگران آن هستند. »احمد محسن پور« هم كار موسیقی این 
آلبوم منحصر به فرد محلی را بر عهده دارد. الالیی شامل 10قطعه از الالیی ها و نوازش های مادرانه مازنی 
است كه با عنوان های نوازش و الالیی و همچنین »پیش نوازی )صبح(« و »كتولی رایج در سوادكوه« 
نام گذاری شده اند.

طالبا
»طالبا« نام یكی دیگر از آلبوم های فولكلور نواحی مازندران است كه حاصل پژوهش های چندین و 

چند ساله »جهانگیر نصري اشرفی« در حوزه ادبیات طبری است. »ابوالحسن خوشرو« هم در این اثر 
شنیداری جذاب، طالباهای مناطق مختلفی چون مناطق مركزی و سوادكوه، دودانگه ساری، هزار 
جریب )چهاردانگه(، عالیدره محال ثاث )غرب مازندران(، كوهپایه ها و جلگه های مناطق مركزی، 

گرجیمحله و آسیابسر را بازخوانی كرده است. این آلبوم شامل 9قطعه است كه سال 1396منتشر شده 
است. اشرفی، پژوهشگر اثر می گوید: »طالبا معتبرترین متن از ادبیات طبری در دوره معاصر است كه 

برخی نمونه های آن بازگوكننده مبانی دستور و قواعد زبان طبری در زمینه ادبیات و شعر است.«

گیلون وارش
»گیلون وارش« همانطور كه از نامش مشخص است، آلبوم فولكلور گیلكی است كه به همت »بهرام 
كریمی« منتشر شده است. این آلبوم كه روایتی از موسیقی گیلكی است، حاصل بیش از 10سال 
فعالیت بهرام كریمی در حوزه زبان و فرهنگ عامه است كه با همكاری حوزه هنری رشت در سال1396 
منتشر شده است. آهنگسازی و خوانندگی این اثر با خود بهرام كریمی است و در آن می توان 10قطعه 
محلی خطه گیان ازجمله »سورِخ وهار«، »نوروزبل«، »میرزا«، »پیرماال و دریا«، »خشِت پورد«، 
»ساعت«، »كو كوره كو«، »سارای«، »ویشكا« و »گیلون وارش« را شنید و از شنیدن شان لذت برد.

دینگو مارو
»محسن شریفیان« خواننده، نوازنده و آهنگساز بوشهری سال1393 آلبومی با نام »دینگو مارو« منتشر 

كرد كه می توان آن را در زمره آلبوم های محلی و فولكلور به حساب آورد. در این آلبوم قطعاتی مانند 
»دینگو مارو«، »گفت و جو«، »ناگهان«، »لیان فامنكو«، »خیزاب«، »خلخال«، »حیران«، »حصار« 

و »كناره« وجود دارد كه با همكاری گروه »لیان« و »بهنام شهركی« تولید شده اند. دینگو مارو یك 
نوع بیماری روانی زار است كه دریانوردان جنوب را مبتا می كند. درواقع طبق باوری كهن در میان 

جنوبی ها، موجودی نامرئی در انسان حلول می كند كه راه درمان آن برپایی مجلس قربانی، ساز و آواز و 
اورادخوانی به سبك بومیان آفریقایی است!

داماهی
اگر چه آلبوم »داماهی«، كاری از گروه موسیقی داماهی تلفیقی از المان های موسیقی محلی ایران 
به ویژه موسیقی سواحل جنوب ایران با موسیقی آلترناتیو )غیرمتعارف( است، اما به خاطر همان 
رگه های موسیقی جنوبی اش، می توان آن را در زمره آلبوم های موسیقی فولكلور به حساب آورد. این 
آلبوم كه سال 1394روانه بازار موسیقی شد، شامل قطعاتی محلی ازجمله »دخترك«، »یارعزیز«، 
»گوش واره« و... است. اگر كنجكاوید درباره اسم این آلبوم بیشتر بدانید، بچه های این گروه درباره نام 
خودشان و اسم آلبومشان اینطور توضیح داده اند: »در افسانه های جنوب ایران، از ابرماهی بزرگ و 
زیبایی سخن آمده كه در ژرفای آب ها می زیسته و بومیان به آن »داماهی« می گفته اند.«

می گیالن
یكی دیگر از آلبوم های فولكلوری كه در حوزه ترانه های محلی گیان منتشر شده، آلبوم »می گیان 

)گیان من(« است؛ آلبومی از »فریدون پوررضا« كه در سال1391 منتشر شده و قطعات آن را »حسین 
حمیدی« تنظیم كرده است. این آلبوم كه درمجموع 57دقیقه و10ثانیه است، 13قطعه دارد كه 

»صوبه عیده )صبح عید(«، »می گیان )گیان من(«، »نی لبك تنها«، »رعنا«، »آواز عزیزنگاری«، »ناز 
بداشته«، »تی تی كو تی تی )ای شكوفه(«، »آسیه خانم«، »آواز هیبت با نی لبك«، »كوتر كوه )كبوتر 

كوه(«، »گول ناز )گل ناز(«، »آواز پشت كوهی« و »حیرون حیرونه« نام این قطعات است.

شاباجی
»شاباجی« نام یكی از آلبوم های فولكلور است كه به موسیقی منطقه مازندران یا همان موسیقی طبری 
پرداخته. این آلبوم كه سال1397 منتشر شده شامل 8قطعه به نام های »مقدمه روشا«، »تكنوازی 
دوتار«، »منظومه فاطمه مسكین«، »نوبهار )نرگس بانو(«، »آواز امیری«، »گل من )قمر(«، »آواز 
نجما« و »منظومه شاباجی« است. این آلبوم كاری از »ابوالحسن خوشرو« با آهنگسازی فرزندش 
»بابك خوشرو« است كه در آن از سازهایی مثل دوتار، كمانچه و  ساز بادی خطه طبرستان با نام »هلل وا« 
استفاده شده است. راستی تا یادمان نرفته این نكته را هم اضافه كنیم كه شاباجی در گویش مازنی، 
به معنای خواهر است.

شاباش
از قدیمی ترین آلبوم های فولكلور ایرانی می توان به آلبوم »شاباش« اشاره كرد؛ آلبوم موسیقی رقص های 

محلی ایران كه سال1374 توسط نشر »ماهور« منتشر شد و گردآوری و تنظیم آن با »حسین 
حمیدی« بود. در این آلبوم شاد 13قطعه موسیقایی از رقص های محلی سرتاسر ایران گردآوری شده كه 
در نوع خودش یك اثر ماندگار به حساب می آید. آهنگ های قاسم آبادی )گیان(، مهابادی )كردستان(، 
شیخ خانی و گل )آسوری(، سه پا )لرستان(، واغزالی و تره كمه )آذربایجان(، یك قرسه )شمال خراسان(، 
چوبی )سقز كردستان(، سه پا و ِدته ِدته )بختیاری(، چوبی )بوشهر( و بلوچی ازجمله موسیقی رقص های 

محلی ایران به حساب می آیند كه در آلبوم شاباش گنجانده شده اند.

پرنیان سلطانی

باركد را اسكن كنيد و ويديوی 
اين گفت وگو را ببينيد
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رودولف ایوانویچ، میكروبیولوژیستی 
است كه روی واكسن طاعون كار 
می كند و براثر یــك بی احتیاطی 
خــودش به ایــن بیمــاری دچار 
می شــود. حكومت وقت شوروی 
برای جلوگیری از شــیوع بیشتر 
بیماری، در ســال1939 میالدی 
رئیس پلیــس مخفی كشــور را 
مأمور جمع آوری و قرنطینه همه 
افرادی می كند كه بــا رودولف در 
ارتباط بوده اند. این موضوع كتابی 
اســت كه لودمیال اولیتسكایا آن 
را نوشــته اســت. البته نویسنده 
ســال ها پیــش آن را به صــورت 
فیلمنامه ای كوتاه منتشــر كرد، 
اما این فیلمنامه هیچ وقت ساخته 
نشد. شــیوع ویروس كرونا باعث 
شد تا نویسنده مجاب شود یك بار 
دیگر اثــر قدیمــی اش را به چاپ 
برساند؛ این بار در قالب یك كتاب 
136صفحه ای. این كتاب را آبتین 
گلكار به فارســی ترجمه كرده و 
توسط نشــر برج به چاپ رسیده 

است.

فقط یك طاعون ساده!

خواندن كتــاب »ایــران بین دو 
انقــالب« بــه عالقه منــدان به 
تاریــخ به خصوص تاریــخ معاصر 
به شــدت توصیه می شــود. این 
كتاب كه به بررســی تاریخ ایران 
در فاصله انقالب مشــروطیت تا 
انقالب اسالمی می پردازد، كاری 
از یرواند آبراهامیان اســت؛ استاد 
ایرانی االصل تاریخ در دانشــگاه 
»بــاروك« نیویورك كــه با دید 
جامعه شناسی سیاسی به تحلیل 
وضعیت ایران در این برهه تاریخی 
می پــردازد. ایــن كتــاب كه در 
11فصل نگاشــته شده، نخستین 
بار سال 1361توســط انتشارات 
دانشگاه پرینستون در نیوجرسی 
آمریكا منتشر شد و پس از آن در 
ســال1377 به همت نشر مركز و 
در سال1387 توســط نشر نی به 
فارسی ترجمه شد و به چاپ رسید. 
این كتاب به قدری مورد استقبال 
ایرانیان عالقه مند به تاریخ معاصر 
قرار گرفته كه هر چاپ آن حدود 

30بار تجدید شده است.

ایران بین دو انقالب

»زنان نامرئــی« نــام كتابی از 
كروالین كریادو پرز است؛ درواقع 
افشاگری او از سوگیری داده هایی 
است كه منجر به طراحی دنیایی 
مردانه شــده اســت. این اثر كه 
جایــزه كتــاب علمــی انجمن 
ســلطنتی بریتانیا و جایزه كتاب 
تجاری سال فایننشال تایمز را در 
سال 2019 از آن خود كرده، به 
تازگی با ترجمه نرگس حسن لی 
و به همت نشــر برج منتشر شده 
است. در این كتاب این نویسنده 
مشــهور فمینیســت مطــرح 
می كند كه حتــی در قرن 21و 
در آرمان شــهرهای فمینیستی 
دنیا هــم همچنان بــه زنان به 
چشــم جنس دوم نگاه می شود. 
اگر بــه مطالعه در حــوزه زنان 
عالقه مندید، حتما این كتاب را 
بخوانید. ضمن اینكه علی بندری 
در پادكست »بی پالس« هم به 
توضیح این اثر درخشان پرداخته 
كه با گوش كردن آن، نمای كلی 

كتاب دست تان می آید.

زنان نامرئی

پنجشنبه
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 پاناكوتا؛ 
دسر محبوب ایتالیایی

پاناكوتا، این دسر جذاب ایتالیایی مدت هاست 
بین ما ایرانی ها جای خــودش را باز كرده و 
به شدت معروف و پرطرفدار شده است. با این 
حال هنوز ممكن است این دسر بی نظیر برای 
برخی ها ناشناخته باشد. پس بهتر است در 
همین ابتدا كمی درباره این دسر خوشمزه 
و خنك توضیح دهیم. پاناكوتا یك دســر با 
طعمی شیرین است كه عمدتا از تركیب خامه 
و شیر با شــكر و ژالتین تهیه می شود. واژه 
پاناكوتا در زبان ایتالیایی به معنی »خامه پخته 
شده« است و این دسر در دسته پودینگ ها 
قرار می گیرد. خامه پاناكوتا معموال با قهوه، 
وانیل، شكالت، زعفران و دیگر انواع افزودنی  
طعم دار می شــود. در واقع، طرز تهیه انواع 
پاناكوتا یكسان است و پاناكوتاهای مختلف 
با افزودن طعم دهنده های مختلف، میوه ها 
یا ژله ها تهیه می شوند. برای تهیه پاناكوتای 
وانیلی برای ۴ نفر ۴00 گرم خامه صبحانه، 
یك پیمانه شیر، 3 قاشــق چایخوری پودر 
ژالتین، نصف پیمانه شــكر و نصف قاشــق 
چایخوری وانیل الزم است. ابتدا یك و یك دوم 
پیمانه شیر را داخل قابلمه  ای بریزید و روی 
حرارت قرار دهید تا گرم شــود ولی مراقب 
باشید نجوشد. وقتی شیر گرم شد مقداری از 
آن را )حدودا یك پیمانه یا كمتر( روی بخار 
كتری یا سماور یا...  قرار دهید )روش بن ماری( 
و به آرامی و كم كم پودر ژالتین را به شیر اضافه 
كنید. به سرعت به هم بزنید تا پودر ژالتین 

گلوله نشود و به خوبی با شیر مخلوط شود. 
وقتی شــیر با ژالتین به خوبی مخلوط شد، 
آن را به قابلمه حاوی مابقی شیر برگردانید 
و كمی هم بزنید. همانطــور كه قابلمه روی 
حرارت مالیم است، دقت كنید كه مایه شما 
نجوشد. اگر مایه شما به حد جوش رسید باید 
آن را مدت كوتاهی از روی حرارت بردارید و 
اجازه دهید كمی خنك شود و دوباره ادامه 
دهید. در ظرفی جداگانه شــكر را در خامه 
بریزید و با هم مخلوط كنیــد. به قدری هم 
بزنید تا خامه ساختاری یك دست پیدا كند. 
حاال مخلوط خامه و شكر را به قابلمه شیر روی 
حرارت مالیم اضافه كنید، وانیل را بیفزایید و 
به خوبی به هم بزنید تا یك دست شود. وقتی 
مایع یك دستی حاصل شد، قابلمه را از روی 
حرارت بردارید و مایع را در ظرف سرو یا قالب 
مورد نظرتان بریزید. كمی كه خنك تر شد 
آن را در یخچال بگذارید تا ببندد و ســفت 
شود. برای تهیه ســس میوه روی پاناكوتا، 
میوه های مورد نظرتــان را از قبل در فریزر 
بگذارید تا یخ بزنند. سپس میوه های یخ زده را 
با 2 قاشق غذاخوری پودر قند در مخلوط كن 
یا میكسر بریزید تا یك دست شوند. سس شما 
حاضر است. موقع سرو، روی پاناكوتا بریزید 
و نوش جان كنید. پاناكوتا دســری است كه 
معموال به صورت یك نفره سرو می شود و شما 
می توانید آن را در ظرف های شیشه ای درست 

كنید یا از قالب در ظرف سرو برگردانید.

دانستنی

 اشتباهات آشپزی 
از زبان سرآشپز بین المللی

همه ما حتــی یك بار هم كه شــده تجربه 
آشــپزی و درســت كردن غذا را داشتیم. 
آشپزی در كنار لذت و خوشمزگی هایش، 
خطراتی هــم دارد كه گاهی نامحســوس 
سالمت ما و دیگران را به خطر می اندازد. در 
این مطلب 6 اشتباه بزرگ آشپزی را از زبان 
هلن زوگاناتوس، آشپز و نویسنده كتابی به 
اسم »غذاهای ساده بدون گلوتن« به شما 

معرفی خواهیم كرد.
۱- ادویه نزدن به غذا

نمك، بهترین طعم دهنده غذاســت با این 
حال بسیاری از مردم آن را در مراحل پایانی 
به غذای خود اضافه می كننــد و در نتیجه 
نمك به عمق غذاهایشــان نفوذ نمی كند. 
در برخی غذاها مانند پاســتا، ســبزیجات 
سبزرنگ و گوشت باید از همان ابتدا نمك و 
ادویه را اضافه كرد. با این كار طعم غذا بهبود 
قابل توجهی پیدا می كند، گوشت به خوبی 
نرم می شود و شیرینی سبزیجات نیز بهتر 

خودش را نمایش می دهد.
۲- اضافه نكردن چاشنی ترش

دومیــن اشــتباه رایــج میــان آشــپزها 
اضافه نكردن مواد غذایی اسیدی به غذاست. 
مقدار كمی آبلیمو ترش یا سركه زندگی را به 
ظرف غذای شما می آورد و باعث می شود كه 
دیگر طعم دهنده های غذا نیز خود را نشان 
دهند. تركیبات اسیدی ازجمله آبلیمو باعث 
شكسته شدن كالژن در گوشت های دیرپز 

می شــود و زمان طبخ آن را پایین می آورد. 
آبلیمو ترش، سركه، ماست و گوجه ازجمله 

مواد غذایی اسیدی هستند.
۳- پر كردن بیش از اندازه تابه

باید از قــراردادن یكباره حجــم زیاد مواد 
غذایی در تابه و شلوغ كردن بیش از اندازه 
آن خــودداری كرد. با این كار غذای شــما 
بخارپز می شــود و به جای آنكه شكلی ترد 
و كاراملی پیدا كنــد، مرطوب و رنگ پریده 
به نظر می رســد. در عوض توصیه می شود 
كه حرارت را به صــورت یكنواخت به تمام 
بخش های تابه برســانید تا مطمئن شوید 
كه گوشت و سبزیجات به شكل یك دست 

پخته می شوند.
۴- استراحت ندادن به گوشت

استراحت دادن به گوشــت بعد از طبخ آن 
بافت ماهیچه  ای آن را شل می كند و باعث 
می شود كه آب گوشت مجددا به داخل آن 
برگردد تا در نهایت غذای شما آبدارتر شود 
و طعم بیشتری داشته باشد. به گفته هلن، 
قانون كلی این است كه نصف مدت پخت را 

به گوشت زمان استراحت بدهید.
۵- سوزاندن سیر

ســیر تنها به 30 ثانیه برای طبخ نیاز دارد. 
درحالی كه پیاز، كرفس و هویج مواد غذایی 
سختی به شمار می روند و به زمان بیشتری 
برای پخت نیاز دارند، سیر اینطور نیست و 

در كمترین زمان پخته می شود.

فوت و فن

 از آبگوشت زابلی 
تا تنورچه

در ادامه گردشگری غذایی، این هفته سراغ 
خطه ای خواهیم رفت كه متناســب با هر 
سلیقه و ذائقه  ای غذا دارد و محال است به 
استان سیستان و بلوچســتان سفر كنید و 
از طعم غذاهای محلی آن لذت نبرید. چون 
دامپروری در این استان به شكل گسترده ای 
رایج اســت به همین دلیل مصرف غذاهای 
گوشتی در این استان بیشتر است. همچنین 
خرما یكــی دیگر از مواد مــورد مصرف در 
تغذیه روزانه است. جالب اینجاست برخالف 
كشورهایی كه با این استان هم مرز بوده و به 
خوراك های تند مزه تمایل دارند، اهالی این 
استان میل و رغبتی به غذاهای تند ندارند. 
اگر مهمان این اســتان شــدید بی شك از 
»چنگال« بی نصیب نخواهید ماند؛ غذایی 
كه بومیان استان سیســتان و بلوچستان 
برای پذیرایــی از مهمان معموال درســت 
می كنند و با دوغ مصرف می شود. این غذا، 
نوعی شیرینی هم به حساب می آید كه در 
ســفره های افطاری اهالی دیده می شــود. 
مواد مورد نیاز برای چنگال هم خیلی ساده 
و كم است و به راحتی قابل دسترسی است؛ 
آرد و خرما و روغن حیوانی. آبگوشت زابلی 
هم یكی از غذاهای این اســتان اســت كه 
شباهت های زیادی با آبگوشت های معروف 
ایرانی دارد اما یك تفاوت دارد و آن هم این 
اســت كه ادویه محلی استان یعنی آچار به 
این آبگوشت می دهد. یكی دیگر از غذاهای 

این منطقه كشك زرد است كه مردم شهر 
زابل آن را زیاد مصــرف می كنند. این غذا 
را بیشــتر برای صبحانه و در روزهای سرد 
پاییز و زمستان معموال می پزند و استفاده 
می كنند. كشــك زرد یك غذای سنگین و 
مقوی اســت كه در یك وعده غذایی كامل 
مصرف می شــود. این غــذا از فراورده های 
ماستی غالت تهیه می شــود كه مثل یك 
سوپ غلیظ كه هضم آن راحت است و یكی 
از پر طرفدارترین غذاهای محلی مردم این 
استان است. از دیگر غذاهای استان سیستان 
و بلوچستان تنورچه یا ترونچه است كه نوعی 
كباب مخصوص استان سیستان و بلوچستان 
است. این كباب را در تنور می گذارند تاپخته 
شود. این كباب دو روش پخت متفاوت دارد 
یكی به سیخ كشیدن گوشــت گوسفند و 
دیگری روش كامال كباب شده گوشت است 
كه برای هر دو روش احتیاج به تنور اســت. 
در این اســتان یك نوع خورش هم هست 
به اسم دوغ پا كه بســیار خوشمزه و مقوی 
اســت و برای پخت آن دوغ را به جای آب 
به آن اضافه می كنند. مواد مورد نیاز دوغ پا، 
گوشت گوساله، دوغ محلی، لپه، پیاز، روغن، 
نمك، فلفل سیاه، زردچوبه و زعفران است 
كه این غذا معموال با برنج مصرف می شود. 
دوغ برك، املت ســوزی، تباهگ و لنجو از 
دیگر غذاهای ســنتی این منطقه از ایران 

پهناور است.

گردشگری 

آشپز این هفته عصرانه های خوشمزه 
پیشنهاد می دهد

در این روزهای تابســتانی كه گرما 
كالفه كننده شده، می توانیم با غذاها 
و دسرهای خنك و دلچسب، خنكای 
خاصی را  به جان خود و خانواده هدیه دهیم. درست كردن 
انواع و اقســام نوشیدنی و دسرها با بســتنی و میوه های 
تابستانی كار چندان ســختی هم نیست و با كمی خالقیت 
می توانید در دورهمی ها با این دسرهای خنك از مهمانانتان 
پذیرایی كنید. این هفته قرار اســت ساناز صابر، آشپز ۳۸ 
ساله ای كه بازی با مزه ها را به خوبی بلد است ما را با تهیه این 
دسرهای خنك آشــنا كند. او كه در خلق طعم های جدید، 
مهارت داشته، بیش از ۱۰سال اســت كه در حوزه آموزش 
آشپزی و شیرینی پزی، سابقه درخشانی دارد. او انواع كیك، 
دسر، ژله و غذا  را به عالقه مندان آموزش می دهد و این روزها 
هم در فضای مجازی به عنوان بالگر فعال شده است. این شما 

و این مزه ها و طعم های خنك و ناب!

سحر  غفوری 

نان خامه ای با طعم الویهكیك شیفون نانا

كیك بستنی

كیك شیفون، كیكی است كه دستور پخت ساده ای دارد و با جزئیات رعایت شده 
به بهترین نتیجه می رسد. این كیك بافت بسیار نرم و كامال اسفنجی داشته و 
مناسب برای خامه كشی و تزئین است. یادتان باشد كه قرار است این كیك را با 

میوه های خنك این فصل تزئین و طعم دار كنیم.

شكل و شمایل نان خامه ای آنچنان دلرباست كه هر كسی را برای خوردنش 
به هوس می اندازد اما متأسفانه به حدی چرب، شیرین و پركالری است كه 
بسیاری از خوردن نان خامه ای هراس دارند. حاال برای آنهایی كه هوس 
خوردن نان خامه ای كردند، پیشنهاد جالب تر داریم و آن هم نان خامه ای 
بدون خامه است! بله درست شنیدید. این بار این نان را با الویه سرو می كنیم 
و به جای خامه، از مواد غذایی مغذی داخل آن می ریزیم. این پیش غذا، 

انتخاب خوبی برای كودكانتان است و آنها را به وجد خواهد آورد.

تركیب لذتبخش و خنك كیك و بستی از آن دسرهایی اســت كه می توانید تابستان خود را با این مزه خاص، 
دلچسب تر كنید. در ادامه شما را با تهیه یك كیك بستنی با طعم توت فرنگی آشنا می كنیم. البته توجه داشته 
باشید طعم بستنی بستگی به سلیقه و ذائقه شما دارد و می توانید از طعم های وانیلی یا شكالتی هم استفاده كنید.

   تخم مرغ: ۶عدد
   شیر: نصف پیمانه

   روغن مایع: نصف پیمانه

   شكر سفید: ۱ و ۲/۱ پیمانه
   آرد: ۲ پیمانه

   بكینگ پودر: ۲ قاشق چایخوری

مواد الزم برای 4نفر

   آب و آرد )الك شده( هركدام: یك لیوان
   كره: ۵۰گرمی

   نمك: مقدار كمی
   تخم مرغ: ۴عدد

   وانیل: یك قاشق چایخوری
   بكینگ پودر: نصف قاشق چایخوری

مواد الزم

ابتدا باید یك كیك پایه درســت 
كرد. ســفیده را از زرده جدا كرده 
و هم بزنید تا فرم بگیرد و از ظرف 
بیرون نریزد. در ظرف دیگری شــكر و روغن را با همزن 
بزنید تا كرم رنگ شود. سپس زرده ها را یكی یكی به روغن 
و شكر زده شده اضافه كنید و هر تخم مرغ را 30 ثانیه بزنید. 
آرد و بكینگ پودر و پودر كاكائــو را باهم مخلوط كنید و 
نیمی از آن را به زرده تخم مرغ و روغن و شــكر اضافه و 
در حد 30 ثانیه با همزن مخلوط كنید. آب ولرم را اضافه 
كنید و 30 ثانیه با دور كند همزن هم بزنید و بقیه آرد و 
پودر كاكائو و بكینگ پودر را اضافه كنید و باز 30 ثانیه هم 
بزنید. بعد از این مرحله می توانید ســفیده تخم مرغ را به 
بقیه مواد كیك اضافه كرده و هم بزنید. حاال ظرفی به قطر 
28سانتی متر را چرب كرده و داخل و دیواره های قالب را با 
پودر كاكائو یا آرد، آرد پاشی كرده و مواد كیك را داخلش 
ریخته و در حرارت 180 درجه ســانتی گراد فر به مدت 
زمان ۴۵ دقیقه در طبقه وســط قرار دهید. بعد از اینكه 
كیك پخت، اجازه دهید تا كامال ســرد شود. سپس یك 
الیه نازك با احتیاط از روی كیك جدا كرده و داخل كیك 
را خالی كنید. به طوری كه دیواره های كیك پاره نشود. 
بستنی توت فرنگی كه در دمای محیط گرم شده به همراه 
میوه های دلخواه را كه قبال مخلوط كرده بودید داخل آن 
بریزید. می توانید چند تا بیســكوئیت داخل بستنی قرار 
دهید و الیه بعدی كیك را روی بســتنی بگذارید و بعد 
داخل فریزر قرار دهید. باید 6 تا 7 ساعت داخل فریزر بماند 
تا خودش را بگیرد. برای تزئیــن روی آن هم از پودینگ 
توت فرنگی استفاده كرده و بعد با موز و پسته تزئین كنید.

طرز تهیه

دسرهای دلچسب 
فصل گرم

آب و كره و شكر را داخل ظرفی گذاشته و روی 
حرارت قرار دهید تا به جوش آید. وقتی جوش 
آمد شعله را كم كنید و آرد را یك دفعه داخلش 
بریزید و مرتب هم بزنید. اول حالت چسبنده دارد اما شما به هم زدن ادامه 
بدهید تا به راحتی در یك طرف جمع شود. سپس از روی شعله بردارید و 
داخل ظرف دیگر بریزید تا سرد شود. تخم مرغ ها را داخل ظرفی ریخته و 
با همزن دستی مخلوط كنید و خمیر را داخل كاسه گذاشته و تخم مرغ ها 
را كم كم با خمیر مخلوط كرده و وانیل و بكینگ پودر را اضافه كنید. مرحله 
تخم مرغ با خمیر دقت زیادی می خواهد چون خمیر به صورت تكه تكه 
درمی آید. ولی آنقدر بزنید تا به صورت خمیر یكدست نرمی در بیاید. حاال 
خمیر را داخل قیف با ماسوره ساده یا شكوفه ریخته و داخل سینی كه 
كاغذ انداخته اید قالب بزنید. قالب ها را در فر كه قبال با حرارت 200درجه 
به مدت نیم ساعت گرو كرده اید قرار دهید تا پخته شود. وقتی رنگ نان ها 
طالیی شد فر را خاموش كرده و بگذارید داخل فر كمی بمانند تا با حرارت 
داخل فر خشك تر و طالیی تر شوند. پس از اینكه خشك شدند، در آنها 

الویه قرار داده و با زیتون تزیین كنید.

طرز تهیه

اول فر را روشن كنید و روی دمای 17۵ قرار دهید. بعد قالب 
كیك با قطر 2۵ســانتی متری را چرب كرده و كنار بگذارید. 
سفیده و زرده تخم مرغ را جدا كنید. سفیده را در ظرف استیل 
بریزید و كنار قرار دهید. زرده ها را 2 دقیقه با همزن بزنید و یك پیمانه از شكر را آرام آرام 
بریزید و هم بزنید تا كرم رنگ و كش دار شود. بعد روغن را آرام بریزید و همچنان هم بزنید. 
بعد شیر را آرام بریزید و هم بزنید. آرد را با بكینگ پودر 2بار الك كرده و كنار بگذارید. 
سفیده ها را با همزن بزنید تا كمی كف كند. بعد 2/1 پیمانه شكر را آرام آرام اضافه كنید، 
درحالی كه همچنان با همزن مشغول هم زدن هستید. شكر كه تمام شد، دور همزن را 
تند كرده و تا حدی بزنید كه فرم بگیرد و اگر ظرف را برگردانید تكان نخورد. دقت كنید 
كه سفیده را زیادتر از این حد نزنید چون كیك خشك شده و هضم آن سخت خواهد 
شد. حتما این مورد را در كیك های اسفنجی رعایت كنید. فكر نكنید اگر بیشتر بزنید 
كیك بیشتر پف خواهد كرد. همین كه دیدید فرم گرفت برعكسش كنید تا آمادگی آن 
را بسنجید. حاال همزن را كنار بگذارید و لیسك یا كفگیر یا قاشق تخته ای را بردارید و 
نصف زرده را از یك گوشه آرام آرام در ظرف سفیده بریزید و دورانی هم بزنید و مخلوط 
كرده و بعد نصف دیگر را هم مخلوط كنید. زرده كه تمام شد، نصف آرد را الك كرده و باز 
دورانی هم بزنید. بعد نصف دیگر را هم بزنید. مایع را در قالب بریزید. قالب را به مدت یك 
ساعت در فر قرار دهید. پس از پخت در دما قرار دهید تا خنك شود و طبق سلیقه تزئین 
كنید. حاال برای تزئین این كیك می توانید از میوه های تابستانی و خنك استفاده كنید.

طرز تهیه

   روغن جامد: ۱۵۰ گرم
   شكر: ۲۵۰ گرم

   تخم مرغ: ۴ عدد
   بكینگ پودر: ۲ قاشق مرباخوری

   آرد: ۲۵۰ گرم

   آب: دو سوم پیمانه
   بستنی توت فرنگی: یك لیتر

   شكالت آب شده: ۱۴۰ گرم
   پودر كاكائو: ۳ قاشق غذاخوری

مواد الزم



مستندگردی11مهمان خانه

این هم یك مســتند بسیار جذاب 
برای عالقه مندان بــه جاذبه های 
زمیــن: »حــال و هــوای زمین«. 
این مســتند جدیــد كــه تولید 
نشنال جئوگرافیك در سال2021 
است، یك ســریال 5قسمتی است 
كه هر قسمت آن تقریبا 30دقیقه 
است و در هر قسمت مخاطبان به 
مكان های شگفت انگیز سیاره زمین 
سفر می كنند؛ ازجمله یخچال های 
آبی، بیابان های خشك، جنگل های 
بارانی و سرسبز و حتی كالنشهرهای 
دیدنی دنیا. نكته جالب توجه درباره 
حال و هوای زمین این است كه این 
سریال تلویزیونی هیچ راوی ای ندارد 
و مخاطب ها فقط شاهد زیبایی های 
طبیعت هســتند. در این ســریال 
آن قدر ردی از انســان وجود ندارد 
كه حتی تصاویــر هوایی آن همه با 
هواپیماهای بدون سرنشین گرفته 
شده اند! درواقع حال و هوای زمین، 
زیبایی های شگفت انگیز سیاره ما را 
بدون حضور انسان ها روایت می كند.

حال و هوای زمین

»انسان هوشــمند« نام یك فیلم 
مســتند نروژی اســت كه بیانگر 
تأثیــرات تكنولوژی بــر زندگی 
انسان هاســت. این فیلم مســتند 
كــه بــه كارگردانی تونیا هســن 
شی در ســال2019 ساخته شده، 
با حضــور چهره هایــی همچون 
مكس تگمارك، زینــب توفكی، 
النور پاولز، بــن گویرتزل، یورگن 
شمیفیوبر، ایلیا ساتسكیور، مایكل 
كاسینســكی و كارا سویشر شكل 
گرفتــه و روایتگر تغییــر زندگی 
انسان ها در پی پیشرفت تكنولوژی 
است. انسان هوشمند كه در آن به 
هوش مصنوعی پرداخته می شود، 
عالوه بر تأثیر تكنولوژی در زندگی 
امروز، از آینده بشریت هم صحبت 
می كند كه به همیــن دلیل برای 
همــه عالقه مندان بــه این حوزه 
جذاب و قابل توجه است. این فیلم 
یك ساعت و 40دقیقه ای تاكنون 
در جشنواره های مختلف افتخارات 
متعددی كســب كرده كه یكی از 
آنها نامزدی دریافت جوایز داكویل 

و نوردیسك پانوراماست.

انسان هوشمند

مستند همینگوی

ارنســت همینگــوی ازجملــه 
نویســندگان بزرگ آمریكا بود كه 
در كارنامــه درخشــان ادبی اش، 
جایزه نوبل ادبیات هم به چشــم 
می خورد. این نویسنده، رمان نویس 
و روزنامه نگار آمریكایی كه به خاطر 
قدرت بیــان و زبردســتی اش در 
توصیف شخصیت های داستانی، 
به پدر ادبیات مدرن شهرت یافته، 
آثار فراوانی دارد كه از مهم ترین آنها 
می توان به »پیرمرد و دریا«، »وداع 
با اسلحه«، »برف های كلیمانجارو« 
و... اشــاره كرد. اگــر می خواهید 
بیشتر درباره زندگی این نویسنده 
بزرگ بدانید، پیشــنهاد می كنیم 
مســتند زندگــی اش را ببینید؛ 
مستندی 3قسمتی به كارگردانی 
كن برنز و لین نوویك كه محصول 
سال2021 آمریكاســت و جالب 
اینكه در سایت معتبر IMDB، رتبه 
بســیار خوب 8/2 را كسب كرده 
است. این سریال مستند جذاب در 
ژانر بیوگرافی را می توانید از طریق 

پلتفرم فیلیمو  هم تماشا كنید.

پنجشنبه
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گپ و گفتی غیرپزشكی با دكتر مینو محرز؛ ستاره این روزهای 
دنیای پزشكی ایران

به خاطر ورزش 
سرپا هستم

كرونا كه آمد، خیلی چیزها را عوض كــرد؛ خیلی زندگی ها و باورها و رویه ها 
و عادت ها و چیزهای دیگر را. روزهــای اول البته اضطراب زیادی درباره این 
ویروس و شیوع آن وجود داشت. اكنون البته مردم درباره آن بیشتر می دانند، 
هرچند كه هنوز هم با آن درگیر هستیم. كرونا در ایران، قهرمانان خودش را 
هم داشت؛ شهدای مدافع سالمت و پزشكان و پژوهشگران این حوزه و... . نام 
دكتر مینو محرز را پیش از ایام شیوع كرونا، به واسطه فعالیت در حوزه ایدز 
فراوان شنیده بودیم. اما این پزشك كاركشته در این دو سال، به اندازه سلبریتی های حوزه هنر و ورزش 
و تلویزیون، برای مردم شناخته شد. محرز، رئیس مركز تحقیقات ایدز ایران و متخصص بیماری های 
عفونی است. ضمن اینكه عضو ستاد ملی كروناست. البته چیزی كه این روزها او را شهره كرده، واكسن 
ایرانی كووبركت است  كه این چهره شاخص پزشكی كشور عضو هیات علمي تحقیقات و نظارت برآن 

است. گپ و گفتی غیرپزشكی با این چهره شاخص این روزها مبارزه با كرونای كشور انجام داده ایم.

    پزشكان كمی هستند كه به شهرت اجتماعی 
می رسند؛ یعنی مردم عموما صدا و تصویر آنها 
را می شناسند. شــما هم االن جزو این دست 
پزشكان هستید. این شهرت اجتماعی، برای 

پزشكان خوب است یا بد؟
شهرت من اصال مطرح نیست و چیزی كه مطرح است، سالمت 
مردم است. به همین دلیل رفتم و این رشته را خواندم تا بتوانم 
برای سالمت مردم بیشتر كار كنم. وگرنه من كه در این سن و 

سال نیازی به شهرت ندارم دیگر.
    منظورم این است كه گاهی شهرت ناخواسته 
سراغ پزشكان می آید. آیا این مشهور شدن، 

در كار و زندگی شان مانعی هم ایجاد می كند؟
البته جدا از این شهرت، چیزی كه در زندگی پزشكان خلل 
ایجاد می كند، آن اســت كه باالخره باید وقت بگذارند، چون 
كارشان اقتضا می كند. طبیعی است كه این كار وقت و انرژی 
بیشــتری از آدم می گیرد و شــما كمتر فرصت می كنید به 
خانواده تان برسید. چون من پزشــكی هم بودم كه به عنوان 
نخستین پزشك روی ایدز و بیماران این بیماری كار كردم، 
غالبا سرم به قدری شــلوغ بود كه از شــوهر و بچه هایم كم 
می گذاشتم. واقعا هم خودم و هم خانواده ام، گذشت كردیم كه 
بتوانم چنین كارهایی انجام بدهم. ولی در نهایت هدف، حفظ 

سالمت مردم است و از باقی موارد می شود تا حدی گذشت.
    ایــن مثلــث كار و خانواده و رســیدگی 
به خودتــان را چطور در ایــن میانه مدیریت 

می كنید كه به تعادلی نسبی هم برسید؟

شوهر من پزشــك و جراح است و چنین شــرایطی را درك 
می كند. صبح ها ما صبحانه  را با سرعت می خوریم و به كارمان 
می رسیم. شب ها هم اگر فرصتی دست بدهد، شامی دور هم 
می خوریم. البته بچه ها كه كوچك تر بودند واقعا سخت  بود. 
آدم ناچار بود كه برای بچه ها وقت بگذارد. از این بابت عذاب 

وجدان هم داشتم؛ چون باید در كنفرانس ها و رویدادها 
و فعالیت هــای مرتبط با ایدز شــركت می كردم و 

چون هنوز جا نیفتاده بود، بایــد غالبا یك تنه 
كارها را انجام می دادم. به همین دلیل با یك 
روانشــناس كودك صحبت كردم تا از این 

عذاب وجدانم بگویم.
    یعنی در ابتــدای دهه 90 

شمسی؟
نه، خیلی قبل تر از آن. من االن 40ســال 

است كه روی ایدز كار می كنم. این روانشناس گفت 
كه لزومی ندارد كه دائم كنار بچه ها باشید؛ همین كه 

برای شــان زمان مفید بگذارید كفایــت می كند. همین 
توضیحات این روانشناس باعث شد كمی از عذاب وجدانم كم 

بشود و مسیرم را دنبال كنم. االن سنی از من گذشته و شاید 
خیلی ها در این سن و ســال دیگر خطر نكنند و به كارهای 
جدید نپردازند؛ اما من عاشقانه دنبال مأموریت حفظ سالمت 

مردم هستم.
    آدم ها یــك عمر كار می كنند تــا در ایام 
سالمندی فراغتی داشته باشند و استراحت 

كنند. االن زندگی شما مخصوصا در این دو 

برای ما اصال وقت نگذاشتید؟
وقتی بچه ها كوچك تــر بودند، دخترم كمی حســاس بود و 
دوست داشت كه بیشتر مرا در خانه ببیند. به آنها می گفتم كه 
خیلی متأســفم و ناراحت كه نمی توانم وقت زیادی برای تان 
بگذارم. یك بار دخترم به من گفت »مامی، نگران نباش و دنبال 

كارهایت باش و ما تحمل می كنیم.« 
    آخرین باری كه سفر رفتید؟

قبل از شیوع كووید- 19.
    آخرین باری كه رستوران رفتید؟

خیلی قبل تر از شیوع كووید- 19.البته من اعتقادی به رستوران 
رفتن ندارم، هرچند كه گاهی سفارش غذا از رستوران می دهم 
كه بیاورند. باالخره گاهی غذاهای خوشمزه ای دارند و هوس 

می كنیم كه سفارش بدهیم دیگر.
    آخرین كتاب غیرتخصصی و غیرپزشكی كه 

خوانده اید؟
البته هنوز كتاب نشده؛ ولی ناچار شدم اخیرا بخش زیادی از 
صفحات كتابی كه درباره خودم بــوده را بخوانم. این كتاب را 
كســی می خواهد درباره زندگی من بنویسد؛ نویسنده ای كه 

سابقه نگارش بیوگرافی سیمین بهبهانی را هم داشته.
    كی منتشر خواهد شد؟

نمی دانم. پیشنهاد كتاب هم از طرف خود نویسنده بوده.
    شده كه تا حاال به خودتان بگویید كاش این 

مسیر را نمی آمدم؟
نه،  هرگز. چون واقعا عاشــق شغلم هســتم. اگر دوباره متولد 
می شدم پزشكی را دنبال می كردم. اما خوشحالم كه بچه هایم 

پزشك نشدند.
    واقعاً؟ چرا؟

خیلی سخت است. اگر بخواهید واقعا و درست و حسابی خدمت 
پزشكی كنید، زندگی سنگینی خواهید داشت.

    چه نیازی مدام شما را به سمت حوزه های 
بحرانی مثل ایدز و كووید- 19و... كشانده؟

اقتضای رشــته ام بوده. من از نظر قانونی البته بازنشســته ام، 
ولی اعتقاد دارم تا جایی كه توانم باشد، باید در این حوزه برای 

مردم كار كنم.
    الگوی شما در پزشكی، چه كسی بوده؟

من از همان ابتدا پزشــك شدن را دوســت داشتم. دایی من 
پزشك بود و جزو نخستین جراحان متخصصی بود كه از آمریكا 
تخصص اش را گرفته و به ایران بازگشته بود. الگوی بزرگ دیگرم 
نیز مرحوم دكتر یلدا بود كه انسانیت را یادم داد. به همین دلیل 
رشته عفونی را انتخاب كردم كه رشته ای جامع نگر بود و امكان 

بیشتری به من می داد تا به سالمت جامعه خدمت كنم.
    و شیرین ترین خاطره تان در این چهل، پنجاه 

سالی كه كار پزشكی كرده اید؟
زمانی كه شــروع به كار در زمینــه ایدز كردیم، نه كســی 
اطالع داشت و نه درمانی وجود داشت و بیماران را از دست 
می دادیم. بعدها كه قابل درمان شد و حتی توانستیم امكان 
بچه دار شــدن زوجین مبتال را فراهم آوریم، االن كه همراه 
بچه شان می آیند و ســر می زنند، خیلی خاطره خوبی است. 
در حوزه هایــی مثل آنفلوآنــزا و كوویــد- 19و...، وقتی كه 
بیماران درگیر با آن از حالت مراقبت ویژه خارج شده و نجات 
پیدا می كنند، آن حالت چشم های درخشانی كه انگار با آن 
می خواهند بهترین تشكرهای دنیا را از ما بكنند، برایم خیلی 

خاطره انگیز است.

فضای مجازی هم به اضطراب مردم اضافه می كرد و همین امر، 
مرا بیشتر ترغیب كرد كه در این مسیر باشم.

    برای بازیابی انرژی جسمی و روانی خودتان 
در این شلوغی هایی كه دارید، چه كار می كنید؟
ورزش می كنم. من قبال ورزشــكار حرفه ای بودم و به همین 

دلیل است كه تا االن سرپا مانده ام.
    چه ورزش هایی؟

قبال والیبال و بســكتبال كار می كردم و عضو تیم دانشكده 
علوم پزشكی بودم. همچنین قهرمان دوم تنیس دانشگاه هم 
بودم و البته اسكی هم كار می كردم. االن هم تنیس و اسكی 

را دنبال می كنم. ورزش واقعا خیلی آدم را سرپا نگه می دارد.
    شما با این وضعیت سرشلوغی، اصال چیزی 

به اسم اوقات فراغت هم دارید؟
در 2 سال اخیر كه درگیر كووید- 19بوده ایم، اصال فراغت 
نداشته و همه اش درگیر كار بوده ام. به خانه هم كه می رسم 
خسته ام و فقط فرصت می شود كمی مطالعه كنم. 
بعدش هم كه می خوابم و فــردا صبح دوباره 
همه  چیز از اول شروع می شود. در قضیه 
پروژه واكســن ایرانی كرونا- كووایران 
بركت- هم كه انرژی زیادی از ما گرفته 
شد. ولی این كار الزم بود و واكسن خوبی 
هم شده اســت. به هر حال مردم به من و 
امثال من اعتماد كرده اند و باید به همین 
دلیل حقایق علمی را برای شان بگوییم. در 
كل هر قدم مثبتی كه برای سالمت مردم 
برداشته شود و من هم از عوامل این حركت 

باشم، به من انرژی زیادی می دهد.
    اینكه می گویید شــعار اســت یا 

واقعیت؟
واقعیت است. ما تحت نظر استاد یلدا تربیت 
شده ایم كه به ما آموخت با عشق درس بخوانیم، 
با عشق طبابت كنیم، با عشق بیمار را ببینیم و با 
عشق كار كنیم. از همان ابتدا كه رزیدنت دكتر یلدا 

بودیم، اینها سرمشق زندگی مان بود.
    فرزندان شما كنایه نمی زنند كه ای بابا، 

عیسی محمدی

سال اخیر برعكس نشده؟
2سال اخیر كه خیلی وضعیت عجیبی داشت. من اپیدمی های 
زیادی در عمرم دیــده ام، اما هیچ كدام به این شــكل نبوده 
است. خیلی برای پزشكان سخت اســت كه مریض هایی را 
كه تحت نظر داشته اند از دســت بدهند. وقتی كه فراگیری 

كووید- 19شروع شــد، من مصاحبه هایی با 
رادیو و تلویزیون و رسانه ها داشتم. 

احساســم این بود كــه مردم 
خیلی اضطــراب دارند و نیاز 
دارند تــا از افرادی مثل من 
پاسخ مسائل شان را دریافت 
كنند، تا اینكه از سیســتم 
دولتی جواب بشــنوند. به 
همین دلیل است كه وظیفه 
خودم دانستم كه این مسیر 

را دنبال كنم. متأســفانه 

در 2 سال اخیر كه درگیر كووید- 
19بوده ایم، اصال فراغت نداشته و 
همه اش درگیر كار بوده ام. به خانه هم 
كه می رسم خسته ام و فقط فرصت 
می شود كمی مطالعه كنم. بعدش 
هم كه می خوابم و فردا صبح دوباره 
همه  چیز از اول شروع می شود. در 
قضیه پروژه واكسن ایرانی كرونا- 
كووایران بركت- هم كه انرژی زیادی 
از ما گرفته شد. ولی این كار الزم بود و 
واكسن خوبی هم شده است عكس:  امیر رستمی

آیا ایرانیان نخستین كسانی بودند كه پزشكی را جدی گرفتند؟

مهاجرت پزشكان بزرگ به جندی شاپور
انسان از همان روزهایی كه روی كره زمین موجودیت پیدا كرد و دید كه باید با خودش و تنهایی های خودش و این كره خاكی كنار بیاید، 
درگیر با پزشكی هم بوده است. البته نه به این معنی كه دكتری بداند و طبابت بشناسد و جراحی كند و بیمارستان داشته باشد و شبیه 
آن. باالخره چون جسم داشته گاهی عملكرد جسمانی او دچار مشكل می شده و غالباً نیز در نبرد با طبیعت و حیوانات وحشی و در تالش 
برای زنده ماندن، مجروح می شده. به همین دلیل ناخواسته و ناخودآگاه كارهایی می كرد، تا كمی دردش 
را آرام تر كند. اما بعدها دید كه  ای بابا، این طوری نمی شود و باید 

فكری دیگر بكند.

مثل هر جای دیگری، ایرانیان نیز از همان ابتدای امر پزشكی 
را خیلی جدی گرفتند. طوری كه می گویند ایرانیان جزو 
نخستین اقوامی بودند كه توانستند دانش و نظام پزشكی 

درست و حسابی داشته باشند. در بیشتر اسناد تاریخی هم 
اشاره شده كه ایرانی ها، كاًل، هم به پزشكی خیلی اهمیت 
می دادند و هم دانش و رویه های پزشكی در ایران باستان 

شكوه خاصی داشته. ماجرای پزشكی در ایران هم به 
مهاجرت آریایی ها به فالت ایران بازمی گردد. در اوستا و دیگر 

نسخه های تاریخی و كتاب ها و نوشته های به جا مانده از آن 
دوران نیز به این امر اشاره شده است. زرتشتیان نخستین 

پزشك را تریتا می دانند. جالب اینكه این رویه پزشكی، حتی 
قبل از اینكه پزشكی بقراطی و یونانی پایش به ایران باز شود 
وجود داشت. دقت داشته باشید كه در دنیا، غالباً نخستین 

نظام و دانش و دیدگاه پزشكی درست و حسابی را به همین 
بقراط نسبت می دهند.

شاید به عبارت بهتر، بتوان چنین گفت كه سرآغاز جدایی طب درمانی 
و طب جادویی و خرافاتی از همین زمان زرتشت بود كه شكل گرفت؛ 
چرا كه در دیدگاه آنها مراجعه به پزشك وجود داشت. هرچند كه نظر 
كالسیك آن است كه نخستین بار بقراط بود كه خرافات را از درمان جدا 
كرد. جالب اینكه آمده است كه زرتشت، حتی توانست لهراسب را كه 
بیماری سختی گرفته بود، با روش بهبود تلقینی درمان كند؛ چیزی كه 
امروزه شاید مشابه هیپنوتیسم باشد. جالب اینكه در نوشته ها آمده است 
كه ایرانی ها حتی مكتب علمی و پزشكی هم برای خودشان داشته اند. 
مثاًل در مكتب اكباتان، حكمت و نجوم و پزشكی و جغرافیا آموزش داده 
می شد و شاگردانی در آن سرگرم تحصیل بوده اند. در آن دوره تنها در 
مصر و اسكندریه چنین مكتب های علمی و پزشكی ای وجود داشت.

خالصه این رویه همینطور پیش می آید تا به دوره ساسانیان و زمانه اوج و 
شكوه جندی شاپور می رسیم. جندی شاپور را نخستین شهر دانشگاهی در 
جهان دانسته اند؛ جایی كه از مهم ترین كانون های علم و پزشكی و فلسفه در 
روزگار باستان هم بود. جالب اینكه حتی به واسطه حضور دیگر دانشجویان 
غیرایرانی در آن، نخستین دانشگاه بین المللی هم لقب گرفته است. جالب 
اینكه در زمانه شاپور دوم كه كمر به گسترش این شهر بسته بود، جندی شاپور 
محل مهاجرت مغزهای زمان خودش هم بود و دانشمندانی را كه از مركز علمی 
بزرگ شهر »رها« در روم به واسطه تعطیلی آن سرگردان شده بودند، با آغوش 
باز پذیرا شد. همین امر در انتقال دانش طب یونانی به ایران نقش مهمی داشت. 
خسرو انوشیروان نیز همین رویه را ادامه داده و جندی شاپور را گسترش داد و 
برای اوج گرفتن بیمارستان آن از پزشكان یونانی و رومی دعوت كرد كه برای كار 
و پژوهش به آن جا بیایند. حتی برزویه، پزشك معروف ایرانی را هم برای آموزش 
و تحقیقات بیشتر به هند فرستاد. او حتی نخبگان دانشگاه آتن را كه در زمان 
یكی از امپراتوران روم تعطیل شده بود، به جندی شاپور آورد. در همین دوره هم 
تشكیالت منسجمی برای پزشكی و پزشكان ایجاد شد.

با اینكه به طور رسمی بقراط پدر علم پزشكی است، اما نشانه هایی 
وجود دارد كه نخستین بار باور »اخالط چهارگانه« كه اساس طب 
بقراطی است، ابتدا در هندوستان پدید آمده است. سپس به ایران 
آمده و در این جا گسترش یافته و از این طریق به همه جای دنیا 
منتقل شده است. در پزشكی هندی، هر بخشی از بدن انسان شبیه 
به جایی از جهان دانسته شده بود و در نتیجه كاركردها را بدین شكل 
می توانستند حدس بزنند یا مداوا كنند. پس شاید منطقی تر این باشد 
كه هندیان را قدیمی ترین پزشكان بدانیم، ایرانیان را تكمیل كننده آن 
و در نهایت بقراط و یونیان، به آن شكل و شمایلی دیگر بخشیده اند.

با شروع رابطه ایران و یونان و جنگ بین این دو بود كه پای 
طب بقراطی و یونانی هم به ایران باز شد. حتی گروهی اعتقاد 
دارند كه اول، این ایرانیان بودند كه طب و دیگر دانش ها را به 
یونان بردند و بعدها كه بخشی از این دانش ها كامل شد، راه 

به ایران باز كرد. برخی معتقدند كه روش های بهبود و درمان 
بسیار قبل تر از ورود طب بقراطی، توسط زرتشت و آیین او به 
مردم آموزش داده می شد؛ البته این درمان ها به سبك دینی 

و روحانی آموزش داده می شد. در این نگاه، هر چه خیر و 
خوبی بود تعلق به اهورامزدا داشت و رنج و درد و مرض نیز از 
آن اهریمن و وسوسه هایش بود و بیماری، نشانی از تقابل این 

دو در بدن فرد.

باطل كننده جادو
اما درباره تریتا كمی بیشــتر بدانیــم. در وندیداد 
بــاب بیســتم دربــاره او چنیــن آمده اســت كه 
»زرتشت از اهورامزدا ســؤال كرد كیست در میان 
دانایان و پرهیــزكاران و توانگران و پیشــوایان كه 
تندرســتی دهنده و باطل كننده جادو و زورآور كه 
بیماری و مرگ و زخم نیزه پــران و گرمای تب را از 
تن مردم قطع كرد؟ اهورامزدا در پاســخ فرمود:  ای 
سپتیمان زرتشت، تریته در میان مردم و پرهیزگاران 
و پیشوایان نخستین فردی است كه تندرستی دهنده 
و از میان برنده جادو و زورآور بیماری را و مرگ و زخم 
نیزه پران و گرمای تب را از تن مردمان دور نماید.« در 
بخشی دیگر هم آمده است كه »تریته پزشك برای 
درمان جست وجو كرد و از فلزات درمان برای مقابله 
با درد و مرگ بی هنگام و ســوختن و تب و سردرد و 
تب لرزه و مرض آژانه و بیماری اژهوه و بیماری پلید و 
مارگزیدن و بیماری دوركه و بیماری ساری و نظر بد 
و گندیدگی و كثافت كه اهریمن در تن مردم آورد، 

به وجود آورد.«

ایده اصلی بیمارستان های اسالمی 
گفته می شود كه در زمانه انوشیروان، نوعی نهضت علمی و فرهنگی هم در ایران ایجاد شد كه نتیجه اش مهاجرت بسیاری از نخبگان زمانه به 
ایران برای كار و پژوهش بوده است. در همین دوره هم بود كه اسناد پزشكی زیادی به فارسی میانه برگردانده شد. تقاطع دانش پزشكی ایرانی و 
هندی و یونانی و سریانی، عماًل اعتبار دیگری به جندی شاپور بخشیده بود كه عماًل بزرگ ترین مركز پزشكی جهان باستان شده بود. البته بعدها 
كه اسالم به ایران راه پیدا كرد، مدرسه و بیمارستان جندی شاپور دست نخورده باقی ماند و مورد تعرض قرار نگرفت. تنها تفاوتی كه كرد، این 
بود كه دیگر بودجه رسمی نداشت و باید به صورت مستقل اداره می شد. همین جندی شاپور هم بود كه موجب انتقال و اوج گرفتن طب اسالمی 
شد. حتی با الگوبرداری از آن خلفای عباسی اقدام به ساخت بیمارستان های اسالمی كردند. در این بیمارستان ها به تقلید از جندی شاپور، 
آموزش پزشكی حضوری نیز انجام می شد؛ مثل امروز كه دانشجویان پزشكی تحت نظر استادشان بر بالین بیماران حاضر می شوند و می آموزند.

چیزی شبیه هیپنوتیسمتریتا، قبل از بقراط

مورد قابل افتخار جندی شاپور

از هند تا آتن

اول ما یا اول آنها؟



گفت وگو با نگار اسماعیلی كه بعد از 13سال، تكواندوی بانوان 
را صاحب مدال طالی آسیا كرد 

برای پرچم كشورم 
می جنگم

زور خانه 12

از همان ابتدا قرار بود قهرمان جهان شــود و با قهرمانی در مسابقات 
آسیایی یك قدم دیگر تا بدل شدن به نخستین بانوی طالیی تكواندوی 
ایران در مسابقات جهانی فاصله دارد. شــاید كمی زود باشد كه نگار 
اسماعیلی را پدیده نوظهور ورزش ایران بدانیم اما پیشرفت خیره كننده 

او در تكواندو و نمایش درخشانش در مسابقات قهرمانی آسیا كه  ماه قبل 
در بیروت برگزار شد از تولد یك ســتاره جدید در آسمان ورزش ایران 

حكایت دارد. ملی پوش تكواندوی بانوان فقط 18ســال دارد اما در این مسابقات همه رقبای 
آسیایی را با اختالف قابل مالحظه ای شكست داد و قهرمان آسیا شد. تردیدی وجود ندارد 

كه در آینده نه چندان دور از نگار اسماعیلی بیشتر خواهیم شنید اما او همین حاال هم 
حرف های زیادی برای گفتن دارد. ملی پوش تكواندو بعد از 13سال، تكواندوی ایران را 
در بخش بانوان صاحب مدال طال كرد اما می گوید از روزی كه تكواندو را شروع كرده 
هدفش قهرمانی جهان و المپیك بوده و تازه در ابتدای مسیر پرپیچ و خم ورزش 

قهرمانی  قرار گرفته است.

پادكست گردی

شــاید تاكنون فقط نام بازیگــران مرد را در عرصــه هنرهای رزمی 
شنیده باشید اما از نام میشــل یوه، بازیگر زن چینی- مالزیایی كه با 
لقب ملكه سینمای رزمی شناخته می شــود هم نمی توان به سادگی 
عبور كرد. میشــل یوه یكی از معدود بازیگــران زن فیلم های رزمی 

اســت كه نام خود را كنار اســطوره هایی همچون بروس لی، جت لی 
و جكی چان قرار داده و به واســطه توانایــی اش در اجرای نقش های 
 متفاوت به چهره ای ماندگار در عرصه فیلم های رزمی و اكشــن بدل 

شده است.

چقدر اهل خواندن رمان و شنیدن 
قصه هستید؟ اگر به شنیدن قصه 
عالقه دارید، حتما پادكست »چای 
با بنفشــه« را گوش كنید. بنفشه 
طاهریان در این پادكست، قصه های 
كهن را به زبان ساده امروزی روایت 
می كند. نخستین داستانی كه برای 
پادكستش درنظر گرفته، داستان 
خسرو و شــیرین است كه تاكنون 
40 اپیزود برای آن ســاخته است. 
خــودش در معرفی پادكســتش 
نوشته: »چای از شما، قصه از من«! 
پس هر زمان كه فرصت داشــتید، 
یك لیوان چای برای خودتان بریزید 
و به قصه های كهــن ایرانی گوش 
كنید؛ قصه هایی كه هر اپیزودش 
نیم ساعت و نهایتا یك ساعت وقت 
از شما می گیرد، اما باعث می شود 
قصه های كهن را كه همیشه جسته 
و گریخته درباره شــان شنیده اید، 
یك بار به طــور كامــل و صحیح 

بشنوید و از آن لذت ببرید.

چای با بنفشه

اســطوراخ،  پادكســت  »تــو 
داستان های اساطیری تمدن های 
مختلف دنیای باســتان رو تعریف 
می كنــم. خدایــان و موجودات 
عجیب و غریب رو معرفی می كنم 
و میگم كــه با خودشــون، دنیا و 
انسان ها چه كارهایی كه نكردن!«؛ 
این معرفی پادكست »اسطوراخ« 
به زبان دســت اندركاران تولیدش 
است؛ پادكســتی كه حدودا یك 
ســال پیش كارش را شروع كرد و 
تقریبــا هر ماه یك اپیــزود درباره 
اســطوره های مختلف دنیا منتشر 
می كنــد؛ آن هم با زبــان طنز كه 
باعث می شــود مفاهیم اسطوره ها 
بیشتر در ذهن باقی بماند. قسمت 
سیزدهم این پادكست به تازگی و 
در  ماه تولد یك ســالگی اسطوراخ 
منتشر شــده اســت. »تایتان ها؛ 
 خدایــان هفــت ایكــس الرج«، 
»ملكه انتقــام«، »این یكی گاوی 
كه آدم می خــورد«، »تور نیم روزه 
هــادس گــردی« و...، ازجملــه 
اپیزودهای این پادكست منحصر به 
فرد در حوزه داستان های اساطیری 

تمدن های مختلف است.

داستان اسطوره ها

اگر بــه فیلم های مســتند عالقه 
دارید، اما نمی دانیــد چطور آنها 
را به طور دسته بندی شــده دنبال 
كنید و كجا نقد و بررسی هایشان 
را بخوانید و بیشــتر درباره شــان 
بخوانیــد، حتما گوش كــردن به 
پادكست »داكس« را در برنامه تان 
بگذاریــد. این پادكســت درباره 
فیلم های مستند ســاخته شده و 
تا به امروز 20قسمت از آن منتشر 
شده است. جدیدترین قسمت این 
پادكســت »مینیمالیسم« است 
كه در آن به ایــن پدیده نوظهور و 
جذاب پرداخته شده است. عوامل 
تولید پادكست داكس در معرفی 
این قسمت شان نوشــته اند: »واژه 
مینیمال یعنــی حداقلی. پس در 
ظاهر این سبك زندگی آدم ها رو 
به داشــتن حداقل وسایل توصیه 
می كنــه. در این اپیــزود در مورد 
مینیمالیســم و اینكه چرا ناگزیر 
به مصرف كمتر هستیم می گم و در 
همین رابطه سه مستند مرتبط را 

روایت می كنم.«

بررسی فیلم مستند

پنجشنبه
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مهرداد رسولی

    قهرمانی یك دختر 18ساله در مسابقات 
تكواندوی قهرمانی آسیا كمی غافلگیركننده 

است. این اتفاق خودتان را هم غافلگیر كرد؟
من تكواندو را از 10سالگی شروع كردم و از همان ابتدا چنین 
ذهنیتی نداشتم كه یك روز قهرمان آسیا یا قهرمان جهان 
شوم اما روزی كه برای ثبت نام در كالس تكواندو به باشگاه 
رفتیم، مادرم گفت می خواهم دخترم قهرمان جهان شود. 
تكواندو را در چنین فضایی شروع كردم و تا 15سالگی به طور 
معمول یعنی هفته ای 3جلسه زیرنظر مربیان باشگاهی ادامه 
دادم. البته همان موقع هم خیلــی در تكاپو بودم و تكواندو 
برایم تفریح نبود. وقتی از مدرسه به خانه مان در فالورجان 
بر می گشتم نمازم را می خواندم و غذای مختصری می خوردم 
و با ساك ورزشی به باشــگاهي كه در حوالی دروازه تهران و 
خیابان كاوه اصفهان بود، می رفتم. هر جلسه تمرینی 3 ساعت 
طول می كشید و موقع برگشت به خانه و در اتوبوس درس 
می خواندم. همین روند ادامه داشــت تا اینكه در مسابقات 
استانی قهرمان شدم و تكواندو برایم جدی تر شد. در ورزش 
قهرمانی با روزی 3ســاعت تمرین موفق نخواهید شد و هر 
ورزشــكار حرفه ای دســت كم باید روزی 2 جلسه تمرینی 

دو و نیم ساعته را پشت سر بگذارد.
    برای قهرمانی در مسابقات آسیایی چند 

وقت به طور حرفه ای تمرین كردید؟
از 16سالگی به طور جدی تمرین كردم و 3 ماه بعد به اردوی 

تیم ملی نوجوانان دعوت شدم. 
نخستین بار از اردوی تیم ملی 

خط خوردم. از همان موقع 
بود كه تصمیــم گرفتم 
به طور حرفــه ای تمرین 
كنم. ورزشــكار حرفه ای، 

عالوه بــر روزی 2جلســه 
تمرین باید وزنــش را كنترل 

كند، خواب كافی و به موقع داشــته 
باشــد و زیرنظر مربی بدنساز تمرین 
كند. چند ماه بعــد از اینكه به طور 
حرفه ای تمرین كردم در مسابقات 
نوجوانان آســیا قهرمان شدم و با 
تیم لیگ برتری لوازم خانگی كن 

قرارداد بستم.
    البته ورزش حرفه ای 
با ادامه تحصیل خیلی 

جور در نمی آید.
بله، به همین خاطر مدتی درسم را 
رها كردم و تمركزم را گذاشتم روی 

تمرین و مســابقات. روزی 2 نوبت و 
گاهی روزی 3 نوبت تمرین می كردم 

تا به آمادگی كامل برسم.

    شما در همه مســابقات ازجمله مسابقات 
قهرمانی آسیا همه حریفان را با امتیازهای باال 
شكست داده اید. حتی در فینال حریف كره ای 
را با امتیاز 32بر 9 بردید. چطور می شــود كه 
یك ورزشــكار در اوج جوانی چنین آمادگی 

شگفت انگیزی داشته باشد؟
قبل از مسابقات قهرمانی آسیا اعالم كردند هر كشور فقط در 
6وزن سهمیه دارد و به همین دلیل اصال قرار نبود به عنوان 
نماینده 46- كیلوگرم اعزام شوم. برای همین از اردوی تیم 
ملی در تهران به اصفهان برگشــتم اما 2هفته قبل از اعزام 
تماس گرفتند و گفتند بــه اردو برگرد چون می خواهیم در 
این وزن نماینده اعزام كنیــم. من یك دفترچه  دارم كه 
همه هدف هایم را در آن یادداشت می كنم. حتی در 
روزهایی كه قرار نبود به مسابقات قهرمانی آسیا 
اعزام شــوم و اصال در اردوی تیم ملی حضور 
نداشتم، قهرمانی آسیا را در دفترچه ام نوشته 
بودم. مــن قبل از هر مســابقه ای برای خودم 
تصویر ســازی  می كنم. مثال تصمیم می گیرم 
همه حریفان را 20امتیازی كنم. تصویری كه از 
مسابقات قهرمانی آسیا برای خودم ساخته بودم، 
این بود كه همه رقبا را ناك اوت كنم اما در نهایت 
همه آنها را با اختالف 20امتیاز و بیشــتر شكست 
دادم. حریف قزاقستانی را 29بر 9، حریف فیلیپینی 
را 22بر 4، حریف ازبكســتانی را 28 بر 7و در 
فینال هم تكواندوكار كره ای را 32بر 9بردم.
    می دانســتید كه 13ســال از 
قهرمانی یك بانــوی ایرانی در 
مسابقات تكواندوی قهرمانی 

آسیا مي گذشت؟
می دانســتم كه زمان زیادی 
گذشــته اما نمی دانســتم 
آخرین بار 13ســال قبل 
خانم نعمتــی از ایران 
قهرمان آســیا شــده 
بــود. بعد از مســابقات 
و از طریــق رســانه ها و 
پســت ها و اســتوری هایی 
كه در فضای مجازی منتشــر 
می شــد، فهمیدم طلسم 13ساله 

را شكستم.
    به خاطر قهرمانی مقتدرانه 
در مسابقات قهرمانی آسیا 
باید شــما را پدیده ورزش 
ایــران معرفــی كنیم یا 
مسابقات  می كنید  فكر 
جهانی معیار مناسب تری 
برای ارزیابی عملكرد 
اســتعدادهای بالقوه 

است؟
خودم را خیلی باور دارم 
و تصورم این اســت كه 
همین اعتماد به نفس 
و خودبــاوری كمــك 

می كند تا حریفان را یكی پس از دیگری شكســت بدهم. 
موفقیت در آســیا را هم زمینه ســاز موفقیت های بزرگ تر 
می دانم. تا االن توانســته ام خودم را به عنوان پدیده معرفی 
كنم اما مسئله مهم این است كه موفقیت هایی از این دست 
ادامه داشته باشــد. اگر قهرمانی آسیا تكرار شود و قهرمانی 
جهان را به كارنامه ام اضافه كنم، اهالی تكواندو راحت تر در 

مورد من قضاوت می كنند.
    نایب قهرمانی تیم ملی تكواندوی زنان در 
مسابقات قهرمانی آسیا یك نتیجه تاریخی 
است. این عنوان را می توانیم نقطه شروعی 

برای تكواندوكار زنان در ایران بدانیم؟
تكواندوی ایران در بخش بانوان به خودباوری رسیده است. 
بچه های ما به لحاظ فنی چیزی از تكواندوكاران كشورهای 
دیگر كم ندارند. فكر می كنم چیزی كه به حریفان ما برتری 
می داد، خودباوری آنها بوده و ما هم به این نقطه رسیده ایم. 
پیش بینی من این است كه از این به بعد از تكواندوی بانوان، 

خبرهای بیشتری خواهیم شنید.
    برای تداوم این نتایج باید از نوابغ ورزش 
مراقبت كرد. ما ورزشــكاری بــه نام كیمیا 
علیزاده را داشــتیم كه در 18سالگی مدال 
المپیك گرفت اما بنا به دالیلی از صحنه ورزش 
ایران محو شد. برای حفظ ورزشكاران نخبه ای 

مثل شما چه باید كرد؟
فدراسیون تكواندو به خوبی از قهرمانان این رشته حمایت 
می كند و امكانات الزم برای موفقیت ورزشكاران در مسابقات 
بین المللی مهیاست. ما در دوره شــیوع كرونا هم اردوهای 
منظمی داشتیم. ورزشــكار جماعت در اردوهای تیم ملی 
به آمادگی مطلوب می رســند. ورزشكار اگر حمایت شود و 
دلگرم باشد، قطعا برای كشور خودش می جنگد و برای در 
اختیار داشتن امكانات بیشتر و به واسطه پیشنهادهای مالی، 

زیر پرچم یك كشور دیگر مبارزه نخواهد كرد.
    بعد از قهرمانی در مسابقات قهرمانی آسیا 

پیشنهادی از كشورهای دیگر داشته اید؟
پیشنهادی نبوده، اگر هم باشد ترجیح می دهم برای پرچم 

كشور خودم بجنگم.

    در 18سالگی حتما هدف های بلندمدتی 
داریــد. می توانیم روی قهرمانی شــما در 

المپیك های پیش رو حساب باز كنیم؟
هدف كوتاه مدتم حضور در مســابقات جهانی است كه قرار 
بود مهر امسال برگزار شود اما به دلیل شیوع كرونا به تعویق 
افتاده است. در طوالنی مدت هم به المپیك 2024پاریس و 
المپیك های بعد از آن فكر می كنم. یكی دیگر از هدف هایی 
كه یادداشــت می كنم حضور در چهار دوره المپیك است؛ 
چرا كه معتقدم سن برای ورزش یك عدد است و ورزشكاری 
كه ذهنیت مثبت و برنده داشــته باشد تا جایی كه بخواهد 
ورزش قهرمانی را ادامه می دهد. شــاید جالب باشد بدانید 
كه یكی از قهرمانان سواركاری جهان در 54سالگی قهرمان 

المپیك شد.
    جز ورزش معموال مشــغول چه كارهایی 

می شوید؟
تكواندو همه فراغتم را پر كرده و هر موقع تمرین نداشــته 
باشم، درس می خوانم. فرصت زیادی برای مطالعه ندارم اما 

برای تماشای فیلم وقت می گذارم.
    كدام ژانر سینمایی را می پسندید؟

به شدت طرفدار فیلم های انگیزشی هستم. معموال فیلم هایی 
تماشا می كنم كه قهرمان داستان یك فرد جنگجو است و 
برای رسیدن به هدفش می جنگد. فیلم هایی با این مضمون 
به من انگیزه برنده شدن در مسابقات ورزشی را می دهد و به 
همین دلیل تماشــای فیلم را به مطالعه و موسیقی ترجیح 
می دهم. در محفل های دوســتانه هم كــه معموال بین دو 
تمرین شــكل می گیرد، درباره چنیــن فیلم هایی صحبت 
می كنیم و می توانم بگویم با جدیدترین فیلم های انگیزشی 

آشنایی كامل دارم.
    آخرین بار چه فیلمــی با چنین مضمونی 

تماشا كردید؟
به تازگی فیلم سینمایی »پله« را دیدم. پله، اسطوره فوتبال 
برزیل، قهرمان اصلی داستان است و برای اینكه به بهترین 
فوتبالیســت تاریخ بدل شود، ســخت می جنگد. در كنار 
تماشای این فیلم ها، پادكست هایی كه با موضوع روانشناسی 

تولید می شود را از دست نمی دهم.

از میشل یوه، ستاره زن 
ملكه سینمای رزمیسینمای اكشن چه می دانید؟

میشل یوه در آگوست 1962در یكی از شهرهای غربی مالزی و در خانواده ای چینی متولد 
شد. او از كودكی به ورزش عالقه زیادی داشت و 4ساله بود كه آموزش حركات نمایشی را از 
سر گرفت. میشل در 15سالگی برای ادامه تحصیل به انگلیس رفت اما مهاجرت مانع عالقه 
او به ورزش های رزمی نشــد. مدتی بعد از مهاجرت به انگلیس و به واسطه تسلط بر حركات 
نمایشی به آكادمی سلطنتی نمایش های لندن راه پیدا كرد و وارد دنیای حرفه ای ها شد اما 
یك آسیب نخاعی او را به سمت طراحی و هنرهای خالق دیگر برد. میشل یوه لیسانس خود 
را در زمینه هنرهای خالق با گرایش نمایش دریافت كرد اما یك اتفاق تازه دیگر مسیر زندگی 

او را به كلی تغییر داد. 

از آگهی تا سينما 
میشــل در ســال1983 و در 21ســالگی به عنــوان ملكــه زیبایــی مالزی 
انتخاب شــد و بعد از این ماجــرا مورد توجــه كارگردان ها قــرار گرفت. بعد 
از برنده شــدن میشــل یوه در این مســابقه، یك كمپانی تولید ســاعت از او 
دعوت كرد تا در یك آگهی تبلیغاتی حضور داشــته باشــد. میشــل به اتفاق 
جكی چان، ســتاره سرشــناس فیلم های رزمی در این آگهی ظاهر شــد و با 
 همین كلیپ تبلیغاتی توجــه معروف ترین كمپانی تولیــد فیلم هنگ  كنگ 

را جلب كرد.

میشــل یوه در دهه 90میالدی به هالیوود راه پیدا كرد و در هنگ كنگ و مالزی به شهرت 
فراوانی رسید اما در ســینمای غرب جایگاه قابل اعتنایی نداشت تا اینكه در سال1997 در 
هجدهمین سری از فیلم های جیمز باند درخشید و در ســینمای غرب هم به اوج شهرت 
رســید. میشــل در نقش مأمور مخفی ارتش چین در فیلم »فردا هرگز نمی میرد« مقابل 
جیمز باند نقش آفرینی كرد و فروش 125میلیون دالر این فیلم به شهرت او افزود. این پایان 
ماجراجویی میشل یوه در سینمای هالیوود نبود؛ چرا كه در انتظار جایزه اسكار به سر می برد. 
او در فیلم های مطرحی مثل »پیك مهتاب« و »ببر خیزان و اژدهای پنهان« هم بازی كرد 
و این فیلم ها برنده جایزه اسكار شدند. میشــل موفقیت های زیادی در عرصه سینما كسب 
كرده و با بازیگران معروف بسیاری همبازی بود. سال2001 به عنوان بهترین بازیگر جهان در 
جشنواره »شووست« شناخته شد و بعد از آن در سال2002 كمپانی فیلم خودش را تاسیس 
كرده و فیلم »لمس« را كارگردانی و تولید كــرد اما همچنان برای ایفای نقش در فیلم های 
رزمی اشتیاق داشت. شاید برای همین در سال 2006 با »جت لی« ستاره مرد فیلم های اكشن 

در فیلم »بی باك« بازی كرد و این آخرین نقش آفرینی میشل یوه در یك فیلم رزمی بود.

میشل یوه به خاطر بازی در بسیاری از فیلم های مطرح رزمی، جوایز، افتخارات و مدال های 
بسیاری كسب كرده و از سوی دولتمردان مطرح مورد تحسین قرار گرفته است. او در دنیای 
مردساالر رزمی كاران ثابت كرد كه زن ها هم می توانند مثل رزمی كاران مرد درخشان ظاهر 
شوند و موفقیت فیلم های اكشن را در گیشه تضمین كنند. او عنوان یكی از شخصیت های 
برجســته جوان در جهان را از طرف اجــالس بین المللی جوانان دریافت كرده اســت. در 
سال2001 هم عنوان تشریفاتی »داتو« از طرف پادشاه »پراك« كه یكی از ایالت های مهم 
مالزی است به میشل اهدا شــد. داتو یك لقب افتخاری در مالزی و هم طراز لقب شوالیه در 
انگلیس است. او نشان افتخاری لژیون هنر فرانسه را هم در سال 2012 از آن خود كرد و این 
نشان كه باالترین درجه افتخاری در فرانسه است، طی مراسمی در پاریس با حضور ساركوزی، 
رئیس جمهور وقت فرانسه به این هنرپیشه چینی- مالزیایی اهدا شد. كسانی كه با شخصیت 
میشل یوه آشنایی دارند می دانند كه این جایزه ها و عنوان ها، پایان كار او در سینمای رزمی 

نیست و ملكه سینمای رزمی در 57سالگی در جست وجوی افتخارات تازه است.
میشل از ســال1985 به عنوان بازیگر فیلم های رزمی كارش را 

شروع كرد و در قامت بازیگر اصلی در چند فیلم رزمی ظاهر شد. فیلم 
»جغد و دامبو« )1984(، »بله مادام« )1985(، »ستاره های خوش اقبال 

بدرخشید« )1985(، »در راه وظیفه« )1986(، »جنگجویان شریف« )1987( 
»و پول آسال« )1987( از فیلم های مشهور او به شمار می روند. میشل با سرعت 
سرسام آوری در حال بدل شــدن به ملكه بی چون و چرای سینمای رزمی بود اما 
در سال 1987با مدیر كمپانی فیلمســازی»D&D« ازدواج كرد و از هنرپیشگی 
دست كشید. این ازدواج فقط 5ســال دوام داشت و میشل بعد از جدایی در سال 
1992دوباره به صحنه سینما بازگشت. او بازگشت باشكوهی به سینما داشت و 
به دلیل اجرای حركات نمایشی اعجاب آور در فیلم های حادثه ای و اكشن آرام آرام 
به اوج شهرت رسید. در همان سال ها بود كه در فیلم »داستان پلیس« با جكی چان 
همبازی شد و در این فیلم چنان درخشید كه جكی چان به استعداد خارق العاده 
او در اجرای حركات نمایشی پی برد و اجازه داد در فیلم هایش، بدون استفاده از 
بدلكار حركات خطرناك را اجرا كند. میشل، بارها دچار جراحت های جدی مثل 
شكستگی كتف، دررفتگی دست و پار گی تاندون های زانو و... شده اما همه خطرات 
را به جان خریده تا تماشاگر را از دیدن صحنه های اكشن و حقیقی سیراب كند. 
فیلم داستان پلیس، میشل یوه را به عنوان بهترین بازیگر زن رزمی در دنیای سینما 
معرفی كرد و بعد از اكران این فیلم در بسیاری از كشورهای جهان، نام او به عنوان 

ستاره فیلم های رزمی مطرح شد.

همبازی با جیمز باند ورود به دنیای سینما 

فراتر از یك بازیگر 

همكاری با جكی چان 

راز میشل 
میشل یوه یكی از گران ترین بازیگران زن سینمای چین است اما از آنجا كه در 
مالزی متولد شده به زبان چینی مسلط نیســت. به همین دلیل در بسیاری از 
نخستین فیلم هایی كه بازی كرده از تكنیك صداگذاری یا دوبله استفاده شده 
است. اینكه چرا كارگردان این فیلم ها از صدای اصلی بازیگر استفاده نمی كردند 
به یك معما بدل شده بود تا اینكه میشل اعتراف كرد به زبان چینی مسلط نیست 
و خودش را مالزیایی دانست. ملكه فیلم های رزمی در فیلم های بعدی با صدای 
اصلی ظاهر شد اما برای اینكه جمالت چینی را به درستی ادا كند از یك نرم افزار 
كامپیوتری كمك می گرفت. او هنوز به زبان چینی مسلط نیست و گاهی در 
برخی فیلم های رزمی سینمای چین دچار مشكل می شود اما كارگردان های 
چینی به این موضوع توجه نمی كنند؛ چرا كه هیچ بازیگر زنی نمی تواند 
مثل او حركات نمایشــی و رزمی را با مهارت و ظرافت و بدون كمك 

بدلكارها اجرا كند.



خبرها هر روز تعداد جانباختــگان كرونا را دقیق 
اعالم می كنند. هر عدد یعنی یك جان عزیز كه از 
دست رفته و یك خانواده كه سوگوار ازدست دادن 

عزیزی شده اند. خبرها اما دیگر نمی گویند كه جز 
جانباختگان كرونایی، هر روز عمر افراد بسیاری هم 

بر اثر حوادث مختلف یــا بیماری های گوناگون به پایان 
می رسد و این یعنی سایه تلخ و غم انگیز سوگ بیشتر از گذشته روزگارمان را تاریك 

كرده است. آدم ها این روزها در غم ازدست دادن عزیزان، تنها رها شده اند و كرونا حتی 
فرصت همدردی نزدیك را هم از سوگواران گرفته است. در كوچه هایی كه حاال بیشتر از قبل با 
پارچه نوشته های سیاه تسلیت پوشانده شده، دیدن یك تابلوی متفاوت بر سردِر ساختمانی 
قدیمی جلب توجه می كند: نخستین مركز درمان سوگ در ایران. این گزارش روایتی است از 

آنچه در این مركز بر سوگواران می گذرد و تالش آنها برای برگشتن به زندگی.

یك درد مشترك

وقتی دست یاری دراز می شود

ردشدن از تاریكی

باالي پله هاي يك حياط كوچك اما سرسبز ديوارها با 
عكس هايي خندان پر شده اند،  چهره آدم هايی كه حاال 
از ميان ما رفته اند اما لبخندشان در قاب ها و يادشان 
در قلب ها باقی مانده اســت. وارد اتاقی می شوم كه 
دورتادورش صندلی هايی چيده شده. روی صندلی ها، 
چند زن و مرد نشسته اند كه همگی سرتاپا سياهپوش 
هستند. بعضی ها در سكوت به زمين خيره شده اند و 
بعضی مشغول حال و احوال با بغل دستی هستند. در 
هفته های قبل چند جلســه ای دور هم جمع شده اند 
و حاال خوب همديگر را می شناســند. روانشــناس 
همراهشان كه وارد اتاق می شود، همه ساكت می شوند 
و منتظرند كه گروه درمانی شروع شود. چيزی كه در 
همه اين زنان و مردان مشترك است، داغ ازدست دادن 
يك عزيز است. درد مشترك از آنها، حلقه ای از افراد 

همدل ســاخته كه خوب می توانند يكديگر را درك 
كنند و با هم حرف بزنند. روانشناس شروع به صحبت 
می كند و يكی يكی از هر كدام از حاضران می پرسد كه 
هفته خود را چطور گذراندند، چه احساساتی را تجربه 
كردند و چه تغييری در وضعيتشــان به وجود آمده 
است؟ »تمام هفته فكر كردم كاش می شد كاری كنم 
كه آن اتفاق برای پسرم نيفتد.«، »روند كند رسيدگی 
به پرونده مرگ دخترم در دادگاه برايم آزاردهنده شده 
و اين حالم را بدتر می كند.«، »پر از خشم و بی قراری ام، 
دوست دارم از كســانی كه آنها را مقصر مرگ فرزندم 
می دانم انتقام بگيرم اما خودم هــم می دانم كه آنها 
بی تقصيرند.« اين بعضــی از جمله های حاضران در 
گروه اســت درباره حس و حالی كه در هفته گذشته 

تجربه كرده اند.

شايد خيلی از ما تصور كنيم سوگواری، واكنشی طبيعی 
است كه با ازدســت دادن يك عزيز بروز پيدا می كند و 
نيازی به اينكه از ديگری برای ســپری كردن اين دوره 
كمك گرفت، وجود ندارد. البته كه تصورمان درباره سوگ 
درست است اما درباره كمك نگرفتن، اشتباه می كنيم. 
روانشــناس رو به اعضای گروه می كند و می گويد: »ما 
اينجا جمع نشــده ايم كه با جمالت بی معنا، كسی را از 
ســوگواری كردن منع كنيم و از او بخواهيم همه  چيز را 
فراموش كند. فراموشی وجود ندارد. سوگواری برای يك 
عزيز كامال طبيعی است. اما گاهی حتی با گذشت زمان 
زياد، رنج از دست دادن مثل نخســتين روز بر روح فرد 
سنگينی می كند. اوضاع زمانی بدتر می شود كه اطرافيان 
شروع به سرزنش می كنند و می گويند تا كی می خواهی 

به سوگواری ادامه دهی؟ اينجاست كه دست ياری بلند 
می شود و فرد به كمك يك گروه از افراد همدل و مشاور 
و روانشــناس احتياج دارد تا با شــرايط ناگزير سازگار 
شــود و به طرف زندگی عادی حركت كند«. مردی كه 
دختر جوانش را بر اثر يك حادثه از دست داده می گويد: 
»هفته های اول بعد از اينكه عزيزی را از دست می دهی، 
حس می كنی زندگــی ديگر معنايی نــدارد. اصال باور 
نمی كنی كه اين اتفاق برايت افتاده و مدام می پرسی چرا 
من؟ بعد كم كم در اين جلسات باور می كنی كه هرچند 
دلتنگی و غم در وجودت از بين نمــی رود اما روح عزيز 
ازدست رفته ات هنوز كنار توست و مرگ پايان همه  چيز 
نيست. ياد می گيری با عشــقی كه از او در دل داری به 

زندگی ادامه دهی«.

قبل از اينكه كرونا بين آدم ها فاصله بيندازد و آنها را در شــادی و غم 
تنها رها كند، اطرافيان با حضورشــان اجازه نمی دادند فرد سوگوار 
در تنهايی خود غرق شــود. شــايد به همين دليل است كه در آيين 
سوگواری فرهنگ ما، مراسم  سوم و هفتم و چهلم درنظر گرفته شده 
تا داغديده ها ناگهان به حال خود رها نشوند و بتوانند در سايه همدلی 
و همدردی ديگران، سوگواری كنند. اما كرونا همه ما را تنهاتر از قبل 
كرد و اينجاســت كه اهميت وجود مراكزی مثل مركز درمان سوگ 
بيشتر درك می شود. فرد سوگوار عالئم عاطفی مانند خشم، احساس 
گناه، اضطراب، خســتگی، كرختی و پريشانی و عالئم جسمی مانند 
تنگی نفس، ضعف عضالنی، تپش قلب و فشار در قفسه سينه را تجربه 
می كند. اختالل در خواب، حواس پرتی، بی قراری و بی اشتهايی هم 
بعضی نشانه ها هستند كه در رفتار فرد ســوگوار ديده می شوند. اگر 
سوگ درمان نشود، بهبودی فرد ســوگوار به تأخير می افتد، عالئم 
سوگ زندگی عادی فرد را مختل می كند، اضطراب، افسردگی و ساير 
اختالالت خلقی در فرد، مزمن و درمان آنها سخت تر می شود. كاركرد 
گروه درمانی و استفاده از تخصص روانشناسان و مشاوران در اين است 
كه فرد ســوگوار را از تاريكی رد كنند تا بتواند به روند عادی زندگی 
برگردد. شــعار مركز تخصصی درمان سوگ اين است كه، سوگ هم 
مانند يك دوره بيماری اســت و درمان دارد. مشاوران و روانشناسان 
تالش می كنند در يافتن معنايی برای ادامه زندگی، به ســوگواران 
كمك كنند و به آنها بگويند با وجود رنج بزرگشــان، بايد راهی برای 

دوباره زيستن برايشان وجود داشته باشد.

موزیك گردی13عزا  خانه

ما اینجا جمع نشده ایم 
كه با جمالت بی معنا، 

كسی را از سوگواری كردن 
منع كنیم و از او بخواهیم 

همه  چیز را فراموش كند. سوگواری 
برای یك عزیز كامال طبیعی است. اما 

گاهی حتی با گذشت زمان زیاد، رنج از 
دست دادن مثل نخستین روز بر روح فرد 

سنگینی می كند. اوضاع زمانی بدتر می شود كه 
اطرافیان شروع به سرزنش می كنند و می گویند تا 

كی می خواهی به سوگواری ادامه دهی؟

اين روزها در دنيای موسيقی صحبت 
از يك زوج موزيسين كاردرست است 
كــه در قالب دوئت »ليــرا« فعاليت 
می كننــد. آرش هژيــرآزاد و يگانه 
حسينی نيا زوج هنرمندی هستند كه 
به تازگی با آلبوم »بازار وكيل« بر سر 
زبان ها افتاده و جايزه بهترين فولكلور 
آكادميا موزيك اواردز آمريكا را از آن 
خود كرده اند. اگر تاكنون كارهای اين 
زوج خوش ذوق را نشنيده ايد، توصيه 
می كنيم آنها را از نخستين آلبومشان 
يعنی »تهران مريخ« دنبال كنيد. اين 
آلبوم جذاب مثــل 2آلبوم ديگر اين 
گروه موسيقی دو نفره، مجموعه ای 
از همنوازی هــای بــی كالم پيانو و 
ويولن است كه خالقانش در معرفی 
آن گفته اند: »فضای آزاد موســيقی 
اين قطعات، كامال ملهــم از فضای 
موسيقی كالسيك ولی به هيچ عنوان 
كالسيك نيست. تالشی است برای 
ساكت نبودن در برابر احساسات مان 

در نگاه به كيهان و هستی.«

از تهران تا مریخ!

اگر از طرفداران موسيقی آلترناتيو 
)موســيقی غيرمتعارف جايگزين 
ســبك های مرســوم( هســتيد 
و به خصوص به راك، جــاز و بلوز 
عالقه داريد، آلبــوم »هزار هيچ« 
حامد بهداد را بشــنويد! بله، هم ما 
درست نوشته ايم، هم شما درست 
خوانديد! حامــد بهــداد، بازيگر 
نام آشنای سينما كه تاكنون چند 
بــاری خوانندگــی را در آلبوم ها 
و كنســرت های گروه موســيقی 
داركــوب تجربه كرده بود، ســال 
گذشته آلبومی در سبك راك روانه 
بازار موســيقی كرد كه نخستين 
آلبوم مستقلش به حساب می آيد. 
اين آلبــوم 7قطعــه ای را كه همه 
اشعارش از حافظ است، خود بهداد 
و مســعود فياض زاده، آهنگسازی 
كرده اند. »من خراب«، »نمی ارزد«، 
»دل و دين«، »تخت جم به باد«، 
»هزار هيــچ«، »ســرو چمان« و 
»صوفيان رقص كنــان«، قطعات 
اين آلبوم منحصر به فرد است كه در 
بخشی از آن گروه كر فيالرمونيك 

ايران هم همكاری داشته اند.

آلبوم راك حامد بهداد!

با من بخوان

در سال گذشــته كه كرونا هنر را 
تحت تأثير خودش قرار داد، اوضاع 
موسيقی كشــورمان هم چندان 
مســاعد نبود. تعطيلي سالن های 
كنســرت باعث شــد تــا فعاالن 
موسيقی كمتر رغبتی برای توليد 
كارهای جديد داشته باشند. اما در 
همين فضای دلسردی موسيقی، 
افرادی هــم بودند كه خيلی خوب 
كار كردنــد. نمونــه اش عليرضا 
قربانی، خواننده نام آشنا كه در سال 
گذشــته آلبوم »با من بخوان« را 
روانه بازار موســيقی كرد؛ آلبومی 
تلفيقی از موسيقی ايرانی و موسيقی 
الكترونيك كه درنظرسنجی سايت 
»موسيقی ما« با كســب رتبه 94 
از 100، جايگاه نخســت برترين 
آلبوم های موســيقی اصيل ايرانی 
را به خــود اختصاص داده اســت. 
»می دانی تو«، »عاشقانه نيست«، 
»دلم گرفته«، »آمد خزان«، »اهلل  
مــزار«، »بوی گيســو«، »روزگار 
غريب«، »پل«، »بــاغ اهورايی« و 
»از خون جوانــان«، 10قطعه اين 

آلبوم را تشكيل داده اند.

پنجشنبه
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گزارشی از پشت پرده نخستین مركز رايگان تخصصی 
درمان سوگ در ایران

زندگی می گوید 
اما باز باید زیست*

نیلوفر  ذوالفقاری

آنها به هم پناه آورده اند
جز من فقــط يكی از حاضران اســت كه تازه 
به گروه پيوســته. با كنجكاوی به روايت بقيه 
گوش می دهد و وقتی قرار است حرف بزند، با 
صدای لرزان به سختی راه اشك هايش را سد 
می كند. پســر جوانش را كمتر از 6 ماه پيش از 
دست داده و حاال اطرافيان معتقدند ديگر بس 
است، بايد بلند شود و دست از غم و غصه بردارد. 
اما زن هنوز سوگوار اســت، روزها برای اينكه 
بقيه اعضای خانواده را رنج ندهد به پياده روها 
پناه می برد و گريــه می كند. اينجــا آمده تا 
در حلقه امن كســانی كه همگــی وضعيتی 
شــبيه به خودش دارند، از غصه هايش بگويد 
و سوگواری كند. روانشــناس از او می خواهد 
دســت از تالش برای گريه نكردن بــردارد و 
اجازه دهد احساساتش همان طور كه هستند 
بروز پيدا كنند. زن می گويد: »چند ماه گذشته 

و من انگار به زندگی عادی بازگشــته ام، غذا 
می پزم، به كارهای خانه رســيدگی می كنم و 
حواسم به بقيه اعضای خانواده است اما روحم 
پر از احساس سوگ و ذهنم پر از سؤال است. 
لباس های پســرم را بغل می كنــم و از خودم 
می پرسم اين بی قراری قرار است تا كجا ادامه 
پيدا كند؟« همدلی ها شــروع می شــوند. هر 
كدام از زنان و مردان همدرد شــروع می كنند 
بــه تعريف كردن از حس و حال مشــابهی كه 
دارند و تالش می كنند به تازه وارد گروه شــان 
نشــان دهند او در تجربه اين درد تنها نيست 
و احساساتی طبيعی را پشــت سر می گذارد. 
روانشناس هم برايش توضيح می دهد كه يك 
فرد سوگوار، چه مراحلی را از انكار و سردرگمی 
تا خشم و اندوه و پذيرش سپری می كند تا دوره 

سوگواری را پشت سر بگذارد.

مثل یك خانواده
جعبه دستمال كاغذی را به طرفش می گيرد و می گويد: »گريه كن دلت سبك تر شود.« حاال گروه 
يك ساعت و نيم زمان را كنار هم سپری كرده اند، بدون سانسور از احساساتشان گفته اند و با صداقت 
و همدلی، به همديگر برای مواجهه با جزئی ترين جلوه های سوگ راهكار داده اند. جلسه تمام می شود 
و اعضا با روانشناسان خداحافظی می كنند اما صندلی ها را به هم نزديك می كنند تا اين بار در فضايی 
صميمانه، باهم درد دل كنند. عكس ها و فيلم های عزيزانشان را به همديگر نشان می دهند، از خاطرات 
تلخ و شيرينشان می گويند و ميان گريه، لبخند بر لب هايشان می نشيند. در نبود حلقه های حمايتی 
خانواده و اطرافيان در زمان سوگواری، بودن در جمع افراد همدلی كه يك درد مشترك دارند، خانواده 
جديدی را به سوگواران هديه داده است. آنها سعی می كنند ارتباطشان را بيرون از فضای مركز هم 
حفظ كنند، در طول هفته در فضای مجازی با هم در تماس باشند و به پشتوانه اين همدلی، احساس 
آزاردهنده تنهايی را از خودشان دور كنند. حاال ديگر همه آنها می دانند كه سوگواری روندی طبيعی 
بعد از ازدست دادن يك عزيز است اما كمك گرفتن از متخصص برای رد شدن از اين مرحله، نياز اساسی 
آنهاست. زنی كه دختر جوانش را سال گذشته از دست داده می گويد: »گاهی اطرافيان نيت همدردی 
دارند اما با گفتن جمله هايی حال مرا بدتر می كنند. مثال می گويند خدا را شكر كن كه فرزند ديگرت 
سالم است يا به من احساس گناه را تزريق می كنند. اينجا برايم همانجايی است كه دور از هر سرزنش 
و جمله آزاردهنده ای، می توانم احساســاتم را بروز دهم و بدانم كســانی با من همدردند.« ديگری 
همان طور كه موهای سفيدش را زير روسری مشكی می برد، می گويد: »همسرم را راضی كردم باهم 
به اينجا بياييم. غم ازدست دادن فرزند سنگين است اما اين تقديری است كه خدا برايمان نوشته، بايد 
به هر سختی تالش كنيم به زندگی عادی برگرديم و خانه را برای فرزند ديگرمان دوباره شبيه خانه 
كنيم. بعضی ها فكر می كنند ما سنگدليم كه می خواهيم مرگ عزيزمان را فراموش كنيم اما نمی دانند 

كه فراموشی در كار نيست، ما فقط می خواهيم درمان شويم تا باقی زندگی را از دست ندهيم«.

شهره روبن زاده، مؤسس نخستین مركز سوگ در ایران

نگذاشتم عشق در قلبم حبس شود
»آنچه پیله ابریشم، مرگ می پندارد، از نظر پروانه آغاز زندگی است.« این جمله مسیر زندگی مادری 
را كه با شوك و اندوه ازدست دادن پسر جوانش مواجه شده بود، تغییر داد و حاال چند سالی است كه 
او معنای تازه ای برای زندگی پیدا كرده. شهره روبن زاده، برای تحقق آرزوی پسرش شروین، یك 
بنیاد نیكوكاری راه اندازی كرد اما شاید خودش هم تصور نمی كرد بعدها نام پسرش، بر سردِر تابلوی 

ساختمانی بنشیند كه پناه افراد سوگوار شده و خانواده ای بزرگ به همه آنها هدیه داده است.

درگذشتگاني كه خانواده شان در این مركز سوگ درماني كرده اند

   پرواز برای شروع
حاال 18سال از آن روزها گذشــته؛ روزهايی كه تلخی 
آن هنوز و هرگز از ياد شهره روبن زاده نمی رود. شروين 
پسر 19ساله خيرخواه و پرتالشی كه تازه وارد دانشگاه 
شــده بود، در عين ناباوری بر اثر يك تصــادف از دنيا 
رفت؛ مرگی كه مادرش آن را به پرواز تشــبيه می كند؛ 
»ماجرای زندگی من شبيه يك كتاب داستان طوالنی 
است. اتفاقات عجيبی را پشت سر گذاشته ام. يك بار در 
زمان موشكباران، خانه مان ويران شد و فكر می كردم اين 
نزديك ترين روبه رويی من بــا مرگ بوده، فكر می كردم 
خطر از سرمان گذشــته و باور نمی كردم كه قرار است 
روزی با داغ ازدست دادن پسر جوانم، زندگی برايمان زير و 
رو شود.« نخستين روزهای پرواز شروين برای مادرش با 
ناباوری و اندوه گذشته است؛ »همسرم مثل كوه در كنارم 
بود اما اندوه می توانست مرا از پا بيندازد. دوستانم سعی 
می كردند مرا دلداری دهند امــا جمله هايی كه از روی 
ناآگاهی می گفتند حالم را بدتر می كرد. احساس تنهايی 
نمی كردم اما نمی دانســتم قرار اســت بعد از اين اتفاق 
زندگی ام چطور ادامه پيدا كند؟ دخترانم تحت تأثير اين 
اتفاق، حال خوبی نداشتند و زمان برای همه ما به كندی 
می گذشت.« اما آرزوی شــروين، بهانه شروع راهی تازه 

برای مادرش و مادران داغديده ديگر می شود.

   آرزویی كه برآورده شد
»شــروين بعد از اينكه برای كمك به زلزلــه زدگان به بم 
رفت، در بازگشت گفته بود كه دوســت دارد يك خيريه 
راه اندازی كند. ما بعد از موشــكباران و ازدست دادن خانه 
و زندگی مان، توان مالی آنچنانی نداشتيم، به او می گفتيم 
خودش در آينده نزديك مهندس می شــود و آرزويش را 
عملی می كند. اما بعد از رفتنش 2سال طول كشيد تا باور 
كنم مرگ، شروع يك زندگی ديگر است و می توانم نام او 
را با برآورده كردن آرزويش زنده نگه دارم.« به اين ترتيب 
بنياد خيريه ای به نام شروين روبن زاده شروع به كار كرد كه 
در ابتدا تمركزش بر كمك به آسيب ديدگان و نيازمندان 
بود. هنوز خبری از بخش درمان ســوگ نبود. روبن زاده 
می گويد: »بســياری از افرادی كه سعی می كرديم به آنها 
كمك كنيم، عزيزی را از دســت داده بودنــد و عالوه بر 
مشكالتی كه داشتند، سوگوار هم بودند. دلم نمی خواست 
روزهای ســختی را كه خودم به خاطر ازدست دادن پسرم 
تحمل كردم، فــرد ديگری تحمل كند. ايــن بود كه ايده 
راه اندازی بخش درمان ســوگ مطرح شد.« حاال چندين 
روانشناس و مددكار در اين بنياد با شعار اينكه سوگ هم 
درمان دارد، مشغول به كار هستند. درمان سوگ فردی و 
گروهی، گروه  درمانی شكست های عاطفی و آسيب های 
اجتماعی، درمان تجربيات تلخ كودكــی، درمان پس از 
طالق، برگزاری همايش و ســمينارهای روانشناســی و 
مشاوره، از فعاليت های ديگر بنياد روبن زاده است. خيلی 
از خدمات اين بنياد به صورت رايگان يا با مبلغ بسيار پايين 
ارائه می شود. روبن زاده می گويد: »ما اينجا خدمات مشاوره 
هم داريم و گاهی از شهرستان ها و حتی از كشورهای ديگر 
برای درمان سوگ با ما تماس می گيرند. بعد از كرونا تعداد 
افرادی كه به صورت آنالين مشاوره می گيرند افزايش پيدا 

كرده است«.

   معنای تازه زندگی
با هم پای تابلويی می رويم كه عكس های زيادی روی آن 
ديده می شود، دختر و پســر، كودك و جوان و نوجوان، 
همگی عزيزان خانواده ای بوده اند كه سوگوار شده اند اما 
برای گذشتن از اين دوره سخت، در اين مركز به يكديگر 
پناه آورده اند. روبن زاده می گويد: »قصه هر كدامشــان 
را می توانم برايتان تعريف كنــم، می توانم بگويم پدر و 
مادر يا همســر هر كدام از اين چهره هايی كه در عكس 
می بينيد، روز اول با چه حالی قدم به مركز گذاشــتند و 
بعد از مدتی چطور خودشــان به حلقه ای از اين زنجيره 
حمايتی و درمانی تبديل شدند«.  او ماجرای پدر و مادری 
را تعريف می كند كه نخستين جشن تولد پسر خردسال 
ازدست رفته شان را در جمع كودكان بی سرپرست برگزار 
كردند، با اشــك به جشن تولد قدم گذاشــتند و ديدن 
عشــق و محبت بچه ها، حال آنها را تغيير داد. از مادران 
داغديده ای می گويد كه تالش كرده اند معنای زندگی را در 
كمك كردن به ديگران و سرپرستی كودكان نيازمند پيدا 
كنند و رنج بزرگشان را به نيروی قدم گذاشتن در راهی 
متفاوت تبديل كنند. روانشناسان و خّيرين، پل ارتباطی 
بين مركز سوگ و افرادی هستند كه به اين همدلی نياز 
دارند و هرچند فعاليت آنها با تبليغ زيادی همراه نيست 
اما خيلی از افرادی كه به بودن در اين حلقه نياز دارند، با 

معرفی دلسوزان، راه مركز سوگ را پيدا می كنند.

   او همیشه حضور دارد
روبن زاده امروز بعد از ســال ها همراهی با خانواده های 
سوگوار، می گويد آنها تبديل به خانواده ای بزرگ شده اند 
كه حتی بعــد از درمان ســوگ، كنار هــم می مانند. او 
می گويد: »نگذاشتم عشقی كه از پسرم در قلبم داشتم، 
همانجا حبس شود و مثل آبی كه راكد بماند، از دست برود. 
سعی كردم اين عشق را نثار آنهايی كنم كه اندوهی دارند 
و با اين كار حس می كنم پسرم هر لحظه در كنارم حضور 
دارد. بايد باور كنيم كه مرگ پايان نيست، جسم عزيزانمان 
از ما دور می شود اما آنها به شكلی ديگر هميشه در زندگی 
ما حضور دارند تا روزی كه خودمان هم به آنها بپيونديم«. 
وقتی از روبن زاده درباره شرايط مركز بعد از همه گيری 
كرونا و افزايش مرگ وميرها می پرسم، در پاسخ می گويد: 
»شــايد قبال تا اين اندازه از نزديك با مرگ مواجه نشده 
بوديم. اما واقعيت اين است كه اين اتفاق به هزاران دليل 
می افتد و ما توانايی مقابله با آن را نداريم.  ای كاش كسی 
سوگوار نمی شد اما اين واقعيتی است كه بايد بپذيريم. تنها 
راه اين است كه درباره آن آگاهی كسب كنيم و ياد بگيريم 
كه چطور بايد با سوگ مواجه شد. بدانيم كه ديگرانی با ما 
همدرد هستند و می توانيم در كنار هم، بر زخم همديگر 
مرهم بگذاريم«. حاال عكس شروين روی ديوار با لبخند 
به آدم هايی نگاه می كند كه يك درد مشــترك، آنها را 
كنار هم جمع كرده اســت و مادرش می گويد: »شروين 
هميشه دوست داشت 4فرزند داشته باشد، بعد از رفتنش 
فكر می كردم هم فرزندم را از دســت داده ام، هم فرصت 
داشتن 4نوه را. اما حاال اينجا خانواده بزرگی دارم و بيش 
از 100نوه. نمی توانم آرزو كنم مرگ وجود نداشته باشد، 
اما تا روزی كه زند ه ام به افراد سوگوار كمك می كنم تا به 

زندگی برگردند«.

* مصرعی از م. اميد



آگهي پنجشنبه14

شماره 125
10  تير 1400 



رمان گردی15مكتب خانه

این هم یك رمان فانتزی و جذاب برای 
عالقه مندان به این نوع كتاب: »پیرزن 
دوباره قانون شكنی می كند«. این رمان 
كه نوشــته كترینا اینگلمن سوندبرگ 
است، جلد سوم زندگی مارتا اندرسون 
قانون شكن بزرگ است كه در این قسمت 
همراه دوستانش تصمیم می گیرد یك 
روستای رؤیایی برای سالمندان بسازد. 
اما ساختن این روســتا پول می خواهد 
و مارتا اندرســون تصمیــم می گیرد با 
سرقت از بانك، هزینه ساخت روستای 
رویایــی اش را تامین كنــد! این رمان 
ســال2017 در پی استقبال مخاطبان 

از جلدهای اول و دومش به چاپ رسید.

قانون شكنی پیرزن!

لیدیا در خاك آمریكا

كتاب »خاك آمریــكا« كتاب برگزیده 
ســال 2020آمریكاســت كه یكی از 
رمان های پرطرفدار سال گذشته كشور 
ما هم به حســاب می آید. موضوع اصلی 
این رمان كه بسیاری از منتقدان آن را 
با رمان معروف »خوشــه های خشم« 
مقایسه می كنند، درباره كتابفروشی به 
نام »لیدا« اســت كه برای فرار از دست 
كارتل هــای مواد مخدر، همراه پســر 
هشت ساله اش »لوكا« به صورت مهاجر 
غیرقانونی از مكزیك به آمریكا می رود. 
در این مسیر او با مهاجرانی بی پناه تر از 
خودش آشنا می شــود و به این ترتیب 

داستان رمان جلو می رود.
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مشكالت روحی بر سالمت جسم ما هم تأثیر می گذارند

جنگ روح با جسم
وقتی جســم مان بیمار می شــود، كمترین تأثیر روحی 
آن، بی حوصلگی اســت. خیلی از ما این اتفاق را در زمان 
بیماری های مختلف تجربه كرده ایم كه درد جسمی باعث 
می شود دیگر چندان حال و حوصله نداشته باشیم، احساس افسردگی و اندوه كنیم 
و خلق و خوی مان تغییر كند. اما تا به حال به این فكر كرده اید كه آیا برعكس این اتفاق 

هم ممكن است یا نه؟ متأسفانه مشكالت روحی مختلف و اختالالت روانی می توانند بر 
سالمت جسم ما هم تأثیر منفی بگذارند و اگر بموقع به فكر كمك گرفتن از متخصص 
نباشیم، خودمان را در معرض آسیب شدیدتری قرار می دهیم. محمدرضا دژكام، 
روانشناس و روان درمانگر، از نشانه های بیماری های روان تنی، عوامل ایجاد آنها و 

راه های كاهش آسیب های آن برای مان توضیح می دهد.

نیلوفر  ذوالفقاری

دردی كه از روح می آید
همه ما وقتی بیمار می شویم، با مراجعه به پزشك و متخصص 

انجام آزمایش های مختلف را شروع می كنیم تا متوجه شویم علت 
اصلی بیماری چیست و بعد راه درمانی مناسبی را در پیش بگیریم. اما گاهی 
آزمایش های بالینی همه آن چیزی نیستند كه باید سراغ شان برویم. بعضی 

بیماری ها هستند كه اگر خوب بررسی شوند، مشخص می شود ناشی از مشكالت 
روحی و روانی و تأثیرات آنها بر جسم هستند. پس یادتان باشد مشكالت روحی 
را به عنوان یكی از گزینه های احتمالی عامل بیماری جسمی درنظر بگیرید و 
اگر از ابتال به آنها خبر دارید، پزشك تان را در جریان قرار دهید تا بداند چه روند 

درمانی برای شما مناسب تر است؟برخی بیماری های قلبی، آسم، دیابت و 
حتی تعدادی از سرطان ها جزو مهم ترین بیماری  هایی هستند كه در طبقه 

اختالالت »سایكوسوماتیك« قرار می گیرند. واژه سایكوسوماتیك 
از 2كلمه سایكو به معنای روان و سوماتیك به معنای جسم 

تشكیل شده كه معنای فارسی این كلمه به 
»روان تنی« معروف است.

افسردگی و دردهای 
مزمن

از بین همه مشكالت روحی و بیماری های روان، افسردگی شایع ترین 
اختاللی است كه عالوه بر آسیب زدن به سالمت روح و روان، جسم را هم بیمار 
و به مرور فرسوده می كند. آمارها می گویند ابتال به افسردگی رو به افزایش است 
و محدود به گروه سنی یا جنسیت خاصی نمی شود. افسردگی می تواند تأثیرات 

مخربی بر سالمت جسم فرد مبتال بگذارد. مثال بسیاری از افراد مبتال به افسردگی، 
دچار مشكل دیر خوابیدن یا بیداری در شب هستند. برای بعضی از آنها هم پرخوابی 
آزاردهنده است. اختالالت خواب منجر به بروز بیماری های مختلفی می شود. درد 
قفسه سینه هم كه می تواند عالمتی از مشكالت قلبی، ریوی، گوارشی باشد، ممكن 
است از افسردگی ناشی شود.الزم است با پزشك راجع به علل احتمالی این نوع درد 

مشورت كنید تا اگر علت جسمانی برای آن پیدا نشد، احتمال ریشه داشتن 
آن در مشكالت عصبی و افسردگی مورد بررسی قرار بگیرد. افسردگی 

می تواند دلیلی بر عالئمی مانند تهوع، سوء هاضمه، اسهال یا 
یبوست باشد. افسردگی شدید 3برابر احتمال میگرن 

را باال می برد.

عامل مشكالت قلبی و گوارشی
یكی دیگر از اختالالت روانی شایع، ابتال به استرس است. بسیاری از 
ما سطحی غیرطبیعی از استرس را در زندگی روزمره تجربه می كنیم 

و گاهی خودمان در لحظه، متوجه تأثیر این احساس بر جسم مان 
می شویم. استرس یكی از احساساتی است كه ممكن است 

هر فردی در زندگی آن  را در موقعیت های مختلف تجربه 
كند. در موقعیت هایی از زندگی استرس الزم است اما 

اگر شدت آن افزایش پیدا كند، می تواند فرد را به 
بیماری های فیزیكی مبتال كند. هورمون هایی كه بر 
اثر استرس ترشح می شوند بعد از مدتی بر عروق 
كرونر قلب تأثیر می گذارد و مشكالت تنفسی 
مانند آسم و سرفه های مكرر و مشكالت قلبی 
و گوارشی به وجود می آورند. نكته جالب اینكه 
اسید معده به شــدت تحت تأثیر روان فرد قرار 
دارد و بعد از اینكه فرد دچار عصبانیت، استرس، 

اضطراب و اختالالت دیگر می شود، ممكن است 
اسید معده اش ترشح زیادی داشته باشد، به سمت 

باال حركت كند و معده او را دچار درد كند. عرق كردن 
كف دست ها هم مانند تپش قلب، یك عالمت شایع 

استرس اســت و معموال هنگامی اتفاق می افتد كه غدد 
عرق شما در واكنش به پاسخ جنگ یا گریز یا سیستم عصبی 

سمپاتیك، تحریك می شوند.

بیماری های تیپ های شخصیتی
نوع تیپ شــخصیتی و وضعیت روانی فرد، می تواند او را بیشتر از 
بقیه در معرض ابتال به بعضــی بیماری ها قرار دهد. مثال میگرن، 
سردردهای مزمن یا سردردهای تنشی هم ازجمله بیماری های 
شایع است كه معموال در افرادی دیده می شود كه كمال طلب، 
وظیفه شناس و مهربان هستند اما سركوب حالت های خصمانه 
و خشم فروخورده باعث بروز این گونه دردها در آنها می شود. 
بیماری های قلبی و عروقی هم از بیماری های شایع روان تنی 
محسوب می شوند. ازجمله نشانه های این بیماری درد در 
سمت چپ بدن است كه معموال یك یا 2دقیقه طول می كشد 
و به دست و گردن می زند. این افراد معموال به علت فشاری كه 
به دستگاه عصبی خود وارد می كنند و دائم در حالت تالش 
و كوشش هستند بدون آنكه به خود استراحت بدهند، به این 
درد مبتال می شوند. این افراد سختكوش، جاه طلب، عجول و 
رقابت طلب هستند و بیشتر از افراد دیگر در معرض سكته های 
قلبی قرار دارند. دردهای استخوانی و مفصلی هم بیشتر در افراد 
پركار، خوش قلب و خوش نیت كه در باطن شخصیت متخاصم دارند، 
دیده می شود. ورم مفاصل زمانی بیشتر می شود كه خشم فروخورده ای در 
فرد به وجود  آید و او جایی برای بروز این خشم پیدا نكند. دردهای ستون 

فقرات و كمردردهای روان تنی نیز ازجمله دردهای شایع این گروه است.

دشمن سیستم ایمنی
اختالالت اضطرابی كه نظام فكری فرد را مختل 
می كنند و نشخوار های ذهنی و وسواس های 
شدید فكری را به راه می اندازند، باعث می شوند 
سیستم ایمنی فرد در درازمدت ضعیف شود. 
با بروز اضطراب، از آنجا كه مغز به طور پیوسته 
در پی پرداختن به نگرانی های دائمی و فاجعه  
تصور كردن دنیای اطراف است، لحظه ای فرصت 
استراحت پیدا نمی كند و در موقعیت »دریافت 
پیغام خطر« باقی می ماند. ادامه این وضعیت 
منجر به تولید درد و خستگی در نقاط مختلف 
اندام های بدن می شود كه البته نا گفته نماند در 
درازمدت نیز می تواند زمینه بیماری های دیگری 
همچون  ام. اس را هم مهیا كند. درد هایی مانند 
سردرد، كمردرد، گردن درد، خستگی های مزمن، 
زخم معده، سندروم درد اسكلتی-عضالنی 
و ناراحتی های گوارشی، درد هنگام مقاربت، 
چرخه قاعدگی دردناك، درد بازو همه و همه 
این بیماری های جسمانی، وقتی عامل بالینی 
برایشان وجود نداشته باشد، ریشه در مشكالت 
عصبی و روانی دارند.

درمان جسم و روح با تغییر سبك زندگی
شاید تصور كنید تأثیر بیماری های روانی و جسمی بر یكدیگر، یك 
حلقه باطل اســت كه هرگز نمی توان آن را متوقف كرد. اما برخی 
تغییرات در سبك زندگی می توانند بر سالمت جسمی و روان شما 
تأثیر مثبت بگذارند و شما را از این چرخه رها كنند.این تغییرات 
اغلب نیازمند تغییر در سبك زندگی )مانند گرفتن مرخصی، رفتن 
به سفر، ورزش كردن و...( یا تغییر رفتار اختصاصی تر )مانند ترك 
سیگار، تغذیه سالم و...( است. فعالیت بدنی و ورزش، روش عالی 
برای حفظ سالمت جسمی و بهبود سالمت روان است. تحقیقات 
نشان می دهد كه انجام ورزش بر آزاد ســازی  و جذب اندروفین 

در مغز تأثیر می گذارد. حتــی پیاده روی تند 
در10دقیقه هوشــیاری ذهنی، انرژی و روحیه 

مثبت شما را افزایش می دهد. 

ورزش های ذهنی مانند یوگا نیز می توانند كیفیت زندگی شما را 
به میزان قابل توجهی بهبود ببخشند.فراموش نكنیم غذایی كه 
می خوریم می تواند در درمان، مدیریت و پیشگیری از بیماری های 
روانی از جمله افسردگی و آلزایمر تأثیر بگذارد. همانطور كه تأثیر 
تغذیه سالم بر حفظ سالمت جسم غیرقابل انكار است، تغییر در 
ســبك غذا خوردن می تواند ما را در رهایی از بعضی بیماری های 

روحی هم یاری كند.
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   ۱۱ حريق در مناطق حفاظت شده مازندران
از ابتداي ســال جاري تاكنون 11فقره آتش سوزي در مناطق تحت 
مديريت اداره كل حفاظت محيط زيست مازندران رخ داده كه ۹مورد از 
اين آتش سوزي ها مربوط به پناهگاه حيات وحش ميانكاله بوده است.
به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيســت مازندران، 
علي اكبــر يداللهي، معاون فنــي اداره كل حفاظت محيط زيســت 
مازندران گفت: پناهگاه حيات وحــش ميانكاله و جنگل هاي آمل و 
نوشــهر مناطقي بودند كه از ابتداي سال شاهد وقوع آتش سوزي در 
آنها بوديم. در ســال جاري هزار مترمربع از جنگل هاي آمل و نوشهر 
و 50هكتار از زمين هاي ميانكاله دچار آتش ســوزي شد كه با حضور 
به موقع محيط بانان منطقه، از گســترش اين حوادث جلوگيري شد. 
وي علت عمده اين آتش ســوزي ها را در دست بررســي و عمدتاً با 
منشأ انســاني اعالم كرد و گفت: در آتش ســوزي هاي اخير پناهگاه 
 حيات وحش ميانكاله از 50 هكتاري كه دچار حريق شــد ، پوشش
۶0 درصد  آن سازيل و 40درصد ديگر از اين اراضي نيز از انارستان هاي 
ميانكاله بود. اين مسئول اظهار كرد: با توجه به تخصيص نيافتن اعتبار 
براي ســاخت پايگاه اطفاي حريق در پناهگاه حيات وحش ميانكاله، 
يك دستگاه لودر به صورت استيجاري به همراه 2 دستگاه خودروي 
آتش نشاني براي اطفاي حريق در پاسگاه مركزي ميانكاله مستقر شده 
است. معاون فني اداره كل حفاظت محيط زيست مازندران افزود: با 
توجه به پيگيري هاي زياد اين اداره كل براي خريد يك دستگاه لودر، 
متأسفانه همچنان پس از 3سال هيچ اعتبار استاني و ملي به اين امر 
اختصاص داده نشده اســت. با پيگيري هاي اين اداره كل و به منظور 
اطفاي حريق در جنگل هاي تحت مديريت محيط زيست مازندران و 
همچنين كمك به اطفاي حريق در خارج از اين مناطق، پايگاه اطفاي 
حريق در ضلع شمالي پناهگاه حيات وحش سمسكنده ساري در حال 
ساخت است كه براي ايجاد زيرساخت هاي آن، 18ميليارد ريال تامين 

و از منابع ملي ابالغ شده است.

   خشكي تاالب گاوخوني تهديدي براي هواي ۶استان 
خشك شدن تاالب گاوخوني تهديد بالقوه انتشار ريزگرد به ۶استان 
كشور است. اگر وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست نسبت 
به وضعيت خشــكي تاالب بين  المللي گاوخوني رســيدگي نكنند 
اين معضل به تهديد بالقوه انتقال گردوغبار از اين نقطه به ۶ اســتان 
اطراف اصفهان تبديل مي شود. به گزارش ايرنا، منصور شيشه فروش، 
مديركل مديريت بحران استانداري اصفهان گفت: آلودگي هوا بارها 
به دليل تشــديد و افزايش 1۶كانون گردوغبــار در پي جاري نبودن 
رودخانه زاينده رود، خشكي بخش وسيعي از 4۷ هزار هكتاري تاالب 
بين المللي گاوخوني و خيــزش گردوغبار همراه با گرم شــدن هوا 
ايجاد شده است. وي كشت نشدن 100 هزار هكتار از اراضي مستعد 
كشاورزي در اصفهان را يكي ديگر از داليل ايجاد كانون هاي گردوغبار 
دانست و گفت: اين پديده با وزش باد در سطح كالنشهر اصفهان و ديگر 
شهرهاي استان گسترده مي شود. درمجموع تغييرات اقليم، كاهش 
بارش  و خشكسالي كه بخشــي از آن به نبود برنامه ريزي وزارت نيرو 
در تامين حقابه هاي كشاورزي و زيست محيطي برمي گردد ؛ موجب 

بحران خيزش گردوغبار در استان اصفهان شده است.

  كرونا در تهران درحال اوج گرفتن است
فرمانده عمليات مديريت بيماري كرونا در كالنشهر تهران نسبت به 
افزايش بيماران سرپايي مبتال به كرونا هشدار داد و گفت: مدت ها بود 
كه تعداد مراجعان روزانه سرپايي كرونا در تهران به كمتر از 10هزار 
نفر رسيده بود كه اين تعداد در روز گذشــته به بيش از 10هزار نفر 
رسيد. عليرضا زالي به ايرنا گفت: افزايش مراجعان سرپايي كرونا در 
تهران را به عنوان هشدار بايد تلقي كرد و روز گذشته براي نخستين بار 
پس از چندين روز، بارديگر تعداد مراجعان سرپايي از عدد 10هزار 
نفر بيشــتر شــد. وي با بيان اينكه افزايش آمار بيماران كرونايي در 
شهر و استان تهران رخ داده اســت، گفت: در چهارمين هفته خرداد 
نســبت به هفته اول خرداد ماه ۹درصد افزايش مراجعــان كرونا را 
داشتيم و همچنين در هفته ســوم خرداد  نسبت به هفته اول خرداد  
3.3درصد افزايش را شاهد بوديم. فرمانده عمليات مديريت بيماري 
كرونا در كالنشــهر تهران همچنين گفت: ميزان مراجعين بستري 
هم در 48ساعت گذشــته رو به افزايش بوده اســت. زالي ادامه داد: 
هم اكنون در تهران 4هزار و 500نفر بيمار كرونايي بســتري داريم 
كه از اين تعداد 1۹00بيمــار در بخش مراقبت هاي ويژه بســتري 
هستند. تعداد موارد جديد بستري روز گذشته در تهران به عدد۹80 
رســيده اســت. اين پزشــك متخصص افزود: هم اكنون در شرق 
استان تهران، شــهر دماوند و فيروزكوه داراي وضعيت قرمز كرونايي 
هستند و آخرين بررســي هاي ما نشــان مي دهد كه بقيه شهرهاي 
اســتان تهران ازجمله شــهر تهران نارنجي هســتند. وي از مردم 
خواست همچنان توصيه هاي بهداشــتي ازجمله استفاده از ماسك، 
فاصله گذاري اجتماعي و شســتن مرتب دســت ها را به طور جدي 
رعايت كنند. همچنين طي 24ساعت منتهي به ظهر ۹تير، 13۷بيمار 
كوويد-1۹ جــان خود را از دســت دادند و مجمــوع جان باختگان 
اين بيماري به 84هزارو2۶4 نفر رســيد. 11هزارو۷48 بيمار جديد 
مبتال به كوويد-1۹ نيز در كشور شناســايي شده كه هزارو222 نفر 
از آنها بســتري شــده اند. مجموع بيماران كوويد-1۹ در كشور)از 
ابتداي شــيوع بيماري( به 3ميليون و204هزارو55۷ نفر رســيده و 
تا كنون 2ميليون و8۷۶هزارو828نفر از بيمــاران، بهبود يافته و يا از 
بيمارستان ها ترخيص شده اند. هم اكنون 3هزار و 183نفر از بيماران 
مبتال به  كوويد-1۹ در بخش  مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها تحت 
مراقبت قرار دارند و ۶3شهر كشــور در وضعيت قرمز، 184شهر در 

وضعيت نارنجي و 201شهر در وضعيت زرد قرار دارند.
 

  ثبت نام وام بازنشستگان تامين اجتماعي از شنبه
مديركل امور فرهنگي و اجتماعي سازمان تامين اجتماعي با اشاره به 
اينكه ثبت نام وام بازنشستگان ســازمان از شنبه آينده آغاز مي شود، 

گفت: حدود 400هزار نفر وام ۷ميليون توماني دريافت مي كنند. 
علي جهاني به مهر گفت: البته افزايش تعداد وام گيرندگان و همچنين 
افزايش ســقف وام نياز به توافق، هماهنگي و برنامه ريزي بيشتري با 
بانك عامل دارد و هم اكنون تمامي امكانات نرم افزاري و پياده سازي  
سيســتم ثبت نام وام آمده است، اما براســاس توافقنامه اي با بانك، 
ضرورت دارد فرايند ثبت نــام و پرداخت وام اصالح و روان شــود و 
همچنين دسترسي راحت تر صورت گيرد. به همين دليل بايد چند 
روزي صبر كنيم كه بانك بتواند كارهايــش را انجام دهد. مديركل 
امور فرهنگي و اجتماعي ســازمان تأمين اجتماعي با اشاره به اينكه 
مبلــغ وام ۷ميليون تومان اســت، گفت: اعتبار درنظر گرفته شــده 
نيز 2هزارو۶00ميليارد تومان اســت كه براســاس سهم كانون هاي 
بازنشستگي حدود 400هزار نفر مي توانند از اين وام ها استفاده كنند. 
وي با تأكيد به اينكه پرداخت وام در چند مرحله انجام مي شود، گفت: 
بازنشســتگان ســازمان تأمين اجتماعي مي توانند براي ثبت نام به 

سامانه پرداخت وام مستمري بگيران مراجعه و ثبت نام كنند.

پس از سال ها كش وقوس ســرانجام طرح احداث 
تله كابين ناهارخوران گرگان تأييد شد. اين طرح كه گزارش

پس از اعتراض هاي پياپي نهادهاي محيط زيستي 
متوقف شده و به شوراي عالي شهرسازي احاله شده بود، سرانجام 
روز گذشــته با موافقت شــوراي عالي شهرســازي مواجه شد تا 

تله كابين در منطقه ناهارخوران پارك ملي گلستان احداث شود.
۷سال اســت اين طرح با عنوان »پروژه تله كابين گرگان« ميان 
توجيهات اقتصادي گردشــگري و موانع محيط زيستي رد و بدل 
مي شود. در سال ۹5حتي شهرداري گرگان براي آغاز طرح، مراسم 
كلنگ زني تدارك ديد، اما اعتراضات محيط زيســتي اجازه نداد 
شــرايط براي آغاز اين طرح عليه جنگل هاي پارك ملي گلستان 
مهيا شــود. پس از مدت ها چالش، ســرانجام در زمســتان ۹۹، 
تعيين تكليف طرح به شــوراي عالي معماري و شهرسازي كشور 
 احاله شــد. اين در حالي اســت كه پارك ملي گلستان ثبت ملي
 است و اين منطقه حفاظت شــده نبايد با كوچك ترين تهديدي 

مواجه شود.
احمد تجري، مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
استان گلستان معتقد است  اجراي پروژه تله كابين گرگان به ويژه 
در جوار منطقه گردشــگرپذير فرصتي مناســب بــراي افزايش 
ظرفيت گردشگري استان اســت. به گفته وي، در چند سال اخير 
زيرساخت هاي مناسب گردشگري در گلستان ايجاد شده است و 
اين استان مي تواند ميزبان گردشگران و مسافران داخلي و خارجي 
باشد، اما اين به معناي آن نيست كه در اين حوزه به نقطه اي ايده آل 
رســيده ايم. با اجراي طرح هاي بزرگ گردشــگري چون پروژه 
تله كابين مي توانيم شاهد توسعه گردشگري و افزايش مدت اقامت 

مسافر و گردشگر در استان باشيم.
همچنين هادي حق شــناس، استاندار گلســتان نيز با استقبال 
از تصويــب تله كابين ناهارخــوران در شــوراي عالي معماري و 
شهرسازي تأكيد كرده كه اين پروژه با رعايت مالحظات و الزامات 

محيط زيستي انجام مي شــود. وي يادآور شده كه پيگيري پروژه 
تله كابين گرگان از ســال 85 آغاز شــده بود و پس از مطالعات و 
بررسي دستورالعمل هاي دستگاه هاي اجرايي مختلف و دريافت 
مجوزهاي الزم در كميته فني شوراي عالي معماري و شهرسازي 

مطرح و اكنون به تصويب اين شورا رسيد.

   تصميم اخير شوراي عالي شهرسازي

اما آخرين جلســه شــوراي عالي معماري و شهرسازي كشور در 
مورد احداث تله كابين جنگل ناهارخوران گرگان در تاريخ ۹تيرماه 
تشكيل شــد. چندي پيش بيش از 50 نفر از اعضاي هيأت علمي 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي و انجمن هاي مردم نهاد و 

سمن ها طي نامه اي با اين طرح مخالفت كرده بودند.
مريم شــهبازي، عضو هيأت علمي دانشــگاه علوم كشــاورزي و 
منابع طبيعي در اين باره به همشــهري گفت: در اين جلســه در 
مورد مشــكالت طرح، اطالعات و مستنداتي را به كمك دوستان 
دانشگاهي و براساس ابعاد طرح آماده كرده بوديم كه در گزارشي به 
نمايندگي از اعضاي هيأت علمي ارائه شد. در مقابل موافقان اجراي 
طرح با كوچك نشان دادن تبعات محيط زيستي و ارائه اطالعات 
اشــتباه در مورد ترافيك و… خواســتار اجراي هرچه سريع تر آن 
شدند و اين موضوع را درخواست عمومي مردم عنوان كردند. در هر 
صورت اگرچه قرار شد در كميته اي موارد ابهام مجددا مورد بحث 
قرار گيرد، ولي متأسفانه عمال طرح تأييد شد. شهبازي ادامه داد: 
اين طرح درحالي تأييد شد كه برخالف ادعاي مجريان طرح كه 
گفتند فقط 3درخت ممرز قطع خواهد شد، با محاسبات اوليه ما و 
براساس درصد پوشش گياهي اعالم شده توسط مجريان، با انجام 
اين طرح و تعريض جاده دسترسي براي حمل تجهيزات و دكل ها 
صدها درخت ارزشمند ممرز و بلوط قطع مي شود؛  جنگل هيركاني 
موزه زنده و متعلق به دوران ســوم زمين شناسي با قدمت بيش از 

50ميليون سال است.
به گفته اين اســتاد دانشــگاه، براي احداث فونداسيون هاي اين 
تله كابين هزاران تن خاك نباتي برداشــته شده و هزاران تن بتن 

ريخته خواهد شد. همچنين احتمال زلزله خيزي منطقه به گزارش 
خود مشاورين طرح باالست. از سويي براي اينكه گزارش ارزيابي 
اثرات محيط زيستي انجام نشود، ابعاد طرح را كمتر از 5هكتار ذكر 
كردند؛ درحالي كه براساس مشــخصاتي كه در خود طرح بود، با 
احداث ايســتگاه مياني و مقصد و نصب 1۷دكل مساحت اشغال 
طرح حداقل 1۶هكتار است و مسئله مهار آب هاي سطحي و دفع 

پساب و همين طور قطع درختان اساسا در طرح ديده نشد.
هم اكنون تراكم گردشــگر بيش از ظرفيت برد محيط زيســتي 
منطقه وجود دارد و ساخت تله كابين در اين منطقه هيچ توجيهي 
ندارد، بلكه موجب تشديد مشكالت ترافيكي بزرگ و موارد ديگر 
محيط زيســتي در منطقه مي شــود. تجربه موارد مشابه احداث 
تله كابين در جنگل ها نشان مي دهد گاه طرح هاي مشابه پس از 
آغاز اجرا به زمين خواري، رانت خواري و احداث جاده هاي بيشتر 
نيز منجر مي شــود و بايد در اين زمينه نهادهــاي نظارتي توجه 

بيشتري داشته باشند.

   عوايد اقتصادي احتمالي

يكــي از موضوعاتي كــه در پي احــداث تله كابيــن در منطقه 
ناهارخوران ايجاد مي شــود، بي شــك باال رفتــن ارزش افزوده 
زمين هاي منطقه است. در دهه 50 نيز يك بار موضوع تله كابين 
گرگان مطرح شد، اما وقوع انقالب اسالمي مانع از پيشرفت آن شد. 
حتي اوايل دهه ۷0 بار ديگر طرح تله كابين در منطقه تپه هزارپيچ 

مطرح شد، اما نتوانست نظر مديران شهري و استاني را جلب كند، 
ولي هم اكنون اين پروژه براي بار سوم با قوت بيشتري مطرح شده 
اســت. بارگذاري پروژه هاي اينچنيني به بهانه گردشگري بيشتر 
موجب سرمايه گذاري هايي مي شــود كه روي زمين هاي منطقه 
شده و منجر به ارزش افزوده زمين ها مي شود. در سال هاي اخير و 
پروژه هاي مشابه، مدتي پيش از گرفتن مجوز تله كابين، زمين هاي 
پيراموني محل احداث آن، بــه قيمت هاي گزاف و البته به صورت 
غيرقانونــي و بعضا قانوني، خريدوفروش مي شــد و اين مورد نيز 

مي تواند در پروژه تله كابين گرگان  تكرار شود.

    نگراني هاي پيرامون طرح

طرح تله كابين گــرگان از چند منظر نگران كننده اســت؛ يكي 
آنكه براي انتقال مصالح احداث آن قطعا بايد از ميان جنگل هاي 
هيركاني تردد صورت گيرد و اين تردد بي شــك به قطع درختان 
زيــادي منجر مي شــود. نكته ديگر بحث تســهيل دسترســي 
گردشگران به عمق جنگل هاي هيركاني است كه بي شك عالوه بر 
معضل سرازير شدن زباله، موجب آتش سوزي ها،  قطع درختان و 
ساير مشكالت در اين عرصه مي شود.  و مسئله مهم تر اينكه نقطه 
پاياني تله كابين در ارتفاع 1200متري از سطح دريا قرار است به 
پايان برســد و در مسير رســيدن به اين نقطه، خاك جنگل هاي 
هيركاني نيز بايد زير و رو شود كه باليي قريب الوقوع براي آينده 

درختان منطقه است.

 احداث تله كابين گرگان 
سرانجام مجوز گرفت

شوراي عالي معماري و شهرسازي كشور ، مهر تأييد بر ساخت تله كابين در عمق 
جنگل هاي هيركاني زد

سيدمحمد فخار 
خبرنگار

رقابت ميليوني داوطلبــان ورود به 
دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور كنكور

از صبح چهارشنبه ۹تير ماه 1400و 
در دومين ســال همزماني برگزاري آزمون با شيوع 
كرونا در بيش از 3هزار حوزه آزمون در سراسر كشور 
آغاز شد و تا شــنبه 12تير ماه ادامه خواهد داشت. 
نخستين گروه داوطلبان آزمون سراسري امسال كه 
مربوط به گروه آزمايشي هنر بودند در شرايطي روانه 
حوزه هاي برگزاري آزمون شدند كه از اوايل امسال 
كارزارهــاي مختلفي براي تعويق زمــان برگزاري 
پنجاه ويكميــن كنكور سراســري به منظور حفظ 
سالمت داوطلبان در شرايط شيوع كرونا به راه افتاده 
بود، اما سازمان ســنجش همواره با تأكيد بر اينكه 
كنكور 1400هم مانند ســال گذشــته بــا رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي برگزار مي شود، با درخواست 

تعويق زمان برگزاري كنكور مخالفت مي كرد.
البته جمعيت زيــادي از داوطلبــان كنكور تجربه 
شــركت در امتحانات حضوري پايه دوازدهم را در 
هفته هاي گذشته داشتند و آن دفعه هم صدايشان 
براي عدم برگــزاري حضوري امتحانات از ســوي 
وزارت آموزش وپرورش به جايي نرســيد؛ هر چند 
كه بازديد از چند حوزه برگزاري امتحانات نهايي در 
دبيرســتان هاي تهران مانند البرز و فرزانگان نشان 
مي داد كه با تب ســنجي، گندزدايي كف كفش ها 
در بدو ورود دانش آموزان به محل حوزه امتحاني و 
تأكيد بر داشتن ماسك و...، براي جلوگيري از شيوع 

بيماري كرونا تالش مي شود.
همزمان با نخســتين روز كنكور سراسري امسال 
به دانشــگاه علم وصنعت در شــرق تهران كه يكي 
 از حوزه هــاي برگزاري آزمون سراســري اســت، 
سر زديم تا كم وكيف رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
در شرايطي كه هشدارهاي اوج گيري دوباره كرونا 
در كشور جدي شده اســت را بررســي كنيم و از 
حضور داوطلبان آزمون بنويسيم. خيابان منتهي به 
دانشگاه علم وصنعت از ساعت ۷صبح كم كم با تجمع 

داوطلبان و خانواده هاي آنها در مقابل در ورودي اين 
حوزه آزمون، شــكل و حال وهواي كنكوري به خود 
گرفت. اما برخالف آنچه در زمان برگزاري امتحانات 
نهايي مشــاهده مي شــد، خبري از تب ســنجي و 
گندزدايي كف كفش در بدو ورود به اين حوزه آزمون 
نبود، ولي استفاده از ماسك از سوي خود داوطلبان 
جدي گرفته شده و از ســوي برگزار كنندگان هم 
اجباري بــود. فقط در جلــوي در ورودي، چندين 
نفر با راكت هاي موبايل ياب به بازرســي داوطلبان 
مي پرداختند و مرتب هشدار مي دادند كه اگر موبايل 

به همراه دارند، تحويل دهند.
البته ابراهيم خدايي، رئيس سازمان سنجش آموزش 
كشــور همزمان با نخســتين روز برگزاري كنكور 
1400در بازديــد از يك حوزه آزمــون در تهران، 
عالوه بر تأكيد بر رعايت پروتكل هاي بهداشــتي، 
به افزايش تعداد حوزه هاي آزمون به عنوان يكي از 
راهكارها براي جلوگيري از شــيوع كرونا در كنكور 
نام برد و اعالم كــرد كه تعداد حوزه هــاي آزمون 
در كنكــور 1400 افزايش پيدا كــرده و به 3500 
حوزه رسيده اســت. در ادامه مسير كه با داوطلبان 
حاضر در حوزه علم وصنعت همراه شديم، اجتماع 
داوطلبان در مقابل ســاختمان علوم پايه دانشگاه 
علم وصنعت، صحنه اي بود كه مي شد پروسه كرونا 
را در آنجا تصور كرد. وقتي با داوطلباني كه در ميانه 
اين اجتماع ايســتاده اند، وارد صحبت مي شوي و 
نظرشــان را درباره خطرات اين نــوع تجمعات در 
حاشيه جلسه آزمون مي پرســي، مي بيني كه انگار 
ديگر مالحظه و ترسي از كرونا برايشان باقي نمانده 
است. انگشت شمارند داوطلباني كه از جمع ها فاصله 
مي گيرند. يكي از مسئوالن حوزه آزمون با تذكر به 
داوطلبان، آنها را به حضور در سالن هاي آزمون و پيدا 
كردن شماره صندلي هايشان هدايت مي كند. پيدا 
كردن شماره صندلي هم كه خود پروسه اي دارد و 
داوطلبــان را از طبقات ســاختمان محل برگزاري 
كنكور، باال و پايين مي كند تــا باالخره با راهنمايي 
مراقبان بتوانند به صندلي شان برسند. با وجود اينكه 
بيشتر داوطلبان بر سر جاي خود نشسته اند، اما مانند 
هميشه هنوز هم داوطلبان دقيقه نودي وجود دارند 

كه اگر فقط چند دقيقه ديرتر مي رسيدند، نام شان 
جزو جاماندگان كنكور ثبت مي شد. وقتي سالن ها 
و كالس هاي محل برگزاري آزمون شــكل كنكور 
به خود گرفت و ديگــر ورود و خروجي از آن ممكن 
نيست، نوبت به حســاس ترين بخش ماجرا يعني 
حمل سؤاالت مي رسد. مخزن نگهداري سؤاالت يك 
طبقه زير زمين است. مأمور انتظامات دانشگاه، سفت 
و قرص و محكم جلوي در ورودي مخزن نشسته و به 
هيچ كسي اجازه نمي دهد كه حتي از پنجره كوچك 
در مخزن، بخواهد داخــل را نگاه كند. رئيس حوزه 
آزمون دســتور مي دهد تا نماينده خــود به داخل 
مخزن برود و ســؤاالت را بيرون بياورد. كيسه هاي 
برزنتي به صورت حفاظت شــده به سمت سالن ها و 
كالس هاي محل استقرار داوطلبان منتقل مي  شوند.
با ورود سؤاالت به داخل ســالن ها و پخش صداي 
مجري آزمون از بلندگوها خطاب بــه داوطلبان و 
مراقبان، همهمه داخل ســالن ساكت و ديگر رسما 
كنكور آغاز مي شــود؛ كار با توزيع ســؤاالت بين 
داوطلبان و تطبيــق هويت شــركت كنندگان در 
جلسه با كارت ورودي و مشخصات روي پاسخنامه 
ادامه پيدا مي كند. هر چند كه فيگور چنگ شــدن 
دست  الي موها يكي از صحنه هاي ديدني جلسات 
سرنوشت ساز مانند كنكور است، اما حالت اضطرابي 
داوطلبان ديگر به شــدت سال هاي پيش نيست كه 
همه سرنوشت شــان براي ورود به دانشگاه به يك 
جلسه چندساعته كنكور گره خورده بود؛ چه اينكه 
به لطف بي آزمون شــدن ورود بــه درصد زيادي از 
رشته ها و دانشــگاه ها از بار استرس زايي كنكور كم 
شده است. همچنين كنكور ديگر يك جلسه نفسگير 
براي داوطلبان به نظر نمي رسد؛ چون آنها بخشي از 
رقابت را در امتحانات نهايي پايه دوازدهم پشت سر 
گذاشته اند، عالوه بر اينكه تعداد شركت كنندگان و 
ظرفيت پذيرش كنكور هم تقريبا شانه به شانه هم 
است و ديگر خواسته ورود به دانشگاه دغدغه خاصي 
به حســاب نمي آيد، بلكه رقابت بر سر صندلي هاي 
برخي رشــته ها و دانشــگاه هاي خاص و برتر است 
و عرق داوطلبــان براي اين صندلي هــا درمي آيد؛ 
به خصوص كه ابراهيــم خدايي، رئيس ســازمان 
سنجش آموزش كشــور به همشــهري مي گويد: 
»پذيرش در حداقل 85درصد ظرفيت هاي كنكور 

براســاس ســوابق تحصيلي خواهد بود.« فاطمه 
زرين آميزي، سخنگوي سازمان سنجش نيز با اعالم 
اينكه سال گذشــته ظرفيت كلي پذيرش دانشجو 
از طريق كنكور با احتســاب دانشگاه آزاد و پذيرش 
براساس سوابق تحصيلي برابر با يك ميليون و ۹0هزار 
نفر بوده است، به همشــهري گفت: »با وجود اينكه 
تأييد نهايي ظرفيت هاي امسال هنوز به صورت كامل 
توسط دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم انجام 
نشده است، اما ظرفيت ها در كنكور امسال چندان 

تفاوتي با سال گذشته نخواهد داشت.« 

صندلي ها بعد از آزمون ضد  عفوني مي شوند
حدود ۷5 دقيقه از شــروع آزمون گذشته و مهلت 
پاسخگويي به سري اول سؤاالت كه مربوط به دروس 
عمومي بود به پايان رسيده و داوطلبان با پيام مجري 
آزمون، قلم ها را بر زمين مي گذارند و نوبت به توزيع 

دفترچه سؤاالت دروس اختصاصي مي رسد.
در حوزه دانشگاه علم وصنعت يكي از بوستان هاي 
داخل دانشگاه و همچنين مسجد براي حضور والدين 
داوطلبان مهيا شده كه به جاي انتظار كشيدن جلوي 
ورودي اصلــي، در فضاهاي تعيين شــده به انتظار 
فرزندان خود بنشــينند . هر چند برخي والدين از 
اين فرصت استفاده كرده بودند اما باز هم نوستالژي 
ايستادن والدين زير تيغ آفتاب تابستاني در مقابل 
در دانشگاه تكرار شد. وقتي ســر صحبت را با پدر 
و مادر داوطلبــي كه ترجيــح داده بودند مقابل در 
دانشــگاه منتظر فرزندشــان بمانند باز مي كنيد، 
مي بينيد كه امســال نگراني هاي تازه اي در حوزه 
كنكور به دغدغه هايشان اضافه شده است. مادر يكي 
از داوطلبان مي گويد: »مرتب دعا مي كنم پســرم 
امسال قبول شــود، چون اگر قبول نشــود و برای 
سال 1401 و 1402 و... بماند ممكن است شرايط 
سخت تر شــود. جديدا تصويب كرده اند كه از سال 
1402 پذيرش دانشجو با اعمال سهم 20 درصدي 
نمرات پايه يازدهم، 40 درصــدي پايه دوازدهم و 
 40 درصدي كنكور انجام شــود . اين يعني كنكور

3 مرحله اي و تكثير شــدن اســترس در 3 ســال 
متوالي«. برخي ديگر از والدين از عدم تب ســنجي 
در هنگام ورود داوطلبان ابــراز نارضايتي و نگراني 
مي كنند و مي گويند: چــرا باوجود تأكيد بر رعايت 

پروتكل ها، تب سنجي انجام نشــده است. يكي از 
آنها مي گويد: »اميدوارم مبتالي بدون عالمت بين 

داوطلبان حضور نداشته باشد.«
ســاعت كم كم بــه 12 نزديك مي شــود و زمان 
پاسخگويي به ســؤاالت اختصاصي هم رو به پايان 
مي رود. هر چند تك و تــوك از حوزه آزمون خارج 
شــده اند اما دقايقي به متراكم شــدن جمعيت در 
مقابل حوزه مانده اســت . يك داوطلــب كه درباره 
سطح سؤاالت از او مي پرسم، مي گويد »يك طوري 
داديم ديگه«. پرونده برگزاري پنجاه و يكمين كنكور 
سراسري هم تا شنبه بسته مي شــود و تازه پرونده 
انتخاب رشته و انتظار كشــيدن براي اعالم نتايج 
در ادامه تابســتان باز خواهد شد. حوزه هاي آزمون 
خود را براي روز دوم كنكور 1400 آماده مي كنند. 
يك مسئول ارشد حوزه اطمينان مي دهد كه همه 
صندلي ها بــراي آزمون روز پنجشــنبه ضدعفوني 
خواهند شــد. اينكه ظرفيت پذيرش دانشــجو در 
كنكور امسال نسبت به سال گذشته تغييري نكرده 
و از طرفي تعداد شركت كنندگان نيز با كاهش 35 
هزار نفري روبه رو بوده اســت، مي تواند نشــاني از 
اين باشد كه سال به ســال از رونق كنكور كمتر هم 
مي شــود. آمارها درباره كنكورهاي سال هاي اخير 
نشــان مي دهد كه بيش از 50 درصد افرادي كه در 
سال ۹۹كنكور دادند، انتخاب رشته نكردند؛ اين در 
حالي است كه در ســال ۹8 بيش از 54 درصد و در 
سال ۹۷ بيش از ۶0 درصد داوطلبان اقدام به انتخاب 
رشــته كرده بودند. هر چند كه شمار صندلي هاي 
خالي دانشگاه ها كه در سال گذشته برابر 530 هزار 
صندلي بوده، گواه اين است كه ديگر صرف ورود به 
دانشگاه، آرزويي سخت و دست نيافتني نيست، اما 
مركز تحقيقات سازمان سنجش آموزش كشور در 
جمع بندي كنكور يكي، دو ســال اخير اعالم كرده 
كه رقابت ميليوني داوطلبان تنها بر سر 13رشته در 
گروه هاي آزمايشــي رياضي، تجربي و علوم انساني 
اســت و ظرفيت هاي خالي نيز موجب نشده كه از 
تب و تاب رقابت بر ســر رشــته هاي پرطرفدار در 

دانشگاه هاي برتر كاسته شود.

كنكور تجربي شلوغ ترين آزمون 

سخنگوي سازمان ســنجش آموزش كشــور با بيان اينكه زنان در ۴گروه آزمايشي بيشترين 
متقاضيان كنكور هســتند، گفت: مردان فقط در گروه آزمايشــي رياضي و فني از زنان پيشي 
گرفته اند. فاطمه زرين آميزي گفته است: در كنكور۱۴۰۰ تعداد ۶۶۲هزارو۱۱۴ داوطلب زن و تعداد 
۴۴۹هزارو۷۰۴ داوطلب مرد ثبت نام كرده اند و با احتســاب داوطلبان دورشته اي، به طور كلي 
يك ميليون و۳۶۷هزارو۹۳۱ كارت ورود به جلسه براي داوطلبان گروه هاي آزمايشي علوم رياضي 
و فني، علوم انساني، هنر، علوم تجربي و زبان هاي خارجي صادر شده است. زرين با تأكيد بر اينكه 
بيشترين داوطلبان كنكور در گروه آزمايشي تجربي قرار دارند، گفت: در اين گروه ۵۵۴ هزارو۸۶۰ 

كارت صادر شده كه ۳۵۷هزارو۹۷۵ داوطلب زن و ۱۹۶هزارو۸۸۵ داوطلب نيز مرد هستند.

ث
مك

شاخص ها و زمان هاي مهم در كنكور 1400

تعداد كل داوطلبان 
شركت كننده

يك ميليون و 111 هزار و 
818نفر

تركيب جنسيتي 
۵۹ درصد زن و 41 درصد مردداوطلبان

مقايسه تعداد داوطلبان 
در كنكورهاي 1400و 

13۹۹

كاهش 3۵ هزار نفري تعداد 
داوطلبان

تعداد حوزه هاي آزمون 
3 هزار و ۵۲۲ حوزه امتحانيدر سراسر كشور

ظرفيت  پذيرش 
يك ميليون نفردانشجو

زمان اعالم نتيجه اوليه 
10مرداد ماهكنكور سراسري

زمان انتخاب رشته 
اواسط مرداد ماهداوطلبان

اواخر شهريور ماهزمان اعالم نتيجه نهايي

گزارش همشهري از شروع پنجاه ويكمين آزمون سراسري و دومين كنكور سراسري در دوران كرونا

آزمون با ماسک و دستکش
نيما شايان 

خبرنگار



23:30
بلژيكايتاليا فردا

فردا
20:30
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   كرونا نبود
 سهميه المپيك نمي گرفتم 

ايتالياوبلژيككهتنهاتيمهايبرندههمهبازيهايايندورههستند،بانخستينباختحذفميشوند

پنجشنبه  10 تير 1400   20 ذي القعده  1442        سال بيست و نهم        شـماره  8258         4صفحه

   تصادف استقاللي ها  در اراك
 مجيدي و منصوريان 
 امشب دوئل سختي

 در اراك دارند  اما سپاهان 
يك بازي آسان در پيش دارد

 خيالبافي، در فاصله چند ساعت تا
 قرعه كشي بسيار مهم امروز براي تيم ملي

   به كي بخوريم؟
 به كي نخوريم؟

مهرشاد افقري، شناگري است كه با سهميه به بازي هاي المپيك 
توكيو مي رود  او مي  گويد با مدال المپيك 10متر فاصله دارد 19:50 استقاللآلومينيوم

شكست ناپذيران
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نكته بازي

آماربازي

خوب شد مربي بوندس ليگا نيستي

كاله بي پشم آقاي مديرعامل

تجمع قانوني يعني چه؟

شــكر خدا فيروز كريمي تيم گرفت 
و از اين به بعد كمتر در برنامه هاي 
تلويزيوني از حضورشان بهره مند 
خواهيم بود. او در تراكتور جانشين 
رسول خطيبي شــده كه خودش 
جانشين مسعود شجاعي شده بود و خود 
شجاعي هم جانشين عليرضا منصوريان شده بود. تا چند صباح 
ديگر جانشين خود كريمي هم معلوم خواهد شد! فيروزخان در 
نخستين نطق شان به عنوان سرمربي تراكتور فرموده اند: »زور 
دارد تيم هاي نوپا باالتر از تراكتور پرسابقه باشند.« احتماال منظور 
كريمي آلومينيوم اراك و گل گهر ســيرجان است كه البته هر 
كدام بيست و چند سال سابقه دارند. در عين حال الزم است يك 
نفر به ايشان يادآوري كند در آلمان اليپزيش با 12سال سابقه 
نايب قهرمان شد و شالكه با 116سال قدمت سقوط كرد. جايگاه 

تيم ها در جدول به كهنگي نيست، به كيفيت آنهاست.

باشگاه استقالل 3بازيكن را به خاطر 
مصاحبه هاي اخيرشان به كميته 
انضباطــي احضار كــرد، فرهاد 
مجيدي اما اجــازه حضور آنها 
در اين كميته را نداد. باشگاه هم 
كه زورش به ســرمربي محبوب تيم 
نمي رســيد كوتاه آمد. احمد مــددي در حالي فراخواندن 
بازيكنان را تكذيب كرد كه ساعاتي بعد، نامه احضار فرشيد 
اسماعيلي رسانه اي شد! اينكه چرا اين نامه در چنين شرايطي 
بايد علني شود، واقعا جاي تامل دارد. پرسش بزرگ تر اين 
است كه اصال چه كسي اين نامه را منتشر كرده؟ يا اين اتفاق 
از طرف خود بازيكن رخ داده، يا يكي از آدم هاي داخل باشگاه 
اين كار را كرده است. هر كدام از اينها باشد، اما در اصل موضوع 
تفاوتي ايجاد نمي كند. مسئله اساسي، عدم اقتدار مديرعامل 

باشگاه و كاله بي پشم جناب مددي است.

علي فتح اهلل زاده كال با همه فرق دارد. 
در همان نگاه اول مي شــود راحت 
اين موضوع را فهميد، اما او اصرار 
دارد تفاوتش را توي چشــم همه 
دنيا فرو كند؛ مثال در اين شرايط كه 
شركت ها به صورت دوركاري فعاليت 
مي كنند و ضروري ترين همنشــيني ها هم منع مي شــود، 
مديرعامل اسبق استقالل ادعا كرده براي اعتراض به شرايط اين 
تيم دنبال اخذ مجوز تجمع قانوني از وزارت كشور است! اينكه 
استقالل واقعا چقدر مظلوم واقع شده كه نياز به تجمع داشته 
باشد يك بحث است و اينكه چنين تجمعاتي تا به حال چقدر 
مفيد بوده، يك بحث ديگر. با اين حال خداوكيلي اگر وزارت 
كشور در شرايط كرونايي به هواداران معترض يك تيم فوتبال 
مجوز برگزاري تجمع بدهد، از هر طرف اين نهاد را زير سؤال 

نخواهند برد؟ فقط كمي تفكر؛ همين!

متريكا

ركورد 600دقيقه اي پرسپوليس در بسته 

نگه داشتن دروازه همچنان پابرجاست و 600
هيچ تيم ديگري در اين فصل نتوانســته 
حدنصاب بهتري در اين زمينه ثبت كند. 
سپاهان با 460دقيقه گل نخوردن و فوالد با 442دقيقه ركوردهاي بعدي 
را دراختيار دارند كه فاصله نسبتا زيادي با ركورد پرسپوليسي ها دارد. جالب 
اينكه چهارمين حدنصاب برتر باز هم متعلق به پرسپوليس است كه در 
مقطع ديگري از فصل توانسته 401دقيقه را بدون گل خوردن سپري كند. 
بهترين ركورد استقالل در فصل جاري 352دقيقه بوده كه در بدو ورود 
فرهاد مجيدي به اين تيم به دست آمده و در جريان شكست 2بر صفر مقابل 
ذوب آهن به پايان رسيده است. استقالل هم اكنون هم 305دقيقه است كه 
گلي دريافت نكرده و امشب فرصت دارد مقابل آلومينيوم از ركورد قبلي 

خودش عبور كند.

نفت آبادان از هفته چهاردهم تا بيست ودوم 

ركوردي در گل نزدن به جا گذاشت كه بعيد 744
اســت به اين زودي تيمي بــه اين ركورد 
نزديك شــود. خط حمله صنعت نفت در 
مدت مذكور 744دقيقه را بدون گلزني سپري كرد تا بدترين ركورد فصل 
جاري و يكي از بدترين ركوردهاي تاريخ ليگ را به جا بگذارد. سايپا هم در 
مقطعي از اين فصل 561دقيقه را بدون گلزني سپري كرده و خالق دومين 
ركورد اين فصل در گل نزدن است. مس رفسنجان با 492دقيقه گل نزدن 
ســومين ركورد را دارد و در پله چهارم با كمال تعجب به نام اســتقالل 
مي رسيم كه با هدايت فرهاد مجيدي در مقطعي از اين فصل 408دقيقه را 
بدون گلزني سپري كرد. اين 408دقيقه قبل از داربي تهران آغاز شد و بعد 

از اين بازي در آبادان با گل آرمان رمضاني به پايان رسيد.

تيم ســپاهان با ركورد عالي 27گل زده، 

گلزن ترين تيم در نيمه اول بازي هاســت. 27
شــاگردان محــرم نويدكيــا 64درصد 
گل هايشان را در نيمه اول زده اند و 36درصد 
را براي نيمه دوم باقي گذاشته اند. سپاهان و تراكتور تنها تيم هايي هستند 
كه در نيمه اول بيشتر از نيمه دوم گل مي زنند و در اين بين اختالف گل هاي 
تراكتور در نيمه اول و دوم هم اختالف ناچيزي است. اما گل هاي نيمه اول 
سپاهان برتري قابل مالحظه اي نسبت به گل هاي اين تيم در نيمه دوم 
دارد. تيم نويدكيا در بخش دفاعي هم در نيمه نخست تيم بهتري است. 
زردپوش ها در نيمه اول 8گل خورده اند اما در نيمه دوم گل هاي خورده شان 
62/5درصد رشد كرده و به 13گل رسيده است. اگر فوتبال 45دقيقه بود 

سپاهان امروز در صدر جدول 13امتياز با تيم دوم اختالف داشت!

 قضاوت يك زن ايراني 
در جام جهاني مردان

گالره ناظمــي بــراي داوري در جام جهاني 2021  
فوتسال انتخاب شد. او نخستين زن ايراني است كه در 
جام جهاني مردان قضاوت مي كند. فيفا 10 روز پيش 
به گالره ناظمي و ابراهيم محرابي افشار، 2 داور ايراني 
خبر داد كه براي حضور در جام جهاني انتخاب شده اند. 
ناظمي كه منتظر تأييد نهايي انتخابش بود، ديروز به 
كانال تلگرامي footfem خبــر داد كه حضورش در 
اين جام قطعي شده اســت. ناظمي پيش از اين هم 
تجربه داوري در مسابقات مردان را داشته است. او در 
جام باشگاه هاي جهان، بازي هاي دانشجويي جهان و 
مقدماتي جام جهاني در منطقه آسيا، قضاوت فوتسال 
مردان را برعهده داشــته اســت. جام جهاني 2021 

شهريور در ليتواني برگزار مي شود.

خبر

اســتقالل امروز در حالي برابر آلومينيوم اراك قرار مي گيرد كه اين بازي از جهات مختلف براي ســرمربي 
آبي پوشان حيثيتي است. پيش از هر چيز ديگري فرهاد مجيدي در اين مسابقه با عليرضا منصوريان مالقات 
مي كند؛ يكي از انبوه مربيان استقاللي ليگ كه در گذشته هدايت آبي ها را برعهده داشته و چه بسا هنوز هم 

به زعم گروهي گزينه بالقوه مربيگري در اين تيم باشــد. پس طبيعتا فرهاد بيشتر از هر رقيب ديگري دلش 
مي خواهد منصوريان را ببرد. اين اما همه ماجرا نيست. 3 پيروزي اخير در ليگ برتر باعث شده وضعيت استقالل 
بهتر شود. آنها با 43امتياز يكي از بخت هاي اصلي كسب سهميه آسيايي از مسير ليگ برتر به شمار مي روند. از 
قضا روي كاغذ يكي از رقباي استقالل در اين مسير خود آلومينيوم است كه با 36امتياز به طور چراغ خاموش 
تا رده هاي باالي جدول پيش رفته. بنابراين پيروزي احتمالي در بازي امشب باعث خواهد شد يكي از رقباي 
جدال سهميه از ميدان به در شود و حتي استقالل نيم نگاهي به كسب معجزه آساي عنوان قهرماني پيدا كند. از 
سوي ديگر فراموش نكنيم آرام آرام به داربي تهران در جام حذفي نزديك مي شويم و مهم است كه استقالل با 

سطح روحي باال به آن بازي برسد. بخشي از اين مسير، امشب در اراك پيموده خواهد شد.

  يك تير و چند نشان
چرا پيروزي در بازي امروز براي فرهاد مجيدي حياتي است؟
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آلومينيوم-استقالل

نساجی-پيكان

مس رفسنجان-فوالد

نفت  مسجدسليمان-صنعت نفت

سپاهان-ماشين سازی 

19:50

20:30

20:50

21:15

هفته  بيست و پنجم

دوشنبه 14 تير 1400

سهشنبه 15 تير 1400

ذوب آهن-سايپا

ماشين سازی- مس رفسنجان

گل گهر-آلومينيوم

استقالل-تراکتور

پيكان-سپاهان

پديده-نفت  مسجدسليمان

صنعت نفت-نساجی

فوالد-پرسپوليس

19:40

19:00

19:15

19:45

19:50

20:30

21:00

21:35

هفته  بيست و ششم

بهروز رسايلي|   ايران با صعودي دشوار و حماسي از مرحله اول انتخابي 
جام جهاني، به دور دوم اين بازي ها رسيد و بختش را براي حضور در 
مسابقات قطر حفظ كرد. دور دوم و نهايي انتخابي جام جهاني امروز 
قرعه كشي خواهد شد تا 12تيم حاضر در اين مرحله، رقباي خود را 
بشناسند. 2گروه 6تيمي تشكيل خواهد شد، از هر گروه 2تيم به طور 
مستقيم به جام جهاني 2022صعود خواهند كرد. تيم هاي سوم ابتدا يك 
پلي آف بين خودشان خواهند داشت و سپس در پلي آف بين قاره اي به 
مصاف نماينده كونكاكاف خواهند رفت. ايران و ژاپن در سيد اول قرار 
گرفته اند، پس ما با سامورايي ها هم گروه نخواهيم شد. در 5سيد بعدي 
اما از هر دو حريف، يكي در كنار ايران قرار خواهد گرفت. بياييد ساعاتي 
قبل از قرعه كشي با هم صالح و مشورت كنيم و ببينيم بهتر است به چه 
تيم هايي برخورد كنيم. با خواندن اين مطلب متوجه خواهيد شد كه چرا 
قرعه كشي ساعت11:30 امروز »بسيار مهم« است و چطور تيم ملي ما 

مي تواند بهشت يا جهنم را لمس كند.

    استراليا يا كره جنوبي؟ كره جنوبي
از نظر رنكينگ فيفا، كره جنوبي تيم سوم آســيا به شمار مي رود؛ 
درحالي كه استراليا چهارم است. كانگوروها در گروه دوم كنار كويت، 
اردن، نپال و تايپه قرار داشــتند و با پيروزي در هر8 بازي به دور بعد 
رسيدند، كره جنوبي اما در گروه هشتم بعد از حذف نتايج كره شمالي از 
6 بازي صاحب 5برد و يك مساوي شد. آنها تنها مساوي شان را در بازي 
رفت به لبنان دادند و در عوض تركمنستان و سريالنكا را رفت و برگشت 
بردند. شايد روي كاغذ استراليا براي ايران حريف آسان تري به نظر 
برسد، اما مواجهه ما با آنها صرفا »فني« نيست. استراليا يك زخم عميق 

24 ساله از ايران بر پيكر دارد كه مربوط مي شود به همان حماسه ملبورن 
معروف. آنها در اين سال ها هرگز امكان بازي با ايران و گرفتن انتقام آن 
مسابقه را پيدا نكرده اند و درصورت هم گروهي با ما، لبالب از انگيزه و 
اشتياق خواهند بود؛ بنابراين ضمن احترام به رنكينگ فيفا و مالحظات 
فني، اجازه بدهيد آرزو كنيم رقيب ايران در سيد دوم، كره جنوبي باشد!

   عربستان يا امارات؟ امارات
اين اصال سؤال كردن ندارد. سري كه درد نمي كند را دستمال نمي بندند. 
چرا بايد مشتاق بازي با عربستان باشيم؛ وقتي نه تكليف ميزباني و 
ميهماني مان برابر اين تيم روشن است، نه از نظر فني حريف آساني به 
شمار مي رود و نه حتي روابط دوستانه اي با آنها داريم؟ از سال 88و آن 
باخت كابوس وار در ورزشگاه آزادي، 2 تيم بازي رسمي با هم نداشتند 
و اميدواريم اين دوران تا اطالع ثانوي تمديد شود. عربستان تيم ششم 
رنكينگ آسيايي فيفاست و امارات در رده هشتم قرار دارد. امارات در 
گروه هفتم با تايلند، ويتنام، اندونزي و مالزي هم گروه بود و نهايتا با 
18 امتياز از 8بازي به دور بعد رسيد. امارات در مرحله قبلي حتي سابقه 
شكست برابر تايلند را هم داشته است. عربستان هم در گروه چهارم با 
ازبكستان، فلسطين، سنگاپور و يمن هم گروه بود و با 20 امتياز از 8 بازي 
به دور بعد رسيد. عربستان البته 2 تساوي نااميدكننده برابر يمن و 
فلسطين داشت، اما در مجموع با هروه رنار تيم خوبي نشان داده است.

   عراق يا چين؟ چين
اين هم عين بند باال بديهي است. با عراق هزار و يك مسئله داريم و 
در مرحله قبل هم به زحمت، بعد از 10سال موفق به شكست اين تيم 

شديم، چين اما بعيد است مانع بلندي باشد. عراق و چين در رنكينگ 
آسيايي فيفا به ترتيب هفتم و نهم هستند. عراق در گروه ما دوم شد، 
اما چين هم به عنوان تيم دوم گروه نخســت به دور بعد رسيد. چين 
با سوريه، فيليپين، مالديو و گوام هم گروه بود و با 19 امتياز از 8 بازي 
صعود كرد. تفاوت كيفي بين چين و عراق بسيار فاحش است و اين 
از آن جاهايي است كه بخت و اقبال در قرعه كشي قشنگ مي تواند 

سرنوشت ساز باشد.

   عمان يا سوريه؟ عمان
برخي عقيده دارند به خاطر آشنايي برانكو ايوانكوويچ با فوتبال ايران 
بهتر است به ســوريه بخوريم، اما اين ديدگاه هرگز درست نيست. 
پتانسيل 2تيم را ابدا نمي شود مقايسه كرد. سوريه به وضوح توان به 
دردسر انداختن فوتبال ايران را دارد. فراموش نكنيد ما در هيچ يك از 
2بازي رفت و برگشت مقدماتي جام جهاني 2018موفق به شكست اين 
تيم نشديم. سوريه در گروه چين كه يك سيد باالتر است صدرنشين 
شد! عمان اما با برانكو به لطف پيروزي 2 بر يك برابر افغانستان صعودش 
را قطعي كرد. قطر، هند و بنگالدش، ديگر هماوردان عمان در مرحله 
قبل بودند. اين تيم كه با 18 امتياز به عنوان تيم دوم گروه صعود كرد، 
از هر جهت براي ما رقيب آســان تري خواهد بود. سوريه و عمان در 

رنكينگ آسيايي فيفا دهم و يازدهم هستند.

   ويتنام يا لبنان؟ لبنان
ويتنام در جام ملت هاي آسيا تيم سختكوشي نشان داد و تنها با 2گل 
اختالف به ايران باخت. آنها در مرحله قبلي در گروه هفتم با 17 امتياز 
بعد از امارات به عنوان تيم دوم صعود كردند. لبنان اما رقيب آسان تري 
به نظر مي رسد؛ تيمي كه در گروه هشتم با 10 امتياز به عنوان تيم دوم باال 
آمد. آنها در اين مرحله سابقه شكست برابر تركمنستان را هم دارند. 
ويتنام سيزدهمين و لبنان چهاردهمين تيم رنكينگ جديد فيفا بين 

تيم هاي آسيايي بوده اند.

به كي بخوريم؟ به كي نخوريم؟
خيالبافي، در فاصله چند ساعت تا قرعه كشي بسيار مهم امروز براي تيم ملي

تصادف استقاللي ها در اراك
مجيدي و منصوريان امشب دوئل سختي در اراك دارند اما سپاهان يك بازي آسان در پيش دارد

ليگ برتر فوتبال ايران امشب با برگزاري 5بازي پيگيري مي شود 
تا هفته بيست وپنجم اين رقابت ها نيز به پايان برسد. رقابت هاي 
اين هفته شب گذشته با 3بازي آغاز شد و بعد از 5بازي امشب، 
فقط 5هفته تا پايان رقابت ها باقي خواهد ماند. در مهم ترين بازي 
امشب استقالل مقابل آلومينيوم مي ايســتد كه هم در جدول 
همسايه آبي هاســت و هم روي نيمكتش يك آبي پوش سابق 
نشسته است. ســپاهان هم براي ادامه دادن به كورس قهرماني 

مقابل تيم آخر جدول قرار مي گيرد.

  آلومينيوم اراك - استقالل
آلومينيوم در بازي رفت با 2گل به استقالل باخت و رسول خطيبي كه 
يك نيم فصل روي نيمكت اراكي ها مي نشست طي 13بازي آخرش 
فقط همان يك مســابقه را باخت. عليرضا منصوريان هم از زماني كه 
روي نيمكت آلومينيوم نشسته، هنوز باخت نداشته و كال تيم اراكي 
كه همين امســال به ليگ برتر آمده تيمي اســت كه خيلي سخت 

شكست مي خورد. 
آلومينيوم با 12مساوي ركورددار تساوي در ليگ جاري است و بعد از 
پرسپوليس و سپاهان كمترين شكست را در فصل جاري داشته است. 
جالب اينكه تعداد باخت هاي آلومينيوم از باخت هاي استقالل كمتر 
بوده اســت. فرهاد مجيدي كه اين روزها شديدترين درگيري ها را با 
مديران باشــگاهش دارد، بعد از 3برد متوالي براي كسب چهارمين 
پيروزي كار سختي در اراك خواهد داشــت. البته استقالل 7امتياز 

بيشــتر از آلومينيوم دارد و مجيدي براي حفظ رتبه چهارم و كسب 
سهميه مشــكل چنداني ندارد. آنچه او را تشنه پيروزي نگه مي دارد 
انگيزه فراواني اســت كه براي كوبيدن روي ميز و رجزخواندن براي 

مديرعامل باشگاه دارد.

  نساجي - پيكان
شكســت دادن تيم دفاعي پيكان براي تيم هاي باالي جدول هم كار 
سختي است، چه برسد براي تيم هاي پايين جدول. اما نساجي شرايط 
بسيار خوبي دارد و در 3هفته اخير هر 3بازي اش را برده است. ساكت 
الهامي كه طي 7هفته با نساجي به اندازه قهرمان ها امتياز گرفته، در 
صورت بردن پيكان تيمش را به نقطه مطمئني مي رســاند و تقريبا 
80درصد به بقا مطمئن مي شــود. نســاجي تا قبل از آمدن الهامي 
شرايط بسيار خطرناكي داشــت و رهايي اين تيم از ته جدول كامال 

بعيد به نظر مي رسيد.

  مس رفسنجان - فوالد
جواد نكونام كه هفته گذشــته ســپاهان را متوقف و پرسپوليس را 
خوشــحال كرده بود، اين هفته به سفت ترين زمين ليگ برتر رسيده 
است. چمن مصنوعي رفسنجان يكي از عجيب ترين چمن هايي است 
كه ليگ برتر ايران به خود ديده است. جالب اينكه اغلب تيم هاي بزرگ 
با پيروزي از اين زمين برمي گردند اما از سختي بازي روي اين چمن 
و خستگي بعد از آن شاكي اند. جدال فوالد و مس، مصاف دفاعي ترين 

تيم هاي ليگ است. مس رفسنجان دومين خط حمله ضعيف ليگ را 
دارد و فوالد هم در نيمه باالي جدول كمتر از همه تيم ها گل زده است.

  نفت مسجدسليمان - نفت آبادان
بازي رفِت 2 نفت با 2گل به ســود آباداني ها تمام شــد و امشب نفت 
مسجدسليمان در شهر خودش به دنبال تالفي است. هر دو تيم در نيمه 
پايين جدول روزهاي زيادي را در خطر سقوط گذرانده اند اما هردوي 
آنها با نتايج هفته هاي اخير تقريبا از منطقه سقوط فاصله گرفته اند. 
نفت مسجدسليمان با آمدن فكري احيا شــد و طي 5بازي 8امتياز 
نجات بخش گرفت. نفت آبادان هم هفته گذشته بعد از 12بازي بدون 

برد، سايپا را شكست داد و نفس راحتي كشيد.

  سپاهان - ماشين سازي
بعد از توقف ســپاهان در اهواز، ميزباني از تيــم آخر جدول فرصت 
مناسبي براي بازگشت به ريل پيروزي است. بازي رفت 2 تيم در تبريز 
يكي از عجيب ترين بازي هاي ليگ بود؛ مسابقه اي كه در آن 5پنالتي 
اعالم شد و 6گل به ثمر رسيد تا 2 تيم پرگل ترين تساوي فصل را رقم 
بزنند. از جمع تيم هاي صدر جدول فقط ســپاهان به ماشين سازي 
امتياز داده و عقب ماندگي زردپوشان از پرســپوليس دقيقا به اندازه 
همين 2امتيازي اســت كه در تبريز جا مانده. ســپاهان امشب هيچ 
بهانه اي براي نبردن ندارد و شايد حتي يكي ديگر از بردهاي پرگل اين 

تيم در فصل جاري در راه باشد.
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  احتمال زلزله در
 نيمكت هاي گروه مرگ

هر سه تيم بزرگ حاضر در گروهF يا گروه مرگ در مرحله يك هشتم 
حذف شدند. آنها قهرمان 2 جام  جهاني اخير و يوروي قبلي بودند اما 
هر كدام تنها يك پيروزي به دست آوردند؛ پرتغال مقابل مجارستان، 
فرانسه مقابل آلمان و آلمان مقابل پرتغال. درباره ديديه دشان كه 
گفته مي شود احتماال از كارش در تيم ملي فرانسه بركنار مي شود 
و جاي خود را به زيدان مي دهد، سرنوشــت سانتوس در پرتغال 
مشخص نيست اما سرمربي آلمان آخرين حضورش را روي نيمكت 
تجربه كرد. يواخيم لو كه در باخت 2بر صفر به انگليس آخرين بار 
روي نيمكت نشست، پس از 15سال و 198بازي جاي خودش را به 
هانسي فليك مي دهد. لو اگر انگليس را مي برد و در مرحله بعدي 

هم موفق به شكست اوكراين مي شد، مي توانست تعداد بازي هايش 
به عنوان سرمربي مانشافت را از 200بگذراند اما در 198بازي متوقف 
شد. حاصل كار اين مربي در آلمان 124 برد، 40 تساوي، 34 باخت، 
467 گل زده، 200 گل خورده، تفاضــل گل مثبت 267، 62درصد 
پيروزي، نايب قهرماني در يورو 2008، رتبه سوم در جام جهاني 2010، 
حضور در نيمه نهايي يورو 2012، قهرمان جام جهاني 2014، حضور 
در نيمه نهايي يورو 2016، حذف در دور گروهي جام جهاني 2018 و 
صعود به يك هشتم نهايي يوروي اين دوره بوده است. او 2 سال هم 
به عنوان دستيار در كنار يورگن كلينزمان در تيم ملي كار كرد كه 
سابقه كارش را در اين تيم به 17سال مي رساند. ديروز خبر رسيد 
كه توني كروس هم به زودي كناره گيــري اش از تيم ملي آلمان را 
اعالم مي كند. البته تغيير مربيــان تنها به نيمكت هاي گروه مرگ 
برنمي گردد چراكه فرانك دي بوئر هم از سوي فدراسيون فوتبال 

هلند از سمت سرمربيگري تيم ملي بركنار شد.

 يك هشتم به روايت آمار
   پيش از اين آلمان 14بار در ومبلي به مصاف انگليس رفته بودند كه 7برد براي آلمان و 5پيروزي 
براي ميزبان به دست آمده بود. حاال انگليسي ها در 15بازي در خانه خود، يك برد از حريف كمتر 
دارند اما گل هاي انگليس 4تا از آلمان بيشتر شد و به 20گل رسيد. اين بعد از 55سال و سال1966 بود 
كه انگليس در يك تورنمنت مهم موفق به شكست ژرمن ها شد. ساوث گيت هم 25سال صبر كرد تا 

پنالتي خراب كردن و حذف انگليس در برابر اين حريف توسط خودش را جبران كند.
   29ژوئن را بايد به نوعي روز ســياه تاريخ فوتبال آلمان دانست؛ شكست 3 بر 2 از آرژانتين در 

فينال1986 و باخت 2 بر صفر به انگليس در يوروي امسال كه هر دوباخت حيثيتي بود.
   جمال موسياال كه با بازي در مرحله گروهي لقب جوان ترين بازيكن تاريخ تيم ملي آلمان را به 
نام خود ثبت كرده بود، مقابل انگليس هم دقايقي به ميدان رفت كه البته اين تعويض جواب نداد. 
درباره او جالب است بدانيد ابتدا عضو تيم ملي زير 15سال و سپس زير 16سال انگليس بود، سپس 
به تيم ملي زير 16سال آلمان رفت و دوباره براي بازي در تيم ملي زير 17سال به انگليس برگشت و 
تا تيم ملي زير 21سال در آنجا ماند اما 3 ماه و 3 روز قبل نخستين بازي اش را براي تيم بزرگساالن 
آلمان انجام داد. او جوان ترين بازيكن و گلزن تاريخ بايرن مونيخ و جوان ترين بازيكن آلمان و البته 

بي وفاترين بازيكن تاريخ اين دو كشور است!
   اين اولين باري بود كه انگليس موفق مي شد در مرحله حذفي يورو و در وقت قانوني به پيروزي 

برسد!
   از 8 بازي يك هشتم 4 بازي يعني نيمي از آنها به وقت اضافه رفت ولي تنها يكي به پنالتي كشيده 
شد؛ فرانسه و ســوئيس. در وقت هاي اضافه اين مرحله 6گل ردوبدل شد؛ اتريش)1(، ايتاليا)2(، 

اوكراين)1( و اسپانيا)2(.
   با حذف آلمان حاال هر 14بازيكن بايرن مونيخ از يورو كنار رفته اند و باواريايي ها براي نخستين بار 

در تاريخ هيچ نماينده اي بين 8تيم باقيمانده يورو ندارند.
   ساكا هم با حضور ناموفق در تركيب اوليه انگليس برابر آلمان نام خودش را در تاريخ فوتبال اين 
كشور جاودانه كرد. فقط 3 بازيكن زير 19سال براي انگليس در مرحله حذفي مسابقات رسمي به 
ميدان رفته اند؛ 1998- مايكل اوون مقابل آرژانتين، 2004- وين روني مقابل پرتغال و 2021- بوكايو 

ساكا مقابل آلمان.
  گل دوپيك در دقيقه120 و 37ثانيه براي اوكراين در بازي با سوئد، دومين گل ديرهنگام ادوار يورو 
بود؛ پس از گل سميح سنتورك كه در يورو2008 در دقيقه121و يك ثانيه برابر كرواسي به ثمر رسيد.

  اوكراين تحت هدايت آندري شوچنكو براي اولين بار در تاريخ به مرحله يك چهارم نهايي يك 
تورنمنت بزرگ صعود كرد.

يوگي و دشمنان
وقتي آلمان ها بزرگ ترين دشمن خودشان شدند

عليرضا مجمع | شــايد پيش از اينكه يورو2020 شروع شود، درباره 
هيچ تيمي به جز آلمان2021 نمي شــد اين شكل از نابودي را حدس 
زد؛ روندي كه از جام ملت هاي اروپاي قبل در فرانســه آغاز شد و 
در جام جهاني به اوج خود رسيد و در ليگ ملت هاي اروپا پي گرفته 
شد. اين همه نشانه براي اينكه بگويد مانشافت به بن بست تاكتيكي 
خورده است. يواخيم لو هر يك روزي كه از فتح جام جهاني در 2014  
گذشت، بيشتر دست تطاول به  خود گشاده بود. او هيچ وقت نفهميد 
كه ماندگاري از جنس قيصر، رفتني مثل قيصر مي خواهد. فرانتس 
بكن باوئر در سال1974 به عنوان كاپيتان تيم ملي آلمان غربي جام 
جهاني را باالي سر برد و بعد از آن از تيم ملي خداحافظي كرد. او در 
سال1990 هم به عنوان سرمربي همين عنوان را كسب كرد و باز هم 
همين راه را رفت تا ســكان رهبري آلمان ها به برتي فوگتس برسد. 
ديگر با قاطعيت مي توان گفت اين فرمول ماندگاري بيش از حد، نه تنها 
اسمش ثبات نيست كه خودكشي تدريجي يك نسل است. فرقي هم 
ندارد اين ماجرا براي ايران باشد يا آلمان، كي روش باشد يا يواخيم لو. 
همانطور كه رياست جمهوري بيش از 8سال و ماندن بيش از اندازه در 
قدرت عواقب ناخوشايندي دارد، ماندن بيش از 6 سال براي هر تيم 
ملي  فوتبال هم خودكشي مطلق است؛ گزينه ديگري هم وجود ندارد.

يوگي لو سه شنبه شب در ومبلي از مانشــافت يك تيم بي انگيزه و 
شكم سير ساخته بود كه حتي تك به تك ها را هم به راحتي از دست 
مي دادند. اصال مهم نيست اين تيم سنگين را انگليس حذف كرد )كه 
البته اين برد  داربی گونه افتخاري براي تيم گرت ساوت گيت محسوب 
مي شود(، اگر انگليس اين كار را انجام نمي داد شايد اوكراين شنبه شب 
يا بعد ازآن دانمارك اين كار را انجام مي دادند. آلمان لو تيمي نبود كه 
بتواند از پس اروپا بربيايد. نكته مهم و مسئله اصلي اين است كه حتي 
تا دقيقه93 بازي با انگليس هم لو نمي خواست بپذيرد اشتباه كرده 
است. تعويض دقيقه92 جمال موسياال با توماس مولر كامال نشان داد 
لو مطلقا تمركز نشستن روي نيمكت مانشــافت را نداشته و به زور 
فدراســيون نادان آلمان روي نيمكت نشسته است و بدش نمي آيد 
زودتر به خانه اش برود و با بچه هايش بازي كند. از آن شخصيت قاطع 
و محكم سال2014 ديگر خبري نبود. در اين تيم تنوع تاكتيكي هم 
وجود نداشت. نمي شود يك تيم در اندازه هاي آلمان را دست بگيري و 
با سيستم يك دهه قبل بازي كني. تيم هاي ديگر نايستاده اند ببينند 
تو چه مي كني. بايد با تنوع كار كني تا نتوانند دستت را بخوانند. يوگي 
لو يك روز براساس تئوري جوان گرايي توماس مولر، بواتنگ و متس 
هوملز را به تيم ملي دعوت نمي كند، روز بعد با فشار رسانه ها و نتايج 
فاجعه باري مثل باخت 6 بر صفر مقابل اسپانيا و باخت به مقدونيه دو 
نفرشان را برمي گرداند، بدون اينكه بداند چرا از تيم كنارشان گذاشت 
و چرا برشان گرداند. همين مي شود كه توماس مولر بهترين موقعيت 

بازي را كامال باورنكردني هدر مي دهد و آلمان را به خانه مي فرستد. 
يك ماه قبل از يورو، هانســي فليك قراردادش را با تيم ملي آلمان 
بست و از همان زمان مشــخص بود اين آخرين باري است كه لو روي 
نيمكت مانشافت مي نشيند. ميزانسن جالبي بود. يوگي روي نيمكت 
و هانسي فليك، دســتيار يوگي در جام جهاني2014 روي سكو در 
چندقدمي نيمكت. اين آخرين تصوير از مربي اي بود كه لجبازانه بر 
سر تاكتيك هاي اشتباه امتحان پس داده اش جان تيمي را گرفت كه 
هركدام از بازيكنانش مي توانستند تجربه بازي بيشتري در اين دوره 
داشته باشند تا براي جام جهاني ســال بعد با آمادگي بيشتر بتوانند 

مانشافت را بر قله بنشانند. 
لو 15سال سرمربي مانشــافت بود و در اين دوره يك نايب قهرماني 
اروپا و يك قهرماني جهان براي آلمان ها آورد. سنگين ترين شكست 
آلمان ها هم در دوره او رقم خورد؛ حذف از گروهي جام جهاني2018. 
لو نشــانه قاطع اوج و حضيض در يك قاب است. كسي كه به راحتي 
مي توانست خود را براي هميشه در فوتبال جهان ماندگار كند اما با يك 
تصميم اشتباه شريك نابودي خودش و يك جام جهاني و يورو براي 
مانشافت شد. گاهي براي ماندگاري بايد رفت؛ ماندن همه زندگي ات 

را نابود مي كند.

روز آزادي مسي
مسي، راموس و چند ستاره ديگر ديروز قراردادشان به پايان رسيد

ديروز آخرين روز از مهلت باقيمانده قرارداد تعدادي از ستارگان فوتبال در دنيا بود و امروز 
چهره هايي به عنوان بازيکن آزاد و به طور رايگان در بازار نقل وانتقاالت قرار مي گيرند كه 
گل سرسبدشــان مســي و راموس خواهند بود. الپورتا كه پيش از پيروزي در انتخابات 
رياست باشگاه و به مدد حمايت مسي قول داده بود اين ســتاره را در بارسلونا نگه دارد، 

ديروز در پاســخ به هواداران و خبرنگاران درباره پيشرفت تمديد قرارداد گفته بود »صبر 
داشته باشيد«. 

بارسلونا بيش از يك ميليارد يورو بدهي دارد. آنها چند بازيکن ازجمله آگوئرو، ممفيس و 
اريك گارسيا را جذب كرده اند اما براي صرفه جويي هر كاري مي كنند. حتي روی خسارتي 
كه يوفا قرار اســت به خاطر مصدوميت دمبله در يورو به باشــگاه بدهد هم حساب شده. 
قرارداد بوسکتس كاهش يافته و احتماال همين برنامه روي آلبا و ديگر بازيکنان باسابقه 
پياده مي شود. بارسا به دمبله هم كه ســال بعد همين روز بازيکن آزاد مي شود قراردادي 
4ساله پيشنهاد داده با نصف حقوق امروزي كه احتماال از سوي اين بازيکن رد مي شود. با 
اين حساب راضي كردن مسي سخت به نظر مي رسد. قرار بود پنجشنبه هفته قبل كه تولد 

اين ستاره آرژانتيني بود، تمديد قراردادش اعالم شود اما انگار باشگاه از اين موضوع طفره 
مي رود و شايد مي خواهد جدايي مسي را گردن اين بازيکن بيندازد. به هرحال لئو از امروز 
مي تواند به هر تيمي كه عشقش كشيد برود. بعيد است براي او كه طبق آخرين قراردادش 
سالي 137ميليون يورو دستمزد مي گرفت پولي براي تمديد وجود داشته باشد. ممکن 
است پس از 21سال اين بازيکن از بارسلونا دل بکند. پاري سن ژرمن كه با احتياط شرايط او 
و رونالدو و راموس را دنبال مي كرد، منتظر قطعي شدن تصميم مسي است تا براي جذبش 
پا پيش بگذارد. پاريسي ها به امباپه هم كه يك سال از قراردادش باقي مانده و براي رفتن 
به رئال تالش مي كند حقوق سالي 50ميليون يورويي پيشنهاد كرده اند. معلوم نيست اين 

پول ها را از كجا مي آورند! 

بقيه بازيکناني كه امروز آزاد شده اند به اين ترتيب هســتند: دوناروما )احتماال از ميالن 
به پاريس(، راموس )از رئال به پاريس(، بواتنگ )شــايد ليگ برتر يا ليگ هاي حاشــيه 
خليج فارس(، خوان ماتا )احتمال ماندن در منچســتر يا جدايي و برگشــت به الليگا(، 
ريبري )فيورنتينا قراردادش را تمديد نمي كند و النصر و تيم هايي از بوندس ليگا خواهان 
جذب اين بازيکن فرانسوي هستند(، مارك همشيك )از گوتنبرگ به ترابزون(، كيه ليني 
)قراردادش تمام شده اما به  احتمال فراوان در يوونتوس مي ماند( و داويد لوييس )جدايي 

از آرسنال و مقصد نامعلوم(. 
بازيکنان ديگري نظير آگوئــرو، واينالدوم، ممفيس و اريك گارســيا هم مهلت انقضاي 

قراردادشان امروز بود اما زودتر با تيمي ديگر قرارداد بستند.

سوئيس

اسپانيا

 نبرد قرمزها
 اسپانيايي ها نمي خواهند

 مقابل سوئيس به سرنوشت فرانسه دچار شوند
با حذف 4مدعي قهرماني شامل فرانســه، آلمان، پرتغال و هلند در دور 
يك هشتم پاياني، مرحله يك چهارم يورو از فرداشب به مدت 2 شب و انجام 
4 بازي آغاز مي شود. تنها بازيكن محروم اين مرحله گرانيت ژاكا، كاپيتان 
سوئيس اســت كه به دليل دو اخطاره بودن نمي تواند جلوي اسپانيا بازي 
كند اما 32بازيكن ديگر هم در آستانه محروميت از حضور در نيمه نهايي 
هستند. اگر هر كدام از اين بازيكنان مسابقات اين مرحله را بدون كارت 
پشت سر بگذارند، در نيمه نهايي كارت زرد اول شان پاك مي شود و براي 

حضور احتمالي در فينال مشكلي نخواهند داشت؛ 
آلدرويرلد، فرمائلن، تــورگان آزار )بلژيك(، 
كافول، هوژك، ماسوپوست )چك(، دامسگارد، 
ينســن، دليني، واس )دانمارك(، دي لورنتزو، 
بارال، پسينا )ايتاليا(، آلبا، بوسكتس، رودري، 

پائو تورس )اســپانيا(، آكانجي، امبولو، الودي، 
گاورانوويچ، امبابو، شار، ريكاردو رودريگس 

)سوئيس(، ســيدورچوك، يارمولونكو، 
شــاپارنكو، دوبيك )اوكراين(، رايس، 

فيليپس، فودن، مگواير )انگليس(.
ديدار ســاعت 20:30 فرداشــب در 

ســن پترزبورگ مي توانست براي 
عالقه مندان جذاب تر هم باشــد 

اگر امباپه آن پنالتي را از دست 

نمي داد و فرانسه براي مصاف با اسپانيا به اين مرحله مي رسيد. اما سوئيس 
در برابر فرانسه قهرمان جهان تحســين همگان را برانگيخت. پتكوويچ 
توانست مثل هميشــه اين تيم را به مرحله حذفي تورنمنت هاي بزرگ 
)جام جهاني2014، يورو2016 و جام جهاني2018( بياورد اما اين اولين باري 

است كه او سوئيس را به يك چهارم مي آورد.
    اين بازي، نخستين تقابل تاريخ 2تيم در يورو است. اسپانيا و سوئيس 
تاكنون 3 بار در جام هاي جهانــي 1966، 1994 و 2010 به مصاف يكديگر 
رفته اند كه الروخا در 2 بازي اول برنده شد و سوئيس برنده ديدار سوم بود.

    اسپانيا در 22بازي اخير خود مقابل سوئيس فقط يك بار بازنده بوده؛ 
16 برد، 5 تساوي و يك شكست.

    اســپانيا با 3قهرماني در يورو، پرافتخارتريــن تيم حاضر در مرحله 
يك چهارم نهايي است.

    سوئيس مصدوم ندارد اما ژاكا دو كارته و محروم است. در اردوي 
اســپانيا هم گايا و دخه آ هنــوز به طور كامل از 
بند مصدوميت آزاد نشده اند اما در ليست 

هستند.
    تركيب احتمالي ســوئيس )1-

2-4-3(: يان زومــر، نيكو الودي، 
آكانجي، ريكاردو روديگس، كوين 
امبابو، رمو فرويلر، دنيس زكريا، 
استيون زوبر، شكيري، سفروويچ و 

بريل امبولو.
    تركيب احتمالي اســپانيا )3-3-4(: اوناي 
سيمون، آســپليكوئتا، الپورت، پائو تورس )اريك 
گارسيا(، جوردي آلبا، كوكه، بوسكتس، پدري، فران 

تورس، سارابيا و آلوارو موراتا.

 شكست ناپذيران
 ايتاليا و بلژيك كه تنها تيم هاي

 برنده همه بازي هاي اين دوره هستند، با نخستين باخت 
حذف مي شوند

مونيخ پس از حذف آلمان و همه بازيكنــان بايرن مونيخ حاضر در تيم هاي 
يورو، ساعت23:30 امشب ميزبان نبرد دو مدعي قهرماني است. ايتاليا پس 
از صعود از گروهي كه به نظر آسان مي آمد اما سوئيس كه تيم سوم اين گروه 
بود، فرانسه را حذف كرد، در نخستين ديدار مرحله حذفي مقابل اتريش به 
مشكل خورد. شــايد اگر گل آرناتوويچ ميلي متري آفسايد اعالم نمي شد 
االن به جاي ايتاليا تيم اتريش روبه روي بلژيك صف آرايي مي كرد. اتريش، 

حذف شده شايسته اي بود. در مرحله يك هشتم غيراز ولز كه 
بد به دانمارك باخت و هلند كه معلوم نيست چرا مقابل چك 

به آن روز افتاد، همه حذف شده ها واقعا شايسته بودند و 
مي توانستند صعود كنند. بلژيك در جام جهاني2018 
كه ايتاليا در آن غايب بود، تا نيمه نهايي پيش رفت و به 
فرانسه باخت تا رنگ فينال را نبيند. ايتاليا بايد ثابت 

كند غيبتش در آن جام جهاني بي مورد بوده است. 
مسابقه امشب نبرد دوتيمي است كه تاكنون 

هر چهار بازي خود را برده انــد. ايتاليا و 
بلژيك در كنار هلند تنها تيم هايي بودند 
كه با حداكثر امتياز از مرحله گروهي باال 
آمدند. حاال دومين تيم از اين جمع هم 

حذف مي شود.
     اين بازي، پنجمين تقابل دو تيم 

در تاريخ يورو و جام جهاني است. در 4 تقابل قبلي، ايتاليا هرگز نباخته و 
صاحب 3برد و يك تساوي بوده است. هر 4 بازي قبلي در مرحله گروهي 

بوده است.
     ايتاليا براي چهارمين بار پياپي به مرحلــه يك چهارم نهايي يورو 
رسيده اســت. در هر ســه مورد قبلي، بازي ايتاليا به ضربات پنالتي 
كشيده شد. )شكست مقابل اسپانيا در يورو2008، برد مقابل انگليس در 

يورو2012، شكست مقابل آلمان در يورو2016(
     بلژيك در هر 4 تورنمنت مهم اخير به جمع 8تيم پاياني رسيده است.

)جام جهاني2014، يورو2016، جام جهاني 2018 و يورو2020(
     به گفته روبرتو مارتينس، ســرمربي بلژيك 2 ســتاره كليدي اين 
تيم يعني ادن آزار و كوين دي بروين به دليــل مصدوميت به اين بازي 
نمي رسند. كاســتانيه هم كه در همان بازي اول مصدوم شد. مينيوله 
هم مصدوم اســت. در تركيب ايتاليا كيه ليني و فلورنتزي هنوز كامل 
خوب نشــده اند اما احتماال كيه ليني در تركيب 
قرار مي گيــرد. پلگريني تنهــا غايب قطعي 

الجوردي هاست.
     تركيب احتمالي بلژيك)1-2-4-3(: كورتوا، 
فرتونگن، فرمائلــن، آلدرويرلد، تورگون آزار، 
اكسل ويتسل، تيلمانس، مونير، كاراسكو، مرتنز 

و لوكاكو.
    تركيــب احتمالــي ايتاليــا 
)3-3-4(: دوناروما، دي لورنتزو، 
بونوچي، كيه ليني، اسپيناتزوال، 
جورجينيو، وراتــي، بارال، 
كيه زا )براردي(، اينسينيه 

و ايموبيله. 

انگليس

اوكراين
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حضور عليرضا حيدري در اردوي تيم ملي كشــتي به حدي در 
رســانه هاي خبري و فضاي مجازي بازتاب داشته كه خود او از اين 
موضوع تعجب كرده است. حيدري، عصر سه شنبه به محل تمرين 
تيم المپيكي رفت، بعد از نرمش با كشــتي گيران، با 2كشتي گير 
سنگين وزن؛ محمدحسين محمديان و اميرحسين زارع اختصاصي 
تمرين و نكات فني را به آنها گوشزد كرد. حيدري، كشتي گير سابق 
ايران كه 6 مدال جهاني و المپيك دارد، براي كشتي گيران هديه هم 

برده بود؛ كتاب.

  حضور شما در خانه كشتي بازتاب زيادي داشت. چه 
شد كه به خانه كشتي رفتيد؟

زياد اهل فضاي مجازي نيستم ولي ديدم كه مثل هميشه مردم به من 
لطف داشتند و خيلي از آنها از حضور من در خانه كشتي تعجب كردند. 
نگاه من به كشتي ملي است و نگاه شخصي ندارم. از ديدن ملي پوشان و 
كادرفني تيم ملي كه يك زماني هم دوره بوديم، خيلي خوشحال شدم و 

خاطرات گذشته برايم تداعي شد.

  به ملي  پوشان كتاب هم هديه داديد؟ 
بله، 2كتاب به ملي پوشان دادم؛ يكي كتاب خودم بود و ديگري كتاب »اثر 

مركب« كه انگيزشي است.

   از 6 ملي پوش اعزامي به المپيك كســي مي تواند 
مدال بگيرد؟

اين به لياقت و عرضه خودشان بستگي دارد. چيزي كه من ديدم اين بود 
كه آنها مي توانند مدال بگيرند.

   با زارع و محمديان اختصاصي كار كرديد. شرايط 
آنها در حدي است كه مدال بگيرند؟

خودشــان بايد بخواهند، اين مهم ترين چيز است ولي با توجه به 
شرايطي كه دارند، حتي مي توانند مدال طال بگيرند.

   نسل طاليي شما هنوز هم بين مردم محبوب و 
معروف است؛ اتفاقي كه براي قهرمانان فعلي كمتر افتاده. 

نسل شما چه تفاوتي با نسل فعلي كشتي داشت؟
اينطورها هم نيست. كشتي هميشه براي مردم جايگاه ويژه اي 
داشته است. بسياري از مســائل مثل محبوبيت به نوع زندگي و 
نگرش قهرمانان بستگي دارد. قهرمانان ما ترس از آينده دارند و 
اين اصال خوب نيست. آنها نگران هستند كه چه آينده اي بعد از 
قهرماني در انتظارشان است و اين مسئله سبب شده تا ذهنشان 

به طور كامل در كشتي نباشد.

   چند روز پيش علي مرادي، رئيس فدراسيون 
وزنه برداري از فدراسيون كشتي انتقاد كرده بود كه بودجه 
ورزش را خرج ساخت وســاز كرده است. از نظر شما اين 

نوسازي كار اضافه اي بوده؟
شأن بچه هاي كشتي بايد حفظ شــود. اين بازسازي االن انجام 
شده و چند سال ديگر هم بايد انجام شــود. ملي پوشان در اردو 
هستند و بايد شرايط خوبي براي آنها فراهم شود. انصاف نيست 
هم از نظر سخت افزاري در شرايط سخت و هم از نظر روحي در 

فشار باشند.

نوشدارو باز هم دير رسيد

در اين چند روز باد با ورزش ايران خيلي موافق نبوده است. 
در مسابقات جايزه بزرگ دووميداني كه در شهركرد برگزار 
شد، فرزانه فصيحي، دونده سرعتي، ركورد 100 متر ايران 
را شكست اما چون سرعت وزش باد بيش از حد استاندارد 
بود، ركوردش ثبت نشد. عصر سه شنبه هم باد تهران بساط 
كميته ملي المپيك را به هم ريخت. كميته  ملي المپيك 
از شهردار تهران و وزير ورزش دعوت كرده بود تا از سرود 
كاروان ايران در بازي هاي المپيــك رونمايي كند اما باد، 
بنرها را كنــد، مهمانان را فراري داد و مراســم نيمه تمام 
ماند. شانس با مسعود سلطاني فر، وزير ورزش بود كه براي 
سخنراني روي سكو نرفت؛ باد قبل از سخنراني او پله هاي 

سكو را از جا درآورد.

از اين به بعد اگر ورزشــكاري دوپينگ كند، فدراسيونش 
جريمــه مي شــود. وزارت ورزش نامــه اي را بــه همه 
فدراسيون ها ارســال كرده و جرايم سرسختانه انضباطي 
را به اطالع آنها رسانده اســت. بر اين اساس اگر دوپينگ 
ورزشكاري مثبت شود، فدراسيون عالوه بر محروميت هايي 
كه فدراســيون جهاني برايش درنظــر مي گيرد، از طرف 
وزارت ورزش هم با محروميــت و جريمه هاي چند هزار 
يورويي روبه رو مي شود. اين محروميت ها و جريمه ها براي 
وسواس بيشتر فدراسيون ها براي كنترل ورزشكارانشان 
اســت تا دوپينگ نكنند. چندي پيش تســت دوپينگ 
كاراته كا المپيكي كه شانس مدال طال در توكيو بود، مثبت 
شد. اين ورزشكار قرص هايي را كه پزشك خانوادگي اش 

تجويز كرده بود، بدون اطالع فدراسيون مصرف مي كرد.

امجديه 

باد عليه ورزش 

ليلي خرسند 
 روزنامه نگار
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 كشتي گيران تا المپيك 
قرنطينه مي شوند

 فدراسيون كشــتي پس از مثبت شــدن تست كروناي
 22 كشتي گير رده جوانان در رشته فرنگي و 8كشتي گير 
بانوان تصميم گرفته اردوي بزرگساالن را تا زمان برگزاري 
بازي هاي المپيك ادامه دهد. به اين ترتيب فرنگي كاران 
كه قرار است 11تير ماه اردويشان آغاز شود، ديگر به خانه 
نخواهند رفت و مستقيما از خانه كشتي، محل برگزاري 
اردوي تيم ملي، راهي توكيو خواهند شد. كشتي گيران 
آزادكارهم كه هم اكنون در اردو حضور دارند 11تير ماه اين 
مرحله از اردويشان به پايان مي رسد. آنها هم پس از 3 روز 
استراحت مجددا به اردو بازخواهند گشت و تا زمان اعزام در 
خانه كشتي حضور خواهند داشت.فدراسيون كشتي براي 
ايجاد روحيه و انگيزه براي كشتي  گيران اعزامي به المپيك 
برنامه هايي هــم درنظر گرفته تا حضــور طوالني مدت 
در اردو باعث افت روحيه اردونشــينان نشود. فدراسيون 
كشتي در همين راســتا از قهرمانان بنام و سابق جهان و 
المپيك در رشته كشتي دعوت كرده تا با حضور در بين 
ملي پوشان باعث افزايش روحيه آنها شود. نخستين مهمان 
كشتي گيران منصور برزگر بود و پس از آن عليرضا حيدري 
دارنده 6 مدال جهان و المپيك در بين آزادكاران حاضر شد.

سنگين وزن ها حتي مي توانند طالي المپيك بگيرند
عليرضا حيدري در گفت و گو با همشهري از حضورش در اردوي تيم ملي كشتي مي  گويد

 مهرشاد افقري، شناگري است كه با سهميه به بازي هاي المپيك توكيو مي رود
 او مي پذيرد با مدال المپيك 10متر فاصله دارد

مهرشاد افقري، دومين شناگر ايراني است كه با سهميه به بازي هاي 
المپيك مي رود. 14سال پيش در بازي هاي پكن محمد عليرضايي در 
100 متر قورباغه سهميه گرفت؛ هر چند حضور ورزشكاري از رژيم 
صهيونيستي اجازه نداد او روي سكوي استارت برود. حاال اين بار در 
توكيو افقري در 100 متر پروانه شنا مي كند. او در مسابقات بلغارستان 
7 صدم ثانيه سريع تر از ركورد ورودي شنا كرد و سهيمه B گرفت. هر 
چند كرونا بقيه ورزشكاران المپيكي را به دردسر انداخت، اما افقري 

مي گويد اگر كرونا نبود، شايد اين سهميه به دست نمي آمد.

  تا قبل از اينكه سهميه المپيك بگيريد، كمتر كسي 
اسم شما را شنيده بود.

19 ساله ام  و از 14 سالگي در شنا هستم. 17 ساله بودم كه به تيم ملي 
دعوت شدم. 6 سال پيش ركورد ايران در رده ســني 13تا 14سال را 
شكستم. 3 سال پيش هم در رده سني 15تا 17ســال ركورد زدم. در 
مسابقات بلغارستان در ماده هاي 50و 100متر پروانه به ركورد جديد 
ملي رسيدم. قبل از اينكه كرونا بيايد، در مسابقات جهاني بوداپست، 
در 50متر بيستم شــدم. اين خودش اتفاق كم نظيري در شناي ايران 
بود. يك ســال ونيم بعد از اينكه كرونا آمد، هيچ مسابقه اي نداشتيم. 
ديده نمي شديم. با كمك مسئوالن ورزش اصفهان به مسابقات انتخابي 

المپيك بلغارستان اعزام شديم و آنجا ركورد ورودي المپيك را گرفتم.

  در دوران كرونا ورزشــكاران رشته هاي ديگر در 
پاركينگ، پشت بام يا در پارك ها تمرين مي كردند. در شرايطي 

كه استخرها همه تعطيل بودند، شما چطور تمرين مي كرديد؟ 
يك مدت استخر روباز تمرين كرديم. در اين مدت 2 استخر مي توانستيم 
برويم؛ يكي،  2متر طول و نيم متر عمق داشت. طولش از نصف استاندارد 

هم كمتر بود. استاندارد استخر 50 متر است.

  كارتان خيلي سخت بوده.
سخت نبود كه همه سهميه مي  گرفتند. در اين مدت فقط 6 ماه در استخر 

استاندارد تمرين كرديم.

 كرونا اگر نبود، چه اتفاقي مي افتاد؟
نبود، سهميه نمي گرفتم. ركوردم پايين بود. تعويق يكساله المپيك به 

من فرجه داد تا خودم را به ورودي برسانم. تا قبل از كرونا با ركورد ورودي، 
تقريبا يك ثانيه و نيم فاصله داشتم.

  شما كار ويژه اي انجام داديد؟ 
هر كســي يك كم اراده و اعتماد داشته باشــد، خودش را باور كند و 
مورد توجه قرار بگيرد و تمرين كند، به سهميه مي رسد، ولي مسئله 
شرايط سخت است؛ به خصوص براي شنا. در شنا مسائل كوچك تأثير 
مي گذارد. ما هنوز در ايران سكوهاي استاندارد جهاني كه مورد تأييد 
فدراسيون جهاني باشد، نداريم. در هر استخر بايد 20 سكو داشته باشيم 
كه ما فقط در تهران و استخر 9دي شيرودي يك سكو داريم. دماي آب 
بايد 27تا 28درجه باشد. در استخرهاي معمولي كه ما تمرين مي كنيم، 
سانس هاي آزاد دارند و نمي توانند دما را پايين بياورند. دما را روي 29تا 
30نگه مي دارند. شايد بگوييد خيلي فرق نمي كند، اما تفاوتش خيلي 
زياد است. موقع تمرين دماي بدن باالســت و دماي باالي آب باعث 
مي شود ريكاوري سخت شود و كيفيت تمرين پايين بيايد. وسايل شنا 

هم براي كسي كه در حد قهرماني ورزش مي كند، گران است.

 شناگري كه براي المپيك تمرين مي كند، چرا بايد 
اين مشكالت را داشته باشد؟ تيم ملي استخر اختصاصي ندارد؟ 
تيم ملي در اســتخر آزادي و 9دي تمرين دارد. فقط تهران اســتخر 
استاندارد دارد. من فقط براي ركوردگيري 2 روز در تهران بودم. بقيه 
تمريناتم در اصفهان بود. اردوي تيم ملي داشتيم، ولي 4 شناگر تهراني 

در تهران تمرين داشتند و ما 3 اصفهاني در اصفهان.

  كســي انتظار ندارد شــما در المپيــك نتيجه 
 بگيريد. در توكيو چه اتفاقي بيفتد، خودتــان و مردم راضي

 مي شويد؟ 
مردم كه فقط با مدال المپيك راضي مي شــوند. مــن با ركوردي كه 
در المپيك مدال مي گيرد، حداقــل 4ثانيه فاصله دارم؛ رقابت تقريبا 
سر صدم ثانيه است. 4ثانيه يعني من با مدال 10متر فاصله دارم. در 
شنا به اين زودي ها نمي شود به مدال فكر كرد. هدف من فقط ارتقاي 
ركورد ملي است. براي المپيك 200متر ورودي A مي گيرند و 2هزار 
نفر ورودي B. مــن يك نفر از اين 2هزار و 200نفرم. شــرايط خيلي 

سخت است.

 كرونا نبود 
سهميه المپيك نمي گرفتم
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فروشگاههايزنجيرهايمشتريانرابهاشتباهمياندازند
عملكرد و روش هاي اغلب فروشگاه هاي زنجيره اي به گونه اي است كه 
مشتريان را از نظر وزن و قيمت اجناس و كاالها خواسته يا ناخواسته به 
اشتباه مي اندازند و به نوعي فريب مي دهند. به عنوان مثال؛ بسته بندي 
مواد غذايي و خصوصاً حبوبات را كه يك كيلويي به نظر مي رسند، در 
واقع ۹00 گرم است و معموالً قيمت اصلي آن هم نسبت به تخفيفات 
ظاهري داده شــده، به علت توافق قبلي با توليد كننده و درج قيمت 
باالتر روي بسته بندي و سپس تخفيف ظاهري، كمتر است اما اغلب 
مشتريان متوجه نشده و در واقع اين فروشگاه ها در ابعاد بسيار بزرگ 

كم فروشي و تقلب مي كنند كه اين ترفند حتماً قابل رسيدگي است.
رضوانشاهيازتهران

گرفتاريبروجرددرانبوهپروژههاينيمهكارهوبيكاري
متأسفانه شهر بروجرد گرفتار فقر و بيكاري است؛ درحالي كه بسياري 
از طرح هاي كليد خورده مثل سد گل رود، راه آهن و فرودگاه، نيمه كاره 
رها  و بسياري از صنايع و كارخانه ها مثل كارخانجات شهرك صنعتي 
بروجرد تعطيل شده اند. از مسئوالن درخواســت رسيدگي و توجه 

بيشتر به اين شهر قديمي را داريم.
خاتميازبروجرد

استفادهازمانيتورهايمتروتوسطدستفروشانمترو
دستفروشان مترو كه هر روز هم به تعدادشان افزوده مي شود، جداي 
از سر و صداي غيرمتعارف و ترافيكي كه ايجاد مي كنند، به تازگي براي 
تبليغات كاالهاي خود از مانيتورهاي داخل مترو استفاده مي كنند. 
مثال برخي فروشنده ها براي تبليغات هولدر موبايل آن را به مانيتور 
مي چسبانند تا كارايي آن را نشان دهند، يا برخي فروشندگان لوازم 
آشپزخانه نيز كارهاي مشــابه اين را انجام مي دهند. ضمن آلودگي 
و كثيفي مانيتورها و ماندن اثر انگشــت بر آنها، صفحه اين مانيتورها 
هنگام پخش فيلم هاي كوتاه يا تبليغات خراب شده است. به پليس 

مترو هم گزارش كرده ام ولي تاكنون ترتيب اثري نديده ام.
سيماازتهران

خانهبهداشتكوكباغ،طیماهفقطيكبارپزشكدارد
تنها خانه بهداشت روستاي كوكباغ  كه بعد از زغالچال در شهرستان 
ساري واقع است، در ماه تنها يك  روز پزشك دارد؛ درحالي كه 3 روستاي 
اطراف آن هم پزشــك ندارد و تنها همين خانه بهداشت وجود دارد. 
وقتي  پيگيري مي كنيم عنوان مي كنند كه به خانه بهداشت اصلي در 
زغالچال برويد كه آن هم از روستا دور است و از طرفي، مسير دسترسي 
به آن به دليل نبود جاده و ماشين ســخت است و اين كار به خصوص 
براي افراد مسن و زنان باردار و كودكان سخت تر است. لطفا مسئوالن 

پيگيري كنند.
خوشنامازكوكباغساري

رقمواموديعهمسكنافزايشواقساطآنكاهشيابد
با توجه به رشد سرســام آور نرخ وديعه و اجاره خصوصا در تهران، از 
مسئولين درخواست داريم تا مبلغ وام وديعه را افزايش و اقساط آن 

را كاهش دهند.
صداقتازتهران

نيروهايجهاديبهياريمردمسيستانوبلوچستانبيايند
شيوع موج پنجم كرونا در سيستان و بلوچستان شرايط بحراني را  ايجاد 
كرده است و شمار مبتاليان هر روز به طرز بي سابقه اي افزايش دارد. 
درحالي كه به دليل تعطيلي بسياري از كســب وكارها و جمع كردن 
دستفروشان و نيز افزايش بيكاری و خشكسالي وضع معيشت مردم 
بسيار سخت است و حتي تهيه ماسك و لوازم بهداشتي براي بسياري 
از خانواده ها در شهرهاي مختلف استان وجود ندارد. در اين شرايط 
به نظر مي رسد حضور نيروهاي جهادي و مردمي به خصوص در ميان 
حاشيه نشينان شــهر زاهدان بسيار مفيد و ســازنده باشد تا در كنار 

اقدامات مسئوالن اين وضعيت به ثباتي نسبي برسد.
يكپزشكاززاهدان

رانندگانتاكسي4مسافرسوارميكنند
با توجه به شيوع بيماري كرونا و دستور سازمان تاكسيراني، رانندگان 
تاكسي بايد 3 مسافر سوار كنند؛ درحالي كه بعضي از رانندگان به اين 
موضوع توجهي نمي كنند و هنگام اعتراض مسافران، برخورد تند و 

ناشايستي با آنها دارند.
كالهدوزازتهران

امكاناتايمنيوبينراهيدرجادهآستارا-اردبيلكافينيست
جاده پُر رفت وآمد و ترانزيتي آستارا - اردبيل كه 2 استاِن مهم و سرسبز 
كشــور را به هم وصل مي كند، نياز به تعريض الزم به صورت بزرگراه 
با امكانات رفاهي بين راهي بيشــتر و ايمن سازي  مناسب و مطابق با 

استانداردهاي بين المللي دارد.
محمودبليغيان

پيگيريطرحجنجالياينترنت
پسازتعطيالتمجلس

نصيرايي با تأكيد بر اينكه مطالبه براي ساماندهي  ادامهاز
اين فضا در مقايسه با قبل بسيار بيشتر شده است، صفحهاول

تصريح مي كند كه »نياز به چارچوب، قانون و ضابطه مند شدن اين فضا 
به شدت احساس مي شود و كميســيون فرهنگي هم بنا بر رسالت و 

وظيفه خود، رسيدگي به اين حوزه را در اولويت قرار داده است«.
ســخنگوي كميســيون فرهنگي پرداختن به اين موضوع را يكي از 
افتخارات مجلــس انقالبي عنوان مي كند و ادامــه مي دهد: »ما اين 
موضوع را يك اولويت  دانســته و بر خود الزم مي دانستيم كه به طور 
جدي به آن بپردازيم.« نصيرايي در پاسخ به اين سؤال كه چگونه در 
شرايط تحريم، تاسيس نمايندگي براي يك شركت آمريكايي مانند 
فيسبوك كه مالك اينستاگرام است، با فرض پذيرش قانون ما، در ايران 
امكان پذير است؟ مي گويد: »ما در اين طرح عنوان كرده ايم كه هيچ يك 
از كاربران براي فعاليت در پيام رسان هاي داخلي و خارجي محدوديت 
ندارند. ما نگفتيم كه به عنوان مثال، اينســتاگرام بالفاصله مســدود 

مي شود. ما بازه زماني تعريف كرده و شرايط را هم اعالم كرده ايم.« 
سخنگوي كميسيون فرهنگي درباره اينكه عده اي از پلتفرم هايي مثل 
اينســتاگرام امرار معاش مي كنند، مي  گويد: »با اين حال، نمي توان 
چشم به ناهنجاري ها و فسادهايي هم كه در اين فضا شاهديم ببنديم. 

بنابراين ايجاد چارچوب و قانونمند كردن آن، امري عقاليي است.«

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

قاتلخانمپرستار
همسرسابقشبود

راز ناپديــد شــدن خانم پرســتار يــزدي با 
دستگيري همسر سابق او و پيدا شدن جسد 
زن گمشده فاش شــد. به گزارش همشهري، 
چند روز قبل خانواده زن جواني نزد مأموران 
پليس شهر يزد رفتند و از ناپديد شدن مرموز 
دخترشان خبر دادند. دختر آنها پرستار يكي 
از بيمارســتان ها بود كه مدتــي قبل به دليل 
اختالفاتي كه با شوهرش داشت از او جدا شده 
بود. مأموران پس از بررسي به شوهر سابق اين 
زن مشكوك شــدند و حدس زدند كه وي از 
سرنوشت پرستار گمشده خبر دارد. هرچند اين 
مرد مدعي بود كه اطالعي از همســر سابقش 
ندارد اما در ادامه سرنخ هايي به دست آمد كه 
نشان مي داد وي دروغ مي گويد و آخرين كسي 

بوده كه با پرستار ديده شده است. 
مرد جوان بازداشت شد و در جريان بازجويي ها 
به قتل اعتراف كرد و مدعي شد پس از جدايي 
از وي همچنان با او اختالف داشته و به همين 
دليل او را به قتل رســانده و جســدش را در 
بيابان هاي شهر تفت دفن كرده است. به گفته 
سردار عباســعلي بهداني، فرمانده انتظامي 
استان يزد تيمي از مأموران راهي بيابان هاي 
اطراف تفت شدند و جسد زن 40ساله را از زير 
خاك بيرون كشيده و در اختيار پزشكي قانوني 
دادند. براي متهم نيز قرار بازداشت صادر شد و 

تحقيقات از او ادامه دارد.

اتهام افساد في االرض براي الكس
پروندهقاچاقچيدخترانايرانيباسنگينتريناتهامبهدادگاهانقالبفرستادهشد

2 مرد از ســوي زني اجير شده 
بودنــد تــا به صورت يــك زن داخلي

ميانســال اســيد بپاشــند، اما 
اسيدپاشي آنها فقط به دستان اين زن آسيب 
زد و مردان موتورسوار كه فراري شده بودند در 

عمليات ضربتي پليس دستگير شدند.
به گزارش همشــهري، حدود ساعت13:30 
سه شنبه گذشــته زن ميانسالي در حال عبور 
از خياباني در منطقه يوسف آباد قوام در شهر 
مالرد در غرب اســتان تهران بــود كه 2مرد 
موتورســوار از روبه رو به او نزديك شدند. آنها 
ماسك به صورت داشتند و وقتي به چند قدمي 
زن 50ساله رســيدند يكي از آنها محتويات 
ظرفي را كه همراهش بود به سمت او پاشيد. 
زن كه در آخرين ثانيه ها متوجه موتورسواران 
و نقشه آنها شــده بود با عكس العملي سريع 
خودش را عقب كشــيد و همين باعث شــد 
اسيدي كه مردان موتور ســوار قصد داشتند 
روي صورتــش بريزند روي دســتان اين زن 
پاشــيده شــود و به دنبال اين اتفــاق مردان 

موتورسوار به سرعت از محل گريختند.

با فريادهاي ســوختم ســوختم زن ميانسال 
شــاهدان كه متوجــه ماجرا شــده بودند به 
كمكش رفتنــد و همزمان اورژانــس را خبر 
كردنــد و دقايقي بعد اين زن به بيمارســتان 
منتقل شــد. خوشــبختانه اســيد فقط به 
دستان اين زن آسيب زده و وي از اين مهلكه 
جان ســالم به در برده بــود؛ درحالي كه او در 
بيمارستان تحت درمان بود مأموران پليس در 
آنجا حاضر شدند و زن ميانسال به آنها گفت كه 
همه ماجرا زير سر يكي از اقوام آنها به نام مريم 
است و اطمينان دارد كه مردان موتورسوار از 

سوي اين زن اجير شده اند.
او توضيح داد: از مدتي قبل بــا مريم كه زني 
حدودا 40ساله است دچار اختالفات شخصي 
شده بودم. هر دوي ما متاهل هستيم و زندگي 
خودمان را داريم، اما رفتار مريم باعث شده بود 
كه با هم دچار اختالف شويم تا جايي كه او چند 
روز پيش مرا تهديد كرد كه انتقام مي گيرد و 
به رويم اسيد مي پاشد و كاري مي كند كه ديگر 

نتوانم زندگي كنم.
زن50ســاله گفت: امروز براي انجام كاري از 

خانه خارج شده و در حال عبور از خيابان بودم 
كه 2موتورســوار به من نزديك شدند. وقتي 
ديدم كه يكي از آنها ظرفي در دســت دارد و 
مي خواهد محتويــات آن را روي من بريزد به 
ياد تهديدهاي مريم افتــادم و خودم را عقب 
كشيدم و همين باعث شد اســيدي كه قرار 
بود روي صورتم ريخته شــود روي دستان و 
مچ دســت هايم بريزد و صورتم آسيب نبيند 
و حاال اطمينان دارم كه پشت پرده اين ماجرا 
كسي نيست جز مريم و قصد داشته تهديدش 

را عملي كند.
با اطالعاتي كه شاكي در اختيار پليس قرار داد 
تحقيقات براي دستگيري 2مرد موتورسوار و 
زني كه دستور اسيدپاشي داده بود، آغاز شد. 
مأموران با بررسي هاي انجام شده موفق شدند 

ابتدا زن 40ساله را دســتگير كنند و وي كه 
چاره اي جز بيان حقيقت نداشت به اجير كردن 
2مرد براي اجراي نقشه اسيدپاشي اعتراف و 
هويت 2مرد موتورسوار را فاش كرد و اين2متهم 

نيز بعدازظهر ديروز به دام پليس افتادند.
ســرهنگ مهدي ســرپناه، معاون اجتماعي 
فرمانــده انتظامــي غــرب اســتان تهران 
به همشــهري گفت: هر3متهم ايــن پرونده 
بــا تحقيقــات انجام شــده از ســوي پليس 
بعدازظهر ديروز)چهارشنبه( دستگير شدند 
و طي تحقيقاتي مشخص شد كه طراح نقشه 
اسيدپاشــي زني حدودا 40ســاله و از اقوام 
قرباني بوده كه به دنبال اختالفات شخصي با 
او نقشه اسيدپاشي كشيده است. به گفته وي، 

تحقيقات از متهمان دستگير شده ادامه دارد.

سالهبرايانتقاماززن۵۰ساله
زن4۰

2موتورسواراجيركرد

 درگيري 2پزشك كه با يكديگر دچار 
اختالف شده بودند پايان تلخي داشت. رويداد

در اين درگيــري يكي از پزشــكان با 
ضربات چاقو ديگري را به شدت مجروح كرد و خودش 

با خوردن قرص برنج به زندگي اش پايان داد.
به گزارش همشــهري، اين درگيري مرگبار ظهر روز 
سه شنبه مقابل بانك سپه خيابان امام خميني نيشابور 

اتفاق افتاد. ماجرا از اين قرار بود كه 2پزشــك، يكي 
پزشك عمومي و ديگري دندانپزشك كه در همسايگي 
يكديگر مطب داشــتند از مدتي قبل با يكديگر دچار 
اختالف شــدند. اختالفات آنها ادامه داشت تا اينكه 
ظهر سه شــنبه يكديگر را مقابل بانك ديدند و با هم 

درگير شدند. 
در اين درگيري پزشــك عمومي بــا چاقويي كه در 

دست داشت 3ضربه به دندانپزشك زد و او را به شدت 
مجروح كرد و گريخت. به دنبال اين حادثه دندانپزشك 
مجروح به مركز درماني منتقل شد و با وجود جراحت و 

خونريزي شديد جان سالم به در برد.
دقايقي از اين درگيري مي گذشت كه ضارب خودش را 
به بيمارستان رساند و گفت با قرص برنج مسموم شده 
است. از همان موقع تالش ها براي نجات او آغاز شد و در 

ادامه با بالگرد به مشهد انتقال يافت اما در نهايت روي 
تخت بيمارستان جانش را از دست داد.

محمدرضا خوشرو، رئيس نظام پزشكي نيشابور با تأييد 
اين خبر جزئيات بيشتري از آن را بازگو كرد و به فارس 
گفت: دكتر »سعيد.ن« با حضور در محل بانك سپه در 
خيابان امام خميني نيشابور، پس از درگيري مختصر 
لفظي با وارد كردن 3 ضربــه متوالي دكتر  را 
به شدت مجروح كرد. وي با بيان اينكه پزشك مجروح 
با وجود خونريزي شديد بر اثر شدت جراحات وارده با 
اقدامات درماني صــورت گرفته از مرگ حتمي نجات 
يافت، ادامه داد: پزشــك ضارب دقايقــي بعد از اين 

حادثه با حالتي آشفته به اورژانس بيمارستان 22بهمن 
نيشابور مراجعه كرد و از مسموميت خود با قرص برنج 
خبر داد. او بالفاصله پس از اقدامات اوليه پزشــكان با 
بالگرد اورژانس هوايي نيشــابور به مشهد منتقل شد، 
ولي با وجود تالش پزشكان، ضارب در بيمارستان امام 

رضا)ع( مشهد فوت شد.
از سوي ديگر سرهنگ حسين عليزاده، فرمانده انتظامي 
نيشابور نيز درباره انگيزه اين درگيري گفت: بررسي هاي 
اوليه نشان مي دهد كه دليل درگيري اختالفات قبلي 
بوده است، با وجود اين علت دقيق اين حادثه از سوي 

مأموران در دست پيگيري است.

درگيري مرگبار 2پزشك در نيشابور

 اسیدپاشی
فرجام اختالف میان2زن

دعواي مرگبار در جشن تولد
بحث درباره كرونا و مسايل اقتصادي ميان مهمانان 

جشن تولد چنان باال گرفت كه باعث ناراحتي و قهر جنايي
تعدادی از آنها شد، اما اين پايان ماجرا نبود. چرا كه 

بازگشت اين افراد به جشن، شروع يك درگيري مرگبار بود.
به گزارش همشهري، چند شب قبل ماجراي يك درگيري خونين 
به پليس گزارش شد و مأموران براي بررسي موضوع، راهي محل 
حادثه كه باغي در اطراف تهران بود شدند. پسري جوان كه حدودا 
30ســاله بود در جريان اين درگيري از ناحيه قفسه سينه چاقو 
خورده و حالش وخيم بود. اگرچه او براي درمان به بيمارســتان 
انتقال يافت، اما لحظاتي بعد به دليل شدت جراحت و خونريزي، 
جانش را از دست داد. با شروع تحقيقات پليسي مشخص شد كه 
آن شب در اين باغ جشن تولدي برپا بوده و مهمان ها درباره كرونا و 
مسايل اقتصادي با هم صحبت مي كردند كه اختالف نظرها درباره 
اين مسايل باال گرفته و به بحث و كري خواني و در نهايت درگيري 

تبديل شده بود.
صاحب باغ در توضيح ماجرا به مأموران گفت: يكي از دوستانم به 
نام سجاد چند روز قبل با من تماس گرفت و پرسيد كه آيا باغم را 
براي يك شب اجاره مي دهم؟ او گفت كه يكي از آشنايانش قصد 
دارد جشن تولد خانوادگي بگيرد و به خاطر كرونا مي خواهد مهماني 
را در فضاي باز برپا كند. من هم قبــول كردم و باغ را به آنها كرايه 
دادم، اما شب حادثه متوجه شدم كه جشن تولد خانوادگي نيست و 
مهمان ها مشروبات الكلي هم مصرف كرده اند. وقتي ميان مهمان ها 
بحث پيش آمد، من با دوستم سجاد كه معرف بود، تماس گرفتم. 
به او اعتراض كردم كه چرا اين افراد را به من معرفي كرده و اينكه 

به نظر مي رسيد جشن خانوادگي هم نيست. سجاد گفت كه تا چند 
دقيقه ديگر افرادي را به باغ مي فرستد تا به موضوع رسيدگي كند.

صاحب باغ ادامه داد: پيش از رسيدن اين افراد، مهمان هايي كه 
مشغول بحث بودند با وساطت صاحب جشن تولد، بساط خود را 
جمع كرده و مهماني را ترك كردند. همان لحظه بود كه 3پســر 
جوان كه ســجاد آنها را فرســتاده بود به باغ آمدند. به آنها گفتم 
بحث پايان يافته و مهمان هايي كه دعــوا راه انداخته بودند نيز 
رفته اند، اما درست همان لحظه 6نفري كه مهماني را ترك كرده 
بودند برگشتند. آنها مدعي بودند كه وسايلشان در باغ جا مانده و 
براي برداشتن آنها برگشته اند، اما به نظر مي رسيد براي درگيري 

بازگشته اند.
وي ادامه داد: دعوا ميان آنها و افرادي كه از طرف سجاد آمده بودند 
شروع شد و با چوب و چماق به جان يكديگر افتادند. آنها با چاقو و 
ضربات چوب 3نفري را كه از طرف سجاد آمده بودند مجروح كردند 

و پس از آن از باغ خارج شدند.

تصادفهنگامفرار
ماموران در ادامه بررسي ها متوجه شدند كه 6متهم پس از ترك باغ 
سوار بر 2خودروي پژو و سمند شده و تصميم به فرار گرفته بودند. 
اما در بين راه تصادف كرده و اگرچه زخمي شده و خسارت زيادي 
به خودروهايشان وارد شده بود اما با اين حال از ترس دستگيري 

صحنه تصادف را ترك كرده و فراري شده بودند.
با انجام تحقيقات ميداني و بررسي تصاوير دوربين هاي مداربسته 
و تحقيق از افرادي كه در تولد حضور داشتند، هويت هر 6متهم 

به دست آمد و مدتي بعد مخفيگاه آنها شناسايي و اين افراد يكي 
پس از ديگري دستگير شدند.

اعترافاتنوازنده
متهمان در بازجويي ها به ضرب و جرح 3فردي كه از طرف سجاد 
به باغ آمده بودند، اعتراف كردند. در اين ميان يكي از آنها كه عامل 
جنايت بود به قتل اقرار كرد و گفت قصد آدمكشي نداشته است. 

نوازندهايكهبهاتهامقتل،تحتتعقيبپليسبوددستگيرشد
متهم كه نوازنده است و در مهماني ها گيتار مي زند و آواز مي خواند 
در بازجويي ها گفت: آن شــب يكي از دوستانم مرا به جشن تولد 
دعوت كرد و من هم گيتار و ميكروفونم را با خودم بردم تا شــب 
براي مهمان ها گيتار بنوازم و ترانه بخوانم. وي ادامه داد: وســط 
مهماني بحثي ميان مهمان ها پيش آمد. يكي از آنها مي گفت چرا 
ميزبان در شــرايط كرونايي مهماني گرفته؛ آن هم با اين تعداد. 
من هم از صاحب تولد كه دوستم بود حمايت كردم. بحث درباره 
كرونا و مسايل اقتصادي ادامه يافت و تبديل به كري خواني شد. 
صاحب تولد به ما تذكر داد كه بحث را تمــام كنيم و اين رفتار او 
باعث ناراحتي من شد. چون من از او دفاع كرده بودم. آن شب به 
همراه دوستانم كه 5نفر بودند و آنها هم از برخورد ميزبان ناراحت 
شده بودند، مهماني را به نشانه اعتراض ترك كرديم و از باغ رفتيم.

وي ادامه داد: در بين راه متوجه شــدم كه وسايلم مانند گيتار و 
ميكروفونم در باغ جا مانده است. دوســتانم هم وسايلشان را جا 
گذاشته بودند؛ برای همين تصميم گرفتيم به باغ برگرديم. وقتي 
دوباره به مهماني برگشتيم 3جوان غريبه را ديديم كه مي گفتند 
از طرف صاحب باغ هســتند. آنها تصور كردند كــه ما براي دعوا 
برگشته ايم اما اينطور نبود. برگشته بوديم تا وسايل مان را برداريم. 
همين مسئله آغاز يك درگيري ميان ما و آن 3نفر شد. آنها با چوب 
و چماق به سمت ما هجوم آوردند و زخمي مان كردند. من هم كه 
به شدت عصباني شده بودم چاقويي برداشتم و ضربه اي به يكي از 
آن 3نفر زدم. متهم ادامه داد: اصال قصد كشتن او را نداشتم و در آن 
لحظه فقط مي خواستم از خودم دفاع كنم. وقتي او خون آلود روي 
زمين افتاد از ترسمان فرار و آنقدر با سرعت رانندگي كرديم كه در 

بين راه تصادف كرده و آسيب ديديم.
متهم پس از اقرار به قتل با قرار قانوني بازداشــت شد و به همراه 
همدستان ديگرش براي انجام تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران 

اداره دهم پليس آگاهي تهران قرار گرفت.

14 ماه پس از دستگيري الكس، سركرده 
باند قاچاق دختــران ايراني به خارج از پيگيري

كشور پرونده او با اتهام افساد في االرض 
به دادگاه انقالب فرستاده شد. بررسي پرونده اين متهم 
نشان مي دهد كه او در قاچاق حدود 800دختر جوان 

دست داشته است.
به گزارش همشــهري، تحقيقات پليس در اين باره از 
سال۹6 آغاز شد. در آن سال اطالعاتي درباره فعاليت 
گسترده يك شبكه فساد به دست آمد كه نشان مي داد 
اعضاي اين بانــد دختران جوان و زن هــاي مطلقه را 
به عنوان كارگران جنســي به خارج از كشــور قاچاق 

مي كنند.
در تحقيقات اوليه مشخص شد پشت پرده اين شبكه 
فساد مردي به نام شهروز سخنوري معروف به الكس 
قرار دارد كه با همدســتي مادرش و فردي معروف به 
مانلي دختران جوان را به دبي منتقل مي كنند. نحوه 
كار آنها به اين شــكل بود كه ابتدا از طريق نفراتي كه 
در داخل كشور داشتند دختران جوان يا زنان مطلقه 
كه در شبكه هاي اجتماعي عكس هاي بدون پوشش از 
خود منتشر كرده بودند را شناسايي و به آنها پيشنهاد 
كار مي دادند. برخي از اين افراد وقتي با پيشنهاد اعضاي 

باند درخصوص شرايط مالي، زندگي در دبي و... روبه رو 
مي شدند راضي به همكاري مي شدند. در ادامه از اين 
طعمه ها عكس هاي مســتهجن تهيــه و براي الكس 
ارسال مي شــد و اگر او آنها را تأييد مي كرد مقدمات 

انتقال صادر مي شد.
اعضاي اين شبكه دختران جوان را به محض ورود به 
دبي همراه يك رابط به يكي از هتل ها منتقل مي كردند. 
افرادي از مليت هاي مختلف چون پول كالني براي اين 
كار پرداخت كرده بودند دختــران ايراني را آزار داده و 
گاهي آنها را به باد كتك مي گرفتند. رابط اين شبكه پول 
و پاسپورت دختران جوان را از آنها مي گرفت و به آنان 
به جز يك روز در هفته اجازه خروج از هتل را نمي داد و 
از پول هنگفتي كه به دست مي آمد بين 100تا200هزار 
تومان به آنها داده مي شد. پس از مدتي فعاليت اين باند 
آنچنان گسترده شــد كه آنها از ده ها دختر در شبكه 
گسترده شان بهره كشي و آنها را با سرنوشت نامعلومي 
روبه رو مي كردند. اغلب طعمه هاي اين باند پس از مدتي 
به بيماري هاي رواني دچار مي شدند. خيلي ها نيز بعد 
از مدتي تازه متوجه مي شدند كه در چه گردابي گرفتار 

شده اند اما راهي براي بازگشت نداشتند.
در اين شرايط بود كه مأموران توانستند تعدادي از افراد 

اين شبكه را كه دختران دبيرستاني زيادي را براي سفر 
به دبي تشــويق كرده بودند و با الكس و مانلي به طور 
مستقيم ارتباط داشتند شناسايي و تعدادي از آنها از 

جمله مانلي را دستگير كنند.
آنطور كه مانلي در اعترافاتش گفت نخستين دختري 
كه به دبي منتقل شد خود او بود. او همراه با مادر الكس 
ابتدا به كيش و در ادامه به دبــي رفتند و در ادامه قرار 
شد او در ايران دختران را به دام بيندازد و به دبي منتقل 
كند. اعترافات اين زن در حالی بود كه تقريبا همه نفرات 
اين باند در كشور دستگير شده بودند اما شواهد نشان 
مي داد كه الكس به عنوان ســركرده شبكه به مالزي 

گريخته است.

1۰۰سالحبسبرايباندالكس
در شرايطي كه سركرده اين باند فساد همچنان فراري 
بود 10نفر از اعضاي باند او در شعبه15دادگاه انقالب 
به رياســت قاضي صلواتي محاكمــه و در مجموع به 
تحمل 100سال حبس محكوم شدند. در كيفرخواست 
اين متهمان مشاركت در راه اندازي خانه فساد، قاچاق 
انســان و قّوادي براي متهمان اين پرونده نظر گرفته 
شده بود كه پس از برگزاري جلسات محاكمه، هركدام 

از متهمان اين پرونده به تحمل 10سال حبس محكوم 
شدند.

پروندهالكسدردادگاه
ماموران پليس كه از مدتها قبــل الكس را تحت نظر 
گرفته بودند پس از دستگيري اعضاي باند به اطالعات 
بيشتري درباره او دســت يافتند تا اينكه سرانجام با 
همكاري اينترپل به شــواهدي درباره مخفيگاه او در 
مالزي دست يافتند و ارديبهشــت ماه سال۹۹ موفق 
شدند او را دســتگير كرده و به كشور منتقل كنند. او 

در اين مدت در جريان بازجويي ها، جزئيات بيشتري 
از قاچاق گسترده دختران ايراني به خارج از كشور را 
برمال كرد و آنطوركه شواهد نشان مي دهد درآمد وي 
از فروش هر دختر ايرانــي ماهانه 100تا400ميليون 
تومان بود. طبق اعترافات او دختران مورد نياز خود را از 
ميان دختراني كه تصاوير برهنه خود را در اينستاگرام 
به اشتراك گذاشــته بودند انتخاب مي كرد. در چنين 
شرايطي بود كه ســرانجام پرونده اين متهم با صدور 
كيفرخواســت و به اتهام افســاد في االرض به دادگاه 
انقالب فرستاده شد و قرار است به زودي محاكمه شود.
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خبر بيماری استاد محمدرضا حكيمي 
در روزهاي گذشته به یكي از ترندهاي 
شبكه هاي اجتماعي تبدیل شده است و 
شمار زیادي از دوستداران براي سالمتي 
استاد دســت به دعا برداشته اند؛ شمار 
كثيري كــه در ميان شــان مقام هاي 
رســمي و صاحب منصبان به چشــم 
مي خورند و نخبگان و اهالي اندیشــه 
كه دیدگاه هاي او را در همه این سال ها 
دنبال كرده اند و نسل جواني كه به نظر 
نمي رسد نسبتي با او داشــته باشند، 
اما اكنون در خيل دوســتداران استاد 
درآمده اند. كمتر پيش مي آید كه كسي 
از اصحاب اندیشه به چنين محبوبيتي 
در ميان خاص و عام دست یابد و به نظر 
مي رســد جایگاهي كه اكنون نصيب 
محمدرضا حكيمي شــده، ویژه خود 
اوســت. محمدرضا حكيمي از یك سو 
ریشــه در ســنت دارد و از سوي دیگر 
از نوگرایان و نواندیشان امروز به شمار 
مي رود. خاستگاه او خراسان است و از 
حوزه علميه خراسان مي آید. از یك سو 
محضر مرجع بــزرگ و زعيــم حوزه 
خراسان آیت اهلل العظمي ميالني را درك 
كرده و از سوي دیگر محضر كسي چون 
شيخ مجتبي قزویني را كه از نمایندگان 
مكتــب معارفي خراســان موســوم 
به تفكيك اســت.  اكنــون محمدرضا 
حكيمي در كنار ســيدجعفر سيدان 
نماینده مكتب تفكيك در جریان هاي 
فكري امروز به شمار مي روند؛ مكتبي 
كه بر نوعي خلوص طریق شناخت دین 
و جدایي دین و معارف دیني و قرآن و 
حدیث از فلسفه و عرفان تأكيد مي كند. 
عالوه بر این، محمدرضا حكيمي ادبيات 
را در حوزه خراسان از ادیب نيشابوري، 
استادبزرگ ادبيات ســنتي حوزوي، 
آموخته اســت. اما محمدرضا حكيمي 
به سنت محدود نمي شــود. او از  نسل 
نواندیشاني است كه در سال هاي مياني 
قرن چهاردهم كوشيدند معارف دیني 
را به زباني نو بيان كنند. انبوه كتاب هاي 
او، از سال هاي پيش از انقالب اسالمي تا 
امروز، آبشخور فكري بسياري از كساني 
بوده  كه دل در گرو دین داشــته اند اما 

ادبيات ســنتي را نمي پســندیده اند و 
به دنبال بيان تازه اي از دین بوده اند.

در ســال هاي پيش از انقالب اسالمي، 
محمدرضا حكيمي بيشتر از اینكه در 
شــمار حوزویان طبقه بندي شود، در 
ميان روشــنفكران قرار مي گيرد. او در 
فرانكلين در كنــار بزرگاني چون نجف 
دریابندري و منوچهر انور و دیگران یكي 
از ویراستاران دوره طالیي ویرایش در 
نشر ایران به شمار مي رود. رابطه ميان 
حكيمي و روشــنفكران، به رغم تفاوت 
خاستگاه و مشرب هاي فكري، همواره 
رابطه اي صميمانه بوده و تا امروز ادامه 

داشته است.
عالوه بر این، قــدر و منزلت او در ميان 
نواندیشان خراســان به اندازه اي است 
كه دكتر علي شریعتي ایشان را وصي 
خود قــرار داد و هرگونه دخل و تصرف 
و نظارت بر انتشار آثار خود را به ایشان 
واگذار كرد. اما آنچه محمدرضا حكيمي 
را متمایز و محبوب خاص و عام مي كند، 
فقط همين ها نيســت. او در سال هاي 
پــس از انقالب اســالمي به رغم اینكه 
مي توانســت پذیراي مســئوليت هاي 
گوناگون شــود و از موهبت هاي اندك 
و بســيار بهره ببرد، از قدرت و رابطه با 
نهادهاي قدرت كناره گرفت و ترجيح 
داد در گوشه اي به كار نوشتن مشغول 
باشــد. محمدرضا حكيمي در عرصه 
اجتماعي شخصيتي عدالت طلب بوده 
است. آنچه او در مقام عالم یا نواندیش 
دیني همواره بدان تأكيد كرده، عدالت 
اجتماعي است. عدالت خواهي و آزادگي 
و آزاداندیشي و استقالل فكري و دوري 
از قدرت سبب شده است كه محمدرضا 
حكيمي، فارغ از خوش آمد زمانه، حرف 
خود را بزند و بيشــتر از اینكه بخواهد 
از در مصالحــه بــا حاكميــت درآید، 

سخنگوي رنج هاي مردم باشد. 
مجموعه این ویژگي ها جایگاهي یگانه 
به اســتاد محمدرضا حكيمــي داده؛ 
جایگاهي كه در روزگار معاصر نصيب 
كمتر كسي شده اســت. پس عجيب 
نيست كه طيف هاي گوناگوني از آدم ها، 
از خاســتگاه هاي فكري مختلف، براي 
سالمت او دســت به دعا برمي دارند و 
دعا مي كنند یكي از شخصيت هاي نادر 

روزگار همچنان در ميان ما باشد.

تصادف يا جنايت 
سریال تحقيقات نوع جدیدي از جنایت واقعي را 

پيش روي مخاطبان قرار مي دهد

ميني ســریال دانماركي 6قسمتي 
»تحقيقــات« ســاخته توبيــاس 
ليندهولم، ســریالي خوش ســاخت و زیبا درباره جنایتي زشت 
و كریــه اســت. در این ســریال بــه روال معمول ســریال هاي 
نوردیك)مجموعه هاي جنایي و پليســي ســاخته كشــورهاي 
اسكاندیناوي(، داستان در فضایي تاریك و غم آلود روایت مي شود. 
داستان این سریال از یكي از بزرگ ترین تحقيقات پليس دانمارك 

موسوم به »پرونده زیر دریایي« اقتباس شده است. 
موضوع اصلــي این ســریال البتــه تحقيقات پليــس كپنهاگ 
روي موضوع ناپدید شــدن كيم وال، خبرنگار ســوئدي اســت 
كه براي گفت وگو با مرد ســازنده یك زیردریایي دست ســاز به 
 كپنهاگ ســفر كرده و در اثناي ســوار شــدن به این زیردریایي 

ناپدید شده بود. 
در این سریال نامي از قاتل برده نمي شود و این تصميم نيز از سوي 
منتقدان تصميم نادرست و ناجوري تلقي نمي شود. درواقع به دليل 
اینكه ســریال از داستاني واقعي برگرفته شــده تالش سازندگان 
»تحقيقات« بر این بوده كه نام قاتل »كيــم وال« محفوظ بماند. 
این سریال درباره شكوهمند جلوه دادن اقدامات قاتل نيست، بلكه 
درباره نحوه پيدا كردن و دستگيري و تحویل دادن وي به مجریان 
عدالت است. دقایقي چند از قســمت اول این سریال نگذشته كه 
مظنوني در ارتباط با قتل كيم وال توسط پليس كپنهاگ بازداشت 

و همزمان نيز متهم به قتل مي شود. 
روایت داســتان این ســریال كامال منطبق با روایات سریال هاي 
پليسي و جنایي مرســوم كه پليس در ميان تعدادي از مظنونان 
به دنبال جنایتكار اصلي باشــد، نيســت. به اصطالح مرســوم در 
رمان هاي پليســي و جنایي، ســریال »تحقيقات«، یك داستان 
پليســي »هودانيت«)Whodunit( را روایت نمي كند. در این 
ســریال معماي پيچيده اي وجود دارد كه پليس تالش دارد آن را 
حل كند. روند این سریال بسيار كند است و حتي در قسمت پنجم 
»تحقيقات« پدر و مادر كيم وال همچنان چيز زیادي از این جنایت 
نمي دانند. در گزارش پزشكي قانوني نيز علت مرگ مقتول دقيقا 
مشخص نشده است. در این سریال بيشــتر بر دقت در تحقيقات 
و جزئيات آن تأكيد شده اســت.  »تحقيقات« همچنين روایتي 
از پيچيدگي هاي حقوقي این پرونده و برخي كاســتي هاي نظام 
حقوقي دانمارك را ارائه مي دهد. توبيــاس ليندهولم، كارگردان 
»تحقيقات«، با روندي كند، اما هوشــمندانه داستان این سریال 
را به مرحله اي بسيار حســاس و هيجان انگيز مي رساند. داستان 
این سریال در هاله اي از ابهام و فضایي مه آلود پيش مي رود، اما در 
مقطعي از این سریال ابرها كنار مي روند و سربازرس ینس مولر و 
دادستان كل یاكوب باخ یپسن، با زدودن یك سري سرنخ هاي عيني 
و با فائق آمدن بر شــك و تردید خویش، برخالف شواهد اوليه كه 
نشانگر خودكشي یا مرگ تصادفي كيم وال بود، با ادله منطقي این 

مسئله را اثبات مي كنند كه وي به قتل رسيده است. 

قانون حمايت از مؤلفان و چند جاي خالي
در 11دي ماه 1348، مجلس شوراي ملي وقت، 
اقدام به تصویب قانوني با عنوان » قانون حمایت 
حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان« مي كند. در نبود مفاهيمي چون حق مؤلف یا 
كپي رایت و البته طرح شكایات از سرقت هاي هنري، مجلس به كمك صاحبان اثر هنري 
مي آید؛ اما قانون وقت براساس محتوا و ابزار توليد اثر هنري وقت طراحي مي شود. قانون 
مذكور در تمام سال هاي گذشته دستخوش تغيير نشده است و مجلس ميلي به بازنگري 
در آن نداشته است. براي مثال این قانون در مورد اشكال جدید پخش و توليد اثر هنري 
بندي ندارد و اظهارنظر درباره كاركرد آن مبهم است. براي مثال در حوزه توليد تئاتر، در 
زمان ثبت این قانون عموماً نمایش ها وفادار به متن روي صحنه مي رفتند و كارگردانان 
تئاتر در بند تغيير متن براساس حال و هواي سياسي و اجتماعي یا نگرش فرماليستي به 
متن نبودند. پس قانونگذار چندان به این موضوع توجه نداشته است كه جایگاه اقتباس 

آزاد از یك اثر هنري چيست.
در ســال هاي اخير تئاتر ایران درگير موضوع صيانت از حق مترجم بوده است. بخش 
مهمي از بازار نشر نمایشنامه ها در انقياد آثار ترجمه اي است و البته طبق ماده پنج، بند 
پنج، آثار مترجمان نيز مشمول قانون حمایت از مؤلفان مي شود. جایي كه قانونگذاري 
مي نویسد: »ترجمه و نشــر و تكثير و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشي و عكاسي و گراور 
و كليشــه و قالب ریزي و مانند آن.« به عبارتي هر شكل مصرف یا به كارگيري ترجمه 
مشمول این قانون مي شــود. در  ماده 24 نيز آمده است: »هر كس بدون اجازه ترجمه 
دیگري را به نام خود یا دیگري چاپ و پخش و نشــر كند به حبس تأدیبي از سه ماه تا 

یك سال محكوم  خواهند شد.«
 اما وضعيت در سال هاي اخير كمي  پيچيده شده است. یكي از این پيچيدگي ها از ماده 
24 نشأت مي گيرد. جایي كه قانونگذار درباره توليد یك اثر هنري از یك متن ترجمه 
صحبتي به ميان نياورده است. موضوع بعدي آن است كه اگر متني ترجمه شد و دیگري 
ترجمه اي دیگر از آن ارائه داد، چگونه مي توان قضاوت كرد، ترجمه جدید همان ترجمه 
سابق نبوده است. براي مثال در سال 1398، محمدرضا خاكي، در پي روي صحنه رفتن 
نمایش »بانوي آوازه خوان« عليرضا كوشك جاللي، دســت به اعتراض زد كه او متن 
ترجمه شده اش را بي كسب اجازه روي صحنه برده است. متن »آتش سوزي ها«ي وجدي 
معوذ، كارگردان كانادایي لبناني تبار در آن روزها به شدت محبوب مي شود. هيچ وقت 
البته مشخص نمي شود كه آیا كوشك جاللي سرقت ادبي كرده یا خير؛ اما او بدون توجه 
به مسائل مختلف نام نمایشنامه را تغيير مي دهد. این ترفندي است كه سال هاي سال 
توسط برخي كارگردانان انجام مي شود. ترفند ساده است. نام نمایشنامه را تغيير دهيد، 
كمي در ساختار متن دست ببرید و آن را دراماتورژي بناميد و در نهایت بدون ذكر نام 

مترجم، آن را روي صحنه برید.
در سال هاي اخير این موضوع به شدت حاد شده است. مثال ساده اش متون »هملت« 
و »مكبث« است كه مدام با طراحي هاي جدید روي صحنه مي روند و مشخص نيست 
منشا خوانشگري كارگردان از متن شكسپير چه بوده است. ترجمه هاي این آثار محدود 
است و از دیالوگ ها مي توان فهميد كارگردان در امر دراماتورژي به كدام ترجمه رجوع 
كرده است؛ اما همه این اجراها حداقل در بروشور و كاتالوگ و پوستر فاقد رعایت قانون 
حمایت از مؤلف است؛ چراكه در ســاده ترین شكل نامي از مترجم اثر نيامده است. در 
همان سال 1398یك اتفاق عجيب تر در دنياي تئاتر رخ مي دهد. مهدي كوشكي كه 
در آســتانه اجراي نمایش»اولئانا«ی دیوید ممت، با حضور ریحانه پارسا بود، ناگهان 
نام مترجم اثر تغيير مي كند. در خبرهاي نخســت اجرا نام دریا یاسري، ذكر مي شود. 
هرچند نام خانم یاسري هيچ جا به عنوان مترجم ذكر نشده بود و بيشتر در مقام بازیگر 
شناخته شده بود؛ اما او با اعتراض علي اكبر عليزاد، مترجم متن اولئانا مواجه شد. متن 
آقاي عليزاد كه سال ها پيش در انتشارات بيدگل، منتشر شده است، توسط این مترجم 
دوبار در تئاتر شهر و تماشاخانه ایرانشهر روي صحنه رفته بود. پس از اعتراض عليزاد 
ناگهان نام مترجم تغيير مي كند و معين محب عليان – كه مترجم نسبتاً شناخته شده اي 
است - جایگزین آن مي شود. داستان زماني جذاب تر مي شود كه نشر یكشنبه، ناشر 
ترجمه محب عليان به حسام الدین مختاري، تهيه كننده اثر اعتراض مي كند تا در نهایت 
اجرا با نام خانم یاسري روي صحنه  رود. به نظر مي رسد با بازگشت به شرایط اوليه، آقاي 
عليزاد مسير اعتراضي خود را ادامه داده و وارد مرحله قضایي شده است. وضعيت حق 
مؤلف و مترجم زماني بغرنج تر از این مي شود كه خارج از تهران، بدون وجود ضابطه اي 
مشــخص، برخي كارگردانان بدون گرفتن مجوز اقدام به اجراي اثر مي كنند. هرچند 
برخي ناشران در صفحه شناسنامه خود اجراگران غيرتهراني را در اقتباس و اجرا آزاد 
گذاشــته اند. با این حال، اجراي بدون مجوز چندان سخت نيست و موارد متعددي از 
بي خبري مترجمان و حتي نویسندگان از اجراي آثارشان به گوش رسيده است. اگرچه 
قانونگذار در ظاهر مجاري تخلف را بسته است اما ســازوكاري براي نظارت بر رعایت 
حقوق مؤلف وجود ندارد. در تهران وضعيت به سبب حضور رسانه ها و پوشش مناسب 
رویدادهاي تئاتري نسبتاً روشن است. براي مثال در دو مورد مذكور، نقش رسانه ها در 
مشخص شدن ابعاد ماجرا بسيار زیاد بود اما در مورد خارج از تهران وضعيت دگرگون 
مي شود. جز چند شهر همانند مشهد یا شيراز، بيشتر نقاط كشور فاقد پوشش رسانه اي 
از رویدادهاي تئاتري است. اجراها در ســكوت روي صحنه مي روند و اگر نویسنده اي 
ساكن اهواز باشــد، به ندرت مي فهمد متنش در تبریز روي صحنه رفته است. به نظر 
مي رسد قانون 52ساله حقوق مؤلف نيازمند بازنگري جدي است. در این بازنگري عالوه 
بر اشــكال تازه ارائه آثار، قانونگذار بهتر است كمي آینده نگر نيز باشد. در شرایطي كه 
جهان دیجيتال روزبه روز گسترده تر مي شود؛ كنترل محتوا نيز سخت تر مي شود. در 
این وضعيت نياز است قانون خاصيت رگالتوري پيدا كند و اساس كار را به سوي نوعي 
نظارت قاعده مند ببرد. بدون شك پس از پایان كرونا، با انباشت ترجمه هایي دو ساله، 
اتفاقات سال هاي پيش تكرار مي شود و قانون حداقل در نهادهاي نظارتي چون شوراي 
نظارت و ارزشيابي اداره كل هنرهاي نمایشي، الكن و ابتر مي ماند. كما اینكه دولت در 
مقام ناظر توان كنترل گري ندارد و ماجرا به ســوي شكایت قضایي كشيده مي شود. با 
قانون مناسب، انتخاب مجازات متناسب و البته یافتن راه حل هاي بازدارنده مي توان به 

یك نظام نسبتاً ایده آل در حوزه رعایت حقوق مؤلف و مصنف دست یافت.

فارغ از خوش آمد زمانه
 چند سطر درباره جايگاه يگانه استاد محمدرضا حكيمي 

و محبوبيت بسياري كه در ميان خاص و عام يافته است

مرتضي كاردر 
روزنامه نگار

آرش نهاوندي 
مترجم

احسان زيورعالم 
روزنامه نگار

تئاتر چهره سریال
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   شكاف عرضه و تقاضاي برق در عراق
براساس آمارهاي منتشر شده از سوي وزارت نيروي 
عراق، نياز اين كشور براي توليد برق در فصول عادي 
روزانه 24هزار مگاوات و در فصل هاي گرم سال روزانه 
30هزار مگاوات ارزيابي مي شود. اين در حالي است كه 
ميانگين توليد برق اين كشور با درنظر گرفتن اصالح 
و تعمير بسياري از نيروگاه هاي فرسوده عراقي طي 
سال هاي گذشــته، كمتر از 17هزار مگاوات در روز 
اســت. دولت الكاظمي اعالم كرده افزايش واردات 
از ايران و تالش براي خريد برق از كشــورهاي عربي 
خليج فارس، مهم ترين برنامه هاي بغداد براي مقابله با 
بحران برق است. عالوه بر اين به نظر مي رسد تركيه نيز 
طي سال هاي آينده به يكي از بازيگران مهم براي تامين 
برق مورد نياز عراق تبديل خواهد شد. منبع صادرات 
احتمالي برق تركيه به عراق، نيروگاه هاي برقابي سد 
ايليسو هستند؛ سدي كه تاسيس و راه اندازي كامل آن 
به معناي محروميت عراق از سهم قابل توجهي از منابع 

آبي اين كشور در 2 رود دجله و فرات است.

كيوسك

 100 ســال قبل در چنين 
روزي، مائــو تســه تونگ به گزارش

همراه 12جوان ديگر چيني 
كه تحت تأثير انقالب بولشويكي در روسيه 
بودند در يك ســاختمان آجري در محله  
فرانسوي هاي شانگهاي جلسه محرمانه اي 
تشــكيل دادند تا يك حزب سياسي تازه 
تاســيس كنند. 30ســال بعــد، حزب 
كمونيســت چين قدرت را در اين كشور 
به دست گرفت. يك قرن بعد، اين حزب به 
نهادي تبديل شده كه يك پنجم جمعيت 
جهان و دومين اقتصاد بزرگ جهان را در 

اختيار دارد.
طي ســال ها بعد از آن روز گرم تابستاني 
ســال 1921، خيلي چيزها عوض شــده 
اما اين حزب كمونيســت چين است كه 
همچنان پابرجا مانده است. احزاب فراگير 
كمونيســت در ديگر نقاط جهان يا از بين 
رفته اند يا ديگر قدرتي ندارند اما اين حزب 
با 95ميليون عضو، قدرتمندتر از هميشه 
به حيات خــود ادامه مي  دهــد. چيني ها 
خيلي خــوب مي دانند كــه عدم تمايل 
حزب كمونيســت اتحاد شوروي به تغيير 
و اصــالح، درنهايت بعد از 93ســال اين 
حزب را در سال 1991به ورطه فروپاشي 
كشــاند. بنابراين آنها در مقاطع حساس، 
تصميم هاي بــزرگ گرفتند و خــود را با 

شرايط جديد انطباق دادند تا باقي بمانند.
حزب كمونيســت ســال هاي ســخت و 
پرچالشــي را ازســرگذرانده و اكنون در 
100ســالگي، با چالش هايي بزرگ مثل 
كاهش سرعت رشــد اقتصادي، پير شدن 
جمعيت و كاهش نيروي كار روبه رو است. 
عالوه بر اين ها، آمريكايي در برابر چين قرار 
دارد كه مي خواهد آن را مهار كند و رشــد 

اقتصادي اش را كندتر.
صدمين ســال حضور در قدرت، شــايد 
بهترين زمان ممكن براي يك حزب باشد 
تا دستاوردهاي خود را به رخ بكشد. هرچه 
باشــد اين حزب كمونيســت چين بوده 
كه مــردم را از فقر مطلق نجــات داده، به 
رشد اقتصادي رسانده و كشور را به مركز 
معادالت جهاني كشانده است. هفته هاست 
كه رسانه هاي دولتي در چين مشغول مرور 
آنچه به اين كشــور در 100سال گذشته 
رفته هســتند. تمركز اصلي بر مقايســه 
زندگي مــردم و جايگاه چيــن در جهان 
طي دهه هــاي اول آغــاز حكومت حزب 
كمونيست و شرايط كنوني است. از سوي 
ديگر، اين مناسبت به كشــورهاي غربي 
و رســانه هاي آنها نيز فرصتــي داده تا بر 
جنبه هاي اســتبدادي حكمراني در چين 
متمركز شوند. تنش هاي سياسي مرتبط 
با تايوان، هنگ كنگ و منطقه سين كيانگ 
كه محل زندگي مسلمانان است، به كانون 
گزارش هاي رســانه هاي غربي عليه چين 

طي هفته هاي اخير تبديل شده است.

رئيس جمهور »شي«
شــي جيــن پينــگ را بعــد از مائــو، 
قدرتمندتريــن رهبر چيــن مي دانند. او 
در ســال 2012 به مقام رياست جمهوري 
2دوره  طــول  در  شــد.  انتخــاب 
رياســت جمهوري او، حزب كمونيســت 
چين كنتــرل خــود بر صنايــع كليدي 
گلوگاه هاي اقتصاد كشور را تقويت كرده 
اســت. او خود در كنگــره هفدهم حزب 
در ســال 2017گفت:  » اكنون در شرق، 
غرب، شمال و جنوب، اين حزب است كه 

همه  چيز را مديريت مي كند.«
شــي جين پينگ 68ســاله طبق قانون 
اساسي چين بعد از پايان 2دوره حضورش 
در قدرت بايد پســت رياست جمهوري را 

تحويل مي داد؛ بنابراين سال 2022 بايد 
ســال پاياني حضور او در اين پست باشد 
اما 3سال قبل، تغيير قانون اساسي، موانع 
ادامه حضور آقاي شــي در قدرت را رفع 
كرد. در ســال 1982 دنگ شيائوپينگ، 
رئيس جمهور وقت چيــن، در چارچوب 
اصالحات گسترده اي كه انجام داد، دوره 
رياست جمهوري را به 2دوره محدود كرد 
تا مانع شــكل گيري حكومت ديكتاتوري 
مادام العمــر در ايــن كشــور شــود. در 
سال2018 اما نشست كنگره خلق چين با 
حضور 3هزار نماينده به تغيير قانون اساسي 
و لغو ايــن محدوديــت رأي داد. بنابراين 
شي جين پينگ براي حضور در قدرت تا 
سال2028يا حتي 2033هيچ منعي ندارد.

شــي جين پينــگ بــراي طرفدارانش 
فردي درســت در زمان درست است كه 
مي تواند چين را به »عصر جديد چيني« 
هدايت كنــد؛ عصري كه بــا ظهور چين 
به عنوان قــدرت اول اقتصــادي، نظامي 
و تكنولوژيك جهان همــراه خواهد بود. 
مخالفانش مي گويند كه تالش شي جين 
پينگ براي تقويت تسلط حزب كمونيست 
چين بر تمام وجوه زندگي مردم، مي تواند 
درنهايت به فروپاشــي اين حزب و حتي 
چيــن منجر شــود. آنها البتــه در چين 
نمي توانند به راحتي زبان به انتقاد از رهبر 
اين كشور بگشايند. شي جين پينگ خود 
را هم رده مائو و دنگ شيائوپينگ مي داند. 
مخالفانش اما معتقدند آنچه او طي 9سال 
گذشته انجام داده را نمي توان با كار بزرگي 
كه مائو به عنوان بنيانگــذار چين و دنگ 
شيائوپينگ به عنوان معمار اصالحات اين 
كشور انجام داده اند، مقايسه كرد. ميراث 
مائو اما در دست شــي قرار دارد و او قصد 
دارد با ادامه حضورش در قدرت، نام خود 
را در تاريخ طوالني چين همپاي نام مائو 

ماندگار كند.

 چين در 100سالگي حزب حاكم، با چالش هايي همچون كاهش سرعت 
رشد اقتصادي و تشديد تنش با آمريكا روبه روست

ميراث مائو؛ 100سال بعد

فرمانده نيروهاي آمريكايي در افغانستان 
هشدار داده كه همزمان با خروج نيروهاي 
خارجي از افغانســتان طــي هفته های 
آتی، اين كشــور ممكن است در مسير 
جنگ داخلی قرار بگيرد. ژنرال آستين 
ميلر گفت كه در شــرايط كنوني خطري 
نيروهاي آمريكايي را تهديد نمي كند اما 
ادامه درگيري ها ميــان نيروهاي دولتي 
افغانســتان و نيروهــاي طالبان ممكن 
است اين كشور را بار ديگر به ورطه يك 
جنگ داخلي بكشاند. طي هفته هاي اخير 
شدت حمالت طالبان به شهرهاي مختلف 
افغانســتان به خصوص در شــمال اين 
كشور بيشتر شده و اين گروه موفق شده 
برخي نقاط را هــم تصرف كند. نيروهاي 
آمريكايي به دستور بايدن تا شهريورماه 

خاك افغانستان را ترك مي كنند.

روزنامه العربی الجديد ]قطر[

روزنامه وال استريت ژورنال ]آمريكا[

 تخريب خانه های فلسطينيان 
و احتمال تكرار درگيری ها

 هشدار درباره جنگ داخلي
در افغانستان

رژيم صهيونيستی از ابتدای هفته جاري 
بار ديگر عمليات تخريب برخی از منازل 
و اماكن تجاری شهروندان فلسطينی در 
قدس را آغاز كرده است. اين عمليات پس 
از سقوط دولت نتانياهو و آتش بس با نوار 
غزه برای مدت كوتاهی به حالت تعليق 
درآمده بود. جنبش حماس اعالم كرده 
در صورت تشديد فشارها بر شهروندان 
قــدس، دوباره حمالت موشــكی عليه 

سرزمين های اشغالی را از سر می گيرد.

نگاه

آمريكا و چين؛ از رقابت تا تقابل

آمريــكا و چين درگيــر رقابتي شــده اند كه شــايد طوالني تر، 
گسترده تر و شــديدتر از هر رقابت بين المللي ديگري در تاريخ 
معاصر، از جمله جنگ ســرد، باشــد و در هردو كشور نگراني ها 
از اينكه مبادا اين رقابت به يك تقابل آشــكار بينجامد، شــدت 

گرفته است.
طي دهه گذشته، اجماع در واشــنگتن قاطعانه به سمت وسويي 
كشيده شده اســت كه از اتخاذ مواضع شديدتر در تقابل با چين 
حمايت مي كند؛ فرايندي كه در دولت ترامپ-كه دشمني خود 
با چين را آشكارا ابراز داشته و از حزب كمونيست چين بدگويي 
مي كرد - به اوج رسيد. تغيير دولت در آمريكا نيز اگرچه لحن اين 
كشور در قبال چين را تغيير داده است، اما تغيير چشمگيري در 

ماهيت سياست هاي آمريكا در قبال چين ايجاد نكرده است.
در دستورالعمل راهبردي دولت بايدن كه نسخه موقت آن 3 ماه 
قبل منتشر شد، از چين به عنوان »تنها رقيبي كه به طور بالقوه اين 
توانايي را دارد كه با تكيه بر قدرت اقتصادي، ديپلماتيك، نظامي و 
فناوري خود، چالش پايداري را براي ثبات و آزادي نظام بين الملل 

رقم بزند« نام برده شده است.
اگر چين و آمريكا نتوانند رقابت ميان خود را مديريت كنند، جهان 
با دودستگي، تعارض و آشفتگي مواجه خواهد شد. پيشگيري از 
تبديل شــدن رقابت ميان آمريكا و چين به يك فاجعه مستلزم 
توجه ويژه به 2موضوع مهم اســت. موضوع اول به تايوان مربوط 
مي شــود؛ موضوعي كه حزب كمونيست چين آن را يك موضوع 
حياتي براي حق حاكميت و تماميت ارضي چين تلقي مي كند. 
از سوي ديگر دولت آمريكا نيز موضوع تايوان را از دريچه تعهدات 
بين المللي و منافع امنيتي خود مي نگرد. با اين حال، 2كشور يك 

منفعت مشترك دارند و آن حفظ صلح است.

چنان كه 2ديپلمات كهنه كار آمريكايــي، كورت كمپل و جيك 
ســاليوان طي يادداشتي در ســال2019 تأكيد كردند، موضوع 
تايوان صرفا يك نقطه اشــتعال بالقوه نيســت، بلكه بزرگ ترين 
دستاورد در تاريخ روابط آمريكا و چين اســت؛ موفقيتي كه در 
نتيجه رويكرد ماهرانه، ظريف و انعطاف پذير هردو طرف حاصل 
شد. اگر واشنگتن به سياست »چين واحد« خود پايبند بماند و 
از حمايت آشكار از اســتقالل تايوان بپرهيزد، احتماال پكن نيز 
همچنان سياســت وحدت مســالمت آميز را دنبال خواهد كرد؛ 
مگر اينكه شرايط تصريح شــده در قانون مقابله با تجزيه طلبي 
-كه شيوه هاي غيرمسالمت آميز براي مقابله با استقالل تايوان را 
آخرين راهكار و منوط به شكست ساير راهكارها مي داند- چين را 
مجبور به استفاده از قواي نظامي عليه تايوان كند. مثال درصورتي 
كه دولت تايوان به صورت يكجانبه ادعاي استقالل رسمي و قانوني 
كرده و يا كلمه »چين« را از نام رســمي اين جزيره حذف كند، 

استفاده چين از قواي نظامي اجتناب ناپذير خواهد بود.
دومين موضوع حياتي، رقابت اقتصادي آمريكا - چين است كه 
در مقايسه با معماي تايوان، مســائل گسترده تر و پيچيده تري را 
در برمي گيرد. به نظر مي رسد كه ناسازگاري ميان »سوسياليسم 
با ويژگي هاي چيني« و »نظم بين المللي ليبرال« هرروز بيشــتر 
مي شود. حتي قبل از جنگ تجاري كه جرقه آن در دولت ترامپ 
زده شد، الگوي مبادالت اقتصادي آمريكا -چين در حال تبديل 
شدن به يك الگوي ناپايدار بود، زيرا آمريكايي ها به طور فزاينده اي 
از آنچه سياست هاي غيرمنصفانه چين در حوزه تجارت و فناوري 
مي خواندند، خشمگين بودند. با اين حال، اقتصاد چين و آمريكا 
چنان به يكديگر گره خورده اســت كه هرگونه جدايي ميان آنها 
باعث بروز زيان هاي بي شمار و نااطميناني هاي بي سابقه مي شود.

هم اكنون چين بر خودكفايي اقتصادي و نوآوري هاي بومي تأكيد 
مي ورزد و در مقابل، واشنگتن نيز گرفتار ملي گرايي پوپوليستي 
رو به رشــدي اســت كه در دوران ترامپ در قالب رويكرد »اول 
آمريكا« نمود پيدا كرد و اكنون دمكرات ها جو بايدن را تشــويق 
مي كنند كه همان رويكرد را تحت عنوان »سياست خارجي براي 
طبقه متوسط« دنبال كند. هر دو كشور مشتاقانه در پي افزايش 
رقابت پذيري اقتصاد خود و از بين بردن مزيت رقابتي طرف مقابل 
هستند؛ اما موفقيت آنها عمال منوط به اين است كه اقتصاد هردو 

كشور قدرتمندانه از بحران كرونا عبور كند.
چين بايد اصالحات الزم براي رشد تجارت خارجي، سرمايه گذاري 
و انتقال دانش فني را ســرعت بخشــد. تحريك توليد و مصرف 
داخلــي در چين، كســب وكارهاي خارجي را تشــويق مي كند 
كه بيش از گذشــته به زنجيره هاي تأميــن صنعتي چين و بازار 
داخلي اين كشور تكيه كنند و چشم انداز آنچه شي جين پينگ، 
رئيس جمهــور چين از آن به عنــوان »اقتصاد بــاز جهاني« ياد 
مي كند، تقويت شــود. پذيرفتــن قواعد اقتصــاد بين الملل به 
شــكوفايي هرچه بيشــتر اقتصاد چين كمك خواهد كرد و در 
نهايت موجب تقويت نظم داخلي چين و افزايش محبوبيت حزب 
كمونيســت خواهد شــد. در مقابل، آمريكا نيز بايد به نوبه خود 
پيامدهاي احتمالي حمايت از نظم موجود را دوباره بررسي كند. 
يك نظم ليبرال واقعي بايد فراگيرتر باشد و منافع جوامع غيرغربي 
و كشورهايي فراتر از آنهايي كه در دايره كشورهاي همفكر آمريكا 
قرار دارند را نيز تأمين كند. شكست هاي آمريكا در افغانستان و 
خاورميانه بايد يادآور محدوديت قدرت آمريكا باشــد. اولين گام 
در مسير حاكم شدن فضاي احترام متقابل ميان آمريكا و چين، 
تالش براي درك ريشــه هاي بي اعتمادي متقابل طرفين است. 
اگر رهبران 2كشور بتواند ديدگاه هاي طرف مقابل درباره مسائل 
گذشته را درك كنند، شانس بيشــتري براي ساختن يك آينده 

بهتر وجود خواهد داشت.
منبع: فارين افرز

استعفاي ماجد حنتوش، وزير برق عراق 
از ســمت خود، بار  ديگر مسئله بحران خاورميانه

برق در اين كشــور عربي را مورد توجه 
رسانه ها قرار داده است؛ بحراني كه با گذشت نزديك به 
2دهه از ســقوط نظام صدام، همچنان راه حلي براي 
پايان دادن به آن پيدا نشده اســت. شهروندان عراقي 
همواره در ماه هاي گرم سال با افزايش دما شاهد ناتواني 
نيروگاه هاي اين كشــور از تامين برق مورد نياز خود 
هستند. اما در سايه انفعال دولت ها و بي نتيجه ماندن 
تمام طرح هاي جنجالي بــراي حل اين معضل، مردم 
عراق گزينه اي بديل، موقت و البته هزينه بر براي مشكل 
خود پيدا كرده اند؛ مولدهاي اضطراري. اين الگو پيش تر 
در لبنان و برخي از كشــورهاي آفريقايي مورد اقبال 
بخش وسيعي از مردم واقع شده بود. به طور كلي مردم 
كشورهايي كه در آن، دولت ها قادر به تامين برق مورد 
نياز جامعه نيســتند، چــاره اي جــز روي آوردن به 
مولدهاي اضطــراري در بخش غيردولتي و خصوصي 
ندارند. در اين صورت، شهروندان عمال 2بار هزينه برق 
مصرفي خود را پرداخت مي كننــد؛ يك بار به دولت و 
يك بار هم به شــركت هاي خصوصي بابت ســاعات 
خاموشــي. جالب آنكه ســهامدار بخــش عمده اين 
شركت هاي خصوصي در كشــورهايي نظير عراق و يا 
لبنان، احزاب و جريانات سياســي قدرتمند هستند؛ 
احزابي كه موظف بودند نيازهاي مردم كشور خود را با 

تكيه به منابع عمومي و از طريق دولت تامين كنند.
به گزارش خبرگزاري العراقيه، اكنون بسياري از مناطق 

مسكوني در شهرهاي جنوبي و مركزي عراق ميزبان 
مولدهاي اضطراري هستند كه برق را در مقياس آمپر 
به شهروندان مي فروشد. اين خبرگزاري مدعي است 
»تجارت برق«، به يكي از حوزه هاي جذاب و پر ســود 
براي ســرمايه داران عراقي تبديل شده است؛ چراكه 
بخش بزرگي از مردم اين كشور نيازمند برق مازاد بر 
توليد دولتي هستند. العراقيه به نقل از يك منبع آگاه 
در وزارت برق مي نويسد: تعداد مولدهاي خصوصي در 
كشور از مرز يك ميليون عبور كرده است. اين در حالي 
است كه گفته مي شود تعداد حقيقي مولدهاي موجود 
در عراق، با احتساب آمارهاي غيررسمي و ثبت نشده 
در وزارت نيرو بســيار فراتر از اينها ست. پيش از اين 
روزنامــه العربي الجديد در گزارشــي از نقش آفريني 
مخفي احزاب و گروه هاي قدرتمند عراقي در تجارت 
غيررسمي برق خبر داده بود. در بخشي از اين گزارش 
آمده اســت: نيروهاي با  نفوذ، با زير پا گذاشتن قوانين 
مولدهاي خود را در اماكني نظيــر ميادين، پارك ها 
و يا پياده روها نصب كرده اند. اين در حالي اســت كه 
هيچ مالياتي از صاحبان اين شركت ها اخذ نمي شود. 
نشانه هاي موجود بيانگر ارتباط پيچيده اين جريانات با 
دستگاه هايي نظير شهرداري ها و پليس است. از سوي 
ديگر براساس گزارش  هاي سازمان محيط زيست عراق، 
افزايش چشمگير مولدهاي اضطراري در اين كشور به 
عاملي مهم براي ايجاد آلودگي در شــهرهاي بزرگ 

تبديل شده است.

معماي حمالت به نيروگاه ها
نيروگاه ها  و ساير تجهيزات مرتبط با حوزه برق يكي از 
اهداف حمالت تروريســتي در عراق به شمار مي رود. 

براي مثال ظرف 2 ماه گذشــته بيش از 30دكل برق 
در اســتان صالح الدين در اثر بمب گذاري  يا عمليات 
تخريبي آســيب ديده و از دور خارج شــده اســت. 
خبرگزاري العراقيه به نقل از يك مقام آگاه در وزارت 
نيرو مي نويســد: عمليات عليه نيروگاه ها  يا تجهيزات 
برق، نقــش مهمــي در افزايش تقاضــاي مولدهاي 
اضطراري توسط مردم داشته اســت. روزنامه العربي 
الجديد نيز با اشاره به اين مســئله مي نويسد: ارتباط 
پيچيده اي ميان حمالت به زيرساخت هاي برق با سطح 
توليد اين انرژي توسط دولت وجود دارد؛ به گونه اي كه 
همواره با افزايش ميزان توليد برق دولتي، حمالت عليه 
زيرساخت ها نيز شــدت مي گيرد. پيش از اين دولت 
الكاظمي وعده داده بود عوامل حمله به زيرساخت هاي 
برق را شناســايي و مجازات كند اما با گذشت 2 ماه از 
شروع مجدد اين حمالت در فصل گرما، هيچ خبري 
درباره پيگيري هاي امنيتي و قضايي اين پرونده منتشر 

نشده است.

فشار مضاعف بر مردم
براي درك ميزان احتياج شهروندان عراقي به مولدهاي 
بديل براي توليد برق كافي اســت بدانيــم برخي از 
مناطق جنوبي اين كشــور با 50درجه حرارت، تنها 
بين 2 تا 4ســاعت در روز برق دولتي دارند. العراقيه با 
بررسي ميداني اين مسئله مي نويسد: هزينه ميانگين 
مصرف برق هاي غيردولتي، حــدود 200دالر در  ماه 
مي شود. اين مبلغ، حدود يك سوم حقوق ماهانه يك 
شهروند طبقه متوسط عراقي است. دولت هاي عراقي 
از ســال 2003 تا كنون بيش از ده هــا طرح براي حل 
معضل برق در اين كشور معرفي كرده اند؛ طرح هايي 
كه هزينه هاي هنگفتي نيز صرف ساماندهي و اجراي 
آن شده است. اما در عمل، وضعيت مردم عراق در حوزه 
خدمات برق هيچ تغيير ملموسي طي 2دهه گذشته 

نداشته است. 
كامل الغريــري، عضو مجلس عراق روز گذشــته در 
مصاحبه با شبكه الجزيره و در واكنش به استعفاي وزير 

برق دولت الكاظمي گفت: وزارت برق به كانون فساد 
احزاب سياسي تبديل شده است. اين كانون قدرتمند، 
اجازه هيچ گونه تحولي براي تغيير شــرايط موجود و 
كاهش نياز مردم به برق غيردولتــي را نمي دهد. اين 
نماينده پارلمان همچنين ادعا كرد: »تا كنون بيش از 
70ميليون دالر براي حل معضل برق در عراق از محل 
منابع عمومي هزينه شده است.« تمام اينها در حالي 
است كه كاهش بي سابقه ارزش دينار مقابل دالر طي 
يك سال اخير، فشارهاي شــديدي را بر زندگي مردم 
عراق تحميل كرده اســت. سقوط قيمت نفت، بحران 
كرونا و عدم امنيــت الزم براي جذب ســرمايه هاي 
خارجــي، مهم ترين علل ســقوط ارزش دينار عنوان 
مي شود. در عين حال نبايد فراموش كرد بخش مهمي 
از قشر ناتوان و فقير در كشورهايي نظير عراق يا لبنان، 
حتي قادر به خريد برق از مولدهاي خصوصي نبوده و 
ناچار است با افزايش ساعات خاموشي در اوج گرماي 

تابستان كنار بيايد.

برق؛ تجارتي پرسود در عراق
 در سايه ناتواني دولت عراق براي تأمين برق مورد نياز مردم، توليد برق 

به تجارتي پر سود براي برخي احزاب و جريانات سياسي تبديل شده است
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حزب كمونيست چين در گذر زمان
1921: نخستين نشست

در مورد تاريخ دقيق جلســه مخفيانه اي كه به تاسيس حزب كمونيست چين 
منجر شد، اطالعاتي در دست نيست اما خود مائو سال ها بعد، تاريخ يكم جوالي 
را به عنوان تاريخ اين جلسه تعيين كرد تا مراسم سالگرد تاسيس حزب در اين 
روز برگزار شود. در دهه 1930، در جنگ داخلي و سپس در حمالتي كه به اشغال 
چين از سوي ژاپن منجر شد، بسيار تالش شد تا اسامي 13نفري كه در نشست اول 
حاضر بودند مخفي بماند. ساختمان محل برگزاري اين جلسه اكنون يكي از نقاط 

توريستي چين است.

1934: راهپيمايي طوالني
ارتش سرخ حزب كمونيست براي فرار از تعقيب ارتش ملي گراي چين، يك سري 
عقب نشيني طوالني را در پيش گرفت. اين عقب نشيني به دستور مائو تسه تونگ 
و چو ان الي انجام شد. نيروهاي ارتش سرخ حزب كمونيست طي 370روز بيش از 
9هزار كيلومتر را از جنوب تا شمال چين پيمودند تا در نزديكي مرز مغولستان در 
پايگاهي مستقر شوند. در اين راهپيمايي بود كه نقش رهبري مائو پررنگ تر شد و 

او سپس در سال هاي بعد، رهبري انقالب را به دست گرفت.
 

1949: انقالب
نيروهاي ارتش سرخ بين سال هاي 1935تا 1947در پايگاه خود در شمال ماندند تا 
زمان انقالب فرا برسد. بعد از شكست ژاپني هاي اشغالگر در سال 1945، اين ارتش 
سرخ بود كه قوي ترين نيرو در چين را تشكيل مي داد. ملي گراهاي چين تجهيزات  
داشتنداما كمونيست ها رهبران باتجربه تر و جنگجويان بهتري داشتند. در سال 
1949، كمونيست ها به راحتي پكن را تصرف كردند. حزب كمونيست چين كنترل 

كشوري را در دست گرفت كه سال ها درگير جنگ داخلي بود.

1958-1965: سال هاي مصيبت
سياست »جهش بزرگ به پيش« از سوي مائو بين سال هاي 1958تا 1965اجرا شد. 
هدف اين سياست، افزايش توليدات صنعتي در چين بود كه به يك فاجعه بزرگ 
انساني منجر شد. در جريان اين سياست، كشاورزان مجبور به كار صنعتي شدند 
و قحطي گسترده چين را فراگرفت. 35تا 40ميليون نفر در اين سال ها جان خود 
را در اثر گرسنگي از دست دادند. غيراز اين، به دستور مائو، يك انقالب فرهنگي 
نيز به راه افتاد. قلع و قمع مخالفان، هدف اصلــي اين انقالب بود. ميليون ها نفر 

كشته شدند.

1976: دستگيري گروه 4
 4عضو راديكال كنگره دهم حزب كمونيســت چين يك ماه بعد از مرگ مائو در

سال 1976دستگير شدند. آنها در جريان انقالب فرهنگي نقش كليدي داشتند. 
پس از مرگ مائو بين اين گروه و دنگ شيائوپينگ و ديگران جنگ قدرت درگرفت. 
درنهايت اما اين دنگ شيائوپينگ بود كه پيروز شد و مسير اصالحات امور را در 

پيش گرفت. گروه 4در اقدامي بي  سابقه در دادگاه علني محاكمه شدند.

1978: اصالحات 
حضور دنگ شــيائوپينگ در قدرت بين ســال هاي 1978تا 1989با يك سري 
اصالحات گســترده همراه بود. در واقع مرگ مائو، امكان اجراي اين اصالحات را 
فراهم كرد. دنگ شيائوپينگ رهبر نخبگان نسل دوم جمهوري خلق چين به حساب 
مي آيد. او در سال 1978 با سياست اصالحات كشاورزي،  قواي دفاعي، علم و صنعت 

باعث تحول عظيمي در چين شد و مسير اين كشور را به كلي تغيير داد.

1989: ميدان تيان آن من
در پي فضاي باز سياسي و اقتصادي ايجاد شــده، دانشجويان و كارگران در پي 
اعتراضات گسترده به خيابان ها آمدند. آنها به فساد، تورم، واردات بي رويه كاالهاي 
ژاپني، شكاف طبقاتي عميق و نبود دمكراسي اعتراض داشتند. مجموعه اي از 
اعتراضات به رهبري دانشجويان در ميدان تيان آن من شهر پكن برگزار شد كه 
درنهايت به سركوب نظامي از سوي دولت منتهي شد. گفته مي شود 26هزار نفر در 
جريان سركوب اعتراضات كشته شدند. ننگ اين كشتار همچنان بر پيشاني حزب 

كمونيست چين و ارتش اين كشور باقي است.

2001: بخش خصوصي
براي غربي ها نكته جالب در ادامه حيات حزب كمونيست چين اين است كه اقتصاد 
چين را چيزي نجات داده كه اصوال كمونيسم با آن مخالف است: سرمايه داري بخش 
خصوصي. جيانگ زمين، رهبر حزب بين سال هاي 1989و 2002آنقدر باهوش بود كه 
ارزش كارآفرينان را درك كند. او در سال 2001 اجازه داد نمايندگان بخش خصوصي 
وارد حزب شوند. همزمان مذاكرات سخت دولت به ورود چين به سازمان تجارت 

جهاني منجر شد؛ اتفاقي كه اقتصاد اين كشور و جهان را متحول كرد.

2018: رهبري مادام العمر
دنگ شيائوپينگ با تغيير قانون اساسي در ســال 1982 و محدود كردن حضور 
رئيس جمهور در قدرت سعي داشــت مانع ظهور ديكتاتور ديگري شبيه مائو 
شود. در ســال 2018اما كنگره ملي چين اين محدوديت را لغو كرد تا شي جين 
پينگ اين امكان را داشته باشد كه به رهبري مادام العمر برسد؛ شبيه آنچه براي 

مائو  رقم خورد.
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و كارمان با مرغ فقط در فاطمه عباسي »بازارگاه« براي ما كه سر 
حد خريدن و خوردن اين زبان بسته است، احتماال واژه 
جديدي است اما براي مرغداران به معني عملي نشدن 
وعده ها و قول هاي مسئوالني است كه در اين سامانه، 
دان مرغ فروخته اند اما بعد از گذشت 8 ماه هنوز اين 
خوراك به دست مرغدار نرسيده است. آشفته بازار مرغ 
كه از زمستان پارسال با تشــكيل صف هاي طوالني 
شروع شــد، هنوز هم ادامه دارد و خبرها حاكي از آن 
اســت كه به دليل خلف وعده هايي كه انجام شــده، 
احتمال جيره بندي مرغ در آينده نزديك وجود دارد. 

همين حاال هم مرغ در شــهرهاي مختلف كشــور با 
قيمت هاي متفاوتي به فروش مي رســد و در برخي از 
شهرها هم كال كمياب شده است. مثالش شهر نيشابور 
اســت كه 90 درصد مرغداري هاي اين شهر تعطيل 
شده اند و طبق آمارها از 600 مرغداري، در حال حاضر 
فقط 20 مرغداري فعاليت دارند و دليلش هم همان 
گراني و هزينه هاي سرسام آور و كمبود و ندادن سهميه 
دولتي خوراك مرغ به مرغداري هاســت. كمبود مرغ 
البته تنها مشكل نيست. تير آخر نيست و اگر تدبيري 
براي وضعيــت موجود انديشــيده نشــود، احتماال 
مرغداران ورشكست شده و ما هم بايد منتظر باشيم تا 

به طور كلي مرغ توليد داخل از سفره هايمان پَر بكشد 
و به خاطره ها بپيوندد. چاره اش هم مديريت درست و 
كوتاه كردن دست دالل و واسطه اســت. البته ما نه 
اقتصاد دانيم و نه قصدمان حرف اقتصادي زدن است، 
ما فقط اميدواريم كه ديگر مجبور نباشيم توي صف 
بايستيم يا گوش بخوابانيم كه شماره كوپن مرغ را كي 
اعالم مي كنند، آن هم در اين روزها كه كرونا همه  چيز 
را روي سرمان آوار و صف هاي واكسن به اندازه كافي 
خسته مان كرده اســت. بله ما فقط اميدواريم، اميد 
داريم كه بــه قول عضو اتحاديه مرغداران گوشــتي، 

وضعيت »بحراني« نشود.

زرشک پلوی بحرانی

برای يك آخر هفته گرم كه بی سفر و كافه و دورهمی  بايد دست به سر شود، مگر چيزی می ماند جز همين مسعود میر
دلخوش كردن به كتــاب و فيلم و اينترنــت؟ اصال در همين دلخــوش بودن به 
دلخوشی هاست كه ناگهان همه  چيز به هم می ريزد. شعر شاعره محبوب را خوانده ای 
و دوست داری حال خوبت را مثل كامی عميق در دهان نگه داری كه از گشت و گذار 
در فضای مجازی سر درمی آوری و خيلی زود در حوزه خبرهای محبوبت می رسی به 
اسيدی ترين خبر سينمايی اين روزها. چه خبری؟ خبری كه از ماجرای مذاكره با يك 
بازيگر دورگه برای ايفای نقش سفيدبرفی در جديدترين ورژن سينمايی سفيدبرفی 
و هفت كوتوله هم بيشتر روی اعصاب است. باالخره چاره ای نيست و بايد خبر را كه 
كوتاه است و تلخ به جان تحميل كرد؛ باران كوثری در نخستين ساخته سينمايی 
پدرش در حال ايفای نقش فروغ فرخزاد است. می خواهی دوباره پناه ببری به كتاب 
و فيلم اما درحالی كه هنوز در فضای مجازی مشغول سرسام گرفتن از اخبار هستی 
خودت را شبيه يك ميم )meme(  تصور می كنی كه در حال كنكاش برای يافتن 
ايفاگر نقش فروغ در ميان بازيگران زن سينمای ايران هست و ناگهان متوجه می شود 
كه آقای پيش از اين تهيه كننده و حاال كارگردان، دخترش را برای بازی در اين نقش 

درنظر گرفته است.
خب بعد از اين رودســت خوردن و در حالی كه مثل فعالين فضــای مجازی باور 
داری كه باران كوثری شبيه اســت به پروين اعتصامی و نه فروغ،  ترجيح می دهی 
كمی درباره اين ميم ها اطالعات به دســت آوری و خودت را آرام كنی و به همين 
دليل سرراســت ترين تعريف را روی گوشــی می خوانی كه » ميم )به انگليسی: 
meme( يا ِمم )به فرانسوی: mème( نوع جديدی از ضرب المثل  است كه در قالب 
محتوای چندرسانه ای، خصوصا عكس منتشر می شود. ميم ها مانند ضرب المثل ها 
تداعی كننده مفهوم مشتركی بين افراد هستند. همانطور كه از ضرب المثل ها در 
چارچوب يك عبارت يا ساختار مشخص در گفتار يا نوشــتار استفاده می شود از 
ميم ها نيز برای بيان يك ماجرا يا بازآفرينی يك رويداد آشناتر و معموال همراه با طنز 

استفاده می شود.«
خب، حاال بی خيال اين جست و جوها و خبرها شويد و يك ليوان شربت خاكشير را 

الجرعه سربكشيد... .

بارانبیفروغ

بسياری از ما دكتر محمد قريب پزشك 
سرشناس ايرانی را با مجموعه تلويزيونی 
روزگار قريب ســاخته كيانوش عياری 
می شناسيم؛ شــخصيتی كه بيش از 
طبيب حبيب بود. حاال در روزگار غريب 
كشور يمن هم پزشــكی بر سر بيمار 
می رود كه اگر بــاران بمب و گلوله ای 
كه بر ســر يمنی ها می ريزد را درنظر 
بگيريم پر بيــراه نگفته ايم اگر او را هم 
دكتر قريب يمنی ها بدانيم. دكتر سامی 
يحيی الحاج كه می توانست كشورش را 
ترك كند و در مطب  كشور های خارجی 
برای يك ماه بعد به مريض ها وقت بدهد 
در همان كشور مانده و پشت ماشينش 
نوشــته: »اگر نياز به مشاوره پزشكی 

داريد به من بگوييد تا توقف كنم.«
در ايران خودمان هم اين روزها كه كادر 
پزشكی سنگ تمام گذاشته اند بد نيست 
در عالم خيال فرض محال كنيم، چرا كه 
به قول عقال »فــرض محال كه محال 
نيست«. فرض كنيم دكترمحمد قريب 
بعد از گرفتن عكس يــادگاری با كادر 
پزشكی چند بيمارســتان دورافتاده 
ناگهان در صفحه تلويزيون بيمارستان 
چشمش به مستندی درباره اين پزشك 
يمنی می افتد. بعد رو به پزشــكان و 
پرستارهايی می كند كه اگر ماسك از 
چهره بردارند می توانی خطوط امضای 
شرافت را روی صورتشــان ببينی و با 
صدايی آرام می گويد به قول ابوسعيد 

ابوالخير عارف وحدت وجودی: 
گر در يمنی چو با منی پيش منی / خود 

در غلطم كه من توأم يا تو منی.

دكتر قريب  در يمن

توی ترافیك می مانیم و زندگی ادامه دارد
تهران صبح هايی دارد كه ما برای رسيدن به محل كار بايد 
از جايی در اطراف شهر برانيم و توی ترافيك بمانيم و آرام 
برانيم و حواسمان باشد كه توی مســير با هم برخورد نكنيم و كم نياوريم و ترافيك 
امانمان را نبرد. اين وقت صبح كه ساعت از قبل شش شروع شده گاهی كه حركت 
می كنيم به سمت تهران، از همه جای اطراف تهران كه حركت می كنيم، ما مجموعه  
متنوعی هستيم كه برای حركت از همديگر سبقت می گيريم، خط عوض می كنيم، 
به چپ و راست می رويم و مســير جاده و بزرگراه را ادامه می دهيم تا زودتر برسيم 
و هميشه هم اينطور نيست كه زودتر برســيم. چون توی مسير ما، جز بخت و اقبال 
مساعد خيلی وقت ها بايد كســی تصادف نكرده باشد، ماشينی خراب نشده باشد و 
جاده و خيابان به قرق كاميون ها و اتوبوس ها درنيامده باشــد. پس ما وقتی حركت 
می كنيم عوامل متعددی را درنظر می گيريم. شــرطی شده ايم و می دانيم گره های 
ترافيك توی مسير كجاست. در اين يكنواختی محض، در اين شروع تكراری زندگی، 
در اين صبح های هميشگی يكی از ما به جلو زل زده، يكی ماتش برده، يكی شيشه 
سمت چپ ماشينش را پايين آورده و دستش بيرون مانده، يكی دارد سيگار می كشد، 
يكی را می بينيم كه پشت فرمان خودرو دارد چای می نوشد، يكی كه راننده تاكسی 
است مشغول صحبت با مسافر بغل دستی است، يكی با همسرش حرف می زند، يكی 
تلفنش را توی دست گرفته دارد شماره می گيرد، يكی مشغول تماشای سگ هايی 
است كه از در باغی بيرون زده اند، يكی مراقب است به ماشين جلويی برخورد نكند، 
يكی مدام خط عوض می كند، يكی به آنكه پيچيده جلويش دشــنام می دهد، يكی 
سوار موتور است و تندی از كنار ما كه توی ترافيك گير افتاده ايم رد می شود و می رود. 
يكی با راننده ماشين بغل دستی گپ می زند، يكی می خواهد بپيچد سمت راست ما 
به او راه نمی دهيم. يكی راهنما می زند، بوق می زند، هوار می كشد، التماس می كند. 
ما گرگ باران ديده ايم و پايمان را كرده ايم توی يك كفــش كه به او راه ندهيم. راه 
نمی دهيم، پشت سرمان می ماند با نفرين و چراغ راهنمای سمت راست كه همچنان 
روشن و خاموش می شود. بمان همشهری، پشت سر بمان. با نفرين و ناله، ترافيك 
باز نمی شود و ما با تو دوست نمی شويم. صبح سمج تهران برای ما با اين چيزها شروع 
می شود. گاهی كه خيلی شــانس بياوريم، گاهی كه خيلی از ما خواب مانده باشند، 
اوضاع بزرگراه و جاده كه اندكی بهتر باشد، پايمان كه روی پدال گاز باشد، توی اين 
مسير تكراری چنان رانندگی می كنيم كه انگار می خواهيم به انتهای جهان برسيم. ما 
رانندگان تكراری، ما همشهری های تكراری صبح های تهران را دوست داريم و عادت 

كرده ايم كه هميشه دست مان روی بوق باشد و ترافيك روبه رويمان.

قصه شهر

گربه ها را غذا دادی، به رفتگر رحم كن!
سمیه جاهدعطائیان

قرار كوچكی با خــودم منعقد كرده بودم. 
يك تفاهمنامه مشــترك كه يك سر آن 
خودم بودم و ســر ديگرش را هم به اراده 
و همتم وصــل كردم. هميشــه كه نبايد 
قرارداد بين دو يا چند نفــر ذی نفع امضا 
شود. شاخ و برگش ندهم و يك راست اصل 
ماجرا را نشانه بگيرم. قرار بود هفته ای سه 
روز در پارك حوالی محل كار بنشينم، روی 

صندلی ها، آرام، تمركز كنم. 
هدفون را هم ممنــوع كردم. هيچ صدايی 
نبايــد تمركزم را به هم مــی زد. آنقدر در 
طول روز موسيقی در گوشــم می خواند 
كه خلوتم در پارك را بــه هم نزنم. گاهی 
صدای خنده و شــادی از دل زمين بازی 
بچه ها سكوت پارك را می شكند يا كالغی 
اصرار دارد كه درست باالی درختی كنار 
نيمكتم قارقار كند و مــن هم اصرار دارم 
كه صدايش را ترجمه كنــم. به اخبار فكر 
می كنم كه شــايد كالغ نويــد اخبار بد 
می دهد. به اخبار خــوب هم فكر می كنم 
اما بعيد می دانم كالغ خبررســان اتفاقات 
خوب باشــد. حضور خانم جوانی در كنار 
خيابان از صدای كالغ برايم جذاب تر شده. 
از صندوق ماشين كيسه ای بيرون آورده و 
گوشت های چرخ شــده را داخل تعدادی 
ظرف يك بــار مصرف می ريــزد؛ آرام آرام 
گربه هــا به صورت خودجوش ســهمی از 
غذا را از آن خود می كنند. جلو كه می روم 
حس می كنم محتويات دنبه، بوی بدی در 

فضا پخش كــرده و به زحمت رگه هايی از 
قرمزی گوشت می بينم. گربه ها كمی جلو 
می آيند و كمی مــزه می كنند. چند تايی 
به چنگ و دندان می كشــند و چند گربه 
هم با نااميدی ظرف را پــس می زنند و با 
دم های آويزان راهی می شوند. روی ظرف 
مگس و كلی حشره جمع شده. اطالعات 
نداشته ام از غذای گربه را فراموش می كنم 
و با يك جست وجوی كوتاه دستم می آيد 
كه غذای گربه ها بايد از نوع خشك باشد 
يا حداقل پخته شــود. حاال گربه ديگری 
كه انگار رئيس بقيه اســت همه را حريف 
شده و از ظرف ها می چشد. نوبت كالغ ها 
رســيده كه روی ظرف را نــوك بزنند. به 
صبح فردا فكر می كنم كه يك رفتگر بايد 
تمام ظرف ها را جمع كند. به همين چند 
ساعت بعد هم فكر می كنم كه بوی گوشت 
مانده چه بر سر پارك يا خانه و مغازه های 
اطراف می آورد. خانم جوان و حيوان دوست 
به خيال خودش ثواب كرد و به گربه های 
محل غــذا داد ولــی جای زخــم ثوابش 
روی پارك ماند. راســتی آن خانم سراغ 
پارك های ديگر هم رفت و خواســت كه 
ثوابی كرده باشد! كاش می توانست كمی 
بيشتر بماند و گربه ها را تماشا كند. ببيند 
اصال گربه ها دستپختش را دوست دارند؟ 
كمی مكث می كــرد و ظرف های گربه ها 
را با تشــريفات )داخل نايلون پيچيدن( 
راهی مخازن زبالــه می كرد تا حس زيبا و 
مثال زدنی حيوان دوســتی اش، تيشه به 

ريشه محيط زيست نمی زد.

روشنفکری در خيابان

بخشنده و مهربان چون آب و خاك سرزمين مان/ عکس :همشهری/ حامد عسگر پور
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بر و برگ

در هزارتوی خانه سوررئالیستی دالی
شهنام صفاجو

32سال پس از مرگ ســالوادور دالی، نقاش مشهور 
اسپانيايی، خانه موزه او در ساحل مديترانه ای خليج 
portlligat در شــرقی ترين نقطه ايالــت كاتالونيا، 
به مانند يك جعبه جادويی اســت كه در هزارتوی 
آن، اســتاد سوررئاليســم همه هنر خود را برجای 

گذاشته است.
قدمــت اين بنــا به ســال1930 بازمی گــردد كه 
مجموعــه ای از كلبه های ســابق ماهيگيران بومی 
است و از ســاحل گرفته تا حياط و باغ و معماری بنا 
و اشيا و تزيينات داخلی آن، ســاختاری پيچيده و 
متفاوت دارد.اين خانه قبل از هر چيز، ثمره زندگی 
عاشقانه سالوادور دالی با همسرش گاال است كه به 
خلق مهم ترين اثر سوررئال اين نقاش بزرگ »تداوم 
حافظه« منجر می شود. برای او ويالی پورت ليگات، 
پناهگاهی هنری و عقب نشينی از دايره هنر پاريس 

و نيويورك نيز بود.
دالی در دوره جوانی و به لطف فروش يك تابلوی نقاشی 
و همكاری با فيلمساز بزرگ اسپانيايی لوئيس بونوئل 
در پروژه سگ آندلسی )Un ChienAndalou( موفق 
به خريد يك كلبه ماهيگيری در پورت ليگات می شود 
و به تدريج خانه ماهيگيران همسايه را نيز خريداری 
و بازسازی می كند كه اين روند تا مدت زيادی ادامه 
داشت و دالی و گاال مرتباً دكوراسيون اين خانه تودرتو 
را تغيير می دادند. بيست سال بعد آن، كارگاه نقاشی 
دالی تكميل شد و پس از آن ساخت كتابخانه و مخزن 

خانه موزه و احيای باغ زيتون به ثمر نشست.

برای سالوادور دالی پورت ليگات محل دستاوردها 
بود؛ مكان مناسبی برای كار در يك كارگاه ابدی؛ 
جايی كه زمان با ســرعت كمتری می گذشت و هر 
ساعت بُعد مناسبی داشــت. در اين خانه آرامشی 
وجود داشت كه يك مورد فرازمينی منحصربه فرد 

محسوب می شد.
اين خانه موزه، مكانی برای ورود به جهان پررمز و راز 
دالی است. وياليی با كاشی های سفيد و پوشيده از 
تخم مرغ های گچی بزرگ، اتاق های كوچك متصل 
به راهروهای باريك، اشــيای ناهمگــون، فرش ها، 
ظروف سفالين، پوشش های مخملی، مبلمان عتيقه، 
گل های خشــك، اتاق خوابی كه يك آينه در شيب 
آن آويزان است و به دالی اجازه می داد طلوع آفتاب 
را ببيند، بدون اينكه از تختخواب خود بيرون بيايد، 
حوضچه ها، پاسيوی ســنگفرش و در مجموع يك 
سازه پيچ و خم كه نشــان از روح نقاش بزرگ دارد. 
اين زوج، اقامتگاه ساحلی خود را كهكشان راه شيری 

می ناميدند.
خانه پورت ليگات لوكيشن فيلم فرانسوی »سلف- 
پرتره« به كارگردانی ژان كريستف آورتی هم بود. 
يك ويدئــو آرت جذاب كه بر رونــد خالقيت دالی 
در خلق تابلوی »ســلف پرتره با بيكن سرخ شده« 

تمركز دارد.
پس از مرگ گاال و به فاصله هفت سال تا خاموشی 
استاد سوررئاليسم )1989( با حمله قلبی، دالی ديگر 
هرگز پا به اين خانه نگذاشت تا حوالی سال2000 كه 
امكان بازديد عمومی از پناهگاه جادويی و افسانه ای 

يكی از بزرگ ترين نقاشان سده بيستم فراهم آمد.

حافظ

اگر نه باده غم دل ز ياد ما ببرد
نهيب حادثه بنياد ما ز جا ببرد

1367931
كارت

در كنكور ۱۴۰۰ تعداد 
۶۶۲ هزار و ۱۱۴ داوطلب 

زن و ۴۴۹ هزار و ۷۰۴ 
داوطلب مرد ثبت نام 
كردند كه برای آنها با 

احتساب گروه آزمایشی 
دوم برخی داوطلبان، 

تعداد یك میلیون و ۳۶۷ 
هزار و ۹۳۱ كارت ورود به 
جلسه صادر شده است.

1090000
نفر

در كنكور ۱۴۰۰ تعداد یك 
میلیون و ۹۰ هزار داوطلب 

در كلیه دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی 

پذیرش خواهند شد.

1000000
نفر

براساس اعالم سازمان 
سنجش آموزش كشور؛ 

ظرفیت های پذیرش 
دانشجو در كنكور ۱۴۰۰ 

مطابق سال گذشته 
خواهد بود. سال ۹۹ حدود 

یك میلیون نفر در كلیه 
دانشگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی پذیرش 
شدند.كنكور ۱۴۰۰ از 

صبح دیروز )چهارشنبه 
۹ تیر( با برگزاری آزمون 

داوطلبان گروه آزمایشی 
هنر آغاز شد و به مدت 

۴روز ادامه دارد.

عدد خبر

گرينويچ
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