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يادداشت
مجتبي توانگر؛ عضو كميسيون اقتصادي مجلس

طرح تحولــي مجلس  براي تغيير شيوه صدور 1
از  كســب وكار  مجوزهــاي 
بزرگ ترين اقدامات اقتصادي  دوره جديد مجلس است. با 
اين اقدام بزرگ، بســياري از امضاهاي طاليي، انحصارها و 
تعارض منافعي كه مانع راه اندازي كسب  وكار مردم مي شد 
حذف و بوروكراســي ناكارآمد و ســنگين در بخش هاي 

بسياري مانع زدايي خواهد شد.
ايران از نظر سهولت كسب  وكار در دنيا در رتبه بسيار پايين 
127 قرار دارد. در اين ميان صــدور مجوزها، يكي از موانع 

جدي در جهت رونق توليد در كشور است.
از اين رو، طرح تســهيل صــدور مجوزهاي كســب  وكار 
مهم ترين اقدام تقنيني مجلس براي روان ســازي فضاي 

كسب وكار كشور است.
ايجاد شفافيت اطالعات درخصوص قوانين و مقررات حوزه 
كســب  وكار يكي از ويژگي مهم اين طرح است و دولت به 
موجب آن مكلف مي شــود تا پايگاه اطالعات كسب وكار را 
ارتقا دهد و بعد از مدتي مجاز نخواهد بود، قانوني را بدون 

ثبت در اين پايگاه اجرا كند.
خود در درگاه ملي كســب وكار بعد از ۳روز مجوز 2 با اين طرح هر شخصي مي تواند با ثبت درخواست 
الزم را كســب كند و در اين ميان تنها استثنا براي كسب  
وكارهاي مربوط به حوزه سالمت، بهداشت و محيط زيست 
درنظر گرفته شده كه دولت در اين خصوص نيز بايد نهايتا 

تا ۳ ماه مجوز الزم را صادر كند.
بســياري از مشــاغل از داروخانه و نانوايي تا كارشناســان 
دادگســتري به نوعي دچــار محدوديت براي كســب  وكار 
خود هســتند كه براســاس اين طرح تمامــي محدوديت ها 
ازجمله ظرفيت هــا، محدوده صنفي، فاصلــه جغرافيايي و... 
حذف شده و اين موضوع اقدام بســيار بزرگي در جهت رونق 

كسب وكارهاست.
هم اكنون اشــكاالت جدي بر رونــد فعلي صدور  مجوزها وجود دارد:3

  افزايش هزينه خريد خدمت 
  ايجاد بازار سياه خريد و فروش مجوزها

  انحصار برخي مشاغل

پايان دوران انحصارهاي اقتصادي

نگاه
عباس مقتداي خوراسگاني؛ نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي

مذكرات قبلي ايــران با 1+5با 
بدعهدي هاي مكرر طرف هايي 
همراه شد كه قرار بود در قبال 
دريافت برخي امتيازات، بخشــي از حقــوق ايران را پس 
بدهند. به اين ترتيب در طول سال هاي گذشته براي ايران 
منفعت ويژه اي به همراه نيامد و با توجه به بهايي كه براي 
اين قبيل مذاكرات داديم نتوانستيم دستاورد قابل توجهي 
به دست بياوريم. اما اين اتفاق نتيجه اثرگذاري داشت و آن 

نگاه ويژه به آسيا و كشورهاي همسايه بوده است. 
ما به عنوان كشوري مستقل و قدرت نوظهور در عرصه هاي 
دفاعي و امنيتــي نه تنها متكــي به خود هســتيم بلكه 
مي توانيم از ساير كشــورهاي منطقه نيز حفاظت كنيم. 
امروز 15كشــور منطقه نيز عميقا متوجه پيشرفت هاي 
ايران در عرصه هاي مختلف شده اند و ما با استفاده از درس 
تاريخي گذشته و با نگاه به همســايگان و آسيا مي توانيم 
مشــكالت اقتصادي و ديگر معضالت را حــل كنيم. بايد 
بدانيم كه اروپايي ها اصل را بر بدعهدي در برابر جمهوري 
اسالمي گذاشــته اند. ما مي توانيم هم بازار وسيع خود را 

سروسامان دهيم و هم بازار گسترده منطقه پيرامون خود 
را با توجه به توانايي هاي جمهوري اســالمي ساماندهي 
كنيم. اكنون كشورهايي نظير عراق، سوريه و افغانستان 
با توجه به توانمندي هاي جمهوري اسالمي زمينه بسيار 

مناسبي براي همكاري هاي چندجانبه دارند.
ســازمان همكاري شــانگهاي و اجالس پيش رو يكي از 
ظرفيت هايي اســت كه بايد از آن بهره ببريم. كشورهاي 
قدرتمند و نوظهوري مانند هند، روسيه و چين به حضور 
ايران در منطقه و نقش آفريني ما توجه دارند. اگرچه اين 
سازمان در ابتداي هزاره ســوم ميالدي شكل گرفته اما 
اكنون در گذر زمان هنوز زمينه رشــد و پيشرفت بيشتر 

را دارد. 
كشورهاي مهمي نظير ايران در همكاري با ساير كشورهاي 
يادشده و عالوه بر آن كشورهايي مثل پاكستان، بالروس، 
تاجيكستان و همسايگان او مي توانند به عنوان مجموعه 
دفاعي كه محــور فعاليت آن اقتصاد قــرار مي گيرد حد 

باالتري از منافع را براي كشــورهاي 
منطقه و جهان ايجاد كنند.

ظرفيت هاي نوظهور در دپيلماسي 

صفحه17

شهرداری تهران در تالش است با احداث گرمخانه های بزرگ،  شناسايی و رفع مشكالت نقاط بی دفاع شهری 
همچنين ترويج فرهنگ مسئوليت پذيری اجتماعی،  بی سرپناه های شهر را به زندگی عادی بازگرداند

زمستان1400 با 4 گرمخانه جديد

آن سوی دروازه پنجشير

 حذف امضاهای طالیی 
از مسير کسب وکارها 
ديروز كليات طرحی در مجلس تصويب شد كه هدف آن كاهش 

انحصار طلبی و فساد در صدور مجوز كسب و كارهاست

 روايت ادامه دار و پرماجراي خبرنگار همشهري 
از سفر به امارت اسالمي افغانستان   

صفحه4

صفحه۳

قیمتخودرومیشکند؟
بررسی اثرات مصوبه آزادسازی واردات بر بازار خودرو 

  نمايندگان مجلس ديروز با آزادسازي واردات خودرو به صورت مشروط موافقت كردند
   هر شخص حقيقي يا حقوقي مي تواند به ازاي صادرات خودرو يا ساير كاالها، بدون انتقال ارز، براي 

واردات خودروهاي برقي يا هيبريدي يا بنزيني و گازي اقدام كند

موافقان طرح مجلس معتقدند واردات خودروهاي صفركيلومتر، 
بدون انتقال ارز، مي تواند زمينه كاهش ۳0درصدي قيمت ها را 
در بازار خودروهاي خارجي فراهم كنــد اما مخالفان می گويند 

دخالت شــوراي رقابت در تعيين تعداد خودروهاي وارداتي به 
داغ شدن بازار خريد و فروش برگه ثبت سفارش واردات خودرو 

منجر مي شود.   صفحه 4 را بخوانيد

 تأكيد عليرضا زاكانی، شهردار تهران برساماندهی  آسيب های اجتماعی:
21 هزار معتاد متجاهر در شهر وجود دارد كه حتي يك مورد آن نيز براي ما ننگ است

16

صفحه17

 قهرمان 
فوتسال بامانع

 درباره گالره ناظمی
 داوری كه همه سدها را كنار می زند 
و روز گذشته در جام جهانی فوتسال 
مردان به عنوان داور اصلی سوت زد

هيچ كس به فكر 
سينما نيست

شعر 
همزاد من است

قوی ترین مرد 
جهان می شوم

افشين عال، شاعری كه با شعر 
نفس می كشد

گفت وگو با علی داوودی  
نايب قهرمان 22ساله المپيك 

ادامه در 
صفحه 2

ادامه در 
صفحه 21

پای صحبت های سعيد راد 
هنرمندی كه نام او با 5دهه از 
سينمای ما گره خورده است
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جزئيات توافق با آژانس در كميسيون امنيت ملي مجلس
همزمان با سخنراني غريب آبادي در وين، رئيس سازمان انرژي اتمي نيز به بهارستان رفت و با 
ارائه گزارشي به نمايندگان از اهداف اين سازمان در آينده سخن گفت. به گزارش خانه ملت، 
محمد اسالمي پس از نشست با اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت: »نكته 
مهم اين است كه برنامه هسته اي ايران كه صلح آميز بوده بايد كامال شفاف و مطابق موازين قانون 
و با تأكيد بر قانون اقدام راهبردي پيش برود و اجازه ندهيم در دنيا متهم به پنهان كاري شويم، 
دشمنان قسم خورده ايران مخالف پيشرفت كشور هســتند و اين امر را بر نمي تابند، غربي ها 
طبق قرارداد هسته اي مكلف بودند به ايران كمك كنند اما اين تعهد اجرايي نشد، آنچه ايران در 
زمينه هسته اي به دست آورده براساس تحقيق و توسعه داخلي بوده است و كسي نمي تواند اين 
امر را متوقف كند.« اسالمي درباره دوربين هاي ناظر بر فعاليت هسته اي ايران نيز توضيح داد: 
»طبق مقررات آژانس اتمي و پادمان، دوربين هاي آژانس در سايت هاي هسته اي وجود دارد و اين 
تداوم دانش و آگاهي از فرايندهاي هسته اي در كل جهان انجام مي شود، افزون بر تعهداتي كه 
طبق پادمان بر عهده ايران است و بايد شفاف سازي  را انجام دهد، تعدادي دوربين متاثر از برجام 
نصب شده بود اما طرف هاي مقابل به تعهدات خود عمل نكردند، از اين رو ديگر ضرورت نداشت 
آن دوربين ها وجود داشته باشد.«  در چنين شرايطي بايد در انتظار رايزني هاي ايران با آژانس و 
غربي ها براي چگونگي ادامه مذاكرت وين بود و ديد كه نخستين سفر خارجي رئيس جمهوري و 

رايزني با شرقي ها چه نتايجي در بر خواهد داشت.

ث
مك

اجالس دو روزه ســازمان همكاري 
شانگهاي امروز در دوشنبه كار خود ديپلماسی

را آغاز مي كند؛ اجالسي كه احتمال 
پذیرش عضویت ایران در این سازمان در آن مطرح 
شده و رسانه هاي روسي و چيني نيز به اهميت این 
موضــوع پرداختند. ســيدابراهيم رئيســي نيز 
نخستين سفر خود را در كسوت رئيس جمهوري 
براي شركت در این اجالس انجام مي دهد و تا قبل 
از قرنطينه شــدن والدیمير پوتين، قرار بود تا در 
جریان این سفر با همتاي روسي خود نيز دیدار 
كند. همزمان از سوي دیگر نشست شوراي حكام 
آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز در حال برگزاري 
اســت و كاظم غریب آبادي، نماینــده ایران در 
سازمان   بين المللي در ســخنراني خود بر موضع 
ایران درباره برجام و ضرورت لغو تحریم ها و تغيير 

رفتار آمریكایي ها تأكيد كرده است. 
محمد اسالمي، رئيس ســازمان انرژي اتمي نيز 
در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي خبر 
داده كه هفته آینده براي شــركت در كنفرانس 
عمومي آژانس راهي وین مي شود. به این ترتيب 
در روزهاي پيــش رو همچنان بایــد در انتظار 
خبرهایي از رایزني هاي مقامات كشــورمان در 

وین و دوشنبه ماند.

چرا پيوســتن ايران به ســازمان همكاري 
شانگهاي اهميت دارد؟

شبكه سي جي تي ان چين در گزارشي از احتمال 
باالي پذیرش عضویت ایران در اجالس شانگهاي 
خبر داده است. این شبكه در گزارش خود آورده: 
»كار اصلي ســازمان همكاري شانگهاي مذاكره 
و انجام دادن اقدامات مشــترك در زمينه مسائل 

امنيتي منطقه است.
ایران كشوري قدرتمند و بانفوذ است كه بدون آن 
حل وفصل كامل مسائل امنيتي منطقه اي ممكن 
نيست. به طور مثال، بدون مشاركت ایران، به نظر 
نمي  رسد كه بتوان وضعيت افغانستان را ساماندهي 
كرد. بنابراین، عضویت كامل تهران در ســازمان 
همكاري شانگهاي بر این امر مسلم صحه خواهد 
گذاشت كه ایران یك شریك مهم در تامين امنيت 

و ثبات منطقه است و سازمان همكاري شانگهاي 
به صحنه اول این مذاكرات تبدیل مي شود. همه 
از منافع مشــاركت ایران بهره مند خواهند شد.« 
پيش از این یك روزنامه روسي نيز به نقل از منابعي 
نوشته بود كه اعضاي سازمان همكاري شانگهاي 
پذیرش ایران به عنوان عضو جدید را اعالم خواهند 
كرد. این سازمان از ســال 2001 كار خود را ابتدا 
با 5كشور قزاقســتان، قرقيزستان، چين، روسيه 
و تاجيكســتان آغاز كرد كه ازبكستان هم به آن 
ملحق شــد. در ســال 201۷، هند و پاكستان به 

عضویت این هيأت منطقه اي درآمدند كه فعاليت 
آن به همكاري امنيتي، اقتصــادي و موضوعات 

بشردوستانه اختصاص داشت. 
پيــش از ایــن در اواســط مرداد ماه نيــز دبير 
شــوراي عالي امنيت ملــي از تمــاس تلفني با 
همتاي روس خود خبر داد و در تویيتي نوشــت: 
»خوشبختانه، موانع سياســي عضویت ایران در 
پيمان شــانگهاي مرتفع شده اســت و عضویت 
ایران طي برخي تشریفات اجرایي، نهایي خواهد 
شد.« بنابراین ممكن است نخستين سفر خارجي 

رئيس جمهوري با پذیرش درخواست چند ساله 
ایران براي عضویت در سازمان همكاري شانگهاي 
همراه شــود؛ موضوعي كه به گواه كارشناسان 

داراي ابعاد مهم امنيتي و اقتصادي است.

غريب آبادي: مذاكره بايــد متضمن لغو همه 
تحريم ها باشد

دیروز در وین كاظم غریب آبادي، نماینده ایران در 
سازمان هاي بين المللي نيز از اقدامات غربي ها و 
آمریكا درباره برجام و قطعنامه 2231 انتقاد كرد. 
درحالي كه پيش از این سخنراني نماینده اتحادیه 
اروپا در بيانيه اي خواستار بازگشت بدون تأخير 
ایران به مذاكرات وین شد و گفت: »این موضوع با 
توجه به توسعه پویاي فعلي برنامه هسته اي ایران 
درحالي كه نظارت و راستي آزمایي آژانس به طور 

جدي تضعيف شده است، اهميت ویژه اي دارد.«
 به گزارش ایســنا، غریب آبادي نيز در سخنراني 
خود در نشست شوراي حكام گفت: »الزم مي دانم 
اینجا به ویژه از بيانيه هاي برخي كشورهاي عضو 
توافق هسته اي و كشورهاي اروپایي ابراز تأسف 
جدي و همچنين تعجب كنم. گویي این كشورها 
فراموش كرده اند كه ایــن ایران بود كه به تمامي 
تعهدات خود تحــت این توافق پایبنــد بود و از 
مزایــاي آن نيز به خاطر اقدامات قانون شــكنانه 
آمریــكا و بي اقدامي اروپایي ها، بهره مند نشــد. 
ظاهراً این كشــورها قصد دارند جاي قرباني را با 

قانون شكنان عوض كنند.« 

غریب آبادي ادامه داد: »مادامي كه تحریم ها عليه 
ایران ادامه دارد، از ایران انتظار خویشــتنداري 
و اقــدام ســازنده نداشــته باشــيد. اقدامات و 
فعاليت هاي هســته اي ما، ازجمله غني ســازي  
در سطوح مختلف و توليد ســوخت سيليساید، 
برابر حقوق ما تحت معاهده عدم اشــاعه صورت 
مي گيرند، جنبه كامال صلح آميــز دارند و از بُعد 
پادماني نيز تحت نظارت و راستي آزمایي آژانس 
قرار دارند. از این رو، به این كشورها توصيه مي كنم 
كه عوام فریبي نكنيد و بــه تعهدات عمل نكرده 
خود در برابر ملت ایران عمــل كنيد. ما بدهكار 

شما نيستيم.« 
غریب آبادي درباره موضع ایــران در زمينه ادامه 
مذاكرات وین بــراي احياي برجــام نيز گفت: 
»همان گونه كه توســط رئيس جمهــور و وزیر 
امور خارجه كشــورمان اعالم شد، ایران خواهان 
مذاكراتي است كه نتيجه محور باشد. مهم است 
كه خروجي این تالش ها متضمن این باشــد كه 
تمامي تحریم ها به طور مؤثر و قابل راستي آزمایي 
برداشــته شــوند و ما دوبــاره شــاهد فجایعي 
مانند خروج آمریكا از توافق  یا سوءاســتفاده از 
مكانيســم هاي مندرج در برجام و نقض تمامي 
تعهداتش ذیل آن نباشيم.« همچنين غریب آبادي 
تأكيد كرد كه آژانس بایــد مواضع خود را درباره 
خرابكاري تروریستي عليه تأسيسات صلح آميز 
اعضاي خود روشن كند و تا زماني كه این اتفاق 

رخ ندهد، مشكالت ادامه خواهند داشت.

رئيس جمهوري در نخستين سفر خارجي اش امروز راهي دوشنبه مي شود
فرش قرمز شانگهاي برای ایران

قضایی

روی خط خبر

35سال زندان براي حسن رعيت
 به گفته سخنگوي قوه قضایيه حكم صادره، بدوي و 

قابل فرجام خواهي در دیوان  عالي كشور است

حسن ميركاظمي معروف به »حسن رعيت« از نزدیكان بابك زنجاني 
و از متهمان اصلي اخالل در نظام ارزي كشور به 35سال حبس محكوم 
شد. او در مرداد ماه 13۹8 به اتهام فساد مالي دستگير شد و 2سال بعد 
از بازداشت و از فروردین ماه 1400جلسات دادگاهي او برگزار شد و 
حاال پس از حدود 6 ماه برگزاري جلســات دادگاهي اش حكم بدوي 
پرونده او از سوي سخنگوي قوه قضایيه اعالم شد. ذبيح اهلل خدایيان، 
ســخنگوي قوه قضایيه با اعالم این خبر گفت: بخشي از این پرونده 
پيش تر در دادگاه، رسيدگي و منجر به صدور حكم شده بود و بخشي 
از آن مفتوح بود كه اخيرا منجر به صدور حكم بدوي شد. وي تصریح 
كرد: در این پرونده 20نفر محكوميت یافتند كه اتهامات آنها مشاركت 
در اخالل عمده در نظام پولي و ارزي كشور و پولشویي، كالهبرداري، 
جعل، استفاده از ســند مجعول و اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات 
است. همچنين اتهام برخي محكومان دیگر این پرونده ناظر بر معاونت 

در جرایم فوق الذكر است.
 به گزارش ميزان، سخنگوي دســتگاه قضا ادامه داد: در این پرونده، 
مجرم اصلي به یك فقره حبس 25ســال، 3فقره حبس 3سال و یك 
فقره حبس یك سال، جمعا به 35سال حبس محكوم شد. همچنين 
در این پرونده یك نفر به 16ســال حبس، 2نفر به 10ســال حبس، 
یك نفر به ۹ســال حبس، 6نفر به ۷سال حبس و بقيه نيز به 6سال و 
5سال حبس محكوم شدند. خدایيان افزود: این افراد با اقدامات خود، 
در نظام ارزي كشــور اخالل ایجاد كرده و وام هاي كالني را از برخي 
بانك ها گرفته بودند. در یك مورد 60 ميليون یورو از یكي از بانك ها وام 
گرفته بودند تا كاال وارد كنند؛ اما با جعل مدارك، وانمود كردند كه كاال 
وارد شده حال آنكه كاالیي وارد نشده بود. وي ادامه داد: حكم صادره 
در مورد پرونده فوق الذكر بدوي اســت؛ لذا از ذكر اسامي محكومان 
خودداري مي كنيم و این حكم قابل فرجام خواهي در دیوان  عالي كشور 

است و درصورت قطعيت به اطالع مردم شریف مي رسانيم.
خدایيان در پاسخ به سؤالي پيرامون تدابير اتخاذ شده براي جلوگيري 
از تغيير كاربري اراضي و تأكيدات رئيس قــوه قضایيه در این رابطه 
گفت: تأكيد رئيس قوه قضایيه آن است كه دستگاه هاي متولي نباید 
اجازه سوءاستفاده به افراد سودجو را بدهند؛ بنابراین در مرحله اول هر 
دستگاهي كه مسئوليت دارد باید پيشگيري كند و اجازه ندهد جرم 
محقق شود و سپس انتظار داشته باشد كه دستگاه قضایي ورود كند و 

با قلع و قمع و یا سایر اقدامات، به اعمال قانون بپردازد.

   هالكت یک تروریست در درگيری مسلحانه
 مركز رسانه قوه قضاييه مرگ شــخصي با هويت »ياسر منگوري« زير 
شكنجه و حين بازداشت را تكذيب و اعالم كرد كه او در درگيري مسلحانه 
كشته شده است. روابط  عمومي دادگستري استان آذربايجا ن غربي در 
اين باره اعالم كرده است: در پي انتشار خبري از سوي رسانه هاي معاند 
مبني بر فوت فردي به نام ياسر منگوري زير شكنجه و حين بازداشت، 
رئيس  كل دادگستري استان آذربايجان  غربي با تكذيب اين خبر گفت: 
حسب گزارش هاي واصله فرد مذكور از عوامل مسلح گروهك تروريستي 

بوده كه تيرماه سال جاري در درگيري مسلحانه كشته مي شود.

ارتباط مسئوالن با مردم بايد هدفمند باشد

ميزان اعتماد مردم به دولت ها در سال هاي اخير كاهش پيدا كرده یا 
به عبارتي سرمایه هاي اجتماعي ما رو به نزول گذاشته است. در نتيجه، 
ميزان مشاركت و همراهي مردم با دولت و مسئوالن نيز به شدت افت 
كرده و مردم اعتماد الزم را به رفتارها و گفتارهاي مسئوالن از دست داده اند. مصادیق این امر را به 
اشكال گوناگون در جامعه مي بينيم. مهم ترین شاهد از این كاهش اعتماد را در كاهش مشاركت 
مردم در انتخابات ریاســت جمهوري اخير و افزایش آراي باطله و اعتراضات ناشــي از نبود آب 
آشاميدني و... دیدیم. مجموعه این موارد بيانگر از دست رفتن سرمایه هاي اجتماعي در مقایسه 
با گذشته است. حال هم كه دولت ســيزدهم خود را دولت مردمي ناميده است، طبيعتا ارتباط 
مستقيم با مردم مي تواند یكي از مصادیق»مردمي بودن« دولت باشد؛ چراكه ارتباطات اینچنيني 
مي تواند اميد و اعتماد را به مردم بازگرداند و باعث همدلي، اتحاد و انسجام بيشتر جامعه شود كه 

در نتيجه اینها، شاهد نزدیكي مردم به دولت و پر شدن شكاف ميان این دو خواهيم بود.
ضمن اینكه شنيدن سخن مردم از آموزه هاي اسالمي ما هم هست و مسئوالن باید گوش شنوا 
داشته باشند و مشكالت مردم را بشنوند و با مردم گفت وگو كنند. همچنان كه یكي از ویژگي هایي 
كه براي پيامبر اسالم)ص( مطرح مي شود این است كه او »اُذن« یعني بسيار شنوا بود؛ یعني گوش 

شنوا داشت و سخن مردم را هرچه بود، مستقيما دریافت مي كرد.
رهبر معظم انقالب هم در ماه هاي اخير به همه سران قوا یعني از رئيس جمهوري و اعضاي هيأت 
دولت تا رئيس قوه قضایيه و رئيس مجلس بر ارتباط با متن مردم و حضور در ميان مردم و ارتباط 
با اقشار مختلف تأكيد فرموده اند. البته باید توجه داشت كه این گفت وگو و مفاهمه مقدمه اي است 
براي اعتمادسازي و حل مشكالت مردم؛ یعني اگر مردم احساس كنند كه سخن آنها شنيده و در 
جهت حل مشكالت آنها گام هایي برداشته شده طبيعتا در این صورت اعتمادشان هم به دولت 
حاكميت بيشتر مي شود. بنا براین یكي از مصادیق و شاخصه هاي دولت مردمي برقراري ارتباط 
و گفت وگوي مستقيم و صادقانه با مردم است؛ مشروط بر اینكه به همين گفت وگو بسنده نشود. 
چون اگر مردم آثار این گفت وگو كه شنيدن حرف و درد آنهاست را نبينند، تأثيري در كم شدن 
شكاف ميان مردم و دولت نخواهد داشــت، اما اگر نتيجه را ببينند، دوباره مشاركت و همراهي 
خواهند كرد. براي مثال در دوران دفاع مقدس، با وجود همه مشكالت و كمبودها مردم در كنار 
مسئوالن بودند؛ چراكه مسئوالن هم شيوه زندگي شان همچون مردم بود و از حداقل امتياز ها 
برخوردار بودند. االن هم اگر اینگونه شود، اعتمادها برمي گردد. اما اگر مردم ببينند پس از بيان 
حرف ها و مشكالتشان مسئوالن در اســتفاده از منابع، دریافت حقوق و دستمزدها و امتيازات 
ده ها برابر آنها برخوردار مي شــوند، طبيعتا این گفت وگوها بي ثمر خواهد بود. این نكته مهم را 
هم اضافه كنم كه وقتي مي گویيم »مردم« منظور فقط توده هاي مردم كه در یك سفر استاني 
رئيس جمهوري یا مقام مسئول را دوره مي كنند، نيست، بلكه مردم از توده ها، نخبگان زمينه هاي 
مختلف، دانشگاهيان، بازاریان، ورزشكاران، معلمان و سایر اقشار مختلف تشكيل شده كه هركدام 
دغدغه ها و مسائل خاص خود را دارند و مایلند كه مسئوالن دیدگاه ها و نقطه نظرات آنها را بشنوند.

در پایان باید تأكيد كنم رئيس جمهوري و هيأت دولت غيراز ارتبــاط با مردم و حضور در متن 
مردم وظایف اجرایي بسياري هم دارند. بر این اساس این حضور در ميان مردم نباید به رفتاري 
پوپوليستي تبدیل شود، بلكه این حضور و گفت وگو باید به صورت هدفمند صوت بگيرد. طبيعي 
است كه مردم هم انتظار ندارند مسئوالن همواره در ميان آنها حضور داشته باشند، ولي انتظار 
هم ندارند كه در طول 4سال حاكميت یك دولت، مسئوالنشان را نبينند و امكان ارتباط با آنها 
وجود نداشته باشد. از این رو یكي از اشكال ارتباط با مردم، حضور مستقيم و ارتباط رودرروست. 
مي توان از اشكال دیگر هم براي انتقال خواسته ها و پيام هاي مردم استفاده كرد؛ حال چه از طریق 
مكاتبه و نامه  یا روش هاي دیگر تا در كنار ارتباط حضوري ارتباطات غيرحضوري هم برقرار شود.

آنچه هست هدف اصلي شنيدن سخن مردم و فهميدن اولویت نيازها و مشكالت آنها و در ادامه 
و مهم تر از شنيدن و فهم مشكالت، بررسي و رفع آنهاست؛ چراكه حركت نمایشي یا دیدارهاي 
صرفا پوپوليستي قاعدتا نمي تواند مشكل گشاي مردم باشد و در اعتماد سازي  و كاهش شكاف 

ميان دولت و مردم هم اثري نخواهد داشت.

نگاه

 جواد آرين منش
نمایند ادوار مجلس

   اعالم وصول 3۰ طرح در صحن مجلس 
عضو هيأت رئيسه مجلس از اعالم وصول30 طرح خبر داد. به گزارش 
خانه ملت، محمد رشــيدي در نشست علني 24شــهریور مجلس 
گفت:30طرح توسط هيأت رئيسه به صورت عادي اعالم وصول شده 
كه 24مورد آنها فوریتي بوده اســت. برخي از طرح هاي اعالم وصول 
شده از سوي رشيدي عبارت است از؛ طرح ســاماندهي و كارآمدي 
سياســت هاي محروميت زدایي، طرح افزایش نمایندگان مجلس، 
طرح تاسيس شهرك صنایع دیجيتال، طرح برگزاري آموزش و ارتقاء 
مهارت هاي حكمراني و تربيت حكمرانان آینده كشور، طرح تشكيل 
وزارتخانه محيط زیست، طرح تبدیل وضعيت استخدامي معلمان و 

طرح تشكيل استان بم.

  آمريكا 4ايراني را متهم كرد
 وزارت دادگستري آمریكا با انتشــار اطالعيه اي كه روي وب سایت این 
وزارتخانه قرارگرفته است، از متهم شدن 3 شهروند آمریكایي- ایراني االصل 
به نقض تحریم هاي ایــران در دادگاه منطقه اي فــدرال خبر داد. به 
گزارش ایسنا، در این اطالعيه آمده اســت: محمد فقيهي 52 ساله، 
همسرش، فرزانه مدرسي 53 ساله و همچنين خواهر او، فائزه فقيهي 
كه هر3 ساكن فلوریدا هســتند، در دادگاه منطقه اي فدرال در شهر 
ميامي به نقض تحریم هاي آمریكا عليه ایران در ســال هاي 2016 تا 
2020 متهم شده اند. وزارت دادگســتري آمریكا، در بيانيه اي دیگر 
نيز اعالم كرد؛ فردي با مليت ایراني را به اتهام تالش براي دستيابي به 
قطعات 2 كاربرد حساس نظامي و انتقال آنها به ایران به 63 ماه زندان 
محكوم كرده است. این بيانيه با مطرح كردن ادعاهایي عليه ایران افزود: 
مهرداد انصاري40 ساله، ساكن امارات متحده عربي و آلمان توسط 
هيأت منصفه فدرال در ماه می 2021 با ادعاي نقش داشتن در طرحي 

براي دست یافتن به قطعات حساس نظامي براي ایران، محكوم شد.

ظرفيت هاي نوظهور در دپيلماسي 
اولين ســفر رســمي ســيدابراهيم رئيســي،  ادامه از 

رئيس جمهور كشــورمان حاوي این پيام براي صفحه اول
جهانيان خواهد بود كه ایران خود را معطل اروپا نمي كند و بدعهدي 
آمریكایي ها نيز نمي تواند مانع ارتباطات وسيع جمهوري اسالمي با 
همسایگان و كشــورهاي آسيایي شود. اجالس ســازمان همكاري 
شانگهاي با حضور رئيس جمهوري ایران و پذیرش عضویت ایران در این 
سازمان مي تواند سرآغاز همكاري هاي پيچيده و چندبعدي ایران با 
دیگران باشد. این روند مي تواند بر نوع تعامالت كشورهاي اروپایي نيز 
سایه بيفكند. كما اینكه پيش از اســتقرار كامل دولت سيزدهم نيز 
رئيس جمهوري فرانسه در حاشيه اجالس عراق از وزیر خارجه ایران 
چند نوبت تقاضا مي كند كه ارتباط با فرانسه تقویت شود. وزیر خارجه 
انگلستان نيز به دنبال ایجاد ارتباط با ایران است. ما اكنون روندي روبه 
رشد در همكاري هاي سياست خارجي را در نخستين هفته هاي حضور 
آقاي رئيسي تجربه مي كنيم. هماهنگي ميان شوراي عالي امنيت ملي، 
دولت، مجلس شوراي اسالمي و سایر نهادهاي دروني ایران بر قدرت 
جمهوري اسالمي افزوده است و اكنون ایران دست باالتر در مذاكرات 

و نحوه مدیریت ارتباطات بين المللي خود را دارد.

رئيس جمهور در دوميــن گام مبارزه با 
مفاسد اقتصادي از نقشه ملي پيشگيري و دولت

مقابله با فســاد اداري و اقتصادي دولت 
سيزدهم رونمایي كرد. سيدابراهيم رئيسی در نخستين 
اقدام دولت خود، در اولين جلسه هيأت  دولت سيزدهم، 
دستور مبارزه با فساد را به كابينه اش داده و خواسته بود 
»وزرا باید منافذ فسادخيز را شناسایي و تالش كنند كه 
بسترهاي فســادزا را اصالح كنند تا هر روز شاهد یك 
مشكل و مســئله جدیدي در كشــور به ویژه در حوزه 

اقتصادي نباشيم.« 
دســتورالعمل 12گانه چهارشــنبه رئيســي 20روز 
پس از آن تاریــخ، برنامه اقــدام و عمل دســتور اول 
بــود. »شفاف ســازي«، »مدیریت تعــارض منافع«، 
»فرهنگســازي و نظارت همگاني«، »متناسب سازي  
ســاختار و تشــكيالت دولت«، »شایســته گزیني«، 
»ســهولت فرایندها«، »دولت الكترونيك«، »توسعه 
رویكرد زنجيره ارزش و زنجيره هاي تامين«، »حمایت 
از فعاليت سالم«، »تقویت اشــراف«، »نظارت مؤثر و 
كارآمد« و »برخورد قاطع، دقيق و مؤثر« 12خط مشي 
اصلي رئيسي در مبارزه با مفاسد اجرایي هستند. او در 
نخستين نشســت خبري خود 3روز پس از انتخابات 

ریاست جمهوري در پاسخ به این سؤال كه اصلي ترین 
اولویت دولت شــما و نخستين دســتور شما در دولت 
جدید چه خواهد بود، گفته بود: »در روز آغاز كار دولت، 
ما اعالم خواهيم كرد كه تمام بسترهاي فسادزا كه ایجاد 
رانت مي كنند، باید خاتمه داده شود و تمام دستگاه هاي 
اداري موظفند ریشه هاي فساد و رانت خواري را از بين 

ببرند و این سازوكارها توسط دولت اصالح شود.«
او در جلسه چهارشنبه هيأت دولت یكي از اولویت هاي 
دولت سيزدهم را شناسایي بسترهاي فسادزا، اصالح و 
مبارزه با فساد عنوان كرد و گفت: بناي دولت سيزدهم 
از ابتدا بر این بوده كه گلوگاه هاي فساد، شناسایي شده 
و مدیران دستگاه هاي مختلف به نحوي نسبت به اصالح 
و رفع این گلوگاه ها اقدام كنند كه زمينه هاي بروز فساد 
در نظام اداري به طور كامل زدوده شود. براساس گزارش 
پایگاه اطالع رســاني ریاســت جمهوري، سيدابراهيم 
رئيســي درباره وظایف دولت و قوه قضایيه در مبارزه با 
فساد تصریح كرد: پيشــگيري از فساد به طور مشخص 
وظيفه دولت و رســيدگي به پرونده هاي تشكيل شده 
در این رابطه بر عهده قوه قضایيه است. مدیران دولتي 
وظيفه دارند از بروز فساد، پيشــگيري كنند تا ورودي 

پرونده هاي مفاسد به قوه قضایيه كاهش یابد.

منشور فسادستيزي كابينه سيزدهم

پاسخ به حاشيه  انتصاب استاندار سيستان 

دیروز دستورالعمل 12گانه مقابله با فساد به هيأت دولت ابالغ شد

وزارت كشور: از مجموع حقوق 11۷ميليون توماني پرداختي به مدرس خياباني، حدود ۷0ميليون تومان آن جمع حقوق و مزایاي تيرماه وی بوده است

رئيسي با اشاره به اینكه از ابتداي ورود به عرصه انتخابات 
بر عزم خود براي پيشــگيري و مقابله با فســاد تأكيد 
داشته ام، یادآور شــد: پيش از آغاز به كار رسمي دولت، 
نشستي با نمایندگان دستگاه هاي نظارتي 3قوه و سایر 
بخش هاي مرتبط درباره شناسایي گلوگاه هاي فسادزا 
در نهادهاي مختلف برگزار كردم و قرار شد این دستگاه ها 
گزارش هاي خود از بسترهاي فسادخيز را به دولت ارائه 
كنند كه این گزارش، چندي قبل به دست دولت رسيد 
و براي جمع بندي در اختيــار كارگروهي قرار گرفت. 
در جلســات كارگروه مذكور دستورالعمل هایي درباره 
وظایف خاص دستگاه هاي مختلف در زمينه پيشگيري 
و مقابله با فساد در قالب »نقشه ملي پيشگيري و مقابله 
با فساد اداري و اقتصادي« تهيه شد كه اصول حاكم بر 
این نقشه ملي دیروز ابالغ شد. 2بند نخست» نقشه ملي« 
پيشگيري و مقابله با فساد اداري و اقتصادي، دستور كار 
مشــترك دولت دوازدهم در تدوین لوایح شفافيت و 
مدیریت تعارض منافع هم بود و همچنان جزو دغدغه ها 
و مطالبات دولت سيزدهم نيز قرار دارد. انتصاب مدیران 
كارآمد، بازنگري در نظام مجوزها و استعالم هاي دولتي، 
رشد فرهنگ پاســخگویي و مســئوليت پذیري، رفع 
امتيازات ویژه)رانت( ســاختاري، صيانت از مدیران و 
كاركنان پاكدست و بازدارندگي و جلوگيري از تمایل 
افراد به فســاد و بازنگري در فرایندهاي رســيدگي و 
مجازات با رویكرد سرعت، قاطعيت در مقابله با فساد، 
شاخص ترین ســرخط هاي منشــور ابالغي از سوي 

رئيس جمهور در این نقشه ملي مبارزه با فساد بوده اند.

 حاشــيه هاي انتصــاب 
حسين مدرس خياباني بازتاب

به عنوان استاندار جدید 
سيستان و بلوچستان، اطالعيه وزارت 
كشــور در حمایت از این مدیر ارشــد 
اجرایي را به همراه داشت. ماجرا از انتشار 
فيش حقوق 11۷ميليون توماني مدرس 
خياباني در فضاي مجازي شروع شد و 
به دنبال آن برخي نمایندگان مجلس نيز 
از پيگيري ماجرا خبر دادند. این حقوق 
در یكي از زیرمجموعه هاي بانك سپه به 
مدرس خياباني پرداخت شده بود. روابط 
 عمومي وزارت كشــور به دنبال افزایش 
انتقــادات مبني بــر خــالف رویكرد 
انقالبي بودن چنين انتصابي در مجموعه 
دولت سيزدهم طي اطالعيه اي مدرس 
خياباني، اســتاندار جدید سيســتان و 
بلوچســتان را داراي مراتــب تعهــد، 
پاكدستي، مسئوليت پذیري و برخوردار 
از سوابق استوار اجرایي و پيشينه روشن 
مدیریتي به ویژه در عرصه هاي اقتصادي 
بر شمرد و »اخبار مغشوش« درخصوص 

وي را رد كرد.
مدرس خياباني، سرپرست و قائم مقام 

وزیر صمت در دولــت دوازدهم بود. در 
توضيحات 4بندي وزارت كشور درباره 
فيش حقوقي تيرماه مــدرس خياباني 
تأكيد شده »كامال روشن است كه سند 
مذكور شامل تجميع معوقات و مطالبات 
مربوط بــه چندین ماه فعاليت ایشــان 
اســت. بر مبناي این توضيحات، روند 
فوق براي ســایر كاركنان و مدیران آن 
مجموعه، به همين منوال محاســبه و 
پرداخت  شده اســت. بررسي ها نشان 
مي دهد، برخالف ادعاهاي مطرح شده 
در برخي رسانه ها، حقوق دریافتي ایشان 
منطبق بــر قوانين، مقــررات و ضوابط 
بوده و در این رابطه سقف مجاز قانوني 
رعایت شده اســت.« همچنين درباره 
انتخــاب مــدرس خيابانــي به عنوان 
استاندار سيستان و بلوچستان تصریح 
شده: »انتخاب ایشان به عنوان استاندار 
 سيستان و بلوچستان، باهدف به ميدان 
كشــاندن همه ظرفيت هاي اقتصادي 
بومــي در جهــت رفــع محروميت ها 
و پيشــبرد روند پيشــرفت پایــدار و 
همه جانبه در خطه زرخيز جنوب شرق 
كشور صورت گرفته است. در این راستا 

وزارت كشــور اميدوار است با همراهي 
و حمایت عموم مردم، اقشــار، اصناف 
مختلف و نخبگان مختلف در اســتان 
و با اســتفاده از تجارب متعدد استاندار 
منتخب در حوزه هاي گوناگون اقتصادي، 
ریل گذاري الزم  براي تحقق بخشيدن 
به  تمامي ظرفيت هاي سرشــار استان 

سيستان و بلوچستان صورت پذیرد.«
خبرگزاري فارس اخيرا در پيگيري هاي 
خود درخصوص این ماجرا اعالم كرده 
بود از مجمــوع حقــوق 11۷ميليون 
تومانــي پرداختي حــدود ۷0ميليون 
تومان آن جمع حقوق و مزایاي تيرماه 
مدرس خيابانــي بوده اســت. در واقع 
فيش اول او در قالــب حقوق پایه، حق 
جذب، فوق العاده شــغل و اضافه كاري 
بوده است. براساس همين گزارش فيش 
دوم حقوقي او نيز حــدود 4۷ميليون و 
500هزار تومان بــوده كه در قالب حق 
ماموریت و كارانه به وي پرداخت شده 
است. براساس توضيحات شركت گروه 
مدیریت سرمایه گذاري اميد درباره ارقام 
باالي اضافه كاري و كارانه در این فيش ها 
»مبلغ كارانه كه یكــي از موارد ابهام در 

فيش حقوقي تيرماه مدیرعامل شركت 
گروه مدیریــت ســرمایه گذاري اميد 
بوده، هر 3ماه یك بار براســاس ضوابط، 
رویه ها و آیين نامه استخدامي شركت و 
از بدو تاسيس به تمامي پرسنل ازجمله 
مدیران و مدیران عامل قبلي و نامبرده 
پرداخت مي گــردد.« در گزارش فارس 
تأكيد شــده بود رقم پرداختي 15برابر 
حداكثر حقوق ناخالص دســتگاه هاي 
اجرایي و دستگاه هاي موضوع ماده 2۹  
قانون برنامه ششم توسعه یعني حدود 
33ميليون و ۷00هزار تومان است، »با 
وجود این، در قانون هيچ ســقفي براي 
پرداخت حقوق در نهادهایي مثل گروه 
مدیریــت ســرمایه گذاري اميد وجود 
ندارد و در نتيجه، پرداخت حقوق هاي 
نجومي در این نهادهــا، برخالف قانون 
نيســت.« ضوابط مربوط به »عضویت 
و حقــوق و مزایــاي مدیــران عامل و 
اعضاي هيأت مدیره شركت هاي وابسته 
به بانك ها و بيمه هــاي دولتي« كه در 
سال13۹5 از ســوي وزیر وقت اقتصاد 
ابالغ شده، مجوز این پرداخت ها را صادر 

كرده است.



3 شهر پنجشنبه 25 شهریور 1400    شماره 8316 2 3 0 2 3 6 1 5

   مناطقي كه بيشترين فضاي بي دفاع شهري را دارند؟
   منطقه يك.................................................................................687نقطه
  منطقه4................................................................................... 413نقطه
  منطقه12................................................................................. 874نقطه
  منطقه15................................................................................ 758نقطه
  منطقه16.................................................................................. 514نقطه

    نقاط بي دفاع شــهري كه بهســازي شده اند
   منطقه يك.........................................تعداد فضاهاي بهسازي شده299
  منطقه4..............................................تعداد فضاهاي بهسازي شده380
   منطقه12............................................ تعداد فضاهاي بهسازي شده409
  منطقه15............................................. تعداد فضاهاي بهسازي شده291
  منطقه16............................................. تعداد فضاهاي بهسازي شده463

     مناطقي كه كمترين فضاي بي دفاع شهري را دارند
  منطقه5..................................................................................... 150نقطه
  منطقه8................................................................................... 139نقطه
  منطقه21................................................................................... 108نقطه

گفت وگو

مدیرعامل ســازمان رفاه و خدمات و مشاركت هاي اجتماعي 
شهرداري تهران در گفت وگو با همشهري اعالم كرد

 فعاليت خودروهاي »مددكار شهر«
 از مهرماه

تهران از ســال 98تا به امروز گرمخانه فصلي نداشته است. 
يعني همه گرمخانه هاي پايتخت به صورت شــبانه روزي به 
كارتن خواب ها و معتادان بي خانمان، خدمات ارائه مي كنند. 
عملكرد بموقع و هدفمند سال گذشــته سازمان خدمات 
و مشــاركت هاي اجتماعي شــهرداري تهران، مرگ ومير 
كارتن خواب ها و معتادان متجاهر به دليل ســرما را به صفر 
رساند. اما همچنان شــهر به اقدامات بيشتر و فضاهاي امن 
و اســتاندارد ديگری براي ســرپناه دادن به بي خانمان ها 
احتياج دارد. از ســوي ديگر، آنچه در شــرايط همه گيري 
كرونا و فرا رسيدن فصل سرما، دل شهروندان را به عملكرد 
مديريت شــهري قرص مي كند، حضور گشت هاي فوريتي 
براي جمع آوري و ساماندهي اين افراد است. بنابراين جدا از 
دائمي شدن پذيرش گرمخانه ها، اقدامات ديگري براي صفر 
نگه داشتن آمار مرگ ومير كارتن خواب ها و مهيا شدن شرايط 
جهت بازگشت به كانون گرم خانواده هاي شان نيز الزم است. 
با سيدمالك حسيني، مديرعامل ســازمان رفاه، خدمات و 
مشاركت هاي اجتماعي شــهرداري تهران در همين ارتباط 
و رصد فضاهاي بي دفاع شــهري در شرايط كرونايي و ساير 

برنامه هاي پيش روي سازمان گفت وگو كرده ايم.

با فرارسيدن فصول سرد سال چه برنامه هايي را در 
دستور كار قرار داده ايد تا در شهر تهران كمتر شاهد حضور 

بي خانمان ها باشيم ؟
اقدامات سازمان خدمات و مشــاركت هاي اجتماعي شهرداري 
تهران، تنها براي فصل سرما نيست. طي سال به صورت مستمر، 
معابر و نقاط بي دفاع شــهر، توســط مددكاران و گشت ها رصد 
مي شــوند. اما از ماه مهر تا اردیبهشــت، به دليل تغيير شرایط 
آب و هوایي نياز است تا شيفت هاي گشــت به 3نوبت برسد. از 
اقدامات دیگر این سازمان،  می توان به تبدیل شدن گرمخانه هاي 
فصلي و دائمي به گرمخانه هاي دائمي و شبانه روزي اشاره كرد. 
بر این اساس، درطول ســال خدمات الزم به مراجعه كنندگان و 
مددجویان با شرایط خاص ارائه مي شود. خوشبختانه از سال 98 
دیگر گرمخانه فصلي نداریم. یکی دیگر از اقدامات براي ميزباني 
بهتر و با كيفيت از مددجویان، بهسازي سيستم هاي سرمایشي، 
گرمایشي و فضاي گرمخانه هاست. متأســفانه زیرساخت ها در 
گرمخانه ها چندان مناسب نيســتند و باید تغييرات جدي انجام 
شود. هم اكنون گرمخانه هایي كه در مناطق 17و 18واقع شده اند، 
بنا به بافــت ریزدانه و تراكــم جمعيتي كه دارند، بــراي اهالي 
مشــکالتي را ایجاد كرده اند و براي رفع آن، اگر فضاي مناسبي 
معرفي شود، این 2گرمخانه را جابه جا خواهيم كرد. البته ناگفته 
نماند كه به جز این 2 منطقه، در ســایر مناطق هم مشکالتي در 
گرمخانه ها از منظرهاي مختلف وجود دارد اما باز امکانات آنها به 
حداقل اســتانداردهاي الزم نزدیك است. به طور كلي باید گفت 

گرمخانه هاي موجود، آمادگي الزم جهت ارائه خدمات را دارند.
سال گذشته با رصدهاي 24ساعته در مناطق تهران 
موفق شديد مرگ ومير افراد بي خانمان و معتادان متجاهر در 
شهر را به صفر برسانيد. اين كار چگونه ممكن شد و آيا امسال 

هم طرح هاي ويژه اي را براي اين منظور داريد؟
بله. پایيز و زمستان سال گذشته طرح »زمستان گرم« با همکاري 
شهرداران شب شــهرداري تهران و شــهرداران شب نواحي در 
مناطق اجرا شــد و در پي این همياري، هيچگونه مرگ وميري 
در بين بي ســرپنا هان در شــهر اتفاق نيفتاد. اغلب شيفت هاي 
گشت  زمستان نسبت به تابستان افزایش مي یابد. تابستان ها در 
2 نوبت و هر شــيفت 15خودرو به گشت مشغول هستند، اما در 
زمستان به 3نوبت با 45واحد گشت مي رسد. خودروهاي گشت 
در 3شيفت 8ساعته به صورت شبانه روزي در شهر فعال هستند. 
هر چقدر نظارت هاي شریاني در مناطق بيشتر شود، ميزان جذب 
و ارائه خدمات به افراد بي خانمان افزایش مي یابد. امســال قرار 
است، گشت فوریت هاي اجتماعي  با عنوان خودروهاي »مددكار 
شهر« از مهرماه فعاليت شان آغاز شود. هدف از اجراي این طرح، 
رصد و شناســایي نقاط مغفول شهر و رســيدگي به تماس هاي 
137است و در ادامه این گشت ها، افراد بي خانمان به گرمخانه ها 

و سامان سراها منتقل مي شود.
با توجه به فضاهاي بي دفاع شــهري كه در شهر 
وجود دارد، چه برنامه هايي براي رصد و ساماندهي آنها انجام 

شده است؟
هریك از فضاهاي بي دفاع شهري، ظرفيت تبدیل به فضایي براي 
استفاده عمومي را دارد، اما تا زماني كه این فضاها در شهر به حال 
خود رها شــده باشــند، با ایجاد ناامني، زمينه بروز آسيب های 
اجتماعي در شهر به شمار مي آیند. از ســال 92تاكنون 6هزار و 
670فضاي بي دفاع در شهر شناسایي شده كه در این فاصله 4هزار 
و 491فضا درواقع بهسازي  شده اند. هم اكنون براساس گزارش ها، 
رسيدگي به حدود 671فضا در دســت اقدام است و هنوز حدود 
1508فضاي بي دفاع وجود دارد كه براي انجام عمليات الزم، به 

ما طرحي  اعالم نشده است.

5 قرارگاه  شهري براي ايجاد تحول
در هفته هاي گذشته عليرضا زاكاني، شهردار تهران در تشریح 
برنامه هاي اجتماعی خود از ایجاد 5 قرارگاه صحبت كرده است. 
قرارگاه هایي كه هر یك به موضوعات خاص شهري اختصاص 
خواهند داشت و اقدامات آنها در راستاي بهبود وضعيت كالبدي 

پایتخت و خدمت رساني به شهروندان خواهد بود.
به گزارش همشهری، عليرضا زاكاني در آخرین اظهارنظر خود 
خيلي كوتاه بــه برخي از فعاليت هاي 5قرارگاه اشــاره و آنها را 
اینگونه تشریح كرد كه برخی از اهداف2تاي آنها كنترل و كاهش 

آسيب هاي اجتماعي است.
قرارگاه خدمات اجتماعي: آســيب هاي اجتماعي 

همواره مورد توجه مدیران شهري بوده و در دوره ششم 1

هم شــهردار تهران این موضوع را در اولویت اقدامات قرار داده 
اســت. به گفته عليرضا زاكاني حضور 21هزار معتاد متجاهر، 
كودكان كار و زباله گردان در تهران وهن نظام اســت و از این رو 
ایجاد این قرارگاه در رأس قرار گرفته اســت و مدیریت شهري 
اميد دارد با تالش هاي این مجموعه آسيب اجتماعي كمتر شود. 
او در خصوص اهميت این قرارگاه تأكيد كرد: »قرارگاه خدمات 

اجتماعي اعمالي است و اعالمي نيست.«
قرارگاه فضاي اجتماعي: تالش هاي مدیریت شهري 

در حوزه خدمات شهري به ویژه پسماند و فضاي سبز، 2
بيش از ســایر فعاليت ها نمود دارد. چرا كه شهروندان در شهر 
 آنهــا را مي بينند و عملکرد شــهرداري را قضــاوت مي كنند.

به گفته شــهردار تهران، الزم اســت تغييراتــي در فضاهاي 
اجتماعي رخ دهد تا شهروندان دستاوردهاي شهرداري را بهتر 
 و ملموس تر درك كنند. به همين دليل ایــن قرارگاه احداث 

مي شود.
قرارگاه فرهنگــي و تبليغي: هر یــك از المان ها و 

نمادهاي نصب شده در پایتخت بيانگر چيزي هستند. 3
مثاًل تغيير دیوارنگاره ميدان وليعصر در مناســبت هاي ملي و 
مذهبي، عالوه بر القاي حس و حال خاص به شهروندان، زمينه 
آشنایي با مناسبت هاي ثبت شده در تقویم یا حوادث رخ داده در 
جامعه مي شود. در حقيقت اهالي هنر معتقدند آثار هنري در هر 
قالبي اعم از سازه و نقاشي و... باید حسي را به مخاطب منتقل 
كند. شهردار تهران معتقد است نمادهاي پایتخت نياز به تغيير 
دارند و از ایــن رو كارهاي مربوط به این تغيير و تحول توســط 

قرارگاه فرهنگي و تبليغي انجام مي شود.

 قرارگاه تفريح و نشاط: اپيدمي كرونا خيلي از خانواده ها 
را داغدار كرد و بيش از 18ماه اســت كه در و دیوارهاي 4

شهر مملو از بنرهاي تسليت است. به گفته عليرضا زاكاني كرونا در 
شهر و در ميان شهروندان بغض ایجاد كرده و در چنين شرایطي 
مدیریت شهري وظيفه دارد تالش هاي خود را براي زنده كردن 
شــهر و بازگرداندن حس نشــاط در بين مردم، متمركز كند. 

مسئوليتي كه قرارگاه تفریح و نشاط آن را به عهده دارد.
قرارگاه كرونا: واكسيناســيون مــردم وظيفه وزارت 

بهداشت و درمان است اما شهردار تهران باور دارد براي 5
انجام هر چه مطلوب تر این كار باید از همه ظرفيت هاي شــهر 
استفاده شود. تبدیل سوله هاي مدیریت بحران، بوستان ها ، مراكز 
فرهنگي و... به مراكز واكسيناسيون اقدامات ارزشمند شهرداري 
در این حوزه هســتند كه از این پس تا ریشــه كني این بيماري 

منحوس كارها توسط قرارگاه كرونا پيگيري خواهد شد.

اندكي دیگر پایيز فرا مي رسد و با چشم 
برهم زدني، هوا ســرد خواهد شــد و گزارش

چه بسا در فصل خزان پيش رو، تهران 
بارش برف و یخبندان را هم ببيند. اینکه بارش الهي 
ببارد، جاي شکر دارد اما هســتند كساني كه آمدن 
سرما، براي شان حکم ناقوس مرگ را دارد؛ بي سرپناه ها 
و كارتن خواب هایي كه اگر شبي از آنها غفلت شود، تن 
رنجورشان، یخ خواهد زد. البته چند سالي مي شود كه 
با تمهيــدات صورت گرفته،  هيچ بي ســرپناهي در 
پایتخت  از ســرما جان نســپرده اما تهران هنوز هم 
فضاهاي امن و گرم بيشتري نياز دارد تا از بي خانمان ها 
حمایت شایسته شــود، چراكه جاري بودن حيات در 
رگ هاي آنها، اميد را براي بازگشت شــان به زندگي 
عادي و سالم زنده نگه مي دارد. آنچنان كه طي 18ماه 

گذشــته بيش از 230نفر از مددجویان بي سرپناه یا 
معتاد در شهر تهران پس از پيدا كردن سالمت و شرایط 
پایدار به كانون خانواده بازگشته اند. پس، گرمخانه ها 
نخستين چراغ راه بازگشت به زندگي بي سرپناه ها و 
كارتن خواب ها به حســاب مي آیند. در این ميان اما 
محمداميــن توكلــي زاده، معاون امــور فرهنگي و 
اجتماعي شهرداري تهران تأكيد مي كند كه احداث 
4گرمخانه جنرال جدید اهميت فراواني دارد. به اعتقاد 
او، فضاهایي كه اكنون به عنوان مراكز نگهداري مورد 
استفاده قرار مي گيرند، در  شأن شهروندان جمهوري 

اسالمي نيست و باید بهبود یابند.
ســعيد شرف دوســت، معاون حمایت هاي سازمان 
رفاه، خدمات و مشــاركت هاي اجتماعي شهرداري 
تهران، با اشــاره به اینکه در تالش هســتند تا هرچه 
ســریع تر عمليات ســاخت این 4گرمخانه با توجه 
به اســتانداردهاي بين المللي در زمســتان به پایان 
برسد، به همشــهري گفت : »براساس استانداردهاي 

تعيين شــده گرمخانه ها باید فلت )همسطح( باشند 
اما گرمخانه هایي كه امروز در تهران فعال هســتند، 
این استاندارد و ســایر موارد را ندارند؛ چراكه بناهاي 
ساخته شده اي بودند كه تملك و به گرمخانه تبدیل 

شده اند.«
جدا از تالش براي ساخت و تجهيز گرمخانه هاي جدید 
پویش هایي نيز براي كاهش آســيب هاي اجتماعي 
مرتبط با بي خانمان هــا از ابتداي پایيــز راه اندازي 
خواهد شــد تا خيرین، سمن ها و شــهروندان نيز در 
این امر  بتوانند مشاركت داشته باشند. عالوه بر این، 
خودروهاي »مددكار شهر« نيز از مهرماه فعاليت شان 

آغاز مي شود. 
هدف از اجراي این طرح، مانند ســال گذشته رصد و 
شناسایي نقاط مغفول شهر و رسيدگي به تماس هاي 
137 است و از این طریق، گشــت هایي فعال شده و 
افراد بي سرپناه را به گرمخانه ها و سامان سراها منتقل 

مي كنند.

كمك به بي خانمان ها با شناسايي فضاهاي بي دفاع
یکــي از اقداماتي كه مدیریت شــهري جدید تهران 
براي كاهش آســيب هاي اجتماعي و رســيدگي به 
بي خانمان ها در دســتور كار قرار داده، شناســایي 

فضاهاي بي دفاع شهري و بررسي وضعيت آنهاست.
در همين ارتباط رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي 
شوراي اسالمي شهر به همشهري گفت: »فضاهایي 
كه ســبب بروز خطر و افزایش عوامــل مخاطره آميز 
براي شــهروندان شــود، فضاهاي بي دفــاع ناميده 
مي شــوند؛ فضاهایي كه در واقع در نقاط كور شهر و 
دور از دید هستند. به عنوان مثال، فضاهایي ازجمله 
ســاختمان هاي نيمه كاره، مخروبه و متروكه. وجود 
چنين فضاهایي سبب مشکالت و چالش هاي متعددي 
در شهر مي شود و امنيت را از زنان، كودكان، نوجوانان 
و سایر شهروندان ســلب مي كند و همچنين محلي 
براي حضور كارتن خواب ها مي شــوند. بارها گزارش  
شده اســت كه بي خانمان هایي در این فضاها، حضور 
داشته اند كه متأسفانه در فصل سرما، جان خودشان 

را از دست داده اند.« 
نرگس معدني پور با بيان اینکه شناســایي، كنترل و 
كاهش چنين فضاهایــي از اهميت ویژه اي برخوردار 
است، افزود: »براي مرتفع شدن این مشکل در تمامي 
مناطق، الزم است در قالب یك برنامه جامع اقدامات 
براي كنترل و كاهش فضاهاي بي دفاع صورت بگيرد. 
براي رســيدن به امنيت الزم شهروندان نقش مهمي 
دارند. آنها مي توانند با شهرداري مشاركت خوبي در 
شناسایي و معرفي نقاط بي دفاع شهري داشته باشند، 
بنابراین در اینجا براي كنترل و كاهش آسيب اجتماعي 

نياز به تعامل شهروندان داریم.«

جنرال ها در مناطق 14، 16، 17و 19
گرمخانه محل استقرار افراد بي خانمان، كارتن خواب 
و معتادان اســت اما افرادي كه پذیرش مي شــوند 
حق مصرف مــواد ندارند و به هميــن دليل برخي از 
بي خانمانــان ترجيح مي دهند شــب را كنار خيابان 
صبح كنند. در واقع وجود اتاق مصرف هم بخشــي از 
اســتانداردهاي جهاني گرمخانه هاست كه در مراكز 
فعلي اثري از آن نيست. با توجه به اینکه گرمخانه هاي 
جنرال طبق اســتانداردهاي جهاني احداث خواهند 
شــد، قطعا این نقص را نخواهند داشــت و به گفته 
سعيد شرف دوست، معاون حمایت هاي سازمان رفاه، 
خدمات و مشــاركت هاي اجتماعي شهرداري تهران 
پذیرش عمومي افراد آسيب دیده اجتماعي در آنها به 
سهولت انجام مي شود.  او در ادامه به برخي  امکانات 
و بخش هاي پيش بيني شده در گرمخانه هاي جنرال 
هم اشاره و عنوان كرد: »اتاق هاي مددكاري و پزشکي، 
سالن هاي خواب مناسب و مصرف  ، فضاي غذاخوري 

و گردهمایي و... بخش هایي هســتند كه براســاس 
اســتانداردهاي بين المللي در گرمخانه هاي جنرال 
طراحي شده اند.« به گفته این مقام مسئول 3گرمخانه 
جنرال ویژه مردان در مناطق4، 17و19 و یك گرمخانه 
جنرال هم ویژه بانوان در منطقه 16 ساخته مي شود و 

خدمت رساني در آنها شبانه روزي خواهد بود. 

پيش از رسيدن روزهاي سرد سال و با تالش هاي مدیریت شهري صورت مي گيرد

زمستان 1400 با 4 گرمخانه جديد
شهرداري تهران در تالش است با احداث 4گرمخانه جنرال، شناسایي و رفع مشکالت نقاط بي دفاع شهري 

و ترویج فرهنگ مسئوليت پذیري اجتماعي، بي سرپناه هاي شهر را به زندگي عادي بازگرداند

زهرا كريمي
خبر نگار

در همه شــهرهاي جهان، يكــي از راه هاي كاهش 
آسيب هاي اجتماعي، مشاركت دادن شهروندان و 
خيرين از يكسو و ايجاد سازوكارهاي مناسب براي 
عمل به مســئوليت اجتماعي از ســوي بنگاه هاي 
اقتصادي اســت. در واقع با برنامه ريزي براي ايجاد 
راه هاي مناسب انجام مســئوليت هاي اجتماعي از 
سوي سازمان ها و شــركت ها، منابع مالي و معنوي 
بهتــري در ياري رســاندن به آســيب ديدگان و 
بي خانمان ها فراهم مي شود. بر همين اساس، دومين 
دوره فعاليت پويش »تهرانيار« با هدف ترويج فرهنگ 
مسئوليت پذيري اجتماعي، با همكاري شهرداري 
تهران و اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشــاورزي 
تهران آغاز به كار كرد. يكــي از اهداف اين پويش 
تبديل »مسئوليت اجتماعي« در سازمان هاي عمومي 
غيردولتي يا بنگاه هاي اقتصــادي و تجاري  به يك 
»تعهد« و »باور« است. طي 2سال اخير مجموعه ها 
و افراد فراواني در شهر تهران تالش كردند تا بتوانند 
در وضعيت نامســاعد اقتصادي و شرايط پاندمي 
كرونا باري از دوش مردم بردارند يا اقدامي زيربنايي 
در جهت توســعه و رفاه شــهروندان انجام دهند. 
اين تالش هــا هر چند بيشــتر از جنس كمك هاي 
خيرخواهانه بود اما رويكرد ايفاي مسئوليت اجتماعي 
بيشتر از گذشته در نوع و نحوه كمك ها را نشان داد. 
به همين منظور در مجموعه سازمان رفاه شهرداري 
تهران و دبيرخانه مســئوليت اجتماعي در سازمان 
رفاه شــهرداري تهران، از طريــق پويش تهرانيار 
سعي مي شــود تا با نگاهي »كارشناسانه«، »شهر و 
شهروندمحور« و توجه به »عملكردهاي زيربنايي« 
نســبت به معرفي مجموعه ها و افراد فعال در اين 
حوزه به شــهروندان اقدام شود. عالوه بر اين، يكي 
ديگر از برنامه هاي آينده كه از تكاليف تعيين شده 
برابر مصوبه شوراي شهر نيز به حساب مي آيد، اعطاي 
»جايزه مسئوليت پذيري اجتماعي« در شهر تهران 
است. به همين خاطر، شهرداري شاخص هاي علمي 
را طراحي و تدوين كرده تا از طريق آن، ارزيابي دقيق 
و منصفانه اي از فعاليت هاي مســئوليت اجتماعي 
صورت بگيرد. از سازمان هاي مردم نهاد، بنگاه هاي 
تجاري و افرادي كه در اين زمينه فعاليت مي كنند هم 
دعوت شده تا در كنار مديريت شهري و اتاق بازرگاني 
به ترويج اين فرهنگ اهتمام ورزند. عموم مردم نيز  
مي  توانند مجموعه يا افرادي را كه در حوزه مسئوليت 
اجتماعي فعاليت دارند، در شبكه هاي اجتماعي با 

هشتگ تهرانيار معرفي كنند.

هشتگ بزن   تهرانيار
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»در شرایط كرونایي نيازمند 
فاصله گــذاري شهردار خدمــات 

اجتماعي هســتيم تا شهر را 
زنده نگه داریم و آن را تعطيــل نکنيم. باید 
بتوانيم با ایجاد شرایط خاص خدمت رساني و 
فاصله گذاري اجتماعي مناسب، امور مختلف 
و خدمت رســاني هاي متعدد در شهر مانند 
سينماها و مدارس را ادامه دهيم«؛ این مطلب 
را شهردار تهران عصر روز گذشته در نشستي 
با رؤسا و مدیران عامل سازمان ها و شركت هاي 
تابعه شهرداري تهران اعالم كرد؛ نشستي كه 
به گفته عليرضا زاكاني آخرین دیدار و جلسه 
از سلسله جلسات با مدیران شهرداري است و 
تقریبا با همه ســطوح مدیریتي این دیدارها 

برگزار شده است.
به گزارش همشهري، زاكاني در این نشست 
گفت: »در این جلســات ارائه طریق و انتقال 
تجارب براي برون رفت از مشــکالت و ایجاد 
شرایط بهتر بسيار مغتنم است. در 3 ضلعي 
شهر، شهروند و شهرداري، اوضاع شهر مناسب 
نيست اما چيزي كه بيش از همه آزاردهنده 
اســت بي هویتي، تبعيض و فاصله شمال و 
جنوب است. شهر در شــرایط فعلي زیبنده 
شهروندان نيست؛ آنها ناراضي اند و سرمایه هاي 
اجتماعي ما در طول انقالب كمتر از هميشه 
است و شهرداري نيز باید در كنار سایر نهادها 

سهم خود را در این زمينه بپذیرد.«   
شهردار تهران ادامه داد: »شهرداري با شرایط 
مطلوب فاصله جــدي دارد تا بــه یك نهاد 
خدمتگزار اجتماعي تبدیل شود و این موضوع 
نياز به تغيير ماهــوي دارد. آنچه باید ناظر به 
آینده رقم بخورد این اســت كه شرایط را به 
سمتي ببریم كه یك الگو بسازیم و اگر به تعبير 
رهبر معظم انقالب، این كار را انجام دهيم نماد 
كارآمدي نظام اسالمي را به اثبات رسانده ایم.«   
زاكاني اضافــه كرد: »با این كار شــهرداري 
به درجه باالیي از كارآمــدي و خدمتگزاري 
مي رسد و رضایتمندي مردم حاصل شده و 
شهر شرایط زیست، آسایش و رفاه را پيدا كرده 
و مي تواند پيشرفت، نماد سازي  و نمودسازي 

جدي براي كشور و حتي فراتر از كشور داشته 
باشــد.« او تأكيد كرد: »خط تالش اول این 
است كه آینده مطلوب و چشم انداز مناسب 
را خوب تعریف كنيم و برنامه هاي عملياتي 
مرتبط با آن را به صورت دقيق استخراج كنيم 
و با هویت دادن به مردم و نخبگان شرایط را به 
سمتي ببریم كه بتوانيم از همه ظرفيت ها در 
جهت تحقق این آینده مطلوب بهره ببریم.« 
شهردار تهران گفت:  »باید ظرفيت حاكميتي 
و حکومتي، قواي سه گانه و نهادهاي حاكميتي 
و حکومتي را ناظر به این آینده مطلوب با خود 
هم داســتان و همراه كنيم و بدون این كار، 
انباشتگي مشکالت مرتفع نخواهد شد. مثال 
در 7 خط موجود مترو عالوه بر 23 ایستگاه، 
حداقل 60 هزار ميليــارد تومان براي خرید 
واگن مي خواهيــم و 364 واگــن موجود از 

رده خارج شــده و بيش از دو سوم آن نياز به 
اورهال دارد.«  

زاكاني عنوان كرد: »10 سال است كه دولت 
سهم خود را در اتوبوس و مترو نداده و بررسي 
طلب هاي شهرداري از دولت نشان مي دهد 
كه بدهي هاي دولت سر به فلك مي كشد. مثال 
با وزارت نفت مذاكره كردیم و پيشنهاد دادیم 
كه اگر نمي تواند پول بپردازد، تهاتر كنيم تا با 
استفاده از آن امکانات بياوریم.« او یادآور شد: 
»خط بعدي ناظر به حضــور جدي مردم در 
صحنه براي تغيير است و بدون مردم قطعا در 
این كار ناكام خواهيم بود. براي تکميل خطوط 
باقيمانده مترو  180 هزار ميليارد تومان اعتبار 
نياز است و این مسئله نياز به اراده، فکر، ذهن و 
خالقيت مردم دارد و شهر باید بر مدار قابليت 
مردم اداره شود. اما مردم اعتماد ندارند و در 

سال هاي گذشته با شهرداري نيز رابطه خوبي 
نداشتند و ما وظيفه داریم این ضعف و كمبود 
را جبران كنيم و با نوكري، خدمت و فداكاري 

اعتماد آنها را جلب كنيم.« 
شــهردار تهران گفت: »نکتــه دیگر بحث 
یکپارچــه و بر پایــه فناوري دیدن شــهر و 
ساختن یك شهر هوشمند است. اگر بناست 
كه مترو بســازیم باید بليــت آن را 20 هزار 
تومان درنظر بگيریم. هم اكنون اما از 6 هزار 
توماني كه محاسبه شده 2 هزار تومان سهم 
ما و 2 هزار تومان ســهم مردم است و دولت 
هم كه ســهم خود را نپرداخته است. با این 
وضعيت متروي بيشــتري نخواهيم داشت 
و باید براي توسعه ســاخت مترو از امکانات 
مــردم و مجموعه بخــش خصوصي، خرید 
راهبردي كنيم. در واقع مردم ســهم خود را 

بپردازند و مابقي را از طریق خرید راهبردي 
انجام دهيم.«  او تأكيد كرد: »شــهر را براي 
شهروندان مي خواهيم و با این تأكيد، 21 هزار 
معتاد متجاهر در شــهر وجود دارد كه حتي 

یك مورد آن نيز براي ما ننگ است.« 

هم نگهداشــت ويژه شــهر و هم انجام 
خدمات اجتماعي

شــهردار تهــران گفــت: »در برنامه هــاي 
كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدتي كه تعریف 
شده، براي این چارچوب هاي ذكر شده همه 
معاونت ها مکلف هستند برنامه هاي خود را ارائه  
دهند تا شرایط كمي و كيفي تحقق این برنامه 
را داشته باشيم. در ابتداي كار اقدامات جدي را 
خواهيم داشت تا سند موردنظر تهيه شود و این 
امر با كارگروه هاي مختلف شروع شده است.« 

زاكانــي اضافه كرد: »نخســتين كار ویژه ما 
نگهداشت شهر است. باید پيشــتازي ارائه 
خدمت را در شهر داشته باشيم. در مسائلي 
مانند پسماند، فضاي سبز، رفت و روب شهر 
و خدمات شــهري در چندماه اول به صورت 
جدي قدم برداریــم و دوره هاي خاصي براي 
تشدید خدمت فراهم كنيم. نکته دیگر ناظر 
به خدمات اجتماعي اســت و شهرداري باید 
محور همه ظرفيت هاي مختلف قرار بگيرد 
و در موضوعاتي مانند كودكان كار و معتادان 
متجاهر چهره شهر را تغيير دهد.« او عنوان 
كرد: »بخش ســوم جنبه فرهنگي-تبليغي 
دارد به طوري كه اگر شهر قانون مداري، نظم 
و آرامش را به ما القا كند، قابل تحمل مي شود. 
خط تالش بعدي ناظر به رفاه و ایجاد نشاط و 
تفریح است، یکي از مشکالت كرونا این است 
كه جامعه را دچار از هم گسستگي و مردگي 
مي كند و باید تهران را زنده كنيم و سهم خود 

را در این رابطه بپردازیم.« 
شهردار تهران تأكيد كرد: »خط تالش پنجم 
ناظر به كروناست، باید خدمات و ظرفيت هاي 
شــهرداري در بخش هاي مختلــف را به هم 
پيوســته كنيم و خودمان ميداندار خدمت 
شویم و با ایجاد یك قرارگاه در سطح خدماتي، 
كار خود را ارائه كنيم.« او با اشــاره به اینکه 
اشتباه دولت قبلي این بود كه همه مسئوليت 
در حوزه كرونا را به وزارت بهداشــت سپرد، 
گفت: »بهداشــت و درمان بخشي از موضوع 
كرونا و واكسن بخشــي از بهداشت و درمان 
اســت. در واقع دولت نمي توانــد به تنهایي 
متکفل همه ابعاد این موضوع باشد و نيازمند 
خدمات اجتماعي و توجه به كســاني كه از 
این موضوع آسيب دیدند، هستيم. در وهله 
بعد نيازمند خدمات فاصله گذاري اجتماعي 
هستيم تا شــهر را زنده كنيم و آن را تعطيل 
نکنيم. باید بتوانيم با ایجاد شــرایط خاص 
خدمت رســاني و فاصله گــذاري اجتماعي 
مناســب، امور مختلف و خدمت رساني هاي 
متعدد در شهر مانند ســينماها و مدارس را 

ادامه دهيم.« 

زاكاني در نشستي با رؤسا و مدیران عامل سازمان ها و شركت هاي تابعه شهرداري تهران تأكيد كرد

خدمت رساني به شهروندان بدون تعطيلي
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 حذف امضاهاي طاليي
از مسير كسب وكارها 

دیروز کلیات طرحی در مجلس تصویب شد که هدف آن کاهش 
انحصار طلبی و فساد در صدور مجوز کسب و کارهاست

نمایندگان مجلس سرانجام به کلیات طرحي رأي دادند  كسب وكار
که هدف آن آســان تر کردن مسیر دریافت مجوزهاي 
کسب وکار است. به گفته وزیر اقتصاد با تصویب و اجراي 
قانون جدید، فضا براي بروز بسیاري از فسادها، رانت ها، انحصارطلبي ها 
و امضاهاي طالیي محدود مي شود. با تصویب کلیات این طرح، مجلس 

در آینده وارد بررسي جزئیات خواهد شد.
به گزارش همشهري، احسان خاندوزي، وزیر اقتصاد، دیروز با حضور 
در صحن علني مجلس در دفاع از این طرح گفت: در سال مانع زدایي 
از تولید، تصویب طرح صدور مجوزهاي کسب وکار پیام خوشي را از 
مجلس به فعاالن اقتصادي مخابره مي کند چراکه این طرح غل و زنجیر 

را از پاي کسب وکارها باز مي کند.
او با اشاره به  قرار گرفتن ایران در رتبه 178دنیا از حیث شاخص مجوز 
شروع کســب وکار اعالم کرد: مجلس و دولت باید با همگرایي براي 

تسهیل صدور مجوزها گام بردارند. 
او افزود: متأسفانه یك سرمایه گذار باید 6 ماه تا 2 سال و گاهي بیشتر 
در فرایندهاي کسب مجوز سرگردان باشد تا مجوز شروع یك فعالیت 
اقتصادي را اخذ کند. وزیر اقتصاد رشــد سرمایه گذاري در ایران طي 
5سال گذشته را نزدیك به صفر اعالم کرد و گفت: دلیل این اتفاق یكي 
تحریم هاي ظالمانه و دیگري تحریم هاي داخلي است که دستگاه هاي 
اداري و اجرایي چــوب الي چرخ تولیدکنندگان و ســرمایه گذاران 

گذاشته اند و این تحریم داخلي بسیار آزاردهنده تر است.

موافقان و مخالفان طرح چه مي گويند؟
موافقان طرح تسهیل صدور مجوزهاي کسب وکار مي گویند با تصویب 
این طرح موانع موجود بر ســر راه جوانان متخصص و سرمایه گذاران 
براي آغاز فعالیت اقتصادي کنار خواهد رفت اما مخالفان مي گویند 
تصویب این طرح به تعدیل کارکنان دفاتر حقوقي منجر خواهد شد و 

در این طرح از نظرات کارشناسان حقوقي استفاده  نشده است.
براساس طرح در دســت بررســي مجلس، فرایند صدور مجوزها از 
این پس به 2 شكل ثبت محور و تأییدمحور تغییر مي کند به این معنا 
که فعالیت در بسیاري از کســب وکارها با ثبت آن بالمانع است و به 
تأیید مراجع ذیربط نیاز ندارد و تنها متقاضیان برخي کسب وکارها به 
مجوز قانوني نیاز خواهند داشت. به گفته محسن زنگنه، از نمایندگان 
مدافع این طرح، در این طرح قیدشده کسب وکارهایي که امنیت ملي، 
بهداشت عمومي و اجتماعي و سالمت یا محیط زیست را تحت تأثیر 
قرار مي دهد باید به صورت تأییدمحور مجوزهایشان صادر شود لذا هیچ 

نگراني و دغدغه اي وجود ندارد.
او خبر داد: وضع هرگونه محدودیت و مانع قانوني در مسیر صدور مجوز 
خارج از چارچوب این قانــون را حذف کرده ایم یعني هرگونه دالیلي 
مانند محدودیت در ظرفیت، تعداد، موارد صنفي، فاصله جغرافیایي یا 
دالیلي مانند اشباع بازار حذف شده زیرا بسیاري از مجوزها را ذینفعان 
کسب وکار مي دهند و این سد از نانوایي، داروخانه، سونوگرافي تا مراکز 
آموزش رانندگي و تا وکالت و سردفتري ها را دچار مشكل کرده است. ما 
در این طرح این محدودیت ها را حذف کرده ایم. او افزود: به هیچ عنوان 
مرجع صدور مجوز تغییر نكرده یعني مثال کانون وکال همچنان مصدر 
و مرجع صدور مجوز است و سردفتران نیز مانند گذشته از همان مرجع 
مجوز دریافت مي کنند حتي در مورد شرایط صدور مجوز نیز تغییري 

اعمال نشده و براي موارد مربوط، همانند قبل آزمون برگزار مي شود.
علي آذري از نماینــدگان مخالف اما اعالم کــرد: رویكرد اقتصادي 
حاکم بر کمیســیوني که طرح تســهیل صدور برخــي مجوزهاي 
کسب وکار را تصویب کرده و نیز تالش بر اشــتغالزایي موجب شده 
تبعات غیرقابل جبران این طرح بر ســاختار قضایي و اصل دادرسي 
عادالنه مورد بي توجهي قرار گیرد.  او افزود: اگر دنبال راه عالج گذر از 
شرایط خطیر کنوني هستیم، باید در یك  کالم به حكمراني ناکارآمد 
دولت ها، تفكرات کوتاه مدت و تمرکز بــر تصمیم گیري در پایتخت 

رسیدگي کنیم.

دفاع وزير اسبق اقتصاد
سید شمس الدین حسیني، وزیر اســبق اقتصاد هم در مقام دفاع از 
این طرح تأکید کرد: ایران در رتبه شــروع کسب وکارها در بین 1۹0 
کشور دنیا در جایگاه 127 قرار گرفته، پس چه زماني قرار است این 
موضوع را حل کنیم؟ هدف اصلي این طرح تسهیل صدور مجوزهاي 
کسب وکار است. براساس این طرح یك سري از مجوزها تأییدمحور و 
یك سري دیگر ثبت محور خواهند بود.  او افزود: برخي از مجوزها که به 
حوزه سالمت، محیط زیست، امنیت و بهداشت بازمي گردد به صورت 
تأییدمحور خواهد بود و بسیاري دیگر از مجوزها در قالب ثبت محور 
صادر مي شود. رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس اعالم کرد: مي بایست 
زمینه اي را فراهم کنیم تا اگر کسي مي خواهد در خانه خود یك کارگاه 
صنایع دستي راه بیندازد با مشكلي مواجه نباشد. مهم ترین محور این 
طرح بهبود محیط کسب وکار است. این کار مي تواند مشكل اشتغال و 

سرمایه گذاري را حل کند.
حسیني تأکید کرد: شفافیت، رقابت، رفع انحصار و تعارض منافع در 
این طرح با جدیت دنبال شده است. برخي نسبت به موادي از این طرح 
که به خدمات غذایي بازمي گشت انتقادهایي مطرح کردند درحالي که 

سند تحول غذایي در این طرح دنبال شده است.

پايان انحصار در كسب وكارها
رئیس مجلس شوراي اسالمي هم در جریان جلسه علني پارلمان و 
پس از تصویب کلیات طرح صدور برخي از مجوزهاي کسب وکار گفت: 
تصویب طرح تسهیل صدور برخي از مجوزهاي کسب وکار از هرگونه 
ایجاد انحصار جلوگیري کرده و رقابتي جدي را در فضاي کسب وکار 
به وجود مي آورد. محمدباقر قالیباف، گفت: امروز یكي از چالش هاي 
کشور جوانان تحصیلكرده و با استعدادي هستند که فرصت شغلي 
از آنان گرفته شده اســت. تصویب این طرح از همه انحصارطلبي ها 
جلوگیري مي کند و یك رقابــت جدي بر فضاي کســب وکار را به 

ارمغان مي آورد.

پس از چندبار تعویق بررسي  و خودر
طرح آزادســازي مشــروط 
واردات خــودرو، ســرانجام 
دیروز این طرح با رأي موافق 172نماینده در 
صحن علني مجلس تصویب شد، طرحي که 
درصورت تأیید شــوراي نگهبــان، واردات 
خودرو را البتــه در چارچوب ضوابط تعیین 
شده و مشروط به منتقل نشدن ارز و تعیین 
تعداد خودروهاي وارداتي در شوراي رقابت 

آزاد مي کند.
نمایندگان در خانه ملت دیروز با آزادسازي 
واردات خودرو به صورت مشــروط موافقت 
کردند و از این پس و درصورت تأیید مصوبه 
مجلس از سوي شوراي نگهبان، هر شخص 
حقیقي یا حقوقي مي تواند به ازاي صادرات 
خودرو یا سایر کاالها، بدون انتقال ارز، براي 
واردات خودروهــاي برقي یــا هیبریدي یا 
بنزیني و گازي اقدام کند. حاال سؤال اصلي 
پیش روي فعاالن بازار خودرو و البته مردم 
این است که با تصمیم دیروز مجلس، قیمت 
خودرو کاهش مي یابد؟ پیش از این برخي 
کارشناسان و فعاالن صنفي بازار خودرو، در 
گفت وگو با همشهري، اصالحات انجام شده 
و برخي شروط پیش بیني شده براي واردات 
خودرو را موجب کاهش اثرگذاري آن بر بازار 
خودروهاي خارجي ارزیابي کــرده بودند. 
مهدي دادفر، دبیر انجمــن واردکنندگان 
خودرو با بیان اینكه حذف مــاده 5، که به 
واردات خودروهاي دست دوم اشاره داشت، 
از پیش نویس این قانون  بــراي تامین نظر 
شوراي نگهبان، موجب کاهش تأثیر گذاري 
اجراي آن بر افت قیمت خودروهاي خارجي 
در بازار مي شود، گفت: واردات خودروهاي 
صفرکیلومتــر، بدون انتقــال ارز، مي تواند 
زمینه کاهش 30درصدي قیمت ها را در بازار 
خودروهاي خارجي فراهم کند. این در حالي 
است که فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو 
نیز با اشاره به آثار منفي دخالت شوراي رقابت 
در بازار خودرو، اعالم کرده بود دخالت شوراي 
رقابت در تعیین تعداد خودروهاي وارداتي 

به داغ شــدن بازار خرید و فروش برگه ثبت 
سفارش واردات خودرو منجر مي شود. فربد 
زاوه همچنین با تأکید بر اینكه مصوبه مذکور 
نمي تواند به کاهش قیمت ها در بازار خودرو 
منجر شود، معتقد است: از آنجا که تورم در 
ایران ناشي از سیاســت هاي پولي نادرست 
است نمي توان آن را با عرضه کاال کنترل کرد.

حسن کریمي سنجري، کارشناس صنعت 
خودرو، در گفت وگو با ایسنا با بیان این نكته 
که بحث قانونگذاري هــا و تصمیم گیري ها 
براي واردات خودرو، بایستي در اختیار دولت 
باشــد، گفت: با توجه به اینكــه در آخرین 
تصمیم گیري ها قرار است این واردات هیچ 
تعهد ارزي جدید براي کشــور ایجاد نكند، 
احتماال محدودیت ارزي مانعي براي واردات 
نخواهد بود، زماني که واردات با ارز منشــأ 
خارجي باشــد، عمال دغدغه مضیقه ارزي 
دولت منتفي خواهد شد؛ چراکه قرار نیست 

ارزي از کشور خارج شود.
این کارشــناس صنعت خودرو تأکید کرد: 
اینكه اشخاص امكان واردات داشته باشند، 
قانون واردات وجود خواهد داشــت و بحث 
بر ســر تعداد آن وجود دارد و با مشخصات 
محدود که این موضــوع طبیعتا یك امتیاز 
خواهد شــد و یك امضاي طالیي دیگر به 
امضاهاي طالیي دیگر اضافه خواهد شــد 
ممكن اســت تبدیل به رانتي شــود که در 
اختیار افراد خاصي قــرار مي گیرد؛ لذا نكته 
این است که سازوکار واردات به صورت کامل 
تشریح شــود که البته با توجه به اینكه این 
سازوکار به شوراي رقابت سپرده شده است، 
اینكه نحوه تعیین سازوکار واردات و تعیین 
تعداد به شــوراي رقابت واگذار شده است، 

جاي تامل دارد.
این فعال صنعت خودرو تصریح کرد: واردات 
خودرو به ویژه در شــرایطي که در تولید و 
عرضه خودرو با محدودیت هاي بســیاري 
مواجه هستیم، مي تواند به تعادل بخشیدن 
به بازار کمك کند. بر کســي هم پوشــیده 
نیست که تا حد مشخصي مي تواند این بازار 

آشفته را سامان بخشد. البته این موضوع به 
شرطي است که واردات خودرو اولویت دولت 
هم باشد. کریمي سنجري گفت: شاید این 
مصوبه صرفا براي این باشد که دست دولت را 
براي تصمیم گیري در حوزه واردات خودرو باز 
بگذارد و دولت براساس مصالح خود و درنظر 
گرفتن پارامترهاي مختلــف، یك تصمیم  
اساسي و درست اتخاذ و اجرایي کند. طبیعتا 
واردات کمك خواهد کرد که حباب قیمتي 
در خودروهاي خارجي تا حدودي شكسته 
شود. همچنین از جهت اینكه براي تقویت 
عرضه خودرو به بازار کمــك خواهد کرد، 
مي تواند حباب قیمــت خودروهاي داخلي 
را هم کاهش دهد و بر این اساس قطعا تأثیر 

مثبت خواهد داشت.
تدوین طرح آزادسازي واردات خودروهاي 
خارجي، در قالب طرح ســاماندهي تولید و 
بازار خودرو، در مجلس گذشــته آغاز، اما با 
ایراد شــوراي نگهبان مواجه شد. این طرح 
در شــرایطي در مجلس به تصویب رســید 
که پیــش از آن عالوه بــر مخالفت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و مرکز پژوهش ها، 
وزیر صنعت نیز به صراحت اعالم کرده بود 
دولت برنامه اي بــراي واردات خودرو ندارد، 
رویكردي که دیروز نیــز برخي نمایندگان 
مخالف مجلس به آن اشاره کردند اما موافقان 
تأکید داشتند هدف این طرح رفع ابهامات 
موجود و تنظیم واردات خودرو براي حمایت 
از تولید داخل است. پیش تر در اردیبهشت ماه 
امسال خودروسازان و قطعه سازان در نامه اي 
به وزارت صنعت خواستار آزادسازي واردات 
خودرو در قبال آزادسازي قیمت خودروهاي 

کم تیراژ داخلي شده بودند.
هرچند بررسي طرح ساماندهي بازار خودرو 
در کمیســیون صنایع و معادن مجلس در 
ابتدا با استقبال افكار عمومي و حتي برخي 
کارشناسان مواجه شده بود اما پس از حذف 
ماده 5این طرح که به لغو واردات خودروهاي 
دست دوم اشاره داشت، همچنین مشروط 
شــدن واردات خودروهاي صفــر کیلومتر 

قيمتخودروميشكند؟
بررسی اثرات مصوبه آزادسازی واردات بر بازار خودرو موتور دوم منحني رشد قیمت ها هم روشن شد

تزريق سوخت تورم از بانك هاي ضعيف
رئیس کل بانك مرکزي به اضافه برداشت بانك ها هشدار داد

موتور دوم منحني شاخص  بانك
تورم هم روشن شده است؛ 
حاال عالوه بر کانال کسري 
بودجه شدید دولت، اضافه برداشت بانك ها 
از خزانه بانك مرکزي هم، اقتصاد ایران و 
معیشت خانوارها را تهدید مي کند. همین 
تهدید و ظهور نشــانه هاي روشن شدن 
موتور دوم تورم کافي بود تا اکبر کمیجاني، 
رئیس کل بانك مرکــزي، مدیران عامل 
بانك ها را بــه میرداماد فــرا بخواند و در 
حضور آنها از سیگنال هاي هشداردهنده 

نرخ تورم باال رونمایي کند.
به گزارش همشهري، رفع ناترازي بانك ها 
دست کم در طول یك دهه گذشته همواره 
یكي از دغدغه هاي سیاستگذار پولي بوده 
چرا که بانك هاي ضعیف به سمت اضافه 
برداشــت از بانك مرکزي رفتــه و روند 
نرخ رشــد نقدینگي را تشدید مي کنند. 
کمیجاني در جمع بانكداران، ضمن ارائه 
آماري نگران کننده از تحوالت پولي گفت: 
حجم نقدینگي در پایان مرداد امسال به 
رقم 3۹21هزار میلیارد تومان رسیده که 
نسبت به پایان سال گذشته 12.8درصد و 
در 12 ماه منتهي به پایان مرداد ماه1400 

معادل 3۹٫1 درصد جهش کرده است.

تهديد بانك هاي ضعيف
رئیــس  کل بانــك مرکزي، با اشــاره به 
اینكه نرخ رشد نقدینگي در پایان مرداد 
امسال به 3۹.1درصد رســیده، خطاب 
به بانكداران حاضر در نشســت، خواستار 
اجراي اقدامات جدي در شــبكه بانكي 
براي مدیریت نقدینگي و نیز کنترل اضافه 

برداشت ها شد. او در عین حال هشدار داد: 
اگر شــبكه بانكي کنترل الزم را بر اضافه  
برداشت هاي خود نداشــته باشد، بانك 
مرکزي بــه اعمال اقدامــات احتیاطي و 
نظارتي ناگزیر مي شــود؛ زیرا این امر در 
بلندمدت بر متغیرهــاي کالن اقتصادي 

همچون نقدینگي و تورم اثرگذار است.
کمیجاني تأکید کــرد: به منظور اجراي 
کامــل مصوبه شــوراي پــول و اعتبار، 
درخصــوص کنتــرل ترازنامه شــبكه 
بانكــي، بانك ها باید حداقــل 3درصد از 
کل سپرده هایشان را به صورت اوراق مالي 
اسالمي نگهداري کنند؛ در این باره اهتمام 
شبكه بانكي الزم و ضروري است. به گفته 
کمیجاني، عملكرد بانك ها و مؤسســات 
اعتبــاري در نگهــداري حداقل 3درصد 
مانده سپرده هاي خود به صورت اوراق مالي 
اســالمي در پایان مردادماه1400 نشان 
مي دهد ۹22٫8هزار میلیارد ریال اوراق 
مالي اسالمي در ســبد دارایي )پرتفوي( 
بانك ها موجود اســت که نسبت به مانده 
سپرده هاي بخش غیردولتي نزد بانك ها و 
مؤسسات اعتباري معادل 2٫4درصد است.

فروش اوراق
کمیجاني در ادامه بــه بهره گیري بانك 
مرکزي از ابــزار اوراق بدهي براي کنترل 
شتاب رشــد نقدینگي اشاره کرد. رئیس 
شوراي پول و اعتبار با اشاره به روند رشد 
نرخ سود بین بانكي گفت: نرخ سود بازار 
بین بانكي در 21شهریور  ماه سال جاري 
به 18.65درصد رسیده است. رئیس کل 
بانك مرکــزي با بیــان اینكــه تاکنون 
17مرحله حــراج اوراق مالي اســالمي 
دولت برگزار شده، تأکید کرد: کارگزاري 
بانك مرکزي، در طول برگزاري این تعداد 
حراج، در مجموع 32٫2هزار میلیارد تومان 
اوراق بدهي دولتي فروخته است. به گفته 
او، در همیــن زمینه با همــكاري وزارت 
امور اقتصــادي و دارایي تعدیل هاي الزم 
درخصوص نرخ بازدهــي اوراق به عمل 

آمده است.

تازه ترین گزارش هاي رسمي نشان مي دهد؛  كالن
حجم انتشار اوراق بدهي دولتي و نرخ بهره آن 
در حال افزایش اســت، این موضوع مي تواند 

ریسك جدیدي براي بازار سهام به شمار  آید.
به گزارش همشــهري، با وجود آنكه بیش از 4دهه است که 
اقتصاد ایران با تورم دو رقمي مواجه است اما رشد بي امان تورم 
از سال13۹7 که به تالطم در بازار هاي مختلف منجر شده، 
فشار زیادي به سبد معیشــت خانوارها وارد کرده است. این 
فشار بي سابقه، فشارها بر دولت تازه مستقر شده سیدابراهیم 
رئیســي را براي کنترل تورم افزایش داده است. آنطور که از 
سخنان مقامات اقتصادي دولت جدید بر مي آید، یكي از ابزار 
مدنظر آنها براي کنترل تورم استفاده از سیاست هاي پولي و 

انتشار اوراق بدهي است.

برنامه هاي جديد دولت 
با وجود آنكه نیمه نخست ســال1400 سپري شده و دولت 
مطابق قانون بودجه باید تا پایان سال 200هزار میلیارد تومان 
اوراق منتشر کند اما آمارها نشــان مي دهد تا قبل از حراج 
هفدهم بانك مرکزي جمعا فقط 8.5درصد از اهداف بودجه 
محقق شده، یعني دولت نتوانسته ضوابط بودجه را اجرایي 
کند. چنان که تا قبل از حراج هفدهم اوراق بدهي دولتي، که 
سه شنبه همین هفته برگزار شد، فقط 16هزارو 500میلیارد 
تومان اوراق فروخته شده بود. به باور کارشناسان، عقب افتادن 
از برنامه انتشار این اوراق به معناي عقیم ماندن سیاست هاي 
ضد تورمي است. البته بخش عمده این کم کاري برعهده دولت 
دوازدهم است، اما حاال که دولت سیزدهم فعالیتش را آغاز 
کرده انتظار مي رفت سیاست انتشار اوراق بدهي براي مهار 
تورم به سرعت دنبال شود، البته خبر هاي غیررسمي نشان 
مي دهد مدیران اقتصادي دولت جدید در تالشند حجم انتشار 
اوراق بدهي دولتي را براي مهار تورم و تامین مالي دولت به 
سرعت افزایش دهند. گمانه زني درباره اجراي این سیاست 
از همان آغاز به کار دولت ســیزدهم آغاز شد زیرا هیچ مسیر 
دیگري براي کنترل تورم پیش پاي دولت نیست، این گمانه 
زني ها در نهایت هفته قبل، بعد از آنكه رئیس کل بانك مرکزي 
ابراز امیدواري کرد؛ اوراق ودیعه با نرخي حداکثر معادل نرخ 

تورم ساالنه، جایگزین اوراق مشارکت شود، بیش از گذشته 
تقویت شد. همزمان برخي خبرهاي تأیید نشده نیز حكایت 
از آن داشت که دولت قرار است که نرخ بهره اوراق بدهي را تا 
سطح 24درصد افزایش دهد تا با افزایش جذابیت این اوراق، 
هم نقدینگي را کنترل کند و هم به تامین کسري بودجه دولت 
کمك کند. حاال آمار هاي هفدهمین حراج بانك مرکزي مهر 
تأییدي است بر اخبار غیررسمي و نشان مي دهد حجم انتشار 

و نرخ بهره اوراق بدهي در حال افزایش است.

 افزايش حجم و نرخ بهره اوراق 
گویا دولت قصد دارد عقب ماندگي دولت قبل را براي انتشار 
اوراق بدهي به ســرعت جبران کند. آمارهاي بانك مرکزي 
نشان مي دهد در جریان هفدهمین حراج اوراق بدهي دولتي 
13هزارو 250میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده است. این 
اوراق که در 2سررسید 2و3ساله به بانك ها و سرمایه گذاران 
حقیقي و حقوقي در بازار سرمایه فروخته شده رکورد فروش 
اوراق بدهي در ســال جاري را شكسته و نشان دهنده آغازي 

توفاني در دولت جدید براي انتشار این اوراق است.
 نكته حائز اهمیت نرخ بهــره بازده این اوراق اســت. بانك 
مرکزي اعالم کرده؛ نرخ بازده اوراق دو ســاله که سررسید 
آنها تیر ماه1402 اســت، 21.6درصد و نرخ بازده اوراقي که 
سررسید آنها خرداد1403 است، 21.8درصد درنظر گرفته 
شده است. این افزایش نرخ بازده به افزایش جذابیت این اوراق 
منجر شده و استقبال بانك ها و فعاالن بازار سرمایه را از این 
اوراق به دنبال داشته اســت. این اطالعات نشان مي دهد که 
احتماال مطابق اخبار غیررسمي دولت تالش خواهد کرد براي 
افزایش جذابیت این اوراق آرام آرام نرخ بازده آن را تا ســطح 

24درصد افزایش دهد.

اثر رونق بازار بدهي بر بورس
هرچند برخي فعاالن اقتصادي معتقدند با درنظر گرفتن نرخ 
تورم، امكان افزایش بیشتر نرخ این اوراق هم وجود دارد، اما 
فعاالن بازار ســرمایه بر این باورند که  افزایش نرخ بازده این 
اوراق به بیش از 24درصد ضربات سنگیني به بازار سرمایه وارد 
خواهد کرد. در چنین حالتی به نظر مي رسد دولت سیاست 

رشد آهســته نرخ بهره این اوراق را در پیش گرفته که بازار 
سرمایه یكباره با شــوك مواجه نشود. چنان که همین حاال 
اطالعات موجود نشان مي دهد که بخش مهمي از دالیل نزول 
بازار سهام در طول روزهاي گذشته ناشي از تزریق بخشي از 
نقدینگي سهامداران حقوقي بزرگ به بازار خرید این اوراق در 

سررسیدهاي سه ساله بوده است.
اطالعات بانك مرکزي نشــان مي دهد؛ حجم فروش اوراق 
بدهي دولتي به فعاالن بازار ســرمایه، در ســر رســید هاي 
بلندمدت تر، حتي از بانك ها نیز بیشــتر بوده اســت. طبق 
این آمار در جریان هفدهمین حــراج بانك مرکزي بانك ها 
500میلیــارد تومــان اوراق آزاد87 را کــه سررســید آن 
خرداد1403 است، خریده اند درحالي که فعاالن بازار سرمایه 
5هزارو 740میلیارد تومان از این اوراق را، که سررسید سه 
ساله دارند، خریده اند که 10برابر حجم مبادالت بانك ها بوده 
اســت. در ادبیات مالي بین نرخ بهره اوراق بدهي و نرخ بهره 
بانكي و شاخص بورس همبستگي وجود دارد و زماني که نرخ 
بهره افزایش یابد شاخص هاي بورس با نزول مواجه مي شود. 
در چنین وضعیتی به نظر مي رســد درصــورت تداوم وضع 
موجود و افزایش و نرخ بازده اوراق بدهي شاخص هاي بورس 

در آینده با نزول مواجه شوند.
مهدي رباطي، کارشناس بازار سرمایه، درباره آثار تداوم این 
سیاســت پولي مي گوید: دولت آقاي رئیســي، در برابر یك 
تضاد بســیار بزرگ قرار گرفته است. باید بین انضباط مالي، 
سیاســت هاي انقباضي پولي، افزایش نرخ بهره، چاپ اوراق 
یا ســرویس دادن به ذي نفعان بازارهایي مانند ارز و بورس، 
یكي را انتخاب کند. به نظر مي رســد این مسئله بزرگ ترین 
چالش اقتصادي دولت جدید است. باید دید که جهت گیري 

سیاستگذار به سوي کدام یك از این راه ها خواهد بود.

رقم فروش اوراق بدهي دولتي رکورد شكست

چرخش فرمان سياست هاي پولي

به صــادرات قطعه و خــودرو در کنار الزام 
پیش بیني شده در تبصره2 ماده4 این قانون 
مبني بر مداخله هر 6 ماه یك بار شــوراي 
رقابت در تعیین ســقف تعداد خودروهاي 
وارداتي مجاز، موجب شــد برخي فعاالن 
صنفي و کارشناســان طرح مذکور را فاقد 
تأثیر گذاري الزم براي رشد عرضه و کاهش 
قیمت خودروهاي خارجــي در بازار بدانند 
و تأکید کننــد دخالت شــوراي رقابت در 
تعیین تعداد خودروهاي قابل ورود به کشور 
مي تواند زمینه فساد و داغ شدن بازار خرید 
و فروش برگه ثبت سفارش واردات را فراهم 

کند.

مخالفت مجمع تشخيص و مركز پژوهش ها
نمایندگان مجلس دیروز به واردات مشروط 
خودروهاي صفر کیلومتــر، بنزیني، برقي، 
هیبریدي و گازســوز با حداقل برچســب 
انرژي B  شــاخص و 3 ســتاره ایمني رأي 
دادند. از آنجا که پیش از این مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و مرکز پژوهش هاي مجلس 
با این طرح مخالفت کرده بودند، تأیید نهایي 
این طرح در شوراي نگهبان با ابهام مواجه 
شــده اســت. تاجایی که دیروز همزمان با 
تصویب اصالحیه ماده4 این طرح در مجلس، 
مصطفي میرسلیم، نماینده تهران در اخطار 
قانون اساسي، به اســتناد اصل 110 قانون 
اساسي و سیاست هاي تقویت تولید ملي و 
پشتیباني از آن تأکید کرد: دوشنبه هفته 
گذشته مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
با این موضوع مخالفت کــرده؛ درحالي که 
براســاس اصالحیه مصوبه مجلس، حتي 
واردات خودروهاي معمولي گازســوز هم 

آزاد شده است. 
در مقابل روح اهلل ایزدخواه، عضو کمیسیون 
صنایع و معادن در دفــاع از این اصالحیه، 
گفت: آزادسازي واردات خودرو به هیچ وجه 
در این طرح مطرح نیست و منظور تنظیم 
بازار خودرو است و تصویب آن بر بازار خودرو 
اثر رواني مثبتي خواهد داشت. به گفته او، 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس تالش 
کرده با اصالحیــه، واردات را بــه گونه اي 
تنظیم کند که از التهاب بازارخودرو کاسته 
شــود و خودروهاي خارجي 7برابر ارزش 

واقعي معامله نشود.
این گزارش حاکي است: هفته گذشته، مرکز 
پژوهش هاي مجلس نیز بــا این اصالحیه 
مخالفت کرده بود، این مرکــز در گزارش 
خود شــرایط درنظر گرفته شده در ماده4 
این مصوبه، براي آزادسازي واردات خودرو 
را موجب ترویج عرضه خودروي خارجي و 
واردات بدون انتقال ارز را بسترساز کاهش 
نظارت بانك مرکــزي در طرق تأمین مالي 
واردکنندگان کاال و ورود ارز نامشــروع به 
چرخه تأمین کاال و اقتصــاد ایران قلمداد 
کرده بود. مرکز پژوهش هاي مجلس تأکید 
کرده بود بــا این اصالحیه ایــرادات قبلي 

شوراي نگهبان به قوت خود خواهد ماند.
بــه گــزارش همشــهري، بــا توجــه به 
مخالفت هاي یادشده، با وجود رأي مثبت 
مجلس به طرح کمیســیون صنایع هنوز 
نباید کار را تمام شــده دانست و مي بایست 
منتظر تصمیم شوراي نگهبان درباره مصوبه 

مجلس باقي ماند.
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به خانه مردمان 
غارنشین دعوتیم

 این روزها كه فصل غارنوردی 
به آخرین روزهایش رسیده از 

دیدن غار دست كن بادامستان غافل نشوید

08

آرام گرفته 
در كنار سند

پاكستان، برخالف ظاهر 
نظامی و خشنی كه دارد 

كشوری دیدنی و تماشایی است

وقتی زهر مار 
نجات بخش می شود

ورود به بخش جانوران سمی 
مؤسسه رازی كه نقطه شروع 

ساخت انواع پادزهر ایرانی است

10

دهانتان را 
شیرین كنید

سرآشپز این هفته 
پیشنهاد تهیه 

چند حلوای خوشمزه دارد

12

قوی ترین مرد 
جهان می شوم

گفت وگو با علی داوودی 
كه در 22سالگی 

نایب قهرمان المپیك شد 

افشین عال، شاعری كه با شعر نفس می كشد

مرتضی حیدری، گوینده و مجری معروف 
از روزهای آغاز به كارش می گوید 

شعر؛همزاد من است

می خواهم با
چهره های معروف دنیا 

مصاحبه كنم

07

11

09

هیچ وقت فكر نمی كردم 
به صورت حرفه ای وارد تلویزیون 
شوم. نخستین بار در دبیرستان 

به تلویزیون رفتم. بیوك میرزایی 
همسایه دیوار به دیوار ما بود. 

اصرار كردم و یك بار مرا به 
استودیو و سر صحنه یكی از 

فیلم های تلویزیونی برد

هرگز نمی توانم تصور كنم كه اگر 
شاعر نبودم، با مضامین و افكار 
و احساسات پیچیده و تودرتوی 
زندگی ام چه می كردم. من با شعر 
نفس می كشم، زندگی می كنم، 
شاد می شوم یا رنج 
می كشم. از طرفی 
چون از كودكی شعر 
می گفتم، می توانم 
بگویم شعر همزاد 
من است، نه 
فقط بخشی از 
وجودم

ی
يد

ش
ور

 خ
مد

حا
س: 

عك

چقدردلم برای زندگی كردن تنگ شده است
 چقدر دلم براي چشمان پرفروغ، 
دستان سبز و دهان سيب زندگي 
تنگ شــده اســت! در عصر كرونا 
آن قدرتوي سر زندگي خورده است 
كه آرزوها تبديل به  رؤيا شــده اند؛ 
من هر روز دِر خانه كودكان كوچه 
را مي زنم و به آنان بســتني چوبي 
مي دهم، بچه ها بي دريغ گلخند مي ريزنــد در نگاه من و من 
از شوق، كاسه كاسه باران جامانده از بهار رفته را مي ريزم پاي 
شمعداني هاي لب حوض تا حالشان خندان شود! بله من دارم با 
آرزوهايم، رؤيا مي بافم؛ به عبارت ديگر با رؤياهايم خودم را فريب 
مي دهم تا كمي از وحشت فاصله بگيرم! اين چند رؤيا را ببينيد؛

 دو حبه گيالس دلداده به هم كه بند هم شده اند آويزه گوش 
دختركي مي شود كه نامش انار اســت تا مادرش به او بگويد 
گيالس خانم و او غش غش بخندد با آن چال دلنشــين روي 
گونه چپش بعد مادر با تلفن همراهش آن لحظه را عكس كند؛ 

رؤياي مادري كه كودك ندارد!
 پســربچه  اي موقرمزي، صورت كك مكي، ُدم سيب گالب 
را نخ مي بندد تا سيب بين زمين و هوا دور خودش بچرخد تا 
او خيال كند روزي كه خلبان شد، دنيا را دور مي زند؛ رؤياي 

پسري كه سيب ندارد!
 نرگس با دســته گلي هفت رنگ منتظر است داماد بيايد تا 
دوتايي ظاهر شوند در ســالن حضور خاله ها، عمه ها، عموها 
و دايي ها تا با هلهله آنان، زندگي مشترك ترانه شود؛ رؤياي 

دختري كه خواستگارش زير آوار كرونا مانده است !
اصاًل شما فرض كنيد كسي را دوســت داشته ايد او هم شما 
را دوست داشته اســت، بعد ناگهان همه دوست داشتن ها را 
روزگار ناسازگار با خود برده است. بعد يادتان مي آيد آن قدر 
پياپي آرزوهايتان،  رؤيا شده است كه به فريب خوردن عادت 
كرده ايد؛ يعني روزگار طوري شده است كه اگر فريب نخوريم، 

فريب خورده ايم!
 پس دوستان چهارفصل اندكي تبســم، موسيقي، شعر، آواز 
خوش، فيلم، شربت سكنجبين با مغز كاهو، راه رفتن پس از 
تنگ غروب با ماسك ســفيد! پس وقتي سرت درد مي گيرد 
فكر نكن سردرد داري فكر كن استامينوفن كدئين حوصله اش 
سررفته يا اصالً دلش براي شما تنگ شده است. پس براي اينكه 
غصه نخورد، او را مي خوريد؛ به همين سادگي. مثاًل اگر پولتان 
را از دست مي دهيد به علت جفاي جيب برها نيست مقصر پول 
شماســت كه از در يكجاماندن خسته شده است! و داوطلبانه 

خود را تقديم خانم ها و آقايان پولدوست مي كند.
راست اين است كه درروزگار كرونا، كم آبي، كم برقي، فوران 
گراني و بيكاري، طالبان، واكسن و درد هاي بي درمان اجتماعي 
و و و به ناچار بايد گاه ســر از خيالبافي و خودفريبي درآورد، 

وگرنه با اين اوضاع، بودن همان نبودن است!
يادم است وقتي همكارم همين دو، سه سال پيش دوستش را 
فريب داد يعني گفت تو تنها فرشته زندگي من هستي، خيلي 
زود با او ازدواج كرد و االن كه بــه هزارويك دليل نمي توانند 
بچه دار شــوند رؤيابافي مي كنند كه يعني دو پســر دارند! 
همكارم و همســرش حاال منتظر هستند پســرها دو دختر 

خانه دار، ويالدار و ماشــين دار را فريب بدهند و با آنها ازدواج 
كنند تا خوشبخت شوند! من به همكارم گفتم دنيا عوض شده 
به پسرهايت بگو آنها فريب بخورند. جواب داد راست مي گويي 
بروم اين پيشنهاد را با آنها درميان بگذارم؛ البته بعد از اينكه 

واكسن زدند!
هر شب 

نام كوچك تو
آرزوي بزرگي ست بر لبم

و گذر اتفاقي تو 
در خوابم

بزرگ ترين اتفاقي كه منتظرم
حق باشماســت شــوخي كردن حال و حوصله مي خواهد. 
خنديدن دل خوش مي خواهد كه مــا خيلي كِم كم داريم يا 
اصال نداريم و چون آرزوهايمان مرتب پرپر مي شــود به ناچار 
خيالباف مي شــويم؛ مثاًل دوست ميانســال من به در چوبي 
مي گويد درخت چون يك روز درخت بوده اســت. به طالق 
مي گويد تفاهم بر ســر دوراهي و به سي وســه پل مي گويد 
زاينده رود. همسر همين دوست مي  گويد؛ به دروغگو بگوييم 
آقا و خانم بدشانس چون دچار فراموشي راستگويي شده اند! 
به همسايه نگوييم از آسانسور مي ترسيم، بگوييم فقط به خاطر 
ديدن كفش هاي شما پشت درِ خانه تان از راه پله ها مي گذريم! 
واقعاً وقتي خيالبافي تنها موردي است كه مشمول بيماري و 
بيكاري و و و نمي شود عيبي دارد از آن استفاده كنيم؟ وقتي 
تخصص برخي ازمسئوالن خيالبافي است! مثال باالرفتن بهاي 
دالر را به خاطر به هم ريختگي تــوازن رواني جامعه مي دانند، 
پس ماهم خيــال مي كنيم حالمان خوب اســت و روي پل 
طبيعت يا كنــار كارون پرخروش داريم بســتني ناني ليس 
مي زنيم يا در جاده سنندج - مريوان در پناه آشيانه لك لك ها 
بالل شــيري گاز مي زنيم و من تك وتنها زير نور ماه ســتاره 
مي چينم كه سينه ريز همه دختران آرزو كنم! عيبي دارد؟ به 
هرحال نيزه عريان بهتر از شمشير پنهان است. پس به برخي 
از بچه ها كه استاد حال گيري از پدر و مادرها هستند بگوييم 
حق با شماست كه بزنيد توي گوش ما، شما كه داوطلب آمدن 

نبوديد، مقصر ماييم!
راست اين است كه كار خيالبافي درماني به وقت چشم بستن 
و گوش سپردن به موسيقي نرم بدون كالم، حال آدم را خوب 
مي كند؛ مثال دوستانم هادي و بهروز و برادرم بيژن در دقيقه 
اكنون كه نامش پنجشنبه اي در نيمه دوم ته تابستان است با 
سرانگشت روي تنهاترين تك درخت پرنده اي بكشند كه پر 
بزند تا لب خزر و در گوش ساحل بگويد بيا و اين ته تابستان را 
بي وفايي نكن و هيچ آب بازي را با خودت نبر آقا و خانم درياي 

مازندران!
كنار بيا

مي خواهم چيزي به گوشت بگويم
من پري دريايي ات نيستم

دريانوردم
قايقم همين تن خسته است

بادبان، پيراهنم

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 
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پای صحبت های سعید راد؛ هنرمندی كه نام او 
با 5دهه از سینمای ما گره خورده است

هيچ كس به فكر 
سينما نيست



قدمت: پیش از اسالمدر كنار امامزادهچرا بادامستان؟

مسیرهای  صعب العبور

پیش از آنكــه به خود غار تو در توی بادامســتان 
بپردازیم، بد نیســت ابتدا كمی درباره روستای 
وشته صحبت كنیم تا در ادامه دلیل نامگذاری 
غار دســت كن این روستا به بادامســتان را هم 
متوجه شویم. روستای وشته، یكی از زیباترین 
روستاهای استان البرز است كه در 125كیلومتری 
شهر كرج و در ارتفاعات شرق شهرك طالقان قرار 
دارد؛ یعنی در 7كیلومتری طالقان. همانطور كه 
انتظار می رود، روستای وشته روستایی كوهستانی 
است و منطقه ای سردسیر به حساب می آید، به 
همین دلیل بهترین زمان برای سفر به این روستا 
فصل های معتدل سال، یعنی بهار و پاییز است. 
اما نكته جالب توجه درباره روســتای وشته این 
است كه این روستا با درختان میوه و به خصوص 
درختان بادامش شناخته می شود؛ به همین دلیل 
به این روستا بادامستان هم می گویند. به واسطه 
همین نام، غار منحصر به فردی كه داخل روستای 
وشته قرار دارد، به بادامســتان معروف شده كه 
درواقع این نامگذاری به وجود همان درختان بادام 

روستا برمی گردد.

حاال كه درباره روستای وشته و دلیل 
نامگذاری غار بادامســتان دانستیم، 
می توانیم شال و كاله كنیم و راه این 
غار زیبــای باســتانی و تاریخی را در 
پیش بگیریم. غار باستانی بادامستان 
در جوار امامزاده یوسف)ع( قرار دارد 
و برای دسترسی به آن نخست باید از 
طریق جاده طالقان، به سمت روستای 
جوستان بروید. 5كیلومتر از مسیر را 
كه طی كردید، در ســمت راست تان 
با تابلو و پل روســتای وشــته روبه رو 
می شــوید. با عبور از پل و روســتای 
محســن آباد و طی كردن مسیری دو 
كیلومتری در ارتفاعات، به روســتای 
وشته خواهید رسید. آنجا از هركس 
ســراغ بقعه امامزاده یوســف)ع( را 
بگیرید، شما را راهنمایی می كنند. با 
رســیدن به آرامگاه امامزاده یوسف، 
دهانه غــار تودرتوی بادامســتان را 

مشاهده خواهید كرد.

اگرچه  كسی به طور دقیق نمی داند غار بادامســتان یا به خاطر تودرتو بودنش، 
غارهای بادامستان چه زمانی شــكل گرفته اند، اما باستان شناسان قدمت این 
غارهای دســت كن را دوران تاریخی پیش از اســالم ذكر كرده اند. درباره غار 
بادامســتان اینطور نقل كرده اند كه مردمان غارنشین، بدون هیچ تجهیزاتی و 
صرفا با دست خالی، داخل كوه های ساخته شده با خاك رس را می كندند و از آن 
به عنوان مسكن و ماوایشان استفاده می كردند. تودرتو بودن این غارها هم از این 
جهت بوده كه این افراد معموال در فرار از دست حیوانات وحشی یا دشمنان شان 
به این غارها پناه می آوردند. برای همین با تودرتو ساختن آن، سعی می كردند به 
بهترین شكل ممكن مخفی شوند و درنهایت از جان شان محافظت كنند. به هر 
حال اگر چه زمان ساخت دقیق این غارها مشخص نیست، اما مسلم است كه این 
غارهای دست كن، روزگاری محل سكونت مردمان غارنشین و مخفیگاه آنها برای 

در امان ماندن از انواع و اقسام بال بوده است.

و اما بشــنوید از جزئیات این غار منحصر به فرد. اول 
اینكه مراجعه به این غار به افراد میانســال و مسن 
و همچنین پدر و مادرانی كــه فرزند كوچك دارند، 
توصیه نمی شــود. این غار برخــالف دیگر غارهای 
اطــراف پایتخت، بیشــتر جایی بــرای غارنوردان 
حرفه ای به حساب می آید، تا محلی برای گردشگری 
اعضای خانواده. چرا كه مســیرهای ورودی به این 
غار به دلیل ارتفاعی كه از ســطح دشت دارند، كمی 
صعب العبور هستند. راه های ورودی به غار بادامستان 
تقریبا 12تا 22متر باالتر از كف دشــت قرار دارند 
و به همیــن دلیل برای اینكه به دهانه غار برســید، 
باید كمی كوهنوردی و حتــی گاهی صخره نوردی 
هم انجام بدهیــد. این در حالی اســت كه برخی از 
دهانه های غار رو به دره طالقان است كه بهتر است 
به طور كلی وارد شدن به غار از این مسیرهای ورودی 
را كنار بگذارید. بهترین راه ورود به غارهای دست كن 
بادامستان، دهانه هایی به شــمار می روند كه از دره 
دور هستند و با كمی كوهنوردی می توانید خودتان 
را به آنها برسانید. شــاید برایتان جالب باشد بدانید 
تپه ای كه غارهای بادامســتان در آن كنده شــده، 
دارای یالی بسیار طوالنی اســت و بین دره وشته و 
دره رودخانه گوران و گلیرد واقع شــده و به همین 
دلیل تا دلتان بخواهد در این مســیر، دهانه ورودی 
به غارهای بادامســتان وجود دارد. به همین دلیل 
یا از بومی ها و محلی ها كمــك بگیرید، یا بگردید و 
 بهترین و آســان ترین دهانه بــرای ورود به غارها را 

پیدا كنید.

گل خانه 6 سریال گردی

اگر به ژانر پلیسی- معمایی، اكشن 
و جنایــی عالقه دارید، ســریال 
»دكتر مرگ« را از دست ندهید؛ 
سریالی كه براساس داستان واقعی 
و ترســناك زندگی »كریستوفر 
دانــچ«، پزشــك قاتــل تگزاس 
ساخته شده است. باورش سخت 
است، اما این پزشك جراح ستون 
فقــرات، در عرض 2ســال حدود 
40بیمار را به قتل رســاند یا آنها 
را دچار صدمــات جبران ناپذیری 
كرد تا اینكه ســرانجام در ســال 
2017حبس ابــد گرفت. چندی 
پیش، از زندگی این جراح ستون 
فقرات كه به دكتــر مرگ معروف 
شــد، پادكستی ســاخته شد و از 
روی این پادكســت، ســو یانگ 
كیم و مگی كایل، مینی ســریالی 
8قسمتی به همین نام ساختند. در 
سریال هالیوودی دكتر مرگ كه 
همین امسال ساخته شده، جاشوا 
جكسون نقش این پزشك قاتل را 

بازی كرده است.

دكتر مرگ

»هیلز« نام سریالی در ژانر ورزشی 
و اكشن اســت كه در همین سال 
2021توسط كشور آمریكا ساخته 
شده اســت. در این ســریال كه 
پیتر ســگال كارگردان آن است و 
در آن بازیگرانی چون الكســاندر 
لودویــك، ماری مــك كورمك، 
جیمز هریســون، اســتیون امل، 
كلی برلوند، نایجــل كراكر و رابی 
راموس به ایفای نقش پرداخته اند، 
دو برادر بــرای به دســت آوردن 
میــراث پدری شــان و همچنین 
بــرای جلــب توجه شــهروندان 
رقیب یكدیگر شــده و بــا هم به 
مبارزه می پردازند. داســتان این 
دو برادر كه یكــی از آنها در رینگ 
شرور و خمشگین است و دیگری 
چهــره خوشــنام و منطقــی ای 
دارد، یك مینی سریال 8قسمتی 
اســت كه تاكنون 4قســمت آن 
منتشر شده اســت. می توانید این 
قســمت ها را با زیرنویس فارسی 
یــا به صــورت دوبلــه از طریق 
 پلتفرم های نمایــش ایرانی دنبال 

كنید.

یك سریال ورزشی

چند ســالی اســت كه شــبكه 
نتفلیكس یك ســریال فرانسوی 
را منتشــر می كنــد كــه نــام 
 اصلی اش به فرانسه این می شود: 
»Dix pour cent«. برگردانــش 
 »Call my agent« به انگلیســی
می شود كه می توان آن را »با مدیر 
برنامه هایم تمــاس بگیر« ترجمه 
كرد. این ســریال طنــز زندگی 
افراد حرفه ای كــه در یك آژانس 
استعدادیابی ســینمایی مشغول 
به كار هستند، به تصویر می كشد و 
در واقع نمایی از كار در دفاتر شلوغ 
صنعت رسانه های ارتباط جمعی 
در پاریس را نشان می دهد. در هر 
قسمت این سریال هم از آدم های 
معروف فرانســوی یا به اصطالح 
همان ســلبریتی ها استفاده شده 
كه همین باعث جذابیت بیشــتر 
این سریال نتفلیكسی شده است. 
تاكنون 4فصــل از این ســریال 
منتشر شده و گفته می شود فصل 
پنجم آن نیــز به زودی منتشــر 

خواهد شد.

آژانس های سینمایی

پنجشنبه
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در میان همه گردشگری های مرسوم مثل كوهنوردی، رفتن به ساحل و دریا، گشت 
و گذار در جنگل و...، بی شك غارنوردی یكی از مرموزترین و در عین حال به یاد 
ماندنی ترین تجربه های گردشگری هر كدام از ما به حساب می آید. بسیاری از ما 
برای كسب این تجربه بی نظیر و مراجعه به یك غار زیبا و منحصر به فرد، تا همدان 
می رویم تا بتوانیم ساعتی را در غار علیصدر سپری كنیم. درحالی كه دور تا دور 
خودمان، پر از غارهای شگفت انگیزی است كه فقط كمتر شناخته شده هستند. 
نمونه اش غار دست كن بادامستان اســتان البرز كه هزاران سال پیش به دست 
مردمان غارنشین ساخته شده و حاال فضای بكری برای گردشگری و همچنین مطالعات مردم شناسی و 
باستان شناسی است. اگر كنجكاو شده اید كه این غار ساخته شده به دست بشر را ببینید، تا دیر نشده و 
فصل های بارندگی و سرد پیش رو، امكان غارنوردی را نگرفته، با ما به روستای »وشته« بیایید؛ روستایی 

در 125كیلومتری شهر كرج كه با حدود 2ساعت رانندگی به آنجا خواهیم رسید.

این روزها كه فصل غارنوردی به آخرین روزهایش رسیده
از دیدن غار دست كن بادامستان غافل نشوید

به خانه مردمان 
غارنشین دعوتیم

پرنیان سلطانی

همین قدمت چندهزارساله غار بادامستان باعث شد تا این اثر در 
ابتدای دهه 80 به ثبت ملی برسد. غار بادامستان كه دیرینگی اش 
به دوران تاریخی پیش از اسالم می رسد و در شهرستان ساوجبالغ، 
بخش طالقان، روستای وشته واقع شده، 12بهمن ماه سال 1381 با 
شــماره ثبت 7082 به عنوان یكی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده 

است.

تجهیزات مناسب
غارنــوردی آن هم گشــت و گذار در غار 
بادامستان، نیاز به تجهیزات كاملی دارد؛ 
از كفش مناســب و عصــای مخصوص 
كوهنــوردی بگیرید، تا چــراغ قوه. اگر 
بتوانید در این غار از كاله ایمنی چراغ دار 
اســتفاده كنید كه خیلی هم بهتر است. 
یادتان هم باشد كه معموال فضای داخل 
غار بــا فضــای بیرونی اش چنــد درجه 
اختالف دما دارد و سردتر است. به همین 
دلیل حتی در ایــن روزها هم لباس گرم 

فراموش تان نشود.

یكی از محله های قدیمی و معروف شرق تهران، محله تهرانپارس است؛ محله ای دارای 4میدان و شهرك هایی مانند شهرك امید، 
شهید بهشتی، فرهنگیان و پارس كه با خیابان ها و بلوارهای مهمش مانند بلوار تیرانداز، بلوار پروین، خیابان جشنواره، خیابان 
رشید، خیابان استخر و... در میان اهالی پایتخت شناخته می شود. تقریبا همه ما ساكنان كالنشهر تهران، با این محله حتی شده 

به اندازه یك اسم آشنایی داریم، اما كمتر كسی از ما می داند پشت شكل گیری این محله و نام امروزی اش، چه داستان جالبی 
وجود دارد. داستانی كه از نام مجیدآباد در سال های دور شروع می شود و به تهران پاریس سال های 

بعد می رسد. اگر می خواهید بیشتر درباره تاریخچه و وجه تسمیه محله 
تهرانپارس بدانید، این گزارش كوتاه را از دست ندهید.

درباره تاریخچه و وجه تسمیه محله معروف و قدیمی شرق پایتخت چه می دانید؟

از تهران- پاریس تا تهرانپارس اگر درباره شكل گیری هسته اولیه تهرانپارس كنجكاو هستید، 
باید بگوییم كه قدمت این محله قدیمی تهران به دوران حكومت 

ناصرالدین شاه قاجار، یعنی حدود 150سال پیش برمی گردد. 
در آن روزگار سلطان صاحبقران زمین های این محدوده را به 
میرزا محمدخان ابری )بسطامی(، معروف به حاجب الدوله از 

درباریانش بخشیده بود كه او هم محدوده زمین هایش را به نام 
پسرش مجید خان نامگذاری كرد. مجیدخان كه در تاریخ آمده 

برادر محمدحسن خان محقق السلطنه، محمدحسین خان مشیر 
خلوت و سلیمان خان یمین خلوت بود، در سال 1283هجری 

قمری در جوانی درگذشت، اما نامش روی این اراضی باقی ماند 
و تا مدت ها ساكنان تهران قدیم به محله تهرانپارس امروزی، 

مجیدآباد می گفتند. همین حاال هم هنوز 
محله ای در محدوده تهرانپارس وجود 

دارد كه با نام مجیدآباد به حیات خودش 
ادامه می دهد.

با آگهی شدن زمین های این محدوده برای فروش، شخصی به نام هرمز آرش كه یكی از 
سرمایه داران زرتشتی بود، تمام این زمین ها را از خانواده بختیار خریداری كرد. با مطالعاتی كه 
در این خصوص صورت گرفته، مشخص شده كه تمامی این اراضی مجیدآباد، به نام هرمز آرش 

و همسرش پری )پروین( آگاهی، به صورت سه دانگ، سه دانگ انتقال پیدا كرد. اینطور گفته 
می شود كه ارباب هرمز كه نامش تا همیشه با محله تهرانپارس گره خورده، برای خرید این 

اراضی مبلغ یك میلیون و 200هزار تومان پرداخت كرده است.

محله 
ابوالقاسم خان بختیار

روزگار به همین شكل ســپری شد تا 
اینكه با روی كار آمدن رضاشاه، اراضی 
مجیدآباد یا همین تهرانپارس امروزی، 
به لطفعلی امیرمفخم بختیاری یكی از 
سران ایل بختیار رســید. بعد از او هم 
پسرش ابوالقاســم خان بختیار مالك 
زمین هــای مجیدآباد شــد. درنهایت 
در ســال 1310خورشــیدی، بی بی 
عظیمه كه بیوه ابوالقاســم خان بختیار 
بود، زمین هــای تحــت مالكیتش را 
برای فروش گذاشــت. زمین هایی كه  
شامل سه قریه مجیدآباد، مهدی آباد و 

حسین آباد می شدند.

ارباب هرمز به دنبال آبادانی و شهرسازی در این اراضی بود. به همین دلیل هم خودش و هم همسرش به فردی 
به نام ارباب وفادار تفتی وكالت تام دادند تا او به همراه افراد دیگری ازجمله رستم مرزبان، گروهی از مهندسان را 
برای انجام كارهای زیرساختی مانند نقشه برداری، خیابان كشی، ساخت مخازن آب، برپایی كارخانه برق و مركز 
مخابراتی، جانمایی مراكز عام المنفعه مانند درمانگاه، مسجد و مدرسه، ساخت مراكز پلیس و... دعوت به كار كند. 
خیلی زود این اتفاق افتاد و اراضی ای كه تا پیش از این بدون استفاده رها شده بود، به یك محله تمام عیار شهری و 
مدرن تبدیل شد. خود ارباب هرمز هم در ابتدای خیابان جشنواره، حدود 50متر جلوتر از چهارراه اشراق امروزی، 

مدرسه زرتشتیان را بنا كرد. خالصه اینكه با خیابان بندی و جدول كشی اراضی مجیدآباد و در یك كالم به وجود 
آمدن ساختار شهری در این محدوده، شمار فراوانی از زرتشتیان به سمت تهرانپارس امروزی كوچ كردند و در 

آنجا ساكن شدند.

 عمارت ارباب هرمز
موزه گرافیك

تا از بحث ارباب هرمز خارج نشــده ایم، این نكته را هم ذكر 
كنیم كه ارباب هرمز در اراضی مجیدآباد خانه ای داشت كه 
این خانه هنوز هم وجود دارد. عمارت ارباب هرمز كه در داخل 
پارك پلیس امروزی قرار دارد، درواقع ارثیه ارباب هرمز از 
پدرش بوده و یك عمارت قاجاری دو طبقه است. این بنا 
در سال 1384 توسط مسئوالن سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری با شماره 14610 در فهرست آثار ملی به 
ثبت رسید و با مرمت و بازسازی صورت گرفته روی آن 

در ابتدایی دهه 90، حاال موزه گرافیك ایران است.

شاید برایتان جالب باشد بدانید نام برخی از معابر محله 
تهرانپارس، از خانواده ارباب هرمز به یادگار مانده است. 
این سرمایه دار زرتشتی با آبادكردن محله تهرانپارس 
امروزی، برخی از معابر یا اماكن مختلف در این محله 
را به نام خانواده اش نامگذاری كرد. به عنوان مثال 
بیمارستان آرش از نام خانوادگی ارباب هرمز برآمده 
و نام بلوار و میدان پروین از روی نام همسر ارباب 
هرمز برداشته شده است. همچنین نام پدر ارباب 
هرمز تیرانداز بود؛ نامی كه این روزها اهالی محله 
تهرانپارس برای نامیدن چهارراه تقاطع خیابان 
حجربن عدی و رسالت از آن استفاده می كنند. 
نام بلوار اصلی تهرانپارس نیز كه از فلكه چهارم 
زیر بزرگراه زین الدین در شمال آغاز می شود و 
تا سه راه تهرانپارس در تقاطع خیابان دماوند 
ادامه دارد، تیرانداز آرش است. ضمن اینكه 
در گذشته میدان های چهارگانه تهرانپارس 
به ترتیب به نام های هرمز، تفتی )نام خانوادگی 
سازنده محله تهرانپارس(، رویین تن )پسر 
ارباب هرمز( و وفادار )نام كوچك سازنده 
محله تهرانپارس( خوانده می شدند.

خب برگردیم به قصه نامگذاری محله تهرانپارس. تقریبا یك دهه پس از 
آنكه ارباب هرمز مالك زمین های مجیدآباد شد و به آبادانی آن پرداخت، 
یعنی در دهه 20، پای فرانسوی ها نیز به شرق پایتخت باز شد. آنها به 
طراحی محله هایی مدرن در شرق تهران پرداختند كه محله نارمك و 
تهرانپارس ازجمله آن هاست. جالب اینكه با طراحی اراضی مجیدآباد به 
دستور ارباب هرمز به دست فرانسوی ها و از آنجایی كه ساكنان این محدوده 
معتقد بودند محله شان بر مبنای اصول شهرسازی پاریس ساخته شده، نام 
این محله به تهران پاریس تغییر پیدا كرد. بعدها در تغییرات زبانی، تهران 
پاریس، تهرانپارس شد و این نام تا به امروز روی محله ساخته شده به دست 
فرانسوی ها باقی مانده است.

تهرانپارس را فرانسوی ها ساختند

خانواده ارباب هرمز 

یادگار پسر حاجب الدوله

خریدن تهرانپارس 

ساخت محله به دست ارباب هرمز



پادكستگردی7

پادكست »موزیكوفیل« همانطور كه 
از نامش پیداست، پادكستی است كه 
برای موزیك بازها تهیه شده. حسام 
گرشاسبی، نویســنده و گوینده این 
پادكست نخستین اپیزود موزیكوفل 
را دی ماه سال گذشته منتشر كرد و 
حاال به پانزدهمین قســمت رسیده 
اســت. در موزیكوفیــل، تاكنون با 
حضور نوازنده ها، آهنگساز و مدرسان 
موسیقی به نقد و بررسی آلبوم های 
موسیقی خاص پرداخته شده و درباره 
چگونگــی شــكل گیری گروه های 
موســیقی یا آلبوم هــای پرطرفدار 
صحبت شده اســت. »لیكو«، »برام 
آوازی بخوان«، »ابرها«، »ایســتگاه 
2«، »پروتیوا«، »چهارشنبه سوری«، 
»نقاشی موسیقی«، »آدم آدم است«، 
»اوربیتون«، »گذر« و »بــاراد« نام 
اپیزودهایی است كه تاكنون از طریق 
پادكســت موزیكوفیل منتشر شده 
است. در آخرین اپیزود این مجموعه، 
كسری سبكتكین، آهنگساز و نوازنده 
گیتار بیس، درباره داســتان تشكیل 
گروه باراد و ضبط و انتشار تنها آلبوم 

این گروه صحبت كرده است.

پادكستموزیكبازها

»دیالوگ باكس« نام پادكســتی 
درباره ســینما، ادبیات و موسیقی 
است. در معرفی این پادكست آمده 
اســت: »دیالوگ باكــس با هدف 
ساخت روایت های صوتی متفاوتی 
از فیلم های ســینمایی ایران، در 
27خرداد ماه 1395توسط مهدی 
ســتوده در كانال تلگرام به آدرس 
راه انــدازی   @dialoguebox
شــد. محتوای این پادكست ها با 
ســاختاری جدید و نگاهی كامال 
متفاوت به اصول ساخت رادیوهایی 
اینترنتی طراحی و اجرا شــد كه 
در مــدت زمان كمی با اســتقبال 
مخاطبان در ســطح وسیعی قرار 
گرفت و بهانه ای شد برای ادامه روند 
ساخت اپیزودهای مختلف. تولیدات 
دیالوگ باكس برگرفته از فیلم های 
ایرانی، با تلفیقی از موسیقی، شعر 
و متن های متفاوتی از نام آورترین 
شاعران و نویســندگان ایران است 
كه تاكنون بیش از 80پادكســت 
كوتاه و بلند بــا عناوین مختلف در 

این مجموعه ساخته شده است.«

دیالوگباكس

پادكستفلسفی

عالقه مندان به فلســفه، پادكستی 
شــنیدنی برای گوش كردن دارند؛ 
»لوگوس«. این پادكست را كه حامد 
قدیری روایت می كنــد، به تازگی 
به اپیزود چهل و ششــم رســیده 
است. »چی تو كله ما می گذرد؟«، 
»جهــان را از مفصل هایــش جدا 
كن«، »ماجرای كالغ صد و یكم«، 
»ســفر به جهان خرافه«، »فلسفه 
آنفلوآنزا«، »در باب سقط جنین«، 
»فرار از زندان كرونازده«، »چطور 
از شــرلوك هولمز حرف بزنیم؟«، 
»به دالی گوســفنده ســالم كن«، 
»ماجرای دكارت و غده صنوبری« 
و »پاندمی و راه حل دكتر اســترنج 
الو«، بخشــی از اپیزودهــای این 
پادكست فلسفی است. جدیدترین 
قسمت این پادكســت نامش این 
اســت: »زمان ما را با خود برد«. در 
این اپیزود از این موضوع حرف زده 
شده كه چطور زمان به اصطالح پیچ 
می خورد و اتفاقات عجیب و غریبی 

كنار هم قرار می گیرند.

پنجشنبه

شماره 133
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    شــعر در دوره های تاریخی رســانه اول 
ایرانیان بوده اســت. به نظر شما آیا هنوز هم 
شعر می تواند آن جایگاه و تأثیرگذاری را در 

جامعه داشته باشد؟
در روزگار ما كه تنوع و تعدد رســانه ها، قالب ها و مضامین، 
سرسام آور است و معیار جذابیت قالب ها نیز خدشه دار شده 
است، به سختی می توان بر این باور بود كه شعر، هنوز هم نزد 
ایرانیان حرف اول را می زند. اما به هیچ وجه نمی توان حرمت 
و ارجمندی این قالب ریشه دار فرهنگی را در میان مخاطب 
خاص و عام انكار كرد. بارها گفتــه ام ثروت اصلی ما ایرانیان 
ادبیات ماســت. هرچند در برهه هایی به هر دلیل قدر آن را 

ندانیم و به درستی از آن بهره برداری نكنیم.
    شعر امروز باید دارای چه ویژگی های باشد 
كه توانایی رقابت با گزینه های دیگر مطالعه  را 

داشته باشد؟
شعر امروز به شرطی می تواند اثرگذاری و ماندگاری خود را 
حفظ كند كه در خود به معدلــی از عواطف، عقاید، رنج ها و 
شادی های قاطبه مردم رسیده باشد. منظورم از مردم نیز نه 
عوام است نه خواص. تركیبی از فهم و وجدان جمعی ایرانیان 
را می گویم كه قطعا قابل احترام اســت. بنابراین باید هم از 
عوام زدگی در شعر بپرهیزیم، هم از شــیوه هایی كه فقط با 

فهم و ذائقه مخاطب بسیار خاص و محدود همخوانی دارد.
    به نظر شما شعر خوب این روزها چقدر در 

دسترس عالقه مندان به ادبیات است؟ 
بسیار متأسفم از اینكه باید بگویم در قوت و استحكام اشعار، 
چه نو و چه كالسیك، شاهد دوران افول شعر هستیم! البته 

این نظر شخصی من است.
    از دیدگاه شما فضای مجازی بر شعر فارسی 

تأثیر مثبت گذاشته یا منفی؟
هم تأثیر مثبت داشته است و هم منفی. مثبت از این جهت كه 
امكان دسترسی مخاطبان به آثار شاعران آسان تر شده است. 
تأثیر منفی اش هم، رشد و شــتاب عوام زدگی در شعر بوده 
است. چراكه فضای مجازی مغلوب هیاهو و جاذبه هایی است 
كه لزوما در قوت و اصالت ریشه ندارد. به خاطر همین است 
كه بسیاری آثار سست و كم ارزش صرفا به خاطر الیك خور 
بودن، در جایگاهی نشســته اند كه برازنده شــعر به معنای 

حقیقی كلمه نیست.
    چه چشم اندازی درباره شعر فارسی دارید؟ 
به نظرتان باز هم امكان خلق شعرهای ماندگار 

در ادبیات معاصر ما به وجود خواهد آمد؟
بله، قطعا. ما در میان جوان ها اســتعدادهای شگفت انگیزی 
داریم. اغلبشان هم كم سر و صدا اما عمیق كار می كنند. حال 
شاید االن به چشم نیایند اما شــعر خوب به مرور زمان، كار 

خودش را می كند.
    به نظر شــما مهم ترین چالش شعر معاصر 
چیست و شــاعران امروزی با چه مشكالتی 

مواجه هستند؟
شــعر امروز به آفات فراوانی دچار شده اســت. یكی از آنها 
بی شــمار بودن صف مدعیان بی مایه ای اســت كه به توهم 
شاعری دچارند. آفت تلخ تر، بازار مكاره ای است به نام مرید و 
مرادبازی و شاگردپروری و استادپرستی! متأسفانه بعضی از 
شاعران پیشكسوت به جای آنكه معیارهای سنجش صحیح و 
عالمانه را در معرفی و تشویق تازه واردان تبیین كنند، خواسته 
یا ناخواسته به توهم شاعری كه اشاره كردم دامن می زنند. 
معضل دیگر، فاصله و تضاد روزافزون ســلیقه ها، نگرش ها 
و اغراض شــاعرانی اســت از نحله های مختلف، كه انكار و 

خصومت را بر جوهره شعر ترجیح می دهند. یعنی برایشان 
مهم نیست اثری كه ســروده می شود، قوت و استحكام دارد 
یا نه؟ اما در نقد اثر، تعلق شــاعر به مشرب و نگرشی خاص، 

برایشان بسیار تعیین كننده است.
    شاعر بودن چه چیزی به دنیای شخصی شما 
اضافه كرد كه اگر نبود، جای آن خالی می ماند؟

هرگز نمی توانم تصور كنم كه اگر شاعر نبودم، با مضامین و 
افكار و احساسات پیچیده و تودرتوی زندگی ام چه می كردم. 
من با شعر نفس می كشم، زندگی می كنم، شاد می شوم یا رنج 
می كشم. از طرفی چون از كودكی شعر می گفتم، می توانم 

بگویم شعر همزاد من است، نه فقط بخشی از وجودم.
    خودتان در روزهای سخت و شرایط روحی 
نامطلوب، شعر می خوانید یا شعر می نویسید؟

بر خالف تصور بسیاری از مخاطبان، نه! من به مضمون این 
مصرع حافظ اعتقاد دارم كه، كی شــعر تر انگیزد خاطر كه 

حزین باشد! حتی سوگ ســروده هایم نیز حاصل خلوت و 
آرامشی است كه پس از دچار شدن به اندوهی عمیق، برایم 
مهیا می شود. البته حساب شــعرهای اجتماعی، سیاسی و 
انتقادی جداست. این بخش از شعرهایم غالبا محصول خشم 
و عصیانی اســت كه نمی گذارم كهنه شــود، بلكه بالفاصله 

واكنش نشان می دهم.
    به نظر شــما آیا شــعر و ادبیات می تواند 
در شرایطی شــبیه آنچه جامعه امروز دارد، 
به عنوان پناهگاهی برای افراد، آنها را در عبور 

از بحران ها یاری كند؟ 
قطعــا بله. به شــرط آنكه ســراغ سرچشــمه برویــم، نه 
آب باریكه های گل آلودی كه از منشــأ جوشان و پرمضمون 
شعر، فاصله بسیاری دارند و نمی توانند آینه مان را جال بدهند. 
سرچشمه ای هم كه می گویم، هم گنجینه ادبیات شكوهمند 
كالسیك ماست، هم مجموعه آثار آن عده از شاعران معاصر 

كه به اصالت و قداست واژگان و مفاهیم پایبندند.
    آیا شعری هست كه آنقدر برایتان محبوب 
باشد كه دوست داشــتید خودتان شاعر آن 

باشید؟
امیدوارم جواب منفی به این پرسش، باعث سوء تعبیر برای 
كسی نشــود و خدای ناخواسته كســی فكر نكند خود را از 
شاعران بزرگ و گنجینه اشعار نابشان بی نیاز می بینم! ولی 
تا به حال آرزو نكردم كه  ای كاش شاعر فالن اثر ماندگار من 
بودم. البته قطعا با بسیاری از شعرهای قدیم و جدید یا ابیات 
و فرازهایی از آنها به شوق می آیم و گاه از شدت اشتیاق سر به 
عرش می سایم. ولی فكر می كنم خودم در حد وسع، اشعاری 
دارم كه بعضی از آنها همیشه به وجدم می آورند و هرگز برایم 

كهنه نمی شوند.

افشینعال،شاعریكهباشعرنفسمیكشد

شعر 
همزاد من است

با اینكه برای همه شاعران، شعر هدیه ای ارزشمند است كه رنگ و نور دیگری 
به زندگی شان بخشیده، اما برای بعضی شاعران، شعر جادوی دیگری است. 
برای افشــین عال كه از همان كودكی، بخت یارش بوده تا مادری آموزگار و 
خوش ذوق، او را به شعر گفتن تشویق كند، شعر دیگر تنها بخشی از وجودش 
نیست بلكه به گفته خودش، شعر همزاد اوست. او كه همه سال های عمرش را 
با كلمه، شعر و ادبیات مانوس بوده، بی شــمار بودن صف مدعیان شاعری را، 
آفت شعر فارسی می داند اما همچنان به خلق آثار ماندگار توسط جوانان بااستعداد و عالقه مند به شعر 
امیدوار است. در آستانه روز شعر و ادب فارســی با شاعری گفت وگو كرده ایم كه می گوید تصوری از 

دنیای بدون شعر ندارد.

نیلوفرذوالفقاری

شعریازافشینعالدر
روزهایپرالتهابافغانستان

ریسمان اجانب
كمك كنید به نوباوگان جنگ زده

به آهوان پالسیده پلنگ زده
ببر عروسك و اسباب بازی و گل سر

برای دختر آواره تفنگ زده
صدای كودك افغان نمی رسد به كسی

بلندگوی جهان كهنه است و زنگ زده
گلم! كدام حرامی ز خون و خاكستر

به روی دفتر نقاشی تو رنگ زده؟
كدام خار مغیالن گزیده پای تو را؟

به جای شهد به كامت چه كس شرنگ زده؟
به كاخ شیشه ای خواب های كودكی ات

كدام دست پلیدی دوباره سنگ زده؟
چه شد سران سیاست؟ كه سیلی دگری
جهان به صورت این كشور قشنگ زده؟

دوباره غرب به عزم بنای فاجعه ای
به خاك شرق، زمین كنده و كلنگ زده
چه شاه باشد و اشرف، به چاه می افتد
به ریسمان اجانب هر آنكه چنگ زده
به حال خویش رها می كند مریدان را

نگاه كن تو به همسایه،  ای فرنگ زده!

هرگزنمیتوانمتصوركنمكهاگرشاعر
نبودم،بامضامینوافكارواحساسات

پیچیدهوتودرتویزندگیامچهمیكردم.من
باشعرنفسمیكشم،زندگیمیكنم،شاد

میشومیارنجمیكشم.ازطرفیچوناز
كودكیشعرمیگفتم،میتوانمبگویمشعر
همزادمناست،نهفقطبخشیازوجودم

مرورنامهایماندگاردنیایشعرفارسیواثربرگزیدهآنها

ستارههایدرخشانآسمانشعرمعاصر
زندگی همه ما با شعر گره خورده اســت، حتی اگر به ظاهر جزو دنبال كنندگان 
حرفه ای دنیای شعر و ادبیات نباشیم. گوش همه ما از كودكی، چه با الالیی والدین 
و چه با ترانه های كودكانه ای كه قرار بود ساده ترین مفاهیم را به ما بیاموزند، با شعر 
آشنا شده است. بعدها در مدرسه با شاعران بزرگ آشنا شدیم، اشعار محبوبمان را 
حفظ كردیم و گاهی تالش كردیم كلمات را طوری آهنگین پشت سر هم بچینیم كه 

شبیه شعر شود. در جوانی و سال های شور و عاشقی و در آرامش روزهای كهنسالی 
و موسفیدی هم، شعر همدم خلوت ما شده است. در آستانه روز شعر و ادب فارسی 
بد نیست با هم نام ماندگارترین شاعران معاصر را كه به دنیای تاریك ما نور شعر 
تابانده اند، مرور كنیم و با اثری برگزیده از آنها آشنا شویم. شاید جای این آثار در 

كتابخانه ما خالی باشد یا بتوانیم هر كدام از این كتاب ها را به دیگری هدیه دهیم.

سیمینبهبهانی؛نیمایغزل
در میان نام های ماندگار دنیای شــعر فارســی، تعــداد نام های زنانه 
انگشت شمار است. سیمین بهبهانی یكی از تأثیرگذارترین زنان در ادبیات 
معاصر ایران اســت. او جزو اعضای اصلی و از نخستین كسانی بود كه به 
عضویت انجمن ادبی ایران درآمد. با اینكه در كنار ادبیات، در رشته حقوق 
هم در دانشگاه تهران تحصیل كرده بود، تمام طول سال های كاری خود 
را به تدریس و دبیری ادبیات پرداخت و در كنار آن شاعری و نویسندگی 
را پیشه كرد .او با لقب »بانوی غزل« هم شناخته می شود. او در 600غزل 
دفترهای شــعر خود، نگاه تازه ای به وزن داشــته و به خاطر سرودن در 
وزن های كمتر رایج برای غزل، عنوان »نیمای غزل« را به خود اختصاص 
داده است. انتشارات مروارید گزیده ای خواندنی از اشعار بهبهانی روانه 

بازار كرده است.

سایهایبهروشنیشعر
به امیرهوشنگ ابتهاج، لقب حافظ زمانه را داده اند و كافی است یك بار غزل های 
او را خوانده باشــید تا بدانید این لقب كامال برازنده اوست؛ شاعری كه او را با 
تخلص ه.الف سایه می شناسیم و بسیاری از ماندگارترین غزل هایی كه زمزمه 
می كنیم، از ذهن شــاعرانه او به دنیا آمده اند. ابتهاج در عرصه موسیقی هم 
به دنبال پروژه های گردآوری و احیای موسیقی كالسیك ایران در سال هایی 
كه با رادیو ملی ایران همكاری می كرد، به عنوان یكی از چهره های تأثیرگذار 
شناخته می شود و در این حوزه نامش در كنار افرادی مثل محمدرضا شجریان، 
حسین علیزاده و محمدرضا لطفی قرار می گیرد. دفتر »آینه در آینه« ابتهاج، 
دربرگیرنده گزیده ای از اشعار او به انتخاب محمدرضا شفیعی كدكنی است؛ 
دفتری كه در آن هم رنگ غزل ها و هم اشــعار نوی سایه را می بینیم؛ آن هم 

با گزینشی استادانه. آینه در آینه توسط نشر چشمه به چاپ رسیده است.

شهریار؛شاعرعاشقپیشه
روز درگذشت شهریار در تقویم فارسی به نام روز شعر و ادب ثبت شده است. 
شهریار غزلسرای عاشقی كه با اشعارش از كتاب های مدرسه آشنا شدیم، آثار 
ارزشمندی به یادگار گذاشته است. آثار پرشمار محمدحسین بهجت تبریزی 
نه تنها در موضوع بلكه در قالب هم تنوع زیادی دارد، اما شاهكارهای او در قالب 
غزل سروده شده اند و استعداد سرشار او در فضاسازی ها و قافیه پردازی ها در 
غزل های عاشقانه اوست كه خود را نشــان می دهد. شهریار از همان هنگام 
كه به عنوان شاعری جوان و عالقه مند به موســیقی، تحصیالت پزشكی را 
نیمه كاره رها كرد، در میان اهالی ادب شناخته شد و با بزرگانی مثل ابوالحسن 
صبا، عارف قزوینی و محمدتقی بهار نشست و برخاست داشت. سروده های او 
به زبان آذری هم محبوبیت زیادی دارد. دیوان شهریار دربرگیرنده تمام آثار 

فارسی شاعر، توسط انتشارات نگاه به چاپ رسیده است.

منزوی؛خونتازهدررگغزل
وقتی محبوبیت شعر سپید و نیمایی به اوج خود رسیده بود، نسل جدید 
شاعران كمتر از قبل سراغ قالب های كالســیك می رفتند. اما حسین 
منزوی با نگاهی تازه به زبــان و نوآوری هایی كه چــه در وزن و چه در 
فضاسازی داشت، مسیر تازه ای پیش روی غزل معاصر قرار داد. منزوی 
به نســبت تأثیر و فراگیری اشــعارش چندان در میان عموم مخاطبان 
شعر معاصر فارســی مشهور نیست. منزوی شــاعری است كه با شعر و 
موسیقی به زندگی ما ســر زده ؛ حتی اگر او را نشناسیم. به ویژه آنكه در 
ترانه سرایی هم دستی داشت و بســیاری از ما، او را با »آهای خبردار« با 
صدای همایون شجریان شنیده ایم. گزیده اشعار حسین منزوی كه توسط 
مؤسسه انتشارات نگاه به چاپ رسیده، مجموعه ای از غزل های این شاعر 

تأثیرگذار را پیش روی مخاطبان قرار می دهد.

شاملو؛خالقشعرسپید
احمد شاملو با شــعر و نگاه تازه و البته زبان اســتوارش، در شعر معاصر 
فارسی تحولی بزرگ ایجاد كرد. شاملو پس از آشنایی با نیما تحت تأثیر 
آثار و شــخصیت او قرار می گیرد و در دهه 30شمسی به سرودن اشعار 
نیمایی رو می آورد. او كه پژوهش و روزنامه نگاری را همیشه در كارنامه 
فعالیت های خود داشت، با انتشار نشــریات ادبی در آن روزگار توانست 
نقش مهمی در جریان سازی ادبیات معاصر داشته باشد. اشعار شاملو در 
قالب نیمایی هم به قوتی بود كه جان تازه ای به شعر نوی فارسی بخشیده 
بود اما در شعر سپید او سردمدار شد و بسیار تأثیرگذار. اشعار شاملو در 
سطح جهانی هم رده شاعرانی چون لوركا محسوب می شود كه خود از او 
تأثیر گرفته بود. مجموعه شعر »باغ آینه« شامل 44شعر سروده احمد 

شاملوست كه انتشارات مروارید منتشر كرده است.

فروغفرخزاد؛زنیازتبارشعر
فروغ فرخزاد، یا به قول م.آزاد پریشادخت شعر، با وجود عمر كوتاهش 
اثری ماندگار و ژرف بر شعر معاصر فارســی گذاشت. فروغ سرودن را با 
شعر نیمایی شروع كرد و با دفتر شــعر »تولدی دیگر« ثابت كرد یكی از 
چهره های درخشــان ادبیات معاصر پا به عرصه گذاشــته است. او تنها 
32سال داشــت كه در یك تصادف جاده ای جان خود را از دست داد اما 
در 5دفتری كه در فرصت كوتاه عمرش به جا گذاشت، از زندگی آنطور 
كه زیسته و دنیای عاشقانه اش بی محابا سخن گفته است. از منظر زبان، 
فروغ را شانه به شانه نیما، اخوان ثالث و احمد شاملو دارای سبكی یگانه 
خوانده اند كه خاص او بود و این زبان ســاده و انتخاب بدون محدودیت 
واژگان، تبدیل به الگوی شاعران نسل بعد از فروغ شد. انتشارات گل آذین 

گزیده ای از اشعار فروع فرخزاد را منتشر كرده است.

اخوانثالث؛امیدشاعرانگی
نام مهدی اخوان ثالث با تخلص امید، به یكی از ماندگارترین نام های دنیای 
شعر فارسی تبدیل شد. او در ابتدای شــاعری به ادبیات كهن و قالب های 
كالسیك گرایش داشت و سبك حماسی خاص خود را از همان دوران در 
اشعارش حفظ می كرد. بعدها تحت تأثیر شعر نیمایی، دست به خلق آثاری 
زد كه تبدیل به اصیل ترین نمونه های شعر نو شدند .اخوان  جز شعر كه مهارت 
خود را به كمال در آن به نمایش گذاشت، در موسیقی هم دستی داشت و 
تار می نواخت. دلبستگی به ایران، تاریخ و اساطیرش در مجموعه آثار اخوان 
كامال مشهود است؛ چنان كه می گویند شاید هیچ شاعری به اندازه او نمادها 
و نشــان های بومی و ملی را در آثار خود جای نداده اســت. مجموعه شعر 
»زمستان« كه توسط ناشری با همین نام منتشر شده، همان كتابی است كه 

جایگاه او را به  عنوان شاعری یگانه در جریان شعر معاصر ایران تثبیت كرد.

فریدونمشیری؛شاعركوچههایعشق
فریدون مشــیری بیش از هرچیز با شــعر بلند »كوچه« شــهرت پیدا 
كرده كه شعر عاشــقانه ای در قالب نیمایی است با صمیمیتی در زبان و 
صداقت عاشقان جفادیده. یكی از شاخصه های دیگر شاعری مشیری، 
توجه به قالب چهارپاره اســت كه بعد از او اســتقبالی بیش از پیش را 
از شاعران جدیدتر به خود دید. كتاب های مشــیری معموال در لیست 
پرفروش ترین های شعر كتابفروشــی ها قرار دارد.  جز شعر كوچه كه به 
گوش همه آشناست، فریدون مشیری اشعار محبوب زیادی دارد كه در 
مجموعه »بهار را باور كن« گزیده ای از آنها را می توان خواند. این كتاب 

جیبی را نشر چشمه به چاپ رسانده است.

كتابخانه



این همه جمعیت

قصاب های بی یخچالزاده رود سند

كشوری با یك ارتش بزرگ

كشور تناقض های بزرگ

بهشتی به نام كشمیر آزاد

پاكستان در جنوب شرقی ایران قرار دارد؛ چسبیده به سیستان و بلوچستان. 
به قیافه اش نمی خــورد، اما پنجمین كشــور پرجمعیت جهان اســت؛ با 
220میلیون نفر جمعیت؛ آن هم درحالی كه شــاید نصف ایران مســاحت 
داشــته باشــد. ببینید چه تراكم جمعیتی دارد! تازه این در حالی اســت 
كه ایــن كشــور، در جنگ هــای داخلی ای كه داشــته بنــگالدش را كه 
بخشی از پاكســتان بوده، از دست داده اســت. همین االن جمعیت كشور 
بنــگالدش 165تا 170میلیون نفر اســت. تصــور كنید اگــر این جدایی 
صــورت نمی گرفت، با چه كشــور پرجمعیتــی روبه رو بودیم. پاكســتان 
بعد از اندونــزی، دومین كشــور پرجمعیت مســلمان دنیاســت. جالب 
 اینكه بعــد از ایران نیز ، دومین كشــور از حیث بزرگی جمعیت شــیعیان 

محسوب می شود.

شاید اگر بنا به سفر رفتن باشــد، یكی از آخرین جاهایی 
كه توریست های ایرانی به آن فكر می كنند، همین كشور 
پاكستان باشد. البته كمی هم حق دارند؛ كشوری شلوغ و 
پرتراكم است ولی با این حال زیبایی های خودش را هم دارد. 
پاكستان را باید با رود معروف سند به یاد بیاوریم؛ رودی كه 
می گویند به نوعی این كشور و تمدنی و تاریخی كه در آن 
وجود داشته،  زاده آن است؛ همانگونه كه تمدن مصر  زاده 
نیل است. با اینكه از استقالل این مملكت چندان نمی گذرد 
و سه، چهار سال بعد از جنگ جهانی دوم مستقل شد، اما 
سرزمینی كهن و قدیمی محســوب می شود. حتی برخی 
معتقدند كه بعد از بین النهرین و اطراف نیل، آن را می توان 

سومین تمدن كهن دنیا هم دانست.

شاید برای كسانی كه به شهرهایی چون الهور سفر می كنند، نخستین چیزی كه 
جلب توجه كند، كثرت مراسم های مذهبی و روضه و عزاداری و... باشد. یك پنجم 
جمعیت این كشور شیعه هســتند؛ یعنی نزدیك 44میلیون نفر. پس این دست 
مراســم هم طبیعی اســت. همچنین عزاداران و زائران زیادی را می بینیم كه از 
این كشور به مقصد قم، مشهد و... عازم كشــورمان می شوند. مسافران این خطه، 
می گویند كه در قصابی های شهرهای پاكستان كمتر یخچال پیدا می شود. اما چرا؟ 
به دلیل اینكه شهروندان به اندازه نیاز روزانه گوشت خریداری كرده و مرغ ،گوسفند 

و...، در همانجا ذبح می شوند.

پاكستان یكی از قدرتمندترین ارتش های جهان را دارد؛ از حیث ارتش و جمعیت 
نظامی ثابتی هم كه دارد، جزو هفت یا هشت كشور اول جهان است. جالب اینكه 
در برخی از نظرسنجی ها و تفسیرها، دســتگاه امنیتی این كشور را حتی از سیا و 
موساد هم جلوتر دانسته اند و در برخی دیگر، جزو 10كشور اول دنیاست. به شوخی 
درباره این كشور می گویند كه یك سازمان بزرگ خدمات نظامی و اطالعاتی است، 
با مردمی رها شده كه حالت ملت ندارند.  با این حال، امنیت در این كشور چندان 
رضایت بخش نیســت. به عنوان توریست اگر حتی به شــهرهای بزرگ هم بروند، 
نگهبان های مسلح و بازرسی بدن خاصه در ناحیه شكم، كه محل بسته شدن مواد 

منفجره انتحاری است، جزو اتفاقات عادی محسوب مي شود.

ورزش اول پاكســتان را باید كریكت بدانیم؛ كه البته در این زمینه با هند و افغانستان 
مشترك است. در شهرها هم كه بگردید، جوانان زیادی را می بینید كه سرگرم این بازی 
هستند. شاید تناقض های هند را بشود در این كشور هم با سطحی پایین تر مشاهده كرد؛ 
مثل اینكه یك دفعه می بینید جلوی مال های بزرگ شهر، گوسفند،بز، مرغ و خروس 
رفت وآمد می كنند. بی جهت نیست كه به اینجا می گویند هند اسالمی. البته پاكستان 
در كنار جاذبه های معمول خودش، بهشتی پنهان به نام كشمیر هم دارد؛ همانجایی كه 
مابین هند و این كشور تقسیم شده و سر آن دعواست؛ جایی كه بام دنیاست و به راستی 
كه بهشتی دیگر است. شمال پاكستان ساالنه، میزبان كوهنوردهای حرفه ای زیادی هم 
هست؛ به دلیل وجود كوهستان های سر به فلك كشیده و البته كوه معروف k2 در آن؛ 

خطرناك ترین كوهی كه می شود به آن صعود كرد.

طبیعت پاكستان هم مثل ایران تنوع زیادی دارد؛ در آن می توانید از سواحل شنی مردابی 
و جنگل های حرا پیدا كنید تا جنگل های معمولی و همچنین یخچال ها و كوه های پر 
از برف. جالب اســت بدانید كه در سلسله كوه های شــمال این كشور، بیش از 108قله 
وجود دارند كه بیشتر از 7هزار متر هستند؛ دقت كنید كه كوه دماوند در ایران حتی به 
6هزار متر هم نمی رسد. بدون شك دیدنی ترین بخش های پاكستان را هم باید شمال و 
شمال شرقی آن بدانیم؛ همانجایی كه ادامه جامو و كشمیر از هند است كه به پاكستان 
می رسد. پاكستان به آن بخشی كه تحت اختیار دارد، كشمیر آزاد هم می گوید. همیشه 
هم مناقشاتی میان هند،پاكستان و چین در این مورد وجود دارد؛ اما درگیری های بزرگ 
نظامی پاكستان و هند در دهه های گذشته باعث شده تا این دو، در نوعی جنگ سرد با 
هم به سر ببرند. این منطقه شامل جامو، دره كشمیر و لداخ است. جایی كه به بهشت روی 
زمین معروف است، همین دره كشمیر است كه ساالنه میزبان توریست های زیادی است.

جدا شده از هند
نكته جالب اینجاست كه استقالل پاكستان، كمی زودتر 
از استقالل هند صورت گرفته اســت. در واقع هر دو از 
سیطره بریتانیا خالص شدند؛ و هر دو حاصل تقسیم 
هندوســتان بریتانیا بوده اند. با این تفاوت كه بعدها، 
بنگالدش، كه بخشی از پاكســتان بود، در جنگ های 
داخلی از اختیار این كشور خارج شد. زبان اصلی این 
كشور اردوست، هرچند به قاعده هندی ها، انگلیسی را 
هم در مكاتبات و مكالمات شان استفاده می كنند. ضمن 
اینكه پاكستان خاستگاه فارسی نویسان و فارسی سرایان 
معروفی چون اقبال الهوری هم بوده است. این كشور، 
تنها كشور اسالمی اســت كه تسلیحات هسته ای هم 
دارد. به راحتی می توان به آن ســفر كرد و البته مثل 
ایران، برای اقامت در هتل ها از شما مدارك اثبات كننده 
زوجیت را می خواهند. خیابان ها غالباً شلوغ است و از 
موتور و سه چرخه و چهارچرخه برای انتقال مسافران 

استفاده می شود.
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این روزهــا در قضیه افغانســتان، نام 
پاكستان را زیاد می شــنویم. البته در 
كنار این شــنیدن مكرر نام پاكستان، 
تكذیبیه های ریز و درشت این كشور را 
هم در اخبار می خوانیم. همین ها باعث 
شده است تا پاكستان، بازتاب زیادی در 
اخبار و تحلیل ها داشته باشد. اما سؤال اصلی ما اینجاست كه این 
كشور، كه در همسایگی ما قرار دارد، اساسًا چه كشوری است و 
از آن چه می دانیم و چه نمی دانیم؟ به همین بهانه، در این شماره 
سری به این كشور زده ایم؛ كشــوری كه شاید بتوانیم برای آن 
مفهوم »خیلی دور، خیلی نزدیك« را به كار ببریم؛ كشوری كه از 

آن می دانیم و نمی دانیم. 

مستندگردی

»در جست وجوی خانه خورشید« 
نــام مســتندی دربــاره خیابان 
ناصرخسرو اســت كه همانطور كه 
در تعریفش آمده، روایت 140سال 
زندگی، عشق و نفرت در این خیابان 
است. این مستند كه سال گذشته 
همزمان با روز تهران اكران شــد و 
نمایش آن در گروه هنــر و تجربه  
صــورت گرفــت، یــك مســتند 
70دقیقه ای است كه آن را مهدی 
باقری كارگردانی كرده و در بخش 
مسابقه یازدهمین جشنواره »سینما 
حقیقت« هم حضور داشته است. در 
جست وجوی خورشــید مستندی 
فرهنگی، تاریخی و اجتماعی درباره 
خیابان ناصر خسرو و اهالی آن است 
كه تحوالتی را كه بین ســال های 
1281تــا 1395در این خیابان رخ 
داده، مورد بررســی قرار می دهد. 
هم اكنون می توانید این مســتند را 
كه كار پژوهش اش با مهدی باقری 
و امیرحســین راد بوده، در ســایت 

»هاشور« تماشا كنید.

خانه خورشید كجاست؟

در جشنواره اسكار 2021، رقابت در 
بخش فیلم های مســتند بسیار داغ 
بود. یكی از فیلم های مســتندی كه 
نامزد دریافت ایــن جایزه بود، فیلم 
مســتند »مامور نفوذی« محصول 
كشور شیلی بود. این مستند كه آن 
را مایته آلبــردی كارگردانی كرده، 
نخستین بار در بخش مسابقه مستند 
ســینمای جهان جشــنواره فیلم 
ساندیس در سال 2020 نمایش داده 
شد و بعد، از جشنواره بین المللی فیلم  
سن سباستین، جایزه فیلم برگزیده 
تماشاگران را دریافت كرد. ماجرا از 
جایی آغاز می شود كه رومولو آیتكن 
كه یك كارآگاه خصوصی اســت، به 
درخواست یكی از موكالن خود برای 
تحقیق در مورد وضعیت ســالمت 
مادرش در یك آسایشگاه سالمندان، 
یكی از پیرمردان این خانه مراقبت را 
استخدام می كند تا برایش جاسوسی 
كند. نتیجه این مستند تأثیرگذار و 
نگاه تلخ آن به سالخوردگی، تشویق 

منتقدان را در پی داشت.

نامزد اسكار 2021

یكی از مستندهای جدید كشورمان 
كه به تازگی و در پی ثبت راه آهن 
ایران به عنوان بیســت و پنجمین 
میراث جهانی ایران در یونســكو، 
اكران آنالینش آغاز شده، مستند 
»ُرم - شهبازان« است؛ مستندی 
درباره راه آهن سراسری ایران كه به 
نویسندگی و كارگردانی محمدرضا 
صاحبی ســاخته شــده است. در 
تعریف این مســتند 50دقیقه ای 
كه براســاس پژوهش های محمد 
محسنیان ســاخته شــده، آمده 
اســت: »چالش های فنی بســیار 
در عبور از دو رشــته كــوه البرز 
و زاگــرس و جلوه هــای زیبــای 
مســیر كه به واســطه عبور آن از 
اقلیم های متفاوت پدید آمده اند، از 
ویژگی های شناخته شده راه آهن 
سراسری ایران اســت. اما حضور 
شركت ها و نیروهای انسانی مؤثر 
در این پروژه موضوعی اســت كه 
كمتر به آن پرداخته شده است.« 
در واقع این مستند درباره فكرها و 
دست هایی است كه 1394كیلومتر 

خط آهن در كشورمان ساختند.

مستندی درباره راه آهن

پنجشنبه
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پاكستان، برخالف ظاهر نظامی و خشنی كه دارد كشوری دیدنی و تماشایی است

آرام گرفته در كنار سند

عیسی محمدی

نیم نگاهی به پرجمعیت ترین كشورهای دنیا در قاره های مختلف

كلونی های جمعیت دنیا
امروز جمعیت دنیا دارد به 8میلیارد نفر نزدیك می شود و البته بخشی از كشورها 
و مناطق هستند كه بیشترین حجم این جمعیت را در دل خودشان جای داده اند. 
بیشترین كشورهای پرجمعیت دنیا در قاره آسیا قرار دارند؛ چین، هند، اندونزی، 
پاكستان و... . شاید برای تان جالب باشــد كه درباره پرجمعیت ترین های جهان 

چیزهایی بدانید؛ پس این شــما و هم این فهرستی كه برای تان تدارك دیده ایم. 
با این توضیح كه در این فهرست، پاكستان كه رتبه پنجم پرجمعیت ترین كشور 
جهان را دارد را نیاورده ایم؛ اگر دوست دارید درباره اش بخوانید به باالی صفحه و 

مطلب اصلی مراجعه كنید.

هم اكنون، تنها دو كشــور در دنیا وجود دارند 
كه بیش از یك میلیارد نفــر جمعیت دارند؛ 
چین و البته هند. چین، از نظــر جغرافیایی 
هم چهارمین كشــور بزرگ دنیاست. از نظر 
جمعیتی كه اول است؛ هرچند كه هند خیلی 
به این كشور نزدیك شــده است و شاید از آن 
هم عبور كند. از نظر اقتصادی هم كه مدعی 
شــده اند دیگر فقیری در كشورشان ندارند و 
به زودی نیز، نخستین اقتصاد جهانی خواهند 

بود. در قدرت نظامی هم كه جزو برترین ها و قدرت های هســته ای هستند. چینی ها وقتی كه 
سرعت باالی جمعیت زایی در كشورشان را دیدند، سیاست های تك فرزندی و كنترل سفت و 
سخت جمعیت را در پیش گرفتند؛ هرچند كه امروزه با حساب اقتصادی كه دارند و كنترل شدن 

آن، كمی دارند آسان تر می گیرند.

1,440,000,000   نفر چین

هند هــم از نظــر جمعیتی خیلــی به چین 
نزدیك شده اســت؛ با این تفاوت كه چینی ها 
به واســطه دولت و جامعه سفت و سختی كه 
دارند، اقدام به كنترل رشد بی سابقه جمعیت 
كرده اند. هند را بزرگ ترین دمكراسی دنیا هم 
دانسته اند؛ شــبه قاره ای كه برای خودش یك 
قاره است با فرهنگ ها و طیف های مختلف. این 
مملكت، نزدیك به دو برابر ایران مساحت دارد 
درحالی كه نزدیك به 17برابر ایران، آدم در آن 

زندگی می كند. به خاطر همین است كه بیشتر شهرها و مناطق این كشور شلوغ و درهم است 
و این، از نمادهای زندگی هند امروزین محســوب می شود. هند هفتمین كشور وسیع دنیا هم 
هست و امروزه جزو كشورهای پیشرو در زمینه اقتصادی محسوب می شود؛ هرچند باعث نشده 

تا از فقر عمومی در آن كاسته شود.

1,390,000,000   نفر هند

آمریكا بعد از روســیه و كانادا، سومین كشور 
وسیع دنیا محسوب می شــود. و البته از نظر 
جمعیت نیز طبق آمارهای 2020، همین رتبه 
را در میان پرجمعیت های دنیا هم به خودش 
اختصاص داده اســت. ایاالت متحده آمریكا 
امروزه، بزرگ ترین اقتصاد دنیا و بزرگ ترین 
ارتش دنیاست و به قول معروف، ابرقدرت اول 
دنیا محسوب می شــود. هرچند كه به زودی 
جایش را به كشــوری چون چین خواهد داد. 

پایتخت این كشور واشــنگتن و البته مهم ترین و پرجمعیت ترین و پردرآمدترین شهر آن هم 
نیویورك معروف حساب می شود. آمریكا امروزه مقصد بیشتر مهاجران دنیا هم هست؛ خاصه 
كســانی كه از مكزیك و دریای كارائیب می خواهند خودشــان را به این كشور برسانند. رشد 

جمعیت این كشور البته به واسطه نوع نگاه به خانواده در آن چندان باال نیست.

333,000,000   نفر آمریكا

چهارمین كشــور پرجمعیت جهــان را، باید 
پرجمعیت ترین كشــور مســلمان دنیا هم 
بدانیم؛ كشــوری به نام اندونزی با انبوهی از 
جزایر بی شمار در جنوب شرقی آسیا؛ جایی 
حائل میان اقیانوســیه و قاره كهن. پایتخت 
این كشور جاكارتاســت؛ و در سال 1945هم 
استقالل یافته است. مساحتش كمی بیشتر 
از ایران اســت؛ درحالی كه چهار برابر ما آدم 
دارد. اندونزی جزو كشورهایی است كه توسعه 

خوبی یافته است، هرچند كاماًل در حوزه كشورهای توسعه یافته قرار نمی گیرد. تصور كنید كه 
این كشور، نزدیك به 17هزار و 500  جزیره دارد! این مملكت، وضعیت كشاورزی خوبی داشته 
و بهترین موقعیت را برای كشت برنج آبی دارد؛ نژاد آنها هم به جا مانده از مهاجران تایوانی است 

كه قرن ها پیش به اینجا آمدند.

277,000,000   نفر اندونزی

چیزهایی كــه از نیجریه می دانیم، بیشــتر 
به فوتبــال آن بازمی گردد كــه گاهی خیلی 
شگفتی ساز می شود. بعدش هم به بوكوحرام 
و افراطیون این منطقــه و همچنین فعالیت 
شــیعیان در این كشــور. جالب اینكه در این 
كشــور، تقریباً میزان جمعیت مســلمان و 
مسیحی برابر اســت، اما با این حال اخباری 
كه می شنویم بیشتر به بوكوحرام و همچنین 
برخوردهای نظامیان و... مربوط می شود. این 

كشور استقاللش را از بریتانیا گرفته و جزو كشــورهای در حال توسعه است كه امید زیادی به 
آینده اقتصادی آن هم می رود. مساحت آن 600هزار كیلومتری از ایران كمتر است. این كشور، 
در آفریقا پرجمعیت ترین كشور نیز محسوب می شود و با چاد و كامرون و نیجر همسایگی دارد 

و در سواحل غربی آفریقا جا خوش كرده است.

219,000,000   نفر نیجریه

برزیل را بیشتر به فوتبالش می شناسیم و البته 
به جنگل های آمازون و رود معروف آمازونش. 
اما جدا از همه اینها، پنجمین كشــور وسیع 
جهان، هفتمین كشــور پرجمعیت دنیا هم 
محسوب می شود. برزیل هم جزو اقتصادهای 
بزرگ جهان محسوب می شود و حتی در برخی 
از تفسیرها و نظرســنجی ها، جزو آینده های 
اقتصاد جهان هم برشمرده می شود. این كشور، 
بعد از آمریكا پرجمعیت ترین كشور قاره آمریكا 

هم محسوب می شــود. قدرتمندترین اقتصاد آمریكای جنوبی، دارای زمین های كشاورزی و 
جنگل های بی نظیر و بی شمار و منابع طبیعی مثال زدنی است كه در كنار اینها، نیروی كار فراوان 
را هم باید به داشته هایش اضافه كرد. این كشــور زمانی مستعمره پرتغال بوده و حاال هم زبان 

پرتغالی خاص خودش را دارد.

213,000,000   نفر برزیل

اگر ایران را به 11قسمت تقسیم كنید، یكی از 
قسمت های آن می شود اندازه بنگالدش؛ ولی با 
این حال دو برابر ایران جمعیت دارد. بنگالدش 
جزو كشورهای بسیار پرتراكم و شلوغ جهان 
محســوب می شود. كشــور فقیری محسوب 
می شود و چند دهه پیش از پاكستان جدا شد. 
یعنی در اصل اول پاكستان كه شامل پاكستان 
امروزی و بنگالدش بود، از هند بریتانیا جدا شد 
و سپس طی یك جنگ داخلی، بنگالدش هم 

استقاللش را پیدا كرد. كشور پاكستان خاوری سابق، دارای 90درصد مسلمان است و اكثریث 
مطلق آن نیز بنگال هستند. هشتمین كشور پرجمعیت دنیا، البته زمین های حاصلخیز زیادی 
هم دارد و در دلتای رود گنگ، می تواند غذای شهروندانش را تأمین كند؛ هرچند كه سیل ها و 

بالیای طبیعی مهمان همیشگی این منطقه اند.

164,000,000   نفر بنگالدش

با وسیع ترین كشور جهان و همسایه دریایی 
ایران هم كه به خوبی آشــنا هســتید؛ چون 
جنگ های زیادی با هم داشته ایم و در این دو، 
سه ســده ای كه آنها تبدیل به یك امپراتوری 
شــده اند، ما در روزگار ضعف خود بوده ایم و 
همیشه مورد تهاجم آنها. روسیه ای كه امروز 
می شناســیم حاصل 1990و فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی است. این كشور به تنهایی، 
تقریباً اندازه دو برابر كشــور بعــد از خود در 

فهرست وسیع ترین ها، مساحت دارد؛ هرچند كه بیشترین جمعیت آن در غرب روسیه و ناحیه 
اروپایی مستقر شده اند و در جنگل های سیبری، جمعیت زیادی به چشم نمی خورد. این كشور 
البته امروزه اقتصاد مهمی ندارد، ولی با این حال پوتین توانسته آشفتگی های سابق آن را جمع 

و جور كند و كمی به آن وجهه یك كشور بزرگ را بدهد.

142,000,000   نفر روسیه

و اما بعــد، دهمین كشــور پرجمعیت جهان 
را باید مكزیــك بدانیم؛ هرچنــد كه تفاوت 
چندانی با كشور بعد از خود یعنی ژاپن ندارد. 
پیش بینی می شود اتیوپی به عنوان دوازدهمین 
كشــور پرجمعیت دنیا، به زودی خودش را به 
مكزیك رسانده و حتی از این كشور هم عبور 
خواهد كــرد. مكزیك نیز جــزو اقتصادهای 
نوظهور جهان محســوب می شود. مكزیك را 
پرجمعیت ترین كشور اسپانیایی زبان جهان 

هم می دانند و معتقدند كه یك سوم كسانی كه در دنیا اسپانیولی صحبت می كنند، در این كشور 
حضور دارند. از جمعیت این كشور 70درصدشان دورگه سفید و سرخ هستند و 10درصدشان 
هم سرخپوست كامل محسوب می شوند. مكزیك چهاردهمین كشور وسیع دنیا هم محسوب 

می شود. مكزیكی ها به وجود تمدن باستانی آزتك هم در كشورشان حسابی مفتخرند.

130,000,000   نفر مكزیك



پای صحبت های سعید راد؛ هنرمندی كه نام او 
با 5دهه از سینمای ما گره خورده است

هيچ كس به فكر 
سينما نيست

9تماشا خانه

مگر می شود از سینمای ایران سخن گفت و از این بازیگر تأثیرگذار 
سینمای ملی ایران حرفی به میان نیاورد؛ كسی كه نامش با تاریخ 
سینمای ایران گره خورده است و بسیاری او را فاتح نیم قرن 
گیشه ها و قلب ها می نامند؟ از »خداحافظ رفیق« و »تنگنا« 
گرفته تا »عقاب ها«، »دوئل«، »گیرنده«، »دادشاه« و »چ« 
ما را یاد ژست های هنری مردی می اندازد كه چهره، صدا و 
زبان بدن منحصر به فردش از او بازیگری ماندگار و محبوب در سینمای ایران ساخته 
است. »سعید راد« با بازی در بیش از 70فیلم سینمایی و تلویزیونی و تئاتر، هنوز 
هم سرحال و قبراق است. سن برای او فقط یك رقم در شناسنامه است و حاال با 
77سال سن باز هم جزو گزینه های نخست نقش های باابهت و چالشی در سینمای 
ایران است. البته او این روزها از وضعیت سینمای كرونا زده كشور گالیه دارد و 
می گوید: »وقتی كرونا این چنین بی رحمانه روزانه بیش از ۶00 نفر از هموطنان ما 
را به كام مرگ می كشد، چه اصراری داریم كه سالن های سینما باز باشد؟! اگر فكر 
معیشت هنرمندان هستید، چاره كار باز كردن در سینماها -كه خود ریسك ابتال 
را باال می برد- نیست!« البته راد مدتی است كه كمتر تن به گفت وگو با رسانه های 
مختلف می دهد. دل خوشی هم از برخی از اهالی رســانه ها ندارد و می گوید 
بعضی از خبرنگاران تمام تالش خودشــان را می كنند تا از یك مصاحبه با یك 
بازیگر یا فرد خاص، یك جمله حاشیه  ای یا خبر جنجالی برای مطرح كردن خود 

یا رسانه شان تیتر كنند. با این حال چون دل نگران این روزهای سینما، هموطنان 
و هنرمندان آسیب دیده از كروناست، پای این گفت وگو می نشیند. با هم در ادامه 

بخش هایی از گفت وگو با این ستاره سینمای ایران را می خوانید.

موزیك گردی

نگاهی به كارنامه هنری و جوایز سعید راد

مرد تنگناهای سینمای ایران 
سعید راد متولد سال ۱۳۲۳ در محله سنگلج تهران، بازیگر سینما و 
تلویزیون ایران است. او بعد از 5سالگی به همراه خانواده در محله ای 
در شمیران )تجریش( درون كوچه ای به نام فردوسی ساكن شدند؛ 
كوچه ای مشهور كه به انتهای آن نام »كوچه روشنفكران« اطالق می شد 
و در آنجا خانه جالل آل احمد، نیما یوشیج، علی آزاد و داریوش رفیعی 
نیز قرار داشت. این هنرمند از سال۱۳50 فعالیت در سینما را آغاز كرد و 
با فیلم »خداحافظ رفیق« توانمندی های خودش را به رخ كشید و كم كم 
تبدیل به یك ستاره در سینمای ایران شد تا جایی كه در ششمین دوره 
جشنواره ســپاس، برای فیلم »تنگنا« در سال۱۳5۲، برنده تندیس 
بهترین بازیگر نقش اول مرد شد. راد در ســال۱۳57 در نقش یك 
بوكسور جوان در فیلم »ساخت ایران« بازی كرد؛ فیلمی به كارگردانی 

امیر نادری كه در آمریكا ساخته شــد. او همچنین در سال۱۳۶0در 
فیلم »عقاب ها« كه پرفروش ترین فیلم تاریخ ســینمای ایران لقب 
گرفته اســت هنرنمایی كرد. راد، پس از اینكه در اوایل دهه۱۳۶0 
ایران را ترك كرد، مدتی در كانادا و ایاالت متحده آمریكا ساكن شد. 
او در سال۱۳79به وطن بازگشت و پس از ســال ها دوری از سینما، 
در سال۱۳8۱در »دوئل« ایفای نقش كرده و در فیلم های سینمایی و 
تلویزیونی متعددی هنرنمایی كرد. البته خودش می گوید: »اگر اشاره 
استاد تقوایی برای ایفای نقش در فیلم آخرشان »زنگی و رومی« نبود 
اصال مسئله بازگشت به كشور چندان برایم مطرح نمی شد. همواره 
افسوس می خورم كه جلوی ساخت این فیلم گرفته شد. می خواستم 

برگردم كه احمدرضا درویش »دوئل« را به من پیشنهاد داد«. 

گزینه اول برای نقش های نظامی

ركورددار همكاری با كارگردان های كار اول
هرچند سعید راد تجربه بازی در فیلم های ضدقهرمان مثل »تنگنا«، 
»خداحافظ رفیق«، »صبح روز چهام« و »مسلخ« را هم در سابقه 
خود دارد، بعد از پیروزی انقالب اسالمی، این شانس را داشت كه 
در سینمای نوپای دفاع مقدس در اوایل دهه۶0، نقش های نظامی 
بازی كند و »عقاب ها« شــاخص ترین این نوع فیلم های حماسی 
بعد از انقالب بود. او در بسیاری از فیلم ها و مجموعه های سینمایی 
و تلویزیونــی، نقش های مختلف نظامی بازی كرده اســت. نقش 
رضاشاه در سریال»در چشم باد«، نقش یك افسر ارتش در فیلم 
»عبور از میدان مین« و نقش سرلشكر فالحی در »چ« نمونه هایی 
از نقش های نظامی او اســت. البته در فیلم سراسر اكشن و البته 
دفاع مقدسی »دوئل« هم نقش خاصی بازی كرده بود. او همچنین 

در ســال ۱۳۶۱در نقش یك مقام امنیتی در فیلم »خط قرمز« به 
نویسندگی و كارگردانی مسعود كیمیایی بازی كرده بود؛ اثری كه بر 
اساس فیلمنامه »شب سمور« بهرام بیضایی ساخته شد اما این فیلم 
توقیف شده هیچ گاه اكران عمومی نشد. راد درباره ایفای نقش های 
نظامی می گوید: »زمانی كه لباس نظامی می پوشم، ارتباط خاصی با 
نقش برقرار می كنم و به همین دلیل بازی در نقش آدم های نظامی 
و به خصوص آدم های معروف نظامی برایم فوق العاده جذاب است. 
پوشیدن لباس ارتشی مربوط به نیروی هوایی و زمینی و فرو رفتن در 
قالب این آدم های مقتدر و قوی، ویژگی های مثبت زیادی دارد و به 
بازیگر اعتماد به نفس می دهد«. ناگفته نماند سعید راد تنها بازیگری 

است كه با ۱7كارگردان كار اول در سینما همكاری كرده است.

»فرشــته ای در باد« نــام یكی از 
قطعات جدید ســاخته شــده در 
دنیای موسیقی كشــورمان است 
كه بعد از انتشار، به دلیل موضوعش 
با استقبال بسیار خوب مخاطبان 
موسیقی مواجه شــد. این قطعه 
كــه كار جدیــد دانیال شــهرتی 
اســت، برای همدلی با پزشكان و 
پرستارانی كه این روزها جان بر كف 
گرفته و در خدمت بیماران كرونایی 
هستند، ســاخته شــده. دانیال 
شهرتی، آهنگساز و تنظیم كننده 
جوان عرصه موســیقی كالسیك، 
این اثر اینسترومنتال )بی كالم( را 
خودش با پیانو نواخته، آهنگسازی 
و تنظیــم كرده و بــه كادر درمان 
به خصوص پرستاران تقدیم كرده 
است. این قطعه زیبا و آرامبخش را 
شركت فرهنگی- هنری »سرزمین 
مهر و مــاه« در همــكاری با این 
موزیسین تولید و منتشر كرده و در 
نهایت كار تصویرسازی كاور آن را 

آوا درویش انجام داده است.

تقدیم به كادر درمان

اگر در خانه بچه كوچــك دارید، 
احتمــاال با گروه »آدمك« آشــنا 
هســتید. گــروه آدمــك یكی از 
محبوب ترین گروه هــا در زمینه 
موسیقی كودك اســت كه پیش 
از ایــن آلبوم های »نمــك یك و 
2«، »در مزرعــه« و »در جنگل« 
را منتشــر كرده اســت. حاال این 
گروه در جدیدترین فعالیت شان، 
آلبومی با نام »در دریا« منتشــر 
كرده اند كه شامل 10آهنگ باكالم 
شاد و كودكانه با خوانندگی ماكان 
اشگواری و مستانه حكیمی است. 
این آلبوم زیبــای كودكانه دارای 
2بخش اســت كه بخــش اول آن 
شامل 10ترانه می شود و در بخش 
دوم آن تمام این ده قطعه به صورت 
بی كالم گنجانده شــده تا بچه ها 
بتوانند به صورت فردی یا گروهی 
نســبت به همخوانی یا ســاخت 
حركت و بــازی روی این قطعات 
اقدام كنند. این آلبوم تیر ماه امسال 

منتشر شده است.

یك آلبوم كودكانه

آدم های شب زده

اگر ازجمله عالقه مندان موسیقی 
راك هستید و كارهای كاوه یغمایی، 
خواننده، نوازنــده، تنظیم كننده و 
آهنگســاز راك ایرانــی را دنبال 
می كنید، حتما آلبــوم »آدم های 
شــب زده« را تهیه كــرده و گوش 
كنید. این آلبوم كه تابستان همین 
امســال منتشر شــد و جدیدترین 
كار كاوه یغمایی به حساب می آید، 
دارای 8قطعــه به نام هــای »چرا 
نشــناختمت«، »دژاوو«، »كاش 
می شد«، »می خوام برگردم«، »شعر 
نفس گیر«، »آدم های شــب زده«، 
»كوله« و »شوشــتری« اســت. در 
ســاخت این آلبوم كه آهنگسازی و 
تنظیم تمام قطعات آن توسط كاوه 
یغمایی انجام شــده، میثم یوسفی، 
علیرضا آذر، فرید نیكفام، مســعود 
میردامــادی، مزدا شــاهانی، امید 
اطهری نژاد و كوشــا دلشاد در مقام 
ترانه سرا و نیلوفر فرزندشاد، ساتگین 
یغمایی، دنیل ادیر، برایان پولسن، 
دیوید اسپایدل و شــین گاالس در 
مقام نوازنده با این خواننده ســبك 

راك همكاری كرده اند.
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    در حالی هفته گرامیداشت سینما را سپری 
می كنیم كه صنعت سینما تحت تأثیر شیوع 
ویروس كرونا، روزهای ســختی را پشت سر 
می گذارد و هنرمندان بسیاری متضرر شده اند. 
برای این روزهای سینمای كرونا زده ایران راه 

برون رفتی پیشنهاد می كنید؟
كارشناسان و متخصصان بسیاری هستند كه در این زمینه 
می توانند صاحب نظر باشند و هر یك هم نظر خاص خودشان 
را دارند اما از دیدگاه من، باید این ویروســی را كه تمام دنیا 
را درگیر خودش كرده اســت جدی تــر بگیریم. من تعجب 
می كنم و در حیرتم كه در شــرایطی كه روزانه بیش از ۶00 
الی ۷00 نفر از هموطنان ما فقط به واسطه ابتال به كرونا، از 
دنیا رفته و صدها خانواده داغدار می شوند، چه اصراری داریم 
كه سالن های سینما را باز نگه داریم؟ بسیاری از ما روحیات 
و رفتارهایمان غیرقابل پیش بینی است! واقعا در این شرایط 
چند درصد از مردم در این وضعیت می خواهند به ســینما 
بروند؟ مگر ممكن است در مصیبتی كه همه دنیا و مخصوصا 
ایران درگیر آن شده، مردم به ســینما بروند؟ باید پذیرفت 
كه در وضعیت پاندمی كرونا، حضور در سالن های سربسته 
سینما خود ریسك بزرگی است كه احتمال ابتال به ویروس 
كرونا را افزایش می دهد. بسیاری اصرار دارند سینماها در این 
شرایط باز باشند تا صنعت سینما آسیب نبیند اما این راهكار 
نیست. با این باز شدن سینماها به این شكل، چه كمكی به 

صنعت سینما می شود؟
    برخی با هدف حمایت از هنرمندان و همه 
كسانی كه در این صنعت متضرر شده  اند اصرار 

به بازگشایی سینماها دارند. آیا مؤثر است؟
من هم برای معیشت اهالی سینما، هنرمندان تئاتر و همه 
عوامل ســازنده فیلم ها و نمایش ها نگران و متأثر هســتم. 
دلم پیش این عزیزان اســت كه اغلب در این بحران و تورم 
اقتصادی، خانه نشین و بیكار شده اند. من علت این مشكل 
را هم عدم مدیریت باثبات می دانم؛ زیرا اگر مدیریت باثبات 
وجود داشت این وضعیت رخ نمی داد. بسیاری از مردم باآبرو 
از جمله برخی هنرمنــدان، در مضیقه  اند و حتی در تامین 
هزینه های جاری زندگی خود مثل پرداخت اجاره بهای خانه 

با مشــكل مواجهند. متأسفانه 
كســی به فكر این قشر متضرر 
از كرونا نیست. امیدوارم فكري 

اساســی برای معیشت هنرمندان 
آسیب دیده از كرونا كنند؛ كسانی كه 
برای هنر ســینما زحمت كشیده اند و 
ستون های این سینما هستند و حاال در 
رنج اند؛ هیچ كسی هم به فكر آنها نیست.

    به نظر شــما اكران آنالین 
می تواند حداقــل به طور موقت 

كارگشا باشد؟
حقیقت این اســت كه در این میان افرادی هســتند 
كه از اكران آنالین ســود می كنند. من شخصا اكران 
آنالین فیلم های سینمایی را نه رد و نه تأیید می كنم 
اما حرف من چیز دیگری است؛ من معتقدم درست 
است كه این روزها كرونا همه ما را افسرده و ناراحت 
كرده و نیازمند روحیه خوب، خنده و شادی هستیم 
اما عاقالنه نیست برای رسیدن به این روحیه اصرار به 
بازگشایی سینماها داشته باشیم. رفتن به سینما واقعاً 
دل و دماغ می خواهد. این روزها همشهریان زیادی از 
بین ما می روند؛ ببینید در بهشــت زهرا)س( چه خبر 
اســت؟ این تعداد قربانی كرونا دردناك است. من كه 
با شنیدن این همه خبر بد، حتی دل و دماغ زندگی 
كردن روزمره را ندارم چه برسد به اینكه فكر سینما 
رفتن باشم. تا چند سال پیش مثاًل اگر اتوبوسی در 
جاده دچار حادثه شده و چندین نفر از مسافرانش 
از دنیــا می رفتند تا چندیــن روز روحیه جامعه 
خراب می شد اما گویی این روزها این آمار باالی 
مرگ ومیر جزء الینفك زندگی ما انسان ها شده 
اســت. ما ملتی بزرگ و بالنده   هســتیم. این 
بی تفاوتی، برای ملت باتمــدن و دارای تاریخ 

كهن ما، زیبنده نیست.
    گویــا به این ویــروس عادت 

كرده ایم؟
نه مسئله عادت نیست. ما عادت نكرده ایم بلكه 

بی تفاوتی می كنیم. ما چرا به چیزهای خوب زندگی، عادت 
نمی كنیم؟ مگر مرگ شــوخی بردار است. اگر خدای نكرده 
یكی از عزیزان شــما جان خود را بر اثر كرونا از دست بدهد 
آیا شما روحیه سینما رفتن خواهید داشت؟ آیا اصاًل حوصله 

صحبت با من را دارید؟
    حرف شما متین است و متأسفانه ما كرونا را 
چندان جدی نگرفته ایم. با وجود اهمال كاری 
برخی مسئوالن و بی تفاوتی بخشی از مردم 
جامعه به نظرتان در این وضعیت چه می توان 
كرد؟ می توان گذشــته را تاحدودی جبران 

كرد؟
ما با گذشــته و آنچه انجام شــده یا نشــده كاری نداریم. 
متأسفانه ما ملتی هستیم كه همیشه به گذشته می پردازیم. 
عرفا و فالســفه ما بارها این جمله را گفته اند كه »گذشته، 
درگذشــته اســت و امروز را باید دریابیم.« از همین 
امروز می تــوان تصمیم های قاطع بــرای كنترل 
وضعیت كرونا و حمایت از اقشــار آســیب دیده 
از كرونــا گرفت. فعالیت برخــی مردم به دلیل 
مشكالت اقتصادی قابل توجیه است اما اصرار 
به حضــور در برخی فعالیت هــای تفریحی 
در این روزهای كرونایــی واقعاً قابل توجیه 
نیســت. قطعا همه ما دلتنــگ رفتن به 
سینما و نگران این صنعت مهم هستیم. 
من خود بیش از ۵0سال است كه در این 
سینما دســت اندر كار بوده ام اما بحث 
من چیز دیگری است. شرایط كرونایی 
كشور الزام می كند با همه خستگی ها، 
باز هم منتظر بمانیم تــا همه افراد 
واكسینه شــده و كرونا كنترل شود. 
به نظر می رسد باید با كرونا تا مدت 
زیادی كنار بیاییم و خودمان رعایت 
كنیم چون مهم ترین و مؤثرترین 
راهكار جلوگیــری از این ویروس 

خود مراقبتی است.
    شــما چطور بااین روزهای 

كرونایی كنار آمده اید؟
هر كســی به دالیلــی مجبور به 
فعالیت و كاركردن در این شرایط 
سخت كرونایی است و اما باید تمام 
شیوه نامه ها را با دقت رعایت كنیم 
تا عالوه بر آسیب ندیدن خودمان به 
دیگران هم با انتقال كرونا آسیبی 
وارد نكنیم. من شخصا از سوار شدن 
در هواپیما گرفته تا ماشــین، سر 
صحنه فیلمبرداری و محل اســكان، 
به دقت رعایت می كنم و در زمانی كه كار 
هم ندارم سعی كرده ام جز در شرایط اضطراری 
از منزل خارج نشوم. مردم هم باید پروتكل ها را جدی 

بگیرند تا زودتر همه مردم ایران و جهان از شر این ویروس 
خالص شوند.

    هم اكنون مشــغول بازی در فیلم خاصی 
هستید؟

مشغول بازی در یك سریال هستم كه تقریباً تصویربرداری 
آن در حال اتمام است. تیم خوبی هستند و برای دفتر صبا 
فیلم تولید می شود. فعال اسمی از آن نمی برم چون احتماالً 
اسم فیلم تغییر خواهد كرد. از چلنجی كه در این نقش بود 
خوشم آمد و و این چلنج مرا ترغیب به بازی در این فیلم كرد. 
همچنین فیلم های سینمایی متعددی به من پیشنهاد شده 
كه پروداكشن و تیم ســازنده خوبی دارند اما نقش هایی كه 

برای من درنظر گرفته شده مورد قبول من نیست.
    نقشی خاصی مدنظر شماست؟

باید پذیرفت كه من هم اكنون در یك شــرایط ســنی قرار 
گرفته  ام كه هر  نقشی مناســب من نیست. در حقیقت باید 
برای من با توجه به سبقه هنری و سن و سالم نقش بنویسند.
    به خاطر چهره باابهت، صــدا و زبان بدن 
منحصر به فردتان، اغلب نقش های ضدقهرمان 

به شما پیشنهاد می دهند. اینطور نیست؟
بله، چون من بیشــتر زبان بــدن كار می كنــم نقش های 
ضدقهرمان بیشتر پیشنهاد می شــود و من خودم هم این 
نقش ها را بیشــتر می پســندم. به هر حال من آدم آرامی 
نیستم؛ از اول هم همینطور بوده و هستم. با این شرایط معلوم 
است كه هر نقشی را نپذیرم. البته اگر از این حرف های من 
جنجال درست نكنید)باخنده(، من حضور در فضاي مجازي 
را محدود كردم. البته بیشــتر خبرنگاران به این حاشیه ها 
دامن می زنند. اغلب همكاران شما به عنوان ژورنالیست های 
جست وجوگر دنبال این هستند كه یك چیزی از صحبت های 
طرف مقابل پیدا كرده و جنجال و حاشیه درست كنند. به 
همین خاطر مدتی است هیچ مصاحبه ای نكرده ام. این بار هم 
برای صحبت درباره سینمای ایران در این روزهای كرونایی 
راضی به گفت وگو شدم. سال هاست كه در این سینما بوده ام 
و از موفقیت های همكارانم در فستیوال های بین المللی لذت 
برده و افتخار كرده ام. فیلم های خوبی در ســینمای ایران 
ساخته شده و حرفی برای گفتن دارند؛ فیلم هایی كه برای 

مردم ایران اعتبار آورده است.
    حاال كه صحبت از حضور فیلم های خوب 
ایرانی در فستیوال های بین المللی شد، اجازه 
دهید نظر شما را درباره كیفیت فیلم های اخیر 

سینمای ایران جویا شویم؟
یادمان باشد این روزها در فرانســه یك فیلم ایرانی در حال 
اكران اســت كه با فروش بســیار خوبی روبه رو شده است. 
این خیلی خوب است كه این فیلم مورد استقبال مخاطبان 
خارجی قرار گرفته و خیلی هم موفق بوده اســت. این برای 
ســینمای ایران فوق العاده اســت كه فیلم های ایرانی در 
ســینمای خارج از ایران چنین مورد استقبال قرار می گیرد. 
امیدوارم این نخستین و آخرین فیلم موفق ایرانی در جهان 

نباشد.
    كمی فضــای گفت وگو را عــوض كنیم. 
می خواهم به نكته ای درباره زندگی شخصی 
خودتان گریــزی بزنیم؛ شــما از آن جمله 
هنرمندانی هســتید كه همیشه به سالمت 
و تناســب اندام خود توجه داشته و به گواه 
همكارانتان، ورزش و پیــاده روی را حتی در 
مواقعی كه سركار یا مسافرت هستید، ترك 
نكرده اید. دوســت داریم كمی دراین باره 

برایمان بگویید.
هیچ گاه ورزش را از برنامه زندگی ام حذف نمی كنم. ورزش 
باعث شادابی، طراوت و سرزندگی ام می شود. زمانی كه بدن 
و جسم ام آماده است، راحت تر می توانم فكر كنم و به خصوص 
نقش های پرتحرك و اكشن بازی كنم. به هرحال ورزش جزء 
الینفك زندگی ما آدم هاست و اگر به آن نپردازیم، نیمی از 
زندگی مان را از دست داده ایم. تأكید می كنم اگر ورزش را 

جدی نگیریم، خوب زندگی نكرده ایم.
    به عنوان ســخن پایانــی صحبت خاصی 

دارید؟
بازیگران نزد مردم در تمام دنیا اعتبار و شأن خاصی دارند و 
باید طوری رفتار كنیم كه این اعتبار بیشتر شود و مردم از 
اعتبار و جایگاهی كه برای هنرمندان قائل می شوند، پشیمان 
نشــوند. هنرمند باید در اجتماع حضور پیدا كند و مواظب 
گفتار و رفتارش باشد. در این صورت هرگز از یاد و ذهن مردم 
پاك نخواهد شــد. البته هنرمندان باید مواظب باشند این 
نوع كارهایشان جنبه خودنمایی پیدا نكند. خودنمایی برای 

هنرمند كار خوبی نیست.

الناز عباسیان

ما با گذشته و آنچه انجام شده 
یا نشده كاری نداریم. متأسفانه 
ما ملتی هستیم كه همیشه به 
گذشته می پردازیم. عرفا و فالسفه 
ما بارها این جمله را گفته اند كه 
»گذشته، درگذشته است و امروز 
را باید دریابیم«. از همین امروز 
می توان تصمیم های قاطع برای 
كنترل وضعیت كرونا و حمایت از 
اقشار آسیب دیده از كرونا گرفت. 
فعالیت برخی مردم به دلیل مشكالت 
اقتصادی قابل توجیه است اما اصرار 
به حضور در برخی فعالیت های 
تفریحی در این روزهای كرونایی واقعاً 
قابل توجیه نیست

خداحافظ رفیق
راد در سال۱۳50و با بازی در فیلم 

»خداحافظ رفیق« ساخته امیر نادری پا 
به عرصه بازیگری گذاشت و این راه طول 
و دراز و گاهی پر فراز و نشیب را تا به امروز 

ادامه داده است.

عقاب ها
»عقاب ها« فیلمی ایرانی در ژانر جنگی، ساخته ساموئل خاچیكیان 

محصول سال ۱۳۶۳ است كه راد نقش یك خلبان ایرانی را كه به وسیله 
كردهای عراقی نجات یافته و به ایران منتقل شده بود بازی كرد.

تنگنا
راد ۲سال بعد از شروع بازیگری اش در سال 

۱۳5۲توانست با بازی در فیلم »تنگنا« ساخته 
دیگری از امیرنادری خوش بدرخشد و برنده 

تندیس بهترین بازیگر نقش اول مرد از ششمین 
دوره جشنواره سپاس شود.

دوئل
یكی از فیلم های ستایش شده در حوزه دفاع مقدس، »دوئل« 
ساخته احمدرضا درویش است كه سعید راد در نقش اسكندر 

در فیلم بازی كرده و خودش درباره این نقش آفرینی گفته برای 
شروع مجدد كارم، نقش فوق العاده ای بود.

سرلشكر فالحی در »چ« 
تیمسار فالحی از شخصیت های برجسته انقالب و دفاع مقدس 
است و ابراهیم حاتمی كیا بخش كوچكی از زندگی او را در فیلم 
»چ« تصویر كرد. سعید راد با هنرنمایی در نقش تیمسار فالحی 

این نقش را باورپذیر كرد.
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مطبخ خانه 10 كتاب گردی

جدیدترین و آخرین كتاب زنده یاد 
حمیدرضا صدر، نویسنده، منتقد 
سینما و مفسر فوتبال، كتاب »از 
قیطریه تا اورنج كانتی« اســت. او 
كه با پیشــرفت بیماری سرطان، 
برای ادامه درمانش به آمریكا رفته 
بود، تصمیم گرفــت كتابی درباره 
دوران درگیری اش با این بیماری و 
روزهای خود در این مدت بنویسد 
و وصیت كرد كه این كتاب بعد از 
رفتنش منتشر شــود. همین هم 
شد و حاال این كتاب 318صفحه ای 
كه به تازگی به همت نشر چشمه 
به چاپ رســیده، در مدت زمان 
كوتاهی به چاپ ســومش رسیده 
است. ضمن اینكه نسخه صوتی این 
كتاب هم با گویندگی رضا كیانیان 
و فاطمه معتمدآریا تهیه شده كه 
مخاطبان می توانند به جای نسخه 
چاپی و كاغذی، با نســخه صوتی 
آن با مــردی كــه خیلی هایمان 
 را عاشــق فوتبال كرده، بیشــتر 

آشنا شوند.

كتاب حمیدرضا صدر

»گزارش شاهد عینی« نام كتابی 
اســت كه از داســتان های كوتاه 
مهم ترین نویسندگان آلمانی زبان 
قرن بیســتم به وجود آمده است؛ 
از »فرانتــس كافــكا« و »برتولت 
برشــت« بگیرید تــا »هاینریش 
بــل«، »تومــاس مــان«، »پتر 
هاندكه« و... . اما این همه ویژگی 
این كتاب خواندنی نیست. كتاب 
گزارش شــاهد عینــی را محمود 
حســینی زاد ترجمه كرده است؛ 
نمایشنامه نویس، داستان نویس و 
مترجم آثار آلمانی كه تقریبا همه ما 
او را می شناسیم. اگر به دنبال نشانی 
سرراســت تری از او می گردید، در 
تیتراژ سریال »زخم كاری« نامش را 
دیده اید؛ چون این سریال براساس 
رمان »بیست زخم كاری« محمود 
حســینی زاد ساخته شــده است. 
خالصه اینكه با مطالعه كتابی كه 
آن را انتشــارات هرمس منتشــر 
كرده، تصویر كاملی از داستان های 
كوتاه آلمانی به دســت می آورید 
و همین ارزش ادبــی این كتاب را 

بسیار باال می برد.

گزارش شاهد عینی

روزهای خیلی ســختی را سپری 
می كنیم؛ روزهایی كه خیلی هایمان 
داغدار عزیزانمان هســتیم. در این 
روزهای سخت كه برگزاری مراسم 
ســوگواری هم امكانپذیر نیست، 
شاید مطالعه كتاب »لنگرگاهی در 
شن روان« كمك مان كند تا مواجهه 
با مــرگ برایمان كمی آســان تر 
شــود. این كتاب كــه آن را الهام 
شوشتری زاده گردآوری كرده و در 
توضیح روی جلد آن آمده »شش 
مواجهه با ســوگ و مرگ«، شرح 
تجربه سوگ و مواجهه با فقدان از 
زبان 6نویسنده در 3قالب متفاوت 
جستار، نامه نگاری و خاطره پردازی 
اســت. این نویســندگان در این 
كتاب از تجربه ســوگ و تامل در 
مرگ حرف می زنند، از احساسات 
و احوالی می گویند كــه از پی آن 
می آید و همچنیــن از زندگی ای 
صحبت می كنند كه صورت تازه ای 
پیدا می كند. كتاب لنگرگاهی در 
شن روان را نشر اطراف منتشر كرده 

است.

لنگرگاهی در شن روان

پنجشنبه

شماره 133
25  شهریور 1400 

سرآشپز این هفته پیشنهاد تهیه چند 
حلوای خوشمزه دارد

آشپزی سراسر خالقیت و احساسات 
خوب اســت كه طعم و رنــگ، به غذا 
می بخشد. اگر چاشــنی خالقیت و عشق، همراهتان باشد از 
شما یك سرآشــپز قابل تمجید و حرفه ای ساخته و كیفیت 
خوراك تان را افزایش می دهد. هما شكوری، آشپز این هفته ما 
با عشق و عالقه خود در این مسیر پا گذاشته است. این بانوی 
ایرانی و نوآور با آزمون و خطا، روش های مختلف پخت را امتحان 
كرده و با دستپخت چشیدنی خود، كیفیت باالیی از خوراك را 
عرضه می كند. این آشپز خالق، دستورهای امتحان شده خود 
را به سایر دوستداران آشپزی آموزش می دهد و از هیچ تالشی 
برای كسب تجربیات بیشــتر، دریغ نمی كند. ناگفته نماند 
شكوری در پخت انواع مختلف حلوا مهارت خاصی داشته و 
حلواهای او زبانزدند. او در فضای مجازی طرز تهیه حلواهای 
مختلف را آموزش می دهد و در ادامه نیز دستور ۳حلوای خاص 

و لذیذ را با ما به اشتراك می گذارد.

سحر  غفوری 

حلوا ترك زعفرانی

حلوا نخودچی

حلوا دو رنگ

مواد اولیه انواع حلوا برحســب نوع آنهــا متفاوت اســت. در این میان حلــوا زعفرانی از 
خوشمزه ترین و آسان ترین حلواهای خانگی به حساب می آید كه حتی اگر تجربه پخت حلوا 

را نیز نداشته باشید می توانید با این دستور پخت به راحتی از پس آن بربیایید.

اكثر مردم فقط یك نوع حلوا، آن هم حلوای آرد گندم را می شناسند؛ درصورتی كه 
چیزی حدود ۲0نوع حلوا وجود دارد. یكی از انواع حلوا، حلوای نخودچی است كه 

در هر جای كشور به نوعی پخته می شود و دوستداران زیادی دارد.

امروز می خواهیم با طرز تهیه حلوای دو رنگ آشنا شویم. بسیاری 
حلوای دورنگ را بیشــتر به عنوان شیرینی می شناسند تا حلوا 
زیرا همانند شیرینی، بافت ســفتی دارد و همان طور كه از اسم 

آن مشخص است، دارای دوالیه با رنگ كرم و شكالتی است.

برای درست كردن شهد، ابتدا شــكر را به همراه یك پیمانه آب روی 
حرارت قرار دهید تا به مرور در آب حل شود. سپس زعفران و گالب را 
به شهد حلوا اضافه كنید. كمی هم بزنید و پس از ۲دقیقه شهد را از روی 
حرارت بردارید. حاال باید به سراغ آماده سازی  حلوا بروید. در ابتدا آرد را به همراه روغن روی 
حرارت تفت دهید و هر زمان حس كردید رنــگ آرد و روغن به رنگ حلوایی كه می خواهید 
نزدیك شده است آن را از روی حرارت بردارید. سپس شهد حلوا را به مواد اضافه كنید و حلوا 
را با قاشق هم بزنید تا شهد به خوبی به خورد حلوا برود. برای جذب بهتر شهد به حلوا خوب 
است كه دو طرف تابه را گرفته و حالت گهواره  ای هم بزنید تا مواد به خوبی به شهد آغشته شود.

نكته درباره تعیین رنگ دلخواه حلوا:
    برای اینكه رنگ حلوای زعفرانی شما به رنگی كه مدنظرتان است تبدیل شود باید قبل از اینكه 
همه شهد را اضافه كنید رنگ آن را محك بزنید. می پرسید چطور؟ ما به شما توضیح می دهیم: 
با یك قاشق، از مواد حلوا بردارید و داخل ظرفی با كمی شربت مخلوط كنید. حاال رنگ نهایی 
را بسنجید. اگر رنگ دلخواه تان بود، باید باقی شربت را به همه مواد حلوا اضافه كنید. حال اگر 
دوست داشتید رنگ حلوا تیره تر باشد باید مواد را مدت بیشتری روی حرارت تفت دهید تا رنگ 

حلوا تیره تر شود. وقتی رنگ دلخواه تان حاصل شد، مطابق ادامه دستور عمل كنید.

طرز تهیه

  آرد گندم: ۲پیمانه
  شكر و روغن )هركدام(: یك پیمانه

  گالب : یك چهارم پیمانه
  زعفران دم كرده : یك چهارم پیمانه

مواد الزم

  آرد گندم: ۲/5 پیمانه
  كره: ۱۰۰گرم

  پودر قند: یك پیمانه
  پودر هل: یك قاشق سوپخوری

  پودر كاكائو: یك قاشق چایخوری
  پودر پسته: به مقدار الزم

مواد الزم

  آرد نخودچی: ۳۰۰گرم
  زنجبیل: یك قاشق مرباخوری

  پودر قند: ۲5۰گرم
  هل: یك قاشق مرباخوری

  گردوی خردشده: نصف لیوان
  شكالت تیره: ۱۰۰ تا ۱5۰گرم

  روغن یا كره: ۲۰۰گرم
  دارچین: به اندازه دلخواه

مواد الزم

در ابتدا باید آرد برنج را بدون روغن تفت 
دهید تا حدی كه وقتــی آن را در دهان 
می گذارید زبــری دانه هایش زیر دندان 
احساس شــده و رنگ آن نیز از سفیدی به تیرگی گرایش پیدا 
كند. به اصالح خامی آرد دربیاید. البته باید مرتب آن را هم بزنید 
كه نسوزد. ســپس كره را كم كم اضافه كرده و یك دقیقه تفت 
دهید. پس از طی این زمان، مواد را از روی حرارت بردارید و صبر 
كنید تا خنك تر شود. سپس پودر قند و پودر هل را اضافه كنید و 
خوب با هم مخلوط كنید. در این مرحله نصفی از حلوا را بردارید 
و در قالب ریخته و با پشت قاشق به خوبی صاف و یكدست كنید. 
به نصف دیگر مواد پودر كاكائو را اضافه كرده و با قاشق خوب هم 
بزنید تا با هم مخلوط شوند. دوباره مواد كاكائویی را روی مواد 
قبلی بریزید و یكدست روی مواد قبلی پخش كنید. بهتر است، 
این مخلوط را دا داغ روی حلوای روشن بریزید. می توانید قالب 
را داخل فریزر بگذارید تا قسمت رویی حلوا نیز سفت شود. در 
آخر نیز به حلوا ها برش لوزی داده و روی آنها را با پودر پسته و... 

تزئین كنید.

طرز تهیه

دهانتان را 
شیرین كنید

ابتدا آرد را الك كنید سپس به مدت 1۵دقیقه روی حرارت 
قرار داده و تفت دهید. سپس به آن كره اضافه كرده و دوباره 
تفت دهید تا آب كره تبخیر شود. در این مرحله به آن هل، 
پودر قند و زنجبیل اضافه كرده و خوب هم بزنید. سپس در یك سینی مناسب مواد 
را ریخته و به خوبی آن را صاف كنید و در همین حین كه خمیر داغ است شكالت 
را رنده كرده و روی مواد بریزید. سپس روی شكالت كمی دارچین و گردوی ریز 
خردشده بریزید. خمیر را به كمك نایلون رول كنید و به مدت 1۵ تا ۲0دقیقه داخل 
یخچال به همین صورت قرار دهید. در مرحله آخر طرز تهیه حلوای آرد نخودچی 
نیز به كمك چاقو حلوا را به اندازه های دلخواه برش دهید و داخل سینی بچینید. 

اجازه دهید در حدود یك ساعت هوا بخورد تا ترد و خوشمزه شود.

طرز تهیه

ترفندهایی برای خوش طعم و 
خوش عطرشدن حلوا

    برای اینكه اطمینان حاصل كنید حلوایتان گلوله گلوله نمی شود بعد از 
تفت دادن ابتدایی آرد ، آن را  دوباره  الك كنید.

    اگر مایلید حلوایتان كشدار باشد می توانید به جای شكر از شیره انگور 
در پخت آن استفاده كنید كه در خیلی از جاها مرسوم است.

    برای تزئین حلوایتان می توانید از خالل بادام، پودر نارگیل، كنجد و 
خالل پسته استفاده كنید كه كامال به سلیقه شما بستگی دارد.

    رنگ حلوا سلیقه  ای است اما اگر به قهوه  ای شود بهتر و مجلسی تر است.
    اگر بتوانید برای تهیه حلوای مجلسی از آرد سبوسدار استفاده كنید 
بهتر است زیرا آرد سبوســدار گلوتن پایین تری دارد و این امر باعث 

لطیف ترشدن حلوای مجلسی شما می شود.
برای جلوگیری از شــكرك زدن حلوا نباید اجازه دهید كه شهد   
شما بجوشــد و به قل زدن بیفتد، به محض حل شدن شكر در آن و 

گرم شدنش آن را از روی اجاق بردارید.

نوع تغذیه و غذای مصرفی تأثیری مستقیم بر حفظ سالمت  بدن 
انسان دارد و این نكته كامال مشهودی است. اما آیا تا به حال به این 

نكته توجه كرده  اید كه غذایی كه مصرف می كنید چه آثاری بر روح 
و جانتان دارد؟ شاید تا به امروز به این موضوع فكر نكرده باشید كه 

تغذیه، همچنین تأثیر مستقیمی بر روح و روان افراد خواهد داشت. از 
آنجاكه اسالم، كامل ترین دین الهی است بارها و بارها ما را به اهمیت 

تغذیه توصیه كرده است و آموزه های مهم و حائز اهمیتی در این حوزه 
دارد. در این گزارش تصمیم داریم چندی از تأثیرات تغذیه بر روان و 

بعد غیرجسمانی را بررسی كنیم.

نكاتی درباره تأثیرات تغذیه بر روان و بُعد غیرجسمانی 

آنچه غذا در روح و روان ما 
برجای می گذارد

خوراك حرام
تأثیر تغذیه بر بُعد غیرجسمانی انسان به قدری باالست كه در نخستین نگاه، دین ما را از مصرف مال و تغذیه حرام بیم داده است. در آیه ۲۴ سوره عبس آمده 

است: »َفلْیْنُظِر اْلِنْساُن إِلی َطعاِمِه« و این به آن معناست كه انسان می باید به قوت و غذای خود )به چشم خرد و احتیاط( بنگرد. و همچنین در نقل قولی از 
امیرالمؤمنین)ع( به عثمان بن حنیف ایشان فرموده اند: »فما اْشَتبه علیك ِعلْمه َفالِْفظُه.« كه سخن صریح ایشان اشاره به مصرف نكردن غذا و خوراك حرام دارد. 

از امام باقر)ع( نیز حدیثی برجای مانده است كه به اهمیت تغذیه حالل اشاره دارد: »هیچ عبادتی نزد خدا به اندازه نگهداری شكم و دامن از حرام ارزش ندارد.«

پرخوری و حرص در صرف خوراك
پرخوری، از دیگر موانع سالمت روان است كه مستقیما بر احوال انسان تأثیر می گذارد. طبق گفته امام صادق)ع( برای قلب مؤمن چیزی زیانبارتر از پرخوری 

نیست. پرخوری باعث قساوت قلب و تحریك شهوت می شود و گرسنگی غذای روح و طعام قلب و صحت بدن است. در اینجا بزرگوار به این اشاره دارند كه 
تغذیه نادرست، پیامدهای زیانباری بر انسان خواهند داشت. رسول خدا)ص( همچنین فرموده  اند كه پرخوری نكنید كه نور معرفت در قلب شما خاموش 

می شود. بارها و بارها در منابع یاد شده است كه پرخوری اسباب كسالت و بی رغبتی به عبادت و قساوت قلب و غفلت از یاد خدا می شود. برعكس كم خوری و 
گرسنگی موجب سبكی و آمادگی برای عبادت و توجه به خدا می شود و این خود دلیل مبرهنی بر تأثیر تغذیه بر سالمت روان است.

اسراف و فرهنگ افراط در مصرف
اسراف از دیگر ایرادات مربوط به تغذیه و خوراك است كه بارها توسط خداوند و بزرگان از بندگان سلب شده است. همانگونه كه در آیه 31سوره 

اعراف آمده است: »كُلوا َو اِْشَربُوا َو ال تُْسِرُفوا« نهی مستقیمی بر اسراف توسط بندگان است و آنها را به میانه روی در خوراك پند داده است. در 
روزگاری كه دنیا از صحنه جنگ و كشتار و قحطی و سوءتغذیه پر شده است باور به این آیات الهی ما را در مسیری سوق می دهد كه به میزان 
خود بتوانیم از بروز این عارضه های مخرب جلوگیری كنیم. متأسفانه این روزها، فضای مجازی به اسراف و تجمل گرایی دامن زده و بسیاری 

برای جلب توجه و خودنمایی در تغذیه و خوراك شان اسراف می كنند كه این بسیار مذموم است.

راز در امان ماندن از بال
در دین ما، كه دین پاكیزگی و طراوت است به نكات قابل توجهی اشاره شده است كه همگی در ذیل توجه به ارزش غذای مصرفی 

هستند. در این آموزه ها به مواردی جهت باالبردن كیفیت سالمت وعده های غذایی نیز اشاره شده است كه مطالعه آنها خالی از 
لطف نخواهد بود. در منابع آمده است كه روزی پیامبر)ص( به امام علی)ع( فرمودند: »یا علی! در اول و آخر غذا نمك بخور كه هر كسی 
كه غذا را با نمك آغاز و به نمك تمام كند خداوند تعالی از او 70نوع بال را كه كمترین آنها خوره باشد دفع می كند«. در این روایت، پیامبر 

مستقیما به نكته ای بر حفظ سالمت انسان اشاره كرده است و با این آموزه انسان را از چندین نوع بال، رهایی داده است.

پاكیزگی؛ كلید سعادت
در باب آداب تغذیه سالم همچنین، امام علی)ع( و ائمه اشاره كرده  اند كه هر كسی كه می خواهد خیر خانه  اش بسیار شود پیش از غذا دست ها را 

بشوید و فرموده  اند كه دست شستن پیش از غذا فقر را از بین می برد و روزی را زیاد می كند و چرك را از لباس دور می كند. همچنین پاكیزگی حین 
صرف غذا چشم را جال می دهد و دردها را از بدن دور می كند. جالب است بدانید كه دستگاه گوارش دارای تعداد زیادی سلول عصبی است، به طوری 

كه به آن مغز دوم نیز می گویند. همان طور كه عوامل روحی و روانی زمان انتقال مواد در لوله گوارش را تحت تأثیر قرار می دهند. باكتری هایی كه 
در لوله گوارش نیز زندگی می كنند به وسیله مواد تولیدی شان می توانند بر عملكرد مغز و رفتار اثر بگذارند. عفونت های دستگاه گوارش همراه با 

میكروارگانسیم های مضر می توانند با افزایش نفوذپذیری غشای دستگاه گوارش به عوامل بیماری زا، عملكرد مغز را تحت تأثیر قرار دهند. 

بهبود سبك زندگی
 برای نكته آخر نیز باید گفت از آنجاكه درمان بیماری ها هم فقط با تجویز دارو تكمیل نمی شود باید دانست كه كلید اصلی درمان، تغییر روش زندگی و روی آوردن به تغذیه سالم است. برای 

خالصه مطالب و اجماع بر یك مورد خاص، قابل ذكر است كه تغذیه و خوراك شما، سالمت روان شما را تحت الشعاع قرار می دهد. نوع خوراك، صفات قابل توجهی را در انسان ها پدید می آورند 
و طی سالیان رفتار ما را شكل می دهند. مصرف روزی حالل باعث صفای درون ما شده و برعكس، خوراك حرام  یا مكروه، ما را از یاد خداوند غافل كرده و این مسیر ما را به تباهی می كشاند. 
همچنین حرص و پرخوری در مصرف غذا، باعث غفلت از حال گرسنگان و دیگر بندگان خدا شده و معنویت را از ما دور می كند. اسراف نیز باعث قهر پروردگار شده و تمامی این موارد ما را از 

جایگاه اشرف خود دور می كند. پس از مطالعه این مطلب، تمامی ما درصدد این بر خواهیم آمد كه بر تأثیرات غذا بر روح و روان خود، تامل بیشتری داشته باشیم.

تغذیه از مكروهات
از آنجاكه تمامی مكروهات دارای آثار منفی در زندگی مادی  یا معنوی انسان هستند، مصرف مكروهات نیز نكته ای بر تأثیر تغذیه 
بر روان ماست. به نقل از بزرگان، گناهان برای انسان به منزله غذای مسمومندكه با خوردن هر لقمه آن، دستگاه گوارش انسان 

دچار مسمومیت بیشتری می شود تا جایی كه ممكن است او را دچار مسمومیت شدید كند. بنابراین مصرف مكروهات غذایی 
سبب كاهش صفای روح شده و انسان را از درجه اعلی خود دور می كند. برای رسیدن به جسمی سالم و آرام نیاز به روانی 

سالم است و روان سالم بدون جسم سالم میسر نیست و جسم هم بدون تغذیه نمی تواند سالم باشد چراكه سالمت 
جسمی و روانی انسان به میزان قابل توجهی به نوع تغذیه و كیفیت مواد غذایی مربوط است.



رمان گردی11مهمان خانه

رودكی نخستین شاعر فارسی زبان 
اســت و به همین دلیل او را پدر 
شعر فارسی و حتی استاد شاعران 
جهان لقب داده اند. اما زیستن او در 
قرن چهارم باعث شده تا ما امروز 
هیچ اطالعــی از نحوه زندگی اش 
نداشته باشیم. حاال خبر رسیده كه 
نویســنده ای به نام آندری ُولوس، 
زندگینامه خیالــی رودكی را در 
قالب كتابی به نام »بازگشــت به 
پنج رود« به رشته تحریر درآورده 
و این كتاب امروز با ترجمه آبتین 
گلكار و به همت نشــر »برج« در 
اختیار عالقه مندان قــرار گرفته 
است. این داستان خیالی از زمان 
كهنســالی رودكی آغاز می شود؛ 
هنگامی كه به دســتور امیر نوح 
سامانی نابینا شــده و حاال باید با 
پای پیــاده، رهســپار زادگاهش، 
روستای پنج رود شــود. او در این 
مسیر، مراحل مختلف زندگی اش 
را مرور می كند كه قطعا خواندنش 

بسیار جذاب است.

بازگشت به پنج رود

یك آدم كش حرفــه ای را درنظر 
بگیرید كــه مدت هاســت آدم 
نكشــته و حــاال مجبور اســت 
به خاطر دخترش دست به قتلی 
جدید بزند. داســتان از این قرار 
اســت كه دخترش عاشــق یك 
قاتل زنجیره ای شده و او باید هر 
چه زودتر كاری بــرای قطع این 
ارتباط انجام بدهد. اما از آنجا كه 
خیلی وقت اســت آدمی نكشته، 
اعتماد به نفســش را از دســت 
داده و می ترســد كه كشــتن از 
یادش رفته باشــد! این موقعیت 
عجیب و غریب، داســتان رمانی 
به نام »خاطــرات یك آدم كش« 
اســت؛ رمانی از  كیم یونگ . ها، 
نویســنده كره ای كه كتابش را 
خاطــره كردكریمــی ترجمه و 
نشر چشمه منتشــر كرده است. 
قیمت این رمان مختصر و مفید 
136صفحه ای، 40هــزار تومان 
اســت و نســخه الكترونیكی آن 
با قیمت كمتر نیز در دســترس 

قرار دارد.

خاطرات یك آدم كش!

اثر ماندگار جین آستن

یكی از پرطرفدارترین عاشقانه های 
كالســیك جهان، رمان »اِما« از 
جین آستن است؛ رمانی كه سال 
1815میالدی به چاپ رسیده و در 
تمام این سال ها همواره در فهرست 
معروف ترین رمان های عاشــقانه 
كالسیك قرار داشته است. به عنوان 
مثال به انتخــاب روزنامه گاردین، 
این كتاب هفتمین كتاب فهرست 
صدتایی های برتریــن رمان های 
انگلیسی زبان است. اِما كه در ایران 
با ترجمه رضا رضایی و توسط نشر 
نی منتشر شــده، درباره دختری 
انگلیسی به نام اِما وودهاس است 
كه با خوش قلبی هــر چه تمام تر 
تالش می كنــد دلداده ها را به هم 
برساند. این رمان جذاب اینطور آغاز 
می شود: »دوشیزه اما وودهاوس، 
دختری زیبا، باهوش و پولدار است 
كه بیست و یك ســال دارد. او در 
خانه بزرگ اربابی در هارتفیلد، در 
نزدیكی روستای بزرگ هایبری با 
پدر پیر و خودبیمارانگارش زندگی 

می كند.«

پنجشنبه
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    مرتضی حیدری یك گوینده خبر 
است، مجری یا مصاحبه گر؟

در این 25ســال، در هر ســه حوزه فعال بوده ام. 
ضمن اینكه در حوزه ژورنالیســم تلویزیونی هم 
كار كرده ام؛ با عنوان دبیر، جانشــین سردبیر و 
سردبیر خبر. عموماً در سازمان، همكاران یا تحت 
عنوان تحریریه خبر كار می كنند یا گوینده، اما 
برای من فرصتی فراهم شــده كه هر دو كار را با 

هم انجام بدهم.
    با آرزوی كدامیك وارد تلویزیون 

شدید؟
از نوجوانی به گویندگــی و اجرا عالقه مند بودم؛ 
خاصه گویندگی خبر. در دبیرســتان و دانشگاه 

هم اجرا می كردم.
    مدرسه تان سه راه آذری بود؟

بله، مدرســه امام صادق)ع(. ســر صــف قرآن 
می خواندم و به مناســبت های خاص برنامه اجرا 
می كردم. این عالقــه از آن موقع بود و معلمان و 

همكالسی ها تشویقم می كردند.
    پس تكلیف تان از اول با خودتان 

روشن بود؟
هیچ وقت فكر نمی كردم به صورت حرفه ای وارد 
تلویزیون شــوم. نخســتین بار در دبیرستان به 
تلویزیون رفتم. بیوك میرزایی همسایه دیوار به 
دیوار ما بود. اصرار كردم و یك بار مرا به استودیو 
و سر صحنه یكی از فیلم های تلویزیونی برد. برایم 
خیلی جذاب بود. بعد از آن دیگر با سازمان ارتباطی 
نداشتم تا اینكه در سال 1375خیلی اتفاقی، در 
صفحه آخر مجله سروش آگهی استخدام گوینده 

خبر را دیدم. این، منتهــای آرزوی من بود. من 
گوینده های خبر را دوســت داشتم و درحالی كه 
دیگران دنبال بازیگران و فوتبالیست ها و خواننده ها 
بودند، من دنبال گوینده های خبر بودم و همه را به 
اسم و رسم و چهره می شناختم. این آگهی، برایم 

دریچه ای به آرزویم بود.
    آن موقع شغل اصلی تان چه بود؟

فیزیوتراپیســت بــودم و در بیمارســتان 
خاتم االنبیا)ص( كار می كردم.

    شغل خوبی هم داشتید. چطور به 
سمت گویندگی رفتید؟

به خاطر دلم رفتم، همیشه به آن فكر می كردم. 
فرم را پر كرده و پست كردم. البته مطمئن بودم 

كه اثری ندارد و جوابی نمی گیرم.
    ســنگ مفت، گنجشك مفت 

دیگر...
بله. هشت ماه گذشت. با منزل ما چند باری تماس 
گرفتند و خانه نبودیم. دفعه آخر، مرحوم مادرم 
گوشی را برداشــت. گفتند فردا ساعت11 برای 
مصاحبه بیاید و این آخرین فرصت اســت. رفتم 
و مصاحبه شدم. امتحان كتبی و مصاحبه دوباره 
و بعد هم ورود به دوره آموزشی. شش ماه برای ما 
دوره آموزشی گذاشتند؛  از هشت صبح تا هشت 
شب و حتی روزهای جمعه و تعطیل، در 19عنوان 
درسی. از خوشــبختی های من حضور در چنین 
دوره كاملی بــود؛ واقعاً دســت طراحان چنین 

دوره هایی درد نكند.
    كار اصلی تان چه شد؟

مرخصی گرفتم.

    اگر كســی به تماس آخر جواب 
نمی داد چه می شد؟
احتماال االن اینجا نبودم دیگر!

    شانس؟
شــاید هم دفعات بعد و ســال های بعــد اتفاق 
می افتاد. شانس طوری نیست كه خودش به وجود 
بیاید. شــما باید ظرف تان را همیشــه در دست 
داشته باشــید تا اگر جایی چیزی دادند، بتوانید 
بگیرید. در غیراین صورت اگر صد جا هم چیزی 
بدهند، چون ظرفی ندارید چیزی عایدتان نخواهد 
شد. وگرنه خیلی ها آن آگهی را ندیدند، خیلی ها 
هم دیدند و نرفتنــد، خیلی ها هم رفتند و دنبال 

نكردند. ولی من از اول عالقه اش را داشتم.
    اگر آن موقع، جایگاه امروزتان 
را در اجرا و گویندگی به شما نشان 
می دادند، چه واكنشــی نشــان 

می دادید؟
نه، واقعاً نه. ولی یك چیز مســلم است؛ اول باید 
چیزی را تصــور كنید تا بتوانید آن را بســازید. 
اگر شــما غذای خاصی مدنظرتان باشد، حتماً 
به آشــپزخانه كه می روید مــواد اولیه خاصی را 
جســت وجو می كنید. اما اگــر هدف تان غذای 
خاصی نباشــد، هر چیزی كه دم دست تان باشد 
را تبدیل به غذا می كنید. شــما بایــد اول تصور 
كنید بعد شــروع به ســاختن كنید؛ غیراز این 
شدنی به نظر نمی رسد. من با 125كارآفرین اول 
ایران گفت وگو كرده ام. بدون اســتثنا، همه آنها 
در دوران كودكی یا پدر نداشــته اند یا ناپدری و 
نامادری داشته اند و یا به شدت فقیر بوده اند. كسی 

در یك موقعیت ویژه هستید، اینكه االن بگویید 
تالش كنید و پشتكار داشته باشید و درستكاری 
و...، جوانی كه می شــنود نمی گوید نفس تان از 
جای گرم بلند می شــود؟ تقریباً همه شان پاسخ 
داده اند كه اصــاًل این طوری نیســت و زمانه ما، 
استعداد و ظرفیت بیشــتری دارد تا كسی شروع 

كند و مثل ما بشود.
    اینها شعار نیست؟

نه. یكی از این عزیزان می گفت كه امروزه شــما با 
وصل شدن به اینترنت، به دریای اطالعات دسترسی 
خواهید داشت. اما زمانی كه شروع كرده، كارمند 
بانك بوده؛ در دهه 60. دیپلم داشــته و تحصیلدار 
بانك شده. ساعت دو كه بانك تعطیل می شد، بقیه 
همكارانش به خانه می رفتند و استراحت می كردند 
و شــب هم با اهل و عیال به گردش می رفتند. آن 
موقع كارمندان بانك جایگاه و درآمد خوبی داشتند. 
اما او خیابان ولیعصر از میــدان تجریش تا میدان 
راه آهن را گز می كرد تا ببیند كدام شغل را دوست 
دارد. یا كســی دیگر گفت اولش قصد داشته كار 
كفش كند. به همین دلیــل با حقوقش باالی هزار 
جفت كفش و دمپایی خریده و همه را پاره كرده تا 
ببیند چطور ساخته شده اند. درحالی كه االن با یك 
سرچ ساده، هزاران ویدئو، تكست و... در این باره پیدا 
می كنید. امروزه، امكان و ظرفیت بیشتری نسبت 
به دهه های 60 ، 70 و 80 وجــود دارد تا راهت را 
پیدا كرده و پیش بروی و به جایی برسی. فكرش 
را بكنید من در آن سال ها، كه نه اینترنتی بود و 
نه موبایلی و...، تنها با یك آگهی گوینده شدم. 
اما امروزه كلی راه ارتباطی به این منظور وجود 
دارد. امــروزه اطالعات و امكان دسترســی 
به هدف ها بیشتر اســت، تنها باید اراده و 

پشتكار داشته باشید.
    شــما 25ســال درگیر اجرا و 
گویندگی و مصاحبه گری حرفه ای 
در تلویزیون بوده ایــد و حاال برای 
خودتان برندی شده اید. هدفگذاری 
و تصویــر ذهنی تان بــرای آینده 
چیست؟ آیا جای دیگری هم هست 

كه باید برسید؟
من عاشــق این كار هســتم و تا وقتی كه امكان 
همكاری با تلویزیون را  داشته باشم، ادامه می دهم. 
اما دوســت دارم بعد از این همین كاری كه دارم 
انجام می دهم را عمق بیشــتری بدهم. همانطور 
كه گفتم، مــن با 125كارآفریــن و تولیدكننده 
اول ایران مصاحبه كــرده ام. یكی از ایده هایم كه 
در همین راستاســت، مصاحبه با 100كارآفرین 
درجه یك دنیاست كه هم به صورت كتاب و هم 
به صورت برنامه های تلویزیونی منتشر كنم. بعد 
هم این طرح و ایده را گسترش داده و با 100چهره 
اثرگــذار و درجه یك بین المللــی در حوزه های 
هنر، ورزش، فرهنگ، سیاست و... مصاحبه كنم. 
این، مهم ترین ایده ای است كه قصد دارم در ایام 

بازنشستگی دنبالش كنم.

مرتضی حیدری، گوینده و مجری معروف از روزهای آغاز به كارش می گوید 

می خواهم با چهره های 
معروف دنیا مصاحبه كنم
گویندگان و مجریان تلویزیونی در ایران، همیشه بین مردم از شهرت خوبی برخوردار بوده اند. آنها یك پای 
همیشگی برنامه های خبری و كسب اطالع مردم از وقایع هستند. در واقع بیراه نیست اگر بگوییم این گروه، 
سلبریتی ها و چهره های حوزه ژورنالیسم هستند كه در بخش ژورنالیسم تلویزیونی كار می كنند. در بین 
گویندگان خبر و مجریان تلویزیونی، مرتضی حیدری حاال شناخته شــده ترین چهره محسوب می شود 
و به واسطه تسلطی كه دارد، بیشتر گفت وگوهای مهم و اجراهای حســاس را به او می سپارند. حضور در 
مناظره های انتخاباتی ازجمله در مناظره های انتخاباتی اخیر، باعث دوچندان شدن شهرت او شده؛ شهرتی 
كه با گفت وگوی ویژه خبری شبكه دوم سیما، آغاز و به اوج رسید. اما همه  چیز برای مجری و گوینده ای كه متولد1347 سه راه آذری 

تهران است، راحت شروع نشد. با هم به روزهای آغازین كار این چهره رفته ایم.

عیسی محمدی

را ندیده ام كه از خانواده ای ثروتمند شروع كرده 
باشد یا مثاًل پدر و مادری دانشگاهی داشته باشد 
و... . چیزی كه بین همه این عزیزان مشــترك 
بود، داشــتن یك تصویر و آرزوی بــزرگ بود. 
شــاید در آن حوزه خاصی كه مدنظرشان بوده، 

به جایی نرسیده باشند، اما اتفاقات خوبی 
برای شان افتاده و كلیت این تصویر 

برای شان به واقعیت تبدیل شده 
است. هدف داشتن در این مسیر 

خیلی مهم است.
    تا حاال شده برای 

آمــوزش گویندگی 
و اجرا به دانشــگاه یا 

كالس بروید؟
نه، چون معلمی بلد نیستم.

    بــرای به اشــتراك 

گذاشتن تجربه هایی كه داشته اید 
چطور؟

بله، در بعضی از كارگاه ها بــه این منظور حاضر 
شده ام.

    اگر این حرف ها را در این كارگاه ها 
به نســل جوان بزنید، چه واكنشی 

نشان خواهند داد؟
متأســفانه بیشــتر جوانــان از 
دوستان و آشنایان و شهروندان 
كه این چیزها را می شــنوند، 
كمــی ناامید می شــوند. من 
ســؤال ثابتی كــه از همه آن 
125كارآفرین تراز اول ایران 
داشتم، این بوده كه شما االن 
اینجا نشسته اید و هزاران میلیارد 
ثروت و چند هزار كارگر دارید و 
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نگاهی به 10تاك شوی معروف تلویزیون ایران كه حسابی دیده شدند

از گفت وگو تا حاشیه
رادیو و تلویزیون ها معموال محتواهای تولید شــده خودشــان را، در بسته بندی های خاصی 
تقدیم مخاطبان شان می كنند تا همه  چیز شسته رفته باشد. یكی از این قالب های همیشگی 
تاك شوها هستند. تاك شوها به برنامه های گفت وگومحوری گفته می شود كه البته برای اینكه 
خسته كننده نباشد، سعی می كنند آیتم هایی هم به آن اضافه كنند. ولی در كل، روح این برنامه ها 
گفت وگومحور است. نكته مهم درباره تاك شوها، حالت صفر و صدی آنهاست؛ یعنی یا تاك شوی 

شما خیلی تماشایی و اثرگذار از آب در می آید یا اینكه اصال كسی نمی فهمد برنامه تاك شویی 
كه شما تولید كرده اید، دارد پخش می شود؛ غالبا حد وسطی ندارد. تاك شوها حتی می توانند از 
آمار بینندگان یك  سریال و فیلم تلویزیونی هم عبور كرده و جزو پربیننده ترین و خبرسازترین 
برنامه ها بشوند. حاال كه بحث مصاحبه با مرتضی حیدری شد و او نیز در این حیطه جزو برترین ها 

بوده است، با هم نگاهی به تاك شوهای اثرگذار ایرانی در گذشته و امروز می اندازیم.

برنامه كتاب باز/ سروش صحت
برنامه »كتاب باز« قرار است كه ما را با كتاب آشنا كند و به دنیای كتاب بازها، نویسنده ها، 

اصحاب كتاب و نوشتن ببرد. طبیعی است كه جا انداختن چنین برنامه ای كاری فوق العاده 
سخت است، آنچنان كه جا انداختن مطالعه كتاب در كشور ما كاری سخت است اما سروش 

صحت در قالب تهیه كننده و مجری، توانسته است به خوبی این كار را پیش ببرد و یك 
تاك شوی جذاب با آیتم های مختلف و مهمان های ریز و درشت  ایجاد كند. البته گروهی این 
نقد را وارد می دانند كه مجری، خود اهل كتاب نیست و به راحتی نمی تواند از پس مهمانان 

خودش بربیاید.

صندلی داغ/ كاردان، نوذری، نجفی
این تاك شو از ابتدای دهه80 در تلویزیون ایران شكل گرفت و یكی از معروف ترین تاك شوهای 

تاریخ تلویزیون لقب گرفته است؛ هم به دلیل وزن و تخصص مجریانی كه در آن حضور داشته اند و هم 
به دلیل حاشیه هایی كه داشته است. بنیان برنامه بر سؤاالت صریح و چالش برانگیز بنا شده بود. یكی 
از چالش های بزرگ این برنامه قسمت مصاحبه با محمود احمدی نژاد در دوره شهرداری تهران بود؛ 
كه البته این قسمت با وجود نظارت مشاوران خود وی هیچ وقت پخش نشد. بعدها تهیه كننده گفت 
كه ظاهرا موضوع كاندیداتوری او برای ریاست جمهوری مطرح بوده. كامل ترین مجری صندلی داغ 

را هم باید داریوش كاردان بدانیم؛ هم مسلط بود، هم اطالعات خوبی داشت.

شب های شیشه ای/ رضا رشیدپور
 شبكه پنجم سیما بعد از راه اندازی خود غالبا در حاشیه قرار داشت و به شبكه تهرانی ها معروف بود. 
به همین دلیل مسئوالن آن دنبال برندهای خاصی برای برنامه سازی بودند. رضا رشیدپور، توانست 

با مجموعه  برنامه های »عبور شیشه ای« ،»شب شیشه  ای« و »مثلث شیشه ای«، هم خودش را 
به عنوان یك مجری برند جا بیندازد و هم باعث ایجاد كلی مخاطب و جریان رسانه ای برای شبكه 
پنجم سیما شود. او، در برنامه های خود سلبریتی ها، چهره ها و حتی سیاسیون را پای گیرنده ها 

می آورد و آنها را كامال به چالش می كشید. چهره هایی چون گلزار، نخستین تجربه تلویزیونی خود را 
در این برنامه تجربه كردند. البته جنجال های ناشی از اجرا، دیگر اجازه تداوم به این برنامه را نداد.

پارك ملت/ محمدرضا شهیدی فرد
یكی از مناسب ترین گزینه ها برای برنامه های تاك شو را بدون شك باید محمدرضا 

شهیدی فرد بدانیم؛ مجری خوش بیان و خوش ذوق و البته جسوری كه به راحتی می تواند هر 
تاك شویی را به یك برنامه پربیننده تبدیل كند. او با برنامه »مردم ایران سالم«، عمال شبكه 
دوم سیما را در برنامه های صبحگاهی پیشتاز كرد و سپس با »پارك ملت« خود، توانست بار 

دیگر به اوج برگردد. این برنامه نیز با جنجال های زیادی روبه رو شد. یكی از بخش های به شدت 
معروف آن هم مصاحبه با محسن رضایی و سؤال معروف شهیدی فرد از او بود كه فرزندش 

االن در خارج كشور چكار می كند.

رادیو هفت/ منصور ضابطیان
منصور ضابطیان را از همان مطبوعات و روزنامه ایران و با مصاحبه های درگیركننده اش به 

یاد می آوریم. او اما توانست گستره مصاحبه هایش را به تلویزیون هم بكشاند و با برنامه »مردم 
ایران سالم« وارد ژانری دیگر از كارش شد. او امروزه كارگردانی و اجرای برنامه هایش را 

عهده دار است. »رادیو هفت« از معروف ترین آثار او است؛ با حضور چهره های مختلف و البته 
غالبا در آن یك گفت وگوی ویژه هم خودش داشت؛ با همان سبك و سیاق گذشته. او رویكرد 
خودش را در برنامه هایی چون »فرش واژه«، »نقره« و »صدبرگ« هم پیاده كرده و امروز نیز 

برنامه »محاكات« را با همان رویكرد پیش می برد.

دورهمی/ مهران مدیری
البته »دورهمی« وقتی شكل گرفت قرار بود یك برنامه آیتمی نمایشی باشد و وسطش هم 
كمی ما را نصیحت كند اما همه  چیز دست به دست هم داد تا كارگردانی مجموعه تغییر كرده 
و كار به مهران مدیری برسد. او هم برنامه را به سمت مهمان محوری برد و البته با كلی آیتم و 
میان برنامه ریز و درشت دیگر. تازگی ها هم كه مسابقه را به برنامه اضافه كرده اند اما در دوره ای 
كه گفت وگوها پررنگ بود، كامال رنگ و بوی تاك شو به خودش گرفته بود. مهران مدیری خیلی 
راحت با مهمانان صحبت می كرد و گفت وگوهای جذابی شكل می گرفت. دورهمی البته 
رفته رفته رو به افول گذاشت.

خندوانه/ رامبد جوان
شاید در اینكه »خندوانه« را هم یك تاك شو بدانیم، شك و تردید داشته باشید. این یكی 
هم قصه ای شبیه به دورهمی داشت اما در دوره ای، مهمانانی به برنامه دعوت می شدند و 
اساسا سعی می شد در آیتم هایی برنامه ریزی شده، حتی با این مهمان ها شوخی شود. در واقع 
مهمان ها، بخشی از سناریوی كلی برنامه بودند و صرفا همه  چیز سؤال و جوابی نبود. در این 
برنامه، از ایده های تاك شوهای خارجی هم استفاده شده بود و انصافا گاهی، گفت وگوهای 
خوبی تولید می شد. گفت وگوهای خندوانه، حالت سرگرم كننده و خودمانی داشت و اكیدا 
چالشی نبود.

ماه عسل/ احسان علیخانی
معروف ترین تاك شوی غیرچالشی در ایران را باید همین مورد » ماه عسل« بدانیم؛ برنامه ای 
كه افراد زیادی در نقش مجری در آن ظاهر شدند اما عمال این احسان علیخانی بود كه موفق 
شد برند این مجموعه را به اسم خود ثبت كند. فرزاد حسنی، حسن جوهرچی، محسن افشانی 
و علی ضیا از مجریان این برنامه بوده اند. این تاك شو سعی می كند افرادی ر ا كه مشكالت 
بزرگی دارند  پای تلویزیون بیاورد و با آنها درباره زندگی شان صحبت كند. برخی از قسمت های 
 ماه عسل واقعا در جامعه ایرانی موج ایجاد كردند و به شدت خبرساز شدند. این برنامه 
هم اكنون دیگر پخش نمی شود.

برنامه كوله پشتی / فرزاد حسنی
یكی از موفق ترین تاك شوهای ایرانی را می توان »كوله پشتی« دانست. تصور كنید كه زمان 
پخش برنامه عصرگاه باشد و مهمان های آن هم در حالت عادی چنگی به دل نزنند، برای دیده 
شدن چنین برنامه ای چه باید كرد؟ فرزاد حسنی، همان كسی بود كه پاسخ این معما را در 
آستین خود داشت. او دایره واژگان و دانش خوبی داشت و اعتماد به نفس و جسارتش، باعث 
می شود تا اجراهای فوق العاده ای داشته باشد. جنجال بزرگ كوله پشتی، گفت وگو با سردار 
رادان، فرمانده وقت پلیس تهران بود؛ گفت وگویی كه باعث شد تا برنامه به پایان خودش 
نزدیك شده و فرزاد حسنی دیگر مجری معتمدی برای تلویزیون نباشد.

گفت وگوی ویژه خبری/ مرتضی حیدری
یكی از بخش های ثابت شبكه دوم سیما در برنامه های شبانگاهی، همین »گفت وگوی ویژه 
خبری« است. البته این برنامه، هنوز هم دارد از برند سابقه خودش ارتزاق می كند و دیگر 
اعتبار گذشته را ندارد؛ هرچند به واسطه ماهیت خبری و دعوت از مسئوالن گاهی خبرساز 
می شود اما اوج این برنامه با حضور مرتضی حیدری بود كه توانست چند سال پشت سر هم، 
یكی از طوالنی ترین برنامه های مستمر و چالشی صداوسیما را اجرا كند. ماهیت این تاك شوها 
چالشی بود و حیدری به خوبی از عهده آن بر می آمد اما این روزها این برنامه بدون حضور این 
مجری و درحالی كه روح چالشی خودش را از دست داده، دنبال می شود.



گفت وگو با علی داوودی كه در 22سالگی 
نایب قهرمان المپیك شد 

قوی ترین مرد جهان 
می شوم

زور خانه 12

وزنه برداری كه 3بار قهرمان جوانان جهان می شود، سابقه قهرمانی در مسابقات 
آسیایی را دارد و در 22سالگی عنوان نایب قهرمانی المپیك را تصاحب می كند 
یك استعداد بالقوه است و مثل جواهر خانگی باید از آن مراقبت كرد. علی داوودی یكی از جوان ترین 
ورزشكاران كاروان ورزشــی ایران در المپیك توكیو به شمار می رفت اما عملكردش از ورزشكاران 
باتجربه و عنوان دار درخشــان تر بود. او با بلند كردن 210كیلوگرم در یك ضرب و 241كیلوگرم در 
دو ضرب، مدال نقره المپیك را به گردن آویخت و با بهبود این ركوردها، دیر یا زود به قوی ترین مرد 
جهان بدل خواهد شد؛ پدیده وزنه برداری كه گفته می شود كم هزینه ترین مدال ایران در المپیك توكیو 
را گرفت، قبل از شروع این بازی ها گفته بود با وجود الشا تاالخادزه، نابغه گرجستانی دنیای وزنه برداری 

برای مدال نقره می جنگد، حاال می گوید برای تصاحب عنوان قوی ترین مرد جهان تالش می كند.

انیمیشن گردی

حميد رضا رسولی

»بربر و تــرول« نام انیمیشــنی 
سریالی اســت كه داغ داغ همین 
امسال ســاخته شــده و تاكنون 
13قسمت از آن منتشر شده است. 
داســتان این كارتون حول محور 
ترولی به نام »ایــوان« می چرخد 
و ماجراجویی هــای او را به تصویر 
می كشــد. مخصوصا از زمانی كه 
با دختــر جوانی به نــام »برندار« 
همســفر می شــود تا یــك دیو 
خشمگین را شكست دهند؛ دیوی 
كه برادر دختر را زندانی كرده است. 
این انیمیشن ســریالی، محصول 
كشور آمریكاست و كاری از مایك 
میچل، كارگردان آمریكایی است 
كه در كارنامه هنری اش ســاخت 
چندیــن انیمیشــن به چشــم 
می خورد. همانطور كه از داستان 
انیمیشــن هم مطلع شدید، بربر و 
ترول در ژانر اكشــن، ماجراجویی 
و كمدی ســاخته شده و در سایت 
معتبر IMDB به امتیاز بسیار خوب 

7/5  از 10دست یافته است.

سریال »بربر و ترول«

»مــال« و »بــن«، زوج قدرتمند 
اورادون، خودشــان را بــرای یك 
جشــن بزرگ و باشــكوه همراه 
با خانــواده و دوستا نشــان آماده 
می كنند. اما در این میان »هادس« 
تهدیــد می كند كــه همه  چیز را 
خراب خواهد كرد. این خالصه ای از 
داستان انیمیشن كوتاه »فرزندان: 
عروس سلطنتی« است؛ كارتونی 
تازه كه در همین ســال 2021به 
كارگردانی سالوادور سیمو و در ژانر 
كمدی- درام ســاخته شده است. 
محصــول جدید كمپانــی دیزنی 
تلویژن انیمیشن و پلتفرم دیزنی 
پالس، رتبــه 6/5ســایت معتبر 
IMDB را در اختیــار دارد و یــك 
انیمیشن كوتاه 22دقیقه ای است. 
در تولید این كارتــون جذاب كه 
از طریــق پلتفرم های ایرانی مانند 
»فیلیمو« قابل مشاهده است، افراد 
سرشناســی ازجمله دوو كامرون، 
ســوفیا كارســون، بوبو استوارت، 
میچول هوپ، سارا جفری و مالنی 

پكسون هم نقش داشته اند.

فرزندان: عروس سلطنتی

IMDB بازها خــوب می دانند كه 
رتبه 8ســایت معتبر IMDB برای 
یك انیمیشن چقدر می تواند خوب 
باشد. به همین دلیل هم انیمیشن 
»پسر ســانی )Sonny Boy(« كه 
محصول كشــور ژاپن اســت، در 
فهرست پیشنهادی انیمیشن گردی 
ما قرار گرفته است. این انیمیشن 
ســریالی كه این روزهــا در حال 
پخش است، داســتان گروهی از 
دانش آموزان را روایت می كند كه از 
دل تعطیالت تابستانی شان، یكباره 
به بعد دیگــری از زمــان منتقل 
می شوند و در آنجا برای زنده ماندن، 
قدرت هــای ماوراءالطبیعــه ای 
كسب می كنند. این سریال جذاب 
كارتونی همانطور كه گفته شــد 
ساخت كشور ژاپن است و شینگو 
ناتســومه آن را كارگردانی كرده 
اســت. البته كه این انیمیشن یك 
كارتون بزرگسال به حساب می آید 
و برای كودكان و نوجوانان مناسب 
نیست. تماشای هر قسمت از این 
انیمیشن هم حدود 20دقیقه زمان 

می برد.

8IMDB رتبه
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    بعد از بازی های المپیك توكیو برخی رسانه ها 
مدعی شدند كه شما كم هزینه ترین مدال ایران در 
این بازی ها را كسب كردید. اصال متر و معیاری برای 

تعیین هزینه مدال ها وجود دارد؟
حقیقت ماجرا این است كه من هم این خبر را در چند رسانه داخلی 
و خارجی خواندم و اصال نمی دانم ماجرا چیست. شاید آنها هم متر 
و معیار خودشان را دارند و تمرینات بی سر و صدایی را كه در دوره 

شیوع كرونا داشتم مالك قضاوت شان قرار داده اند.
    خودتان چــه نظری داریــد؟ فكر می كنید 
صرف نظر از تمرینات طاقت فرسایی كه در ماه ها 
و سال های قبل از المپیك پشت سر گذاشتید به 
لحاظ مادی برای مدال نقره مسابقات وزنه برداری 
دسته فوق سنگین المپیك كه ارزش زیادی دارد، 

هزینه چندانی نشد؟
به هر حال آماده سازی  یك ورزشــكار برای حضور در مسابقات 
بین المللی هزینه دارد اما هزینه حضــور در بازی های المپیك 
به مراتب بیشتر است. قبل از شروع بازی های المپیك و به خاطر 
شیوع كرونا، شرایط ایجاب می كرد كه در یك مقطع كوتاهی به 
تنهایی و در سكوت خبری تمرین كنم. خودم برای مدال گرفتن 
در المپیك هزینه های ســنگینی را متحمل شدم و فدراسیون 
وزنه برداری هم هزینه هــا و اردوهایی كه برای همه ملی پوش ها 

كرده بود برای من درنظر گرفت.
    به هر حال برخالف تصور عموم، وزنه برداری 
ورزش گران قیمتی اســت. به لحاظ مادی چقدر 

برای این مدال هزینه كردید؟
بخش عمده هزینه ها در ورزش وزنه بــرداری به خرید و مصرف 
مكمل های به روز و مجاز مربوط می شــود. قیمت مكمل هم به 

قیمت ارز بستگی دارد و به خاطر گرانی سرسام آور قیمت ارز، تهیه 
مكمل هم به كار سختی تبدیل شده. عالوه بر این، مبلغی را باید 
صرف خرید و نگهداری ملزومات این ورزش كنیم و به همین دلیل 
می توانم بگویم وزنه برداری از خیلــی ورزش های دیگر گران تر 
است. البته در همه روزهای سال مكمل مصرف نمی كنیم اما قبل 
از شروع مسابقات بین المللی الزم است و باید برایش هزینه كنیم. 
به طور كلی هر ماه چیزی حدود 10میلیــون تومان برای خرید 

مكمل هزینه می كنم.
    كمتر كسی تصور می كرد یك جوان 22ساله 
در المپیك كه شرایط خاص خودش را دارد مدال 
نقره بگیرد. این مدال برای خودتان هم غیرمنتظره 
بود یا می دانســتید در حضور نابغه ای مثل الشا 
تاالخادزه گرجستانی، دست كم برای كسب مدال 

نقره شانس دارید؟
هر ورزشكاری قبل از اعزام به مسابقات بین المللی به مدال فكر 
می كند و با قاطعیت می توان گفت هیچ ورزشكاری برای كسب 
تجربه به بازی های المپیك نمی رود. مــن هم با آمادگی ذهنی 
وارد این مسابقات شدم اما چون 22سال دارم و جزو جوان ترین 
ورزشكاران كاروان ایران بودم برای خیلی ها دور از انتظار بود كه 
روی سكو بروم و در نخستین حضورم مدال نقره المپیك را بگیرم. 
لطف خداوند بود و در توكیو مزد تمرینات سخت و زحماتی را كه 
در این چند سال اخیر تحمل كرده بود گرفتم. البته خیلی ها برای 
این مدال زحمت كشیدند و زحمات شان دیده نمی شود؛ از مربیان 
تیم ملی و كارمندان فدراسیون گرفته تا تیم تداركات كه همیشه 

پشت صحنه مسابقات است.
    در توكیو بهترین وزنه هــا را زدید و جز یك 
حركت، همه وزنه هایی كه انتخاب شــده بود را 

باالی سر بردید. ركورد 210كیلوگرم در یك ضرب 
و 241كیلوگرم در دو ضرب را در تمرین هم زده 
بودید یا بهترین ركوردها را روی تخته مسابقات 

وزنه برداری المپیك ثبت كردید؟
هیچ وزنه برداری نمی توانست در المپیك توكیو ركوردهای الشا 
تاالخادزه را تكرار كند و معتقدم این وزنه بردار ركوردهای افسانه ای 
را از خودش به جا گذاشت. با وجود چنین نابغه ای برای مدال نقره 
با چند ورزشكار دیگر رقابت می كردیم و این رقابت به جایی نكشید 
كه الزم باشد ركوردهای بهتری را ثبت كنم. این توانایی را داشتم 

كه وزنه های سنگین تر را مهار كنم اما كار به آنجا نكشید.
    یك جایی گفته بودید كه حریف شما بهترین 
وزنه بردار تاریخ اســت. فكر می كنید وزنه بردار 

گرجستانی شكست ناپذیر است؟
خودش فكر می كند بهترین وزنه بردار تاریخ است و انصافا توانایی 
باالیی دارد اما اگر بخواهیم امكانات را مقایســه كنیم یك دهم 
تاالخادزه هم برای من هزینه نشده است. امكاناتی كه در اختیار 
این ورزشكار قرار می دهند و رســیدگی ای كه به او می كنند با 
شرایط امثال من قابل مقایسه نیست اما با تمام وجود برای پرچم 
كشورمان می جنگیم. این وضعیت شامل حال همه ورزشكاران 
ایرانی می شود. با وجود همه مشــكالتی كه وجود دارد تالشم را 

می كنم به ركوردهای تاالخادزه نزدیك تر شوم.
    می توانیم امیدوار باشیم كه عنوان قوی ترین 
مرد جهان یك بار دیگر به یك وزنه بردار ایرانی 

تعلق بگیرد؟
من از نخســتین روزهایی كه در وزنه برداری استارت زدم روی 
برآورده كردن توقع هایی كه از خودم داشتم پافشاری كردم. بعد 
از نایب قهرمانی المپیك، یكی از برنامه هایم برای آینده، نزدیك 

شــدن به ركوردهای تاالخادزه و رقابت با این وزنه بردار خواهد 
بود. اگر مسئوالن بیشتر توجه كنند قطعا نتیجه بهتری می گیرم.

    برای رقابت با ركورددار جهان و المپیك باید از 
ركوردهای حسین رضا زاده هم عبور كنید. اصاًل 
اینكه با حسین رضازاده مقایسه می شوید برایتان 

ناخوشایند نیست؟
به هر حال حسین رضا زاده و بهداد ســلیمی را باید جزو مفاخر 
ورزش ایران حساب كنیم. من نیتم خیر است و هدفم شاد كردن 
دل مردم. ان شاءاهلل كه خدا هم كمك می كند تا ركوردهایی را كه 
می خواهم بزنم. البته از وقتی وزنه برداری را شروع كردم هیچ وقت 
نخواستم شبیه كسی باشم. آن موقع برادرم وزنه بردار بود و من هم 

با تماشای تمرینات برادرم به این ورزش عالقه مند شدم.
    برای وزنه های سنگین تر باید وزن تان را بیشتر 

كنید. برای اضافه وزن آمادگی دارید؟
االن 170كیلــو وزن دارم اما وزنه برداری به وزن و قد نیســت و 
تكنیك بلند كردن وزنه حرف اول و آخر را می زند. اضافه وزن هم 
باید اصولی باشد؛ یعنی با عضله سازی  وزن را زیاد كنید تا عضله ها 
به مهار وزنه های سنگین تر كمك كنند. البته این هم شامل مرور 
زمان می شود و همت هم می خواهد. افزایش وزن در وزنه برداری از 
كاهش وزن به مراتب سخت تر است اما اگر این اتفاق بیفتد عملكرد 

هم بهتر می شود.
    پس باید برنامه غذایی عجیب و غریبی داشته 

باشید.
برای عضله سازی  باید همه نوع مواد غذایی مصرف كرد و بیشتر 
پروتئین الزم است اما به طور كلی تغذیه عجیب و غریبی ندارم و 
وعده های غذایی ام مثل مردم عادی است با این تفاوت كه مكمل 

هم مصرف می كنم.

    مدال گرفتن در المپیك هر ورزشكاری را 
به اوج شهرت می رساند. بعد از المپیك توكیو 
چنین احساســی دارید یا هنوز در سكوت 

خبری زندگی می كنید؟
بعضی از ورزشكارها دوست دارند در كانون توجه باشند اما اخالق 
من طوری است كه اصال دنبال شــهرت طلبی نیستم و ترجیح 
می دهم در آرامش زندگی كنم. البتــه مردم خیلی به من لطف 
دارند و در كوچه و خیابان احوالپرسی می كنند اما یك جاهایی 
هنوز مرا نمی شناســند. همین چند روز قبل با یكی از نهادهای 
ورزشــی تهران تماس گرفتم و خودم را معرفی كردم اما گفتند 
شما را نمی شناســیم؛ خیلی جاها این اتفاق برایم افتاده. انتظار 
ندارم همه مردم و مسئوالن مرا بشناســند. تنها درخواستم از 
مسئوالن شهری این است كه برای من كه تنها مدال آور تهرانی 
در المپیك توكیو بودم امكانات بهتری فراهم كنند. من در ورزش 
هدف های بلندتری دارم و اگر بیشتر توجه كنند در آینده اتفاقات 

بهتری رقم می خورد.
    جز وزنه برداری معموال مشــغول چه كارهای 

دیگری می شوید؟
وزنه برداری همه وقتم را پر كرده و می توانم بگویم شغلم و همه 
زندگی ام وزنه برداری است. بنابراین فراغت چندانی ندارم و باور 
كنید حتی برای مسافرت یا موسیقی گوش كردن هم وقت ندارم. 
من از 12سالگی وزنه برداری را شــروع كردم و نوجوانی ام را پای 
این ورزش گذاشته ام. فكر می كنم تا 10یا 15سال آینده هم اوضاع 

همین گونه باشد.
    فكــر می كنید تا همین 10تا 15ســال آینده 

قوی ترین مرد جهان خواهید شد؟
تمام توانم را به كار می گیرم تا قبل از 35سالگی این اتفاق رخ بدهد.

از بدو شروع بازی های المپیك، بسیاری از ورزشكاران برای كســب 3عنوان باالترین، قوی ترین و سریع ترین،  در این بازی ها رقابت 
می كردند اما رقابت بر سر تصاحب عنوان قوی ترین ورزشكار از هیجان بیشتری برخوردار بوده است. به همین دلیل مسابقات دسته 
فوق سنگین وزنه برداری المپیك همواره با اقبال تماشــاگران همراه بوده و رقابت وزنه بردارهای فوق سنگین به عنوان حسن ختام 
بازی های المپیك به شمار می رود. در ادوار گذشته المپیك وزنه بردارهای بســیاری به واسطه باال بردن سنگین ترین وزنه ها عنوان 
قوی ترین را به خودشان اختصاص داده اند و از آنجا كه 2وزنه بردار ایرانی هم تاكنون این عنوان را تصاحب كرده اند، نگاهی به فهرست 

قوی ترین وزنه بردارهای تاریخ خالی از لطف نیست.

واسیلی آلكسیف / ملیت: روسیه
در دنیای وزنه برداری، آلكسیف را به عنوان اسطوره بی چون و چرای این رشته ورزشی كه به 
افسانه ای بدل شد می شناسند؛ قهرمان سنگین وزنی كه در دهه1970 قهرمان همه مسابقات 
بود. او نخستین وزنه بردار دنیا بود كه توانست به مرز 600كیلوگرم در 3حركت وزنه برداری برسد 
و نخستین وزنه برداری بود كه بیشتر از 400كیلوگرم را در 2حركت بلند كرد. وزنه بردار روسی 
در دهه های 70و 80میالدی، 80بار ركوردهای جهان را شكست و در طول همین سال ها، عنوان 
قوی ترین مرد جهان را در اختیار داشت. آلكسیف در كنار 2مدال طالی المپیك، 22بار قهرمان 
جهان شد و تا اوایل دهه1990، برترین واسیلی الكسیف در سال 1390و در 69سالگی درگذشت.

اسطوره های ركورد شكن 
با قوی ترین وزنه بردارهای تاریخ آشنا شوید

نعیم سلیمان اوغلو / ملیت: تركیه
 وزنه بردار بلغاری االصل تیم ملی تركیه را هم باید جزو مفاخر این رشته ورزشی قلمداد كرد. نعیم 
سلیمان اوغلو 3بار قهرمان المپیك شد و با 147سانتی متر قد، لقب هركول جیبی را یدك كشید. 
او 15بار ركورد دسته سبك وزن را شكست و در یك سال 3بار ركوردهای یك ضرب و دوضرب 
خود را جابه جا كرد. پس از آنكه در سال1986، به تابعیت كشور تركیه درآمد، در بازی های 
المپیك1988سئول شركت كرد و مدال طال گرفت و 3ركورد در یك ضرب، دوضرب و مجموع از خود 
به جا گذاشت. سلیمان اوغلو در المپیك1992برای دومین بار موفق به كسب مدال طالی المپیك 
شد. او سومین مدال طال را در المپیك1996 كسب كرد تا بزرگ ترین وزنه بردار تاریخ لقب گیرد.

پیروس دیماس/ ملیت: یونان
این وزنه بردار یونانی را هم باید جزو پرافتخارترین وزنه بردارهای تاریخ دانست. پیروس دیماس 
نخستین مدال طالی المپیك را در المپیك1992كسب كرد و در المپیك 1998دومین مدال 
طال را به گردن آویخت. دیماس برای سومین بار در بازی های المپیك2000 و در وزن 85كیلوگرم 
وزنه زد و برای سومین سال پیاپی مدال طال گرفت. وزنه بردار یونانی در آخرین سال های حضورش 
در میادین بین المللی و در مسابقات جهانی1999یونان مغلوب وزنه برداری ایرانی به نام شاهین 
نصیری نیا شد و در المپیك2004 هم مدال برنز گرفت تا به این نتیجه رسید كه آرام آرام باید با 
دنیای وزنه برداری وداع كند. او متولد آلبانی بود اما به پرافتخارترین ورزشكار تاریخ یونان بدل شد.

محمد نصیری/ ملیت: ایران 
پرافتخارترین وزنه بردار تاریخ آسیا كسی نیست جز محمد نصیری؛ وزنه برداری كه یك دهه 
روی سكوی مسابقات جهان و المپیك ایستاد و 18ركورد را به نام خود ثبت كرد. محمد نصیری 
در بازی های المپیك1964 با ثبت ركورد 310كیلوگرم به مقام پانزدهم رسید اما 2سال بعد در 
مسابقات جهانی با مجموع 350كیلوگرم به مدال برنز جهان دست یافت. او در المپیك1968 ایران 
را صاحب نخستین مدال طالی وزنه برداری المپیك كرد. نصیری در این بازی ها 3ركورد ثبت 
كرد كه ركورد 150كیلوگرمی اش در دو ضرب تا المپیك 1980 دست نخورده باقی ماند. وزنه بردار 
ایرانی در المپیك 1972 بعد از ایمره فولدی دوم شد و در المپیك 1976 مدال برنز گرفت تا در كنار 
چندین مدال طالی مسابقات جهانی به پرافتخارترین وزنه بردار تاریخ آسیا بدل شود.

یو شینو بو میاكی/ ملیت: ژاپن
ژاپنی ها میاكی را بهترین وزنه بردار ژاپن و بزرگ ترین ورزشكار تاریخ ورزش این كشور می دانند. او 
در دسته سبك وزن بازی های المپیك 1964توكیو خودش را به عنوان پدیده وزنه برداری معرفی 

كرد و قهرمان شد. میاكی در المپیك 1968این عنوان را تكرار كرد و در بازی های المپیك1960رم 
مدال نقره را به گردن آویخت تا به پرافتخارترین ورزشكار تاریخ ورزش ژاپن بدل شود. میاكی در 

6دوره مسابقات جهانی هم مدال طال گرفت و 25ركورد جهانی از خود به جای گذاشت تا از او 
به عنوان یكی از قدرتمندترین وزنه بردارهای سبك وزن تاریخ یاد كنند.

الشا تاالخادزه / ملیت: گرجستان 
وزنه بردار گرجستان و قهرمان المپیك های2016 و 2020 كه 4مدال طالی مسابقات جهان و 5عنوان 

قهرمانی اروپا در كارنامه اش دیده می شود فاصله زیادی با بدل شدن به پرافتخارترین وزنه بردار 
تاریخ دارد اما كارشناسان وزنه برداری بر این باورند كه او دیر یا زود این عنوان را تصاحب خواهد كرد. 

تاالخادزه ركورد  یك ضرب )223كیلوگرم( و دوضرب )265كیلوگرم( و مجموع )488كیلوگرم( دسته 
فوق سنگین را در اختیار دارد و به دلیل تداوم در شكستن ركوردهای جهانی خیلی ها او را قوی ترین 

وزنه بردار تاریخ می دانند. 3بار برنده جایزه وزنه بردار مرد سال جهان شده و سنگین ترین وزنه های تاریخ 
را باالی سر برده است. وزنه بردار گرجستانی اكنون قوی ترین مرد جهان است.

ایمری فولدی / ملیت: مجارستان 
این وزنه بردار مجارستانی تنها وزنه بردار تاریخ است كه در 5دوره بازی های المپیك شركت كرده است. 

فولدی برای نخستین بار در بازی های المپیك1960رم ششم شد و پس از آن در المپیك1964توكیو نقره 
گرفت. وزنه بردار مجارستانی در المپیك1968با محمد نصیری رقابت تنگاتنگی داشت. در این بازی ها هر 
دو وزنه بردار در مجموع ركورد 367/5كیلوگرم را ثبت كردند اما فولدی كه وزن بیشتری داشت مدال طال 
را از دست داد و قافیه را به حریف ایرانی واگذار كرد. او سرانجام در المپیك1972قهرمان المپیك شد اما 

در اوج با دنیای وزنه برداری خداحافظی نكرد. فولدی در 38سالگی برای پنجمین بار به بازی های المپیك 
1976رفت اما چیزی جز مقام پنجمی عایدش نشد.

هلیل موتلو / ملیت: تركیه
این وزنه بردار بلغارستانی االصل مثل »نعیم سلیمان اوغلو« یكی از اعضای اقلیت ترك های مقیم 
بلغارستان بود كه در این كشور زیرنظر مربیان بزرگی آموزش دید و به تركیه بازگشت. او در سن 

16سالگی وارد مسابقات جهانی شد و در سال1994عنوان قهرمانی جهان و اروپا را تصاحب كرد. او 
ابتدا در المپیك1992 و در دسته 52كیلوگرم به مقام پنجم دست یافت اما در المپیك 1996 ركورد 
یك ضرب را شكست و قهرمان شد. موتلو تا المپیك2000 بدون شكست باقی ماند و در این بازی ها 
با ثبت ركوردهای جدید در یك ضرب و دو ضرب قهرمان شد. هلیل موتلو تا المپیك2004 آتن كه 

سومین مدال طال را كسب كرد 5بار عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد. او یكی از 4وزنه بردار تاریخ 
است كه 3برابر وزن خود را از زمین بلند كرده اند.

حسین رضا زاده/ ملیت: ایران 
نام یك ایرانی دیگر را هم باید در فهرست قوی ترین وزنه بردارهای تاریخ قرار داد. حسین رضا زاده 

در 2دوره پیایی قهرمان بازی های المپیك2000و 2004 شد و هیچ وزنه بردار ایرانی ای این ركورد 
را تكرار نكرده است. رضا زاده در المپیك سیدنی با مجموع 467/5 كیلوگرم، به مقام قهرمانی رسید 
و با بلند كردن 472/5 كیلوگرم در یك روز، 2 بار ركورد المپیك را جابه جا كرد. حسین رضا زاده در 

مسابقات قهرمانی جهان به سال 2002در ورشو، موفق به ثبت یك ركورد جدید در حركت دو ضرب 
دسته به اضافه 105كیلوگرم شد. او در مسابقات جهانی2002 این ركورد را تكرار كرد و با بلند كردن 

وزنه 263كیلوگرم پس از 24سال ركورد حركت دو ضرب دسته فوق سنگین را هم شكست.



مؤسسه تحقیقات واكسن و سرم سازی  رازی در تولید پادزهر سابقه ای طوالنی دارد و به مدد تحقیقات و پژوهش هایی كه 
در زمینه تولید انواع پادزهر در این مؤسسه انجام شده، تعداد مرگ ومیر ناشی از نیش جانوران سمی در كشور تقریبا به 
صفر رسیده است. اینكه آنتی سرم یا پادزهر با چه روشی تولید می شود و چگونه می توان از زهر مار كه در فرهنگ ایرانی 
نماد تلخكامی است داروی نجات بخش تولید كرد پرسش هایی است كه فقط نفوذ به بخش جانوران سمی مؤسسه رازی 
و گفت وگو با متخصصان این بخش می توانند به آن پاسخ بدهند. كمتر كسی می داند كه از مارگیرهای محلی گرفته تا 
كارشناسان بخش جانوران سمی و پزشكان متخصص حكم قطعه هایی را دارند كه پازل تولید پادزهر در 
مؤسسه رازی را كامل می كنند و اگر یكی از آنها نباشند جان هزاران نفری كه به طبیعت می روند و دچار 

گزیدگی می شوند به خطر خواهد افتاد.

مهرداد رسولی

درمان مار گزیده ها 

عملیات زهرگیری

بنیانگذار تولید پادزهر

تركیب نجات بخش
بخش جانوران سمی مؤسسه رازی جایی است كه به عنوان نقطه شروع ساخت انواع پادزهر ایرانی 
مثل پادزهر مارگزیدگی، عقرب گزیدگی و عنكبوت گزیدگی شناخته می شود و این بخش 
تنها مرجع خاورمیانه برای تحقیق روی زهر جانوران سمی و ساخت پادزهرهایی است كه 
علیه آنها ساخته می شود. بخش جانوران سمی مؤسسه تحقیقات واكسن و سرم سازی  
رازی تاریخچه نسبتا مفصلی دارد و پیشینه آن به 65سال قبل برمی گردد. در دهه 
30شمسی كه بیشتر مردم ایران با كشاورزی امرار معاش 
می كردند و همواره در معرض نیش جانوران سمی قرار 
داشتند، تعداد كســانی كه بر اثر نیش این گونه های 
جانوری جانشــان را از دســت می دادند زیاد بود. از 
همان روزها و در سال1335 بخش »تحقیق جانوران 
ســمی و تولید پادزهر« برای ســاخت انواع پادزهر و 
نجات جان انسان ها در مؤسســه رازی تاسیس شد. دكتر 
محمدناصر محمدپور، رئیس بخش تحقیق جانوران سمی 
و تولید پادزهر مؤسسه رازی می گوید:»ایران به لحاظ تنوع 
اقلیمی از ســال های دور، محل زیست انواع جانوران سمی 
بوده و در این زمینه بعد از كشور مكزیك در رتبه دوم قرار 
دارد. با افزایش مرگ ومیرهای ناشی از نیش جانوران 
سمی، این بخش با دســتور وزارت بهداشت وقت، 
فعالیتش را در زمینه تولید پادزهر شــروع 
كرد.آن موقع هیچ اطالعات كاملی 
دربــاره گونه هــای مختلف 
جانوران ســمی در كشور 

وجود نداشت«.

سر و كار داشتن با جانوران سمی، بخشی از مخاطرات شغل مارگیرها و همه كسانی است كه در 
فرایند تولید پادزهر مشاركت می كنند. زهرگیری مار با تحریك فیزیكی ممكن می شود.برای 
این كار ابتدا سر مار باید مهار شود و دندان نیش مار كه زهر از آن خارج می شود را با یك وسیله 
مخصوص تحریك كنند تا جانور زهرش را كه چند قطره بیشتر نیست در ظرف مخصوص خالی 
كند. زهر عقرب هم با تحریك الكتریكی تخلیه می شود. غده سمی عقرب در انتهای دم این جانور 
قرار دارد و با شوك الكتریكی 6ولتی و انقباض عضالت دور غده سمی، زهر خارج و داخل ظرف 
مخصوص ریخته می شود تا بعد از طی كردن مرحله خالص سازی ، برای تولید پادزهر مورد استفاده 
قرار بگیرد. دكتر محمدپور درباره حجم تولید پادزهری كه از زهر جانوران سمی تولید می شود 
می گوید:»حجم زهری كه از مار و عقرب و سایر جانوران سمی گرفته می شود به این بستگی دارد 
كه جانور طی چند روز گذشته شكاری داشته یا نه اما به طور میانگین از هر 10میكروگرم زهر 

حدود 20پادزهر تولید می شود«. 

ورود به بخش جانوران سمی مؤسسه رازی كه نقطه 
شروع ساخت انواع پادزهر ایرانی است

نجاتبخشمیشود

اپلیكیشن گردی13شفا خانه

حتمــا برایتــان پیــش آمــده 
كه نیــاز بــه بارگــذاری تصاویر 
ســایت های  در  مدارك تــان 
مختلف داشته باشید. به خصوص 
در این دو ســال اخیر كه شــیوع 
بیمــاری كرونا بیشــتر خدمات 
 را بــه ســمت غیرحضوری بودن 
پیش برده اســت. به این ترتیب 
خیلی اوقات ما دسترسی به اسكنر 
نداریم و باید با همان گوشی تلفن 
همراه مان از مداركــی كه داریم 
عكس گرفتــه و بارگذاری كنیم. 
حاال اندروید یك اپلیكیشن بسیار 
 »Tiny Scanner« خوب به نــام
تولید كــرده كه درواقع گوشــی 
موبایل را به یك اسنكر قابل حمل 
تبدیل می كند. این برنامه كه قابلیت 
اسكن رنگی و اسكن سیاه و سفید و 
خاكستری را دارد، گوشه های كاغذ 
را به طور خودكار شناسایی می كند 
و به تمیزترین شكل ممكن، عكس 
مدارك تان را به یك اسكن خوب و 

باكیفیت تبدیل خواهد كرد.

اسكنر در گوشی

دیگر خیلی وقت اســت كه در 
خانه مان خبــری از مداد رنگی 
و دفتر نقاشــی نیســت. عصر 
تكنولوژی و زندگی ماشــینی 
باعث شــده تا كمتر كسی از ما 
سراغ نقاشی تفریحی برود. شاید 
به همین دلیل است كه به تازگی 
اپلیكیشــن نقاشــی دیجیتال 
»TayasuiSketches« به بازار 
آمده تــا اجازه ندهــد از دنیای 
رنگارنگ نقاشی دور شویم. این 
برنامه كه در حــوزه برنامه های 
هنر و طراحی قرار دارد، یكی از 
بهترین اپلیكیشن های اندروید 
در مقایســه با دیگر برنامه های 
مشابه برای كشیدن طرح های 
زیبا و چشــم نواز اســت. به این 
دلیل كه با كامل ترین مجموعه 
ابزارهای نقاشی، به كاربرانش این 
امكان را می دهد تا با هر وسیله ای 
كه راحت تر هستند، در گوشی 
همراه شان نقاشــی كنند. مداد 
رنگی، خــودكار، آبرنگ، گواش 
و... ازجمله امكانــات این برنامه 

هیجان انگیز است.

نقاشی دیجیتال

برنامه خاطره نویسی

یكــی از بهترین اپلیكیشــن های 
اندرویــد 2021در حوزه ســبك 
زندگی كه به عنوان اپ های ضروری 
روزانه گوگل انتخاب شده، برنامه 
»Grid Diary« اســت؛ یك برنامه 
رایگان كه درنهایت ســادگی، به 
كاربرانش امكان ثبــت خاطرات، 
احــواالت، ایجاد عــادات، بهبود 
بهره وری، مراقبت از خود، كنترل 
اســترس و بســیاری موارد دیگر 
را می دهد. این برنامــه كه با نظر 
كاربرانش به امتیاز 4/6از 5رسیده، 
كاری می كند تــا كاربرانش با هر 
شرایطی كه هستند، كنترل زندگی 
خود را دوباره به دست بگیرند. اگر 
نمی دانید در این برنامه دقیقا باید 
چه چیزهایی را بنویسید و چطور 
به ایجاد حال خوب خودتان كمك 
كنید، اصال نگران نباشــید. چون 
خود برنامــه دارای مجموعه ای از 
سؤاالت است كه شما را در نوشتن 
موارد مهم و ضــروری راهنمایی 

می كند.

پنجشنبه

شماره 133
25  شهریور 1400 

وقتیزهرمار

دكتر محمود لطیفی كسی بود كه پایه های تاسیس بخش تحقیق جانوران ســمی و تولید پادزهر را در 
مؤسسه رازی گذاشت و مطالعات و پژوهش های بی وقفه او در نهایت به نجات جان هزاران نفر منجر شد. 
روند تحقیق، پژوهش و تولید پادزهر در این بخش هم تلفیقی از روش های سنتی چند دهه قبل با شیوه های 
نوین و علمی است و از مارگیرهای محلی كه كارشان شكار مارهای خطرناك در مناطق مختلف كشور است گرفته تا كارشناسان و متخصصان این بخش و حتی 
محیط بان های سازمان محیط زیست در چرخه تولید انواع پادزهر سهیم هستند.دومین قدمی كه 6دهه قبل برای تولید انواع پادزهر در ایران برداشته شد، مطالعه 
روی زهر انواع جانوران سمی بوده چرا كه متخصصان ایرانی در درجه اول باید كشف می كردند كه زهر هر جانور سمی بدن انسان را دچار چه مشكالتی می كند و 
براساس این یافته ها انواع پادزهر تولید می شد. رئیس بخش تحقیق جانوران سمی و تولید پادزهر می گوید: »در آن سال ها، افراد محلی كه دكتر لطیفی در سفر به 
مناطق مختلف آموزش دیده بودند، براساس نیازهای این بخش، جانوران سمی را شكار می كردند و برای زهرگیری به اینجا می آوردند. این جانوران بعد از مرحله 
زهرگیری و به خاطر مشكالتی كه برای تردد به مناطق مختلف كشور وجود داشت، در همین بخش نگهداری می شدند و نمایشگاه جانوران سمی كه در این بخش 
می بینید اینگونه سر و شكل گرفت. این تالش ها در نهایت منجر به تولید نخستین پادزهر ایرانی در سال1347شد«. آنطور كه دكتر محمدپور می گوید با گذشت 
چند دهه، اتصال مارگیرهای محلی با بخش جانوران سمی مؤسسه رازی قطع نشده اما روش كارشان تغییر كرده. آنها با نظارت نماینده محیط زیست و به اتفاق 
كارشناس بخش جانوران سمی مؤسسه رازی مارها و عقرب ها را به دام می اندازند و عملیات زهرگیری و رها كردن آنها، در محل زندگی این جانوران انجام می شود.

دكتر محمدپور، مخلوط سازی  زهر جانوران سمی را یك مرحله مهم برای نگهداری آن می داند و 
می گوید:»زهرها با هم مخلوط و خالص سازی  می شوند و تبدیل به پودر می شوند چون در حالت 
مایع پایداری و ماندگاری كمی دارند. پروسه تولید پادزهر از زمانی كه استارت می خورد تا وقتی 
محصول كامل شود یك سال زمان می برد«. نكته جالب دیگر این است كه پادزهر نمی تواند یك 
محصول وارداتی باشد و شاید به همین دلیل در چند دهه اخیر، بستر برای پیشرفت تولید آن در 
كشور مهیا بوده است. به گفته رئیس بخش تحقیق جانوران سمی و تولید پادزهر مؤسسه رازی، 
در سال های دور و قبل از تولید پادزهرهای ایرانی، نوعی پادزهر از فرانسه وارد كشور می شد اما 
كارساز نبود و دلیل علمی آن هم این است كه هر جانور سمی بنا به اقلیمی كه در آن زندگی 
می كند زهر متفاوتی دارد. مثال ماری كه در ایران زندگی می كند با مارهای تركیه ممكن است 
از یك گونه باشند اما قطعا زهر متفاوتی دارند. حتی یك گونه جانور سمی در یك كشور، چند 
نوع زهر ترشح می كند چون مناطق از نظر آب و هوایی و اقلیمی با هم تفاوت دارند و این موضوع 
روی زهر این جانوران تأثیر مستقیم دارد. بنا براین كارشناسان و متخصصان این بخش، جانوران 

سمی را از مناطق مختلف می گیرند و زهرشان را مخلوط می كنند.

گران تر از نفت
نمایشگاه پر و پیمان بخش جانوران سمی و تولید پادزهر حكم معدنی را دارد 
كه می توان از آن طال استخراج كرد. گونه های مختلف جانوران سمی مثل انواع 
مار و عقرب با رعایت همه پروتكل ها در این بخش نگهداری می شوند و از زهر 
آنها پادزهرهایی تولید می شــود كه قیمت هر 10میكروگرم آن از چند بشكه 
 نفت هم گران تر اســت. میانگین قیمت جهانی هر ویال شیشه ای پادزهر كه 

معادل 10سی سی است 500دالر برآورد می شود.

ایرانی ها و تولید واكسن كرونا 

نوری در تاریكی
از ابتدای شیوع ویروس كرونا در جهان، شركت های بزرگ داروسازی برای 
مقابله با این ویروس، دست به كار شــدند تا با ساخت واكسن هایی با ایمنی 
باال مردم را به زندگی عادی برگردانند و به لحاظ سیاسی و اقتصادی صاحب 
جایگاه و اعتبار تازه ای شوند. ایران واكسیناسیون علیه كرونا را با واكسن های 
وارداتی شــروع كرد و به آن ســرعت داد اما متخصصان داخلی از ساخت 
واكسن هایی با ایمنی باال غافل نشده اند. مطابق اعالم وزارت بهداشت تاكنون 
1۴ تقاضا برای ساخت واكسن كووید- 1۹به سازمان غذا و داروی كشور ارائه 
شده كه از بین آنها 5 واكسن كد اخالق گرفته و وارد مرحله بالینی شده اند 
و مجوز برای تولید واكسن های بركت، انستیتو پاستور، رازی و اسپایكوژن 

صادر شده است.

كووبركت تولید محققان ایرانی و نخســتین واكسن كووید-1۹ اســت كه موفق به دریافت كد 
اخالق و كارآزمایی انسانی از وزارت بهداشت شده است. این واكسن در شركت شفا فارمد وابسته 
به بنیاد بركت ستاد اجرایی فرمان امام)ره( تولید شده و گفته می شود پس از پشت سر گذاشتن 
مرحله كارآزمایی بالینی به تولید انبوه رسیده اســت. بركت یكی از واكسن های ایرانی مبتنی بر 
ویروس های غیرفعال است كه در فاز سوم مطالعاتی، مجوز مصرف اضطراری دریافت كرد و در دو 
دوز تزریق خواهد شد.طبق آخرین اطالعاتی كه تا تیر امسال منتشر شده 20 هزار نفری كه در این 
فاز مطالعاتی مشاركت داشتند، دو دوز واكسن دریافت كردند و به تازگی گزارش مكتوبی درباره 
بی خطر بودن و ایمنی این واكسن ارائه نشده است. طبق اعالم مسئوالن بنیاد بركت این واكسن 
حدود ۹3.5 درصد اثربخشی دارد و قرار است گزارش كامل و مشروح آن به صورت مقاله ارائه شود. 
فاز یك واكسن بركت برای بررسی بی خطری و ایمنی زایی آن در جمعیت سالم و افراد 51تا 75ساله 
و فاز 2و 3این واكسن در جمعیت 18تا 75ساله انجام شده است. بین واكسن های ایرانی، كووبركت 

بیشترین شانس را برای تزریق گسترده دارد.

تولیدكننده: مؤسسه شفا فارمد

كووبركت

این واكسن محصول مشــترك انستیتو پاستور ایران و مؤسســه فینالی كوباست و در مرحله فاز 
سوم بزرگساالن قرار دارد. انستیتو پاستور از شــروع پاندمی كرونا، همكاری با كشور كوبا را برای 
تولید واكسن مشــترك آغاز كرد. فاز پیش بالینی واكسن ســوبرانا در كوبا انجام شده و در فاز اول 
و دوم بالینی، هزارنفر و در فاز ســوم بالینی 44 هزار نفر در كوبا واكسینه شدند.در فاز سوم بالینی 
كه از  6 اردیبهشــت 1400كلید خورد، این واكســن به 24 هزار نفر در 7 استان اصفهان، زنجان، 
 هرمزگان، مازندران، كرمان، همدان و یزد تزریق شد اما هنوز به مرحله تزریق گسترده نرسیده است. 
سوبرانا -2 یك واكسن سه دوزی است و تأثیرگذاری آن پس از تزریق دو دوز به 65 درصد می رسد و 
پس از دریافت دوز سوم به ۹1.2 درصد خواهد رسید. این واكسن كه از وزارت بهداشت مجوز مصرف 
اضطراری گرفته، قرار است در كوبا با نام سابرانا-2و در ایران با نام پاستوكووك تولید شود. كارآزمایی 
این واكسن در كوبا تمام شده اما در ایران هنوز در مرحله كارآزمایی بالینی فاز 3 است و در این مرحله 

عوارض جدی منتسب به واكسن گزارش نشده است.

تولید كننده: انستیو پاستور

سوبرانا

پنجمین واكسن كرونا در ایران است كه مجوز كد اخالق را گرفته است. این واكسن نخستین واكسن 
كرونای ساخت بخش خصوصی در ایران است كه به آزمایش بالینی رسیده است و به طور مشترك با 
 Vaxine كشور استرالیا تولید خواهد شد. این واكسن تحقیقاتی توسط یك شركت استرالیایی به نام
توسعه پیدا كرده و مطالعات حیوانی و فاز یك انسانی آن با موفقیت در استرالیا و فاز دو و سه مطالعه 
انسانی این واكسن هم در ایران انجام شده است. به همراه این واكسن، افزودنی استانداردی به نام 
»ادجوانت« استفاده می شــود كه ایمنی پرقدرت تر و با دوام  تر را در برابر ویروس ایجاد می كند.
واكسن اســترالیایی-ایرانی اسپایكوژن یك واكسن Subunit اســت؛ به این معنی كه برای تهیه 
واكسن، تنها از بخشی از ساختمان ویروس به جای خود ویروس كرونا به صورت كشته  شده یا ضعیف  
شده استفاده شده است كه باعث میزان باالیی از تحریك سیستم ایمنی می شود. این نوع طراحی 

می تواند احتمال بروز عوارض جانبی ناشی از واكسن را كاهش دهد و بسیار ایمن تلقی می شود.

تولیدكننده: شركت تحقیقاتی و تولیدی سیناژن 

اسپایكوژن

فخراواك واكسنی از نوع ویروس غیرفعال شده است كه اسفند 13۹۹مصوبه اخالق در پژوهش 
را از سازمان غذا و دارو دریافت كرد و محصول شركت »میالد دارو نور« زیرمجموعه وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح است. تیم تحقیقاتی سازمان پژوهش های نوین دفاعی كشور)سپند( كه 
توسط شهید محسن فخری زاده مدیریت می شد این واكسن را تولید كرده است.فخرا یك واكسن 
جدید است و در فاز  یك به 135نفر از داوطلبان سالم و در فاز 2به 500نفر از افراد 18تا 70ساله 
سالم و یا مبتال به برخی از بیماری ها مثل فشــار خون و دیابت كنترل شده تزریق شد و تا كنون 
عارضه خطرناك و جدی مرتبط با آن مشاهده نشده است. فاز سوم كارآزمایی بالینی این واكسن 
شروع شده و روی داوطلبانی كه در سایت WWW.FAKHRAVAC.IR  ثبت نام كنند انجام خواهد 
شد.هدف از انجام فاز سوم این كارآزمایی بالینی، مقایسه واكسن فخرا با نمونه خارجی است. آنطور 
كه در سایت مذكور اعالم شده، در این مطالعه به هیچ عنوان از دارونما یا پالسبو استفاده نمی شود.

واكسن رازی كووپارس نخستین واكسن تزریقی - استنشاقی پروتئین نوتركیب كروناست كه مطابق 
با دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت و سخت ترین پروتكل های داخلی درحال ساخت است. شروع 
واكسیناسیون با واكسن كووپارس در 500 موش و 25 میمون سبز آفریقایی به مدت یك سال انجام 
شد و پس از ارسال نتایج این آزمایش ها به سازمان غذا و دارو و دریافت تأییدیه های كمیته اخالق، فاز 
یك و دو كارآزمایی بالینی این واكسن كلید خورد.فاز یك كارآزمایی بالینی در اسفند 13۹۹شروع شد 
و فاز دوم با حضور 500 داوطلب از جمعیت 18 تا 70 ساله انجام شد اما هنوز اطالعات دقیقی درباره 
نتایج این آزمایش ها منتشر نشده است. پلتفرم تولید این واكســن كه در مرحله تست انسانی است 
براساس »ویروس كشته شده« اســت. دكتر جلیل كوهپایه زاده، رئیس دانشگاه علوم پزشكی ایران و 
مسئول كارآزمایی بالینی واكسن كووپارس چندی پیش اعالم كرد كه با توجه به تأیید بی خطربودن، 
ایمنی زایی و مؤثر بودن واكســن كووپارس در مراحل اول و دوم كارآزمایی بالینی و نیاز شدید كشور 

به واكسن، وزارت بهداشت به احتمال بسیار زیاد اقدام به صدور مجوز اضطراری این واكسن می كند.
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تولیدكننده: مؤسسه میالد دارو نور

فخراواك

تولید كننده: مؤسسه سرم سازی  رازی 

كووپارس
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در تعریــف بــازی »كهربــا« آمده 
اســت كه این بازی یكی از بهترین 
بردگیم های خانوادگی و استراتژیك 
دنیاســت كه هیچ وقت از آن ســیر 
نخواهید شــد. كهربا كــه برای 2تا 
4نفر طراحی شده، شــما را به عصر 
رنسانس برده و اجازه می دهد نقش 
بازرگانان جواهــرات را بازی كنید. 
در این بازی رومیزی هــر بازیكنی 
باید ســعی كند معــادن جواهرات 
را خریــداری كــرده، جواهراتش را 
اســتخراج كند و درنهایت آنها را به 
فروش برساند. هر قدر در انجام این 
كار با مهارت بیشــتری ظاهر شود، 
اصطالحا پرســتیژش باالتر می رود 
و درنهایت نخستین بازیكنی كه به 
پرستیژ 15برسد، برنده خواهد شد. 

سفر به عصر رنسانس

یكــی دیگــر از بازی هــای كارتی و 
دورهمی، بازی »گربه های انفجاری« 
اســت كه براســاس بازی محبوب و 
پرفروش »Exploding Kittens« در 
ایران ساخته شده است. در این بازی 
برای برنده شدن، فقط باید سعی كنید 
منفجر نشوید! داستان از این قرار است 
كه هر بازیكــن 4كارت به عالوه یك 
كارت خنثی كننده دارد. یك ســری 
كارت هم به عنوان مخــزن كارت ها 
وجود دارد كه در آن بــه تعداد یكی 
كمتر از بازیكنــان، كارت گربه های 
منفجره وجود دارد. هــر بازیكن در 
نوبت خودش می تواند هر تعداد كارت 
كــه می خواهــد، از كارت های درون 
دستش بازی كند، اما باید حتما یك 

كارت از مخزن بازی هم بكشد.

منفجر نشوید لطفا!

»خرابــكار« نــام یك بــازی كارتی 
و خانوادگــی اســت كه بــرای 3تا 
10بازیكن طراحی شــده اســت. در 
این بازی بازیكنان نقش كوتوله هایی 
را بازی می كنند كه در اعماق معدن، 
به دنبال طال می گردند. تعدادی از این 
كوتوله ها معدنــكار و عده ای خرابكار 
هســتند و نباید اجازه بدهند دیگران 
از هویت شان باخبر شوند. معدنكارها 
باید به دنبال طالی بیشــتر بگردند و 
خرابكارها باید بــا خرابكاری كردن، 
اجازه ندهند طالها به دست معدنكارها 
بیفتــد. اگر گروه جوینــدگان موفق 
شــوند از میان خرابكارها مسیری به 
گنج باز كنند، قطعــات طال را جایزه 
می گیرند، اما اگر موفق نشوند، جوایز 

گیر خرابكارها می افتد.

خرابكاری در معدن طال

پنجشنبه

شماره 133
25  شهريور 1400 

پرندگان بزرگ، پرندگان كوچك 
و يك شعر عجيب

    در ميانه سال هاي دهه60، توليدات شما در 
سينما افزايش يافت و در اين ميان يك همكاري 
مهم ديگر شــكل گرفت: همكاري با پير پائولو 
پازوليني در فيلم »پرندگان بزرگ و پرندگان 
كوچك«/ »پرندگان زمخت/ پرندگان نحيف« 

)۱۹66(. با يكديگر چطور آشنا شديد؟
او را انتزواوكونه كه در آن زمــان مدیر بخش چاپ آلفردو بیني 
تهیه كننده بود، به من معرفي كرد. مالقات ما در RCA رخ داد. در 
اواخر سال 1۹۶5 وقتي من براي فیلم پرندگان بزرگ و پرندگان 

كوچك با بازي نینتو داوولي و توتوي بزرگ فراخوانده شدم.
]انتزواوكونه )متولد 1۹3۹(: تدوینگري كه با تعداد زیادي از 
فیلمسازان مولف و صاحب سبك ایتالیایي همچون آنتونیوني، 
برتولوچي، لئونه، پازولیني، پونته كوروو، پتري، رزي و سالچه 
همكاري كرده بود و بــه همین دلیل نیــز او و مورریكونه در 

نوبت هاي فراواني با هم سر و كار داشته اند.
نینتو داوولي)متولد 1۹4۸( از كشف هاي معروف پازولیني در 

عرصه بازیگري است.
توتو )1۹۶۷-1۸۹۸( با نام اصلي آنتونیوگریفوفوكاسفالویوآنج
لودوكاسكومننوپرفیروجنیتوگالیاردیدكورتیس دیبیزانتسیو، 
كمدین به شــدت مشهور در ســینما و تئاتر ایتالیا ست. او كه 
نجیب زاده اي ناپلي بود، پس از حضــور موفق در نمایش هاي 
طنز به هنرپیشگي در فیلم هاي سینمایي روي آورد. او بعد از 
حضور در صد ها فیلم كمدي، به ایفاي نقش در فیلم هاي هنري 
و غیرعامه پسند روي آورد. پرندگان بزرگ و پرندگان كوچك و 
»تماشاي زمین از كره ماه« پازولیني از مهم ترین آثار پیش از 

مرگ او به حساب مي آیند.[
    فيگور پازوليني در ايتالياي آن سال ها بسيار 
بحث برانگيز بود.پيش از آنكه با او مالقات كنيد 
چه تصوري از او داشــتيد و بعد اين تصوير چه 

تغييري كرد؟
من هم مثل بقیه روزنامه مي خواندم. بسیاري از آنها براي تخریب 
پازولیني اتهاماتي به او مي زدندكه از اساس جعلي بود؛ مثل اینكه 
گفته بودند پازولیني یك مأمور پمپ بنزین را لخت كرده بوده! 
من اما وقتي او را شناختم در پیش رویم یك مرد كاري و جدي 
دیدم؛ فردي بســیار احترام برانگیز و صادق كه محتاطانه عمل 
مي كرد و عمیقاً مرا تحت تأثیر قــرار داد. به نحوي كه از همان 

برخورد اول هنوز خاطره ارزشمندي از او در ذهن دارم.
    آيا بي درنگ درباره نقش شــما در فيلم 

سخن گفت؟
بله. او از جیبش فهرســتي بیرون آورد كه روي آن مجموعه  
موســیقي هاي بسیار مشهوري رانوشــته بود كه مي خواست 
در فیلم بگنجاند و مهربانانه از من خواســت كه در جایي كه 
الزم هســت آنها را به كار ببرم.  او همیشــه با موسیقي هاي از 
پیش موجود كار كرده بود؛ به ویژه با موتسارت و باخ. استثنائاً 
یك همكاري مقطعي با روستیكلي براي فیلم هاي»باج خور« 
)1۹۶1( و »رو.گو.پا.گ« )1۹۶3( و همینطور با باكالوفبراي 
فیلم »انجیل به روایت متا« )1۹۶4( كرده بود. همكاران من 
باید خود را در اختیار خواســته ها ي او قــرار بدهند. چون در 
آن فیلم ها بخش اعظم موســیقي اوریجینال نیست.  ولي این 
تكرارها و دگرش ها )واریاسیون ها( براي من نبوغ آمیز نبودند و 
در مقام آهنگساز خودم را درگیر اقتباس از قطعات افراد دیگر، 
چه خوب و چه بد نمي كردم. پس بــه او گفتم به احتمال زیاد 

در دعوت من براي این همكاري اشتباه كرده است. او 
چند ثانیه در ســكوت، بي حركت و مات ماند و 

بعد برخاست و به من گفت: پس هر كار 
مي خواهید بكنید. اوكونه هم مثل من 
غافلگیر شــد. هم بابت موضع گیري 
من و هم به خاطر واكنش او.  پازولیني 

به من اعتماد كامل پیدا كرده بود، و من 
در آزادي مطلق كار كردم و هر چه در چنته 

داشتم را گذاشتم و وقتي از من خواست به اختیار 
خودم به »آریاي بخشش« از فلوت سحرآمیز اشاره 
كنم بي درنگ راضي اش كردم كه ملودي را با یك 
اوكارینا منتقل كنیم. او همیشه با موسیقي سنتي 

كالسیك كار كرده بود و فكر مي كردم از باور سنتي 
او ناشي مي شد.

]كارلو روســتیكلي )2004-1۹1۶( براي نزدیك به 
250 فیلم موسیقي ســاخته و 3دهه با پیترو جرمي 
همكار بــود. در عنوان بندي فیلم »آكاتونه« ســاخته 

پازولینــي، در كنار نــام او... آمده و در اپیــزود... از فیلم 
از او با عنوان... یادشــده اســت. درعنوان بنــدي » انجیل به 
روایت متي« ذیل عنوان ســازنده »موسیقي اوریجینال« نام 
لوئیســباكالوف آمده و پس از آن ذیل عنوان »موسیقي از:« 
نام هاي یوهان سباســتین باخ، ولفگانگ آمادئوس موتزارت، 
سرگئي یپروكوفیف و آنتونو برن روي صفحه دیده مي شوند.[

    در مواجهه با فيلمي كه از لحاظ سياســي 
اينچنين متعهدانه بود چه رفتار موسيقايي اي 

در پيش گرفتيد؟
فیلم داستان پدر و پسري بود)توتو و نینتو داوولي( كه بي هدف 
به ســوي آینده اي نامطمئن گام بر مي دارند. درحالي كه دارند 
تشــییع جنازه پالمیــرو تولیاتي )رئیس حزب كمونیســت 
ایتالیا بعد از سال 1۹2۷تا 1۹۶4 یعني سال مرگش( را برگزار 
مي كنند كه از جنبه نمادین همان ماركسیسم است. تصمیم 
گرفتم یك ترانه  درخشان و سحرآمیز پارتیزاني را روایت كنم 
یعني ترانــه »Fischiailvento«یا »باد زوزه مي كشــد« در 
همراهي رژه كند معترضاني كه در فیلم 2بار تكرار مي شــود؛ 
یعني كمي پیش از ظهور كالغ و روي تصاویر واقعي تشــییع 
جنازه تولیاتــي. پازولینــي از آن راضي بود. ولــي برخي از 
صحنه هایي را كه روي آنها قطعات موســیقي كوتاهوبرنیایي 
را آبستره و هدفمند كار كرده بودم برید و در فیلمش استفاده 
نكرد؛ قطعاتي كه روي شان خیلي حساب مي كردم. صادقانه 
بگویم برخي پاساژهاي فیلم را كاًل كنار گذاشته بود تا حسرت 

حذف موسیقي هایم را به من منتقل نكند. 
اینها به كنار باقي پیشــنهادهای مرا حفظ كرد كه در آنها گاه 
سازهاي عامه پســند ویژه خودمان را هم به كار گرفته بودم؛ 
ســازهایي مثل ماندولین و گیتار تا طعم موسیقي مردمي و 

سیرك واري را كه در فیلم جاري شده بود دربیاورم.
]پالمیروتولیاتي )1۹۶4-1۸۹3( چهره اي مهم و برجســته 
در میان سیاستمداران ایتالیایي. او یكي از بنیانگذاران حزب 
كمونیســت ایتالیا )PCI( و رهبر آن تا زمــان مرگش بود. در 
ســال پس از جنگ جهانــي دوم او عضو مجلس مؤسســان 
ایتالیا، معاون نخست وزیر )1۹45-1۹44( و وزیر دادگستري 

)1۹4۶-1۹45( بود.[
    پرسش و پاسخ »بشريت دارد به كجا مي رود؟ 
چه مي دانم!« را مي تــوان در آغاز فيلم بر پرده 
خواند و اين را هم كه فيلم درباره قلقلك دادن 
وجدان آدم هاست مي توان از همان عنوان بندي 
ابتدايي فيلم دريافت. گمان مي كنم اين نخستين 
باري بود كه عناوين فيلم به آواز خوانده مي شد 
و گمان مي كنم در ادامه نيز نمونه هاي مشــابه 

معدودي از اين دست ساخته شدند.
پازولیني با یك متن موزون و آهنگین پیش من آمد كه در آن 
نام اشخاصي آمده بود كه در فیلم نقش داشتند. آلفردو بیني 
تهیه كننده، بازیگران، من، تیم تهیه، ســرجو چیتی و طبیعتاً 
خودش كه درباره خودش مي گوید: »پیرپائولو پازولیني كه با 
كارگرداني این فیلم با آبروي خودش بازي كرد.« فوري دریافتم 
كه با یك ایده بسیار قوي روبه رویم و به یك ترانه نامتجانس فكر 
كردم كه در تنظیم اش همه محتواي موسیقایي فیلم را خالصه 
كند.  بي تردید اقبال فراوان از این قطعــه هم مدیون اجراي 

هر هفته خاطرات انیو مورریکونه، آهنگساز بزرگ قرن  بیستم را 
به طور اختصاصی در این صفحه بخوانید. قسمت 

هشتم 

همشهری؛ ناشر اختصاصی 
خاطرات انیو مورریكونه )آهنگسار شهیر( در ایران 

توتو در فيلمی از 
پازولينی 

آنچه مي خوانيد قسمت هشــتم از پاروقي خاطرات انيو 
مورريكونه، آهنگساز بزرگ ايتاليايي است كه به صورت 
اختصاصي در روزنامه همشهري منتشر مي شــود. تا هفته پيش تا آنجا در كتاب »در پي آن نغمه؛ 
موسيقي من، زندگي من« گفت وگوي الساندرو د روزا با انيو مورريكونه پيش رفتيم كه او قرار است 
درباره همكاري با پير پائولو پازوليني فيلمساز متفاوت سينماي اروپا سخن بگويد؛ درباره همكاري 

براي ساخت موسيقي »پرندگان بزرگ، پرندگان كوچك«.

مترجم: مهدی فتوحی -- حامد صرافی زاده

»دومنیكو مودونیو« اســت كه در تاالر اجرا از او خواســتم به 
محض اینكه نام مرا مي برد خنده اي شریرانه به كار اضافه كند. 
خالصه خیلي تفریح كردیم. گرچه همكاري با میمو )مخفف 
نام مودونیو( در لحظه آخر دســت داد. چــون پازولیني اصاًل 

مي خواست توتو را به خواندن وادارد.
]جمله استفاده شده در عنوان بندي ابتدایي »لب كالم گفت وگوي 
آقاي ادگاراسنو با مائو« است روي پرده خوانده مي شود. ادگاراسنو 
نخســتین خبرنگار غربي بــود كه هنگام شــكل گیري حزب 

كمونیست در چین با جزئیات فراوان به آن پرداخت.[
    با احتساب شــمار فيلم هايي كه با پازوليني 
كار كرديد فكر مي كنم از همكاري با هم خيلي 

راضي بوده ايد؟
حس مي كردم خیلي صادقانه مرا ارج مي نهاد و من هم همین 
حس را به او انتقال مي دادم. برخالف بســیاري از كارگردانان، 
او از همان برخورد نخست به من چك سفید داد و این تنها بار 
هم نبود كه من تحت تأثیر بزرگ منشــي اش قــرار گرفتم. در 
شــرایطي دیگر و با ســال ها فاصله از فیلم »پرندگان بزرگ و 
پرندگان كوچك« از او خواســتم تا برایم متن هایي بنویســد 
تا روي آنها موســیقي بگذارم. پازولیني هر بار با عالقه بسیار 

مي پذیرفت و برخالف بســیاري هیچ وقت 
هم پــول نمي گرفت و در عــرض چند روز 
همه آنچه را كه از او خواســته بودم برایم با 

نامه مي فرستاد.
    پس خارج از ســينما هم با هــم همكاري 

مي كرديد؟
 »Roma capital« بله. مثاًل براي صدمین سال تاسیس مركز
در سال1۹۷0 براي من شعر »تعمق شفاهي« را نوشت و كمي 
بعدتر از او خواســتم اثري درباره اعتصــاب توهم آمیز بچه ها 
بنویسد. او بعدها در سال 1۹۷5 سه عریضه موزون را نوشت 
كه من بي درنگ شــروع كردم به موسیقایي كردنش و 
در سال 1۹۸۸ پس از بازنگري هاي فراوان و وقفه اي 
10ساله تمام شد و آن را سه اعتصاب براي كالسي با 
3۶بچه )صداهاي سفید( و یك معلم )طبل بزرگ( 
نامیدم.  ولي نخســتین همكاري ما بدین شیوه 
 بازمي گردد به ســال 1۹۶۶ كه برایم به اندازه

3 سال كار اضافي خرج برداشت! با این تصور كه 
این كار هرگز تمام نخواهد شد و همه چیز هم 

از یك سوءتفاهم میان من و پازولیني آغاز شد.
    كه چه بود؟

در حیــن كار روي »پرنــدگان بــزرگ و پرندگان 
كوچك« ایــده اي در ذهنم جرقه زد كــه قطعه اي 
بنویســم براي هشت ســاز مهجور با ریشه مردمي 
كه مشــتركاً نوازنــدگان خیاباني  كــه در رم به آنها 
»پوستجاتوري/I posteggiatori« مي گویند بنوازند. 
همین شــد كه از پازولیني خواستم تا قطعه كوتاهي 
دربــاره پوســتجاتوري بنویســد. ولي دیگــر درباره 
جزئیاتش با هم بحث نكردیم. چون او با اشاره اي 
اشتیاق مالیمش را به این كار نشان داد كه 

همین مرا دلگرم كرد. 
چنــد روز بعد به مــن نامه اي 
نوشــت با یك شــعر با عنوان 
 Caput( »كاپوت ككتو شــو«
coctu show(.همانطور كه بعدها 
برایم تشــریح كــرد چنان كــه از نامش 
برمي آید وصف كسي بود كه به معناي واقعي كلمه 
كله داغ )Hothead/ Cooked Head(  است. چند 
باري آن را خواندم و با شگفتي بسیار هیچ ارجاعي در 
آن به نوازندگان دوره گرد نیافتم. متن البته بخش هایي 
هم داشت كه اصاًل نمي فهمیدم. شعر بیشتر به لهجه رمي 
بود و آن را ارجاع مي داد به یك صفحه گرامافون. )صفحه، 
دكي!( بعد با لهجه اهالي مالي كلیســاي ســن كلمنته را 

توصیف مي كرد.
نماي شكله داغ 

صفحه، دكي! 
من بچه آمیاتام.

یه دردونه فلج اطفالي
اسمم كله داغه 

خدا از شر شیطون خالصم كنه
صفحه، دكي!

كلیساي سن كلمنته رو مي شناسي؟
من اونجا بوگندو شدم

ببو! جورابام 
اسمم آلبرتل هم هست.

)از قرن یازده(
لعنتی ها لوم دادن

واسه ما البت این زبون سرخوش هاست
واسه شما زبون طرفداراي میالن

آینده  تون به كام دكي!
اي لعنتی 

من گكي سلفولو هم هستم
اهل تراواله 

به زبون مردم مالي حرف مي زنم
واسه خاطر همینه كه حرف منو نمي فهمي

نگهبون. بد نگهبون.
صفحه، دكي!

]به دلیل اینكــه پازولیني در اینجا گویش امــروزي رمي را با 
گویش محلي قرون وسطایي ایتالیایي درهم آمیخته، برگردان 

صحیح متن تقریبا ناشدني است.[
بیشتر گیج و گم ماندم. بالفاصله دریافتم كه درست همدیگر را 
نفهمیده ایم. ولي پیش از آنكه جرأت كنم تا با او روبه رو بشوم خیلي 
به این مسئله فكر كردم و همین كه فرصت چنین مواجهه اي پیش 
آمد از او خواستم تا روشــنم كند؛ »ببخشید. باید برایم توضیح 
بدهید این متن به چه معناست؟ چون من نمي فهم ام.« راستش 
ما همیشه همدیگر را شما خطاب مي كردیم. او لحظه اي به من 
خیره ماند و با ظاهر متعجب پاسخ داد: چطور نفهمیده اید؟ آنكه 
راوي ماجراست یك پاركبان است. درست همانطور كه شما از من 
خواسته بودید. یك پاركبان معمولي. یك ماشین پا. همانجا بود كه 
شستم خبر دارد شد سوء تفاهمي رخ داده ولي دیگر چیزي نگفتم. 
بعد از چند روز پازولیني نامه اي امضاء شده به خانه ام فرستاد كه 

طوالني تر بود و شامل تفسیر و جزئیات متن شعر بود. 
جمله به جمله، و در آن با گشاده دستي 

جزئیات، و نیز معاني اي را توضیح 
مي داد كه من هرگز نمي توانستم 
در خوانش هاي متوالي به آنها 
برسم و درك شان كنم و با یك 
طعنه شــوخ طبعانه تمامش 
مي كرد؛»كه امیــدوارم براي 
این پي نویس شرح دیگري الزم 

نباشد.« بله. او با من مثل یك ابله 
رفتار كرد! به هرحال متن آماده بود براي 

موسیقایي شدن. پس تصمیم گرفتم كه یك باریتون )صداي مرد 
بین»تنور« و »باس«( آن را بخواند درحالي كه لباس یك پاركبان 

لكنت زبان دار را به تن كرده. متن یادداشت او براي من این بود:
» پي نويسي براي انيو:

پاركباني در میداني ]آشكارا رمي[ قابل شناسایي ا ست و در ادامه 
به همراه 3نفر از اجداد دور خود در ایتالیاي فقیر.

خبر اولي یعني )كاپــوت ككتو یا همان كلــه داغ( را در آمایتانا 
یافته ایم و مربوط است به سده یازدهم. در یك دوبیتي و احتماالً 
هویدا در حاشــیه یك كنش محضري. شــاید خود دفتردار آن 
را نوشته باشــد. كاپوت ككتو یك لقب اســت به معني كله داغ. 
همینطور در سند دیگري هم كه ردي از آن را در گذري مي بینیم، 
خبري از آلبرتل نامي یا گكي سولفولو نامي مي بینیم كه آنها هم 
مربوطند به ســده یازدهم؛ بازماندگان عوامانه اي كه به دردبخور 
نیستند بلكه ناشي از ســرزندگي ابداعي اشخاص است. آلبرتل 
شخصیتي است از حكاكي یك نام مسخره روي افرسك كلیساي 
سن كلمنته رم. گكي ســولفولو هم در اثر شهادت تراواله یافت 
مي شود و دست  بر قضا در همین اثر شهادت است كه سخني گفته 
مي شود از ســربازي كه در مكاني در آن دوره نگهباني مي داده؛ 
آن هم با نارضایتي خاطر. نگهبون، بد نگهبون. مي تواند با لحني 
طنزآمیز به جاي »نگه كن خوب نگه كن« بیاید. پاركبان ما احتماالً 
در ارتباط حقیرانه اش یك دكتر نامعیني را هم مي شناسد، البته 
نه احتماالً بلكه یقیناً. او اهل میالن است؛ چون در صحبت با او به 
تیم فوتبال میالن اشاره مي كند. به هرحال این شخصیت كارگري 
است با 3جد فقیرش و دارد به ما نشــان مي دهد كه اوي بي نام 
و فرودست از منظر سرشــماري، از لحاظ نژادي شخصي است 
فرارونده. نه تنها با 3شخصیت زنده كه حتي با اشخاص مرده اي 
در اعصار دیگر و در قرون وســطي هم ارتباط دارد. پس او زنده 
مانده است؛ شاهدي بر جهاني كه در دنیاي سرمایه داري پیشرفته 
زندگي مي كند و كار دیگري هم بلد نیست تا بگوید وجود دارد. 
مگر همین توصیه حقیرانه كه صفحه! دكي! یا به صورت پنهان با 
سیاهپوستي اهل مالي این هماني كند یا هركسي از جهان سوم 
دوردســت كه با او در امیدي مشــترك گره خــورده در یافتن 
راه حل هایي براي مشكالت كشورهاي در حال توسعه براساس 

همان تعریف شیزوئید رایج چنان كه فرانكو فورتیني مي گوید.
»پيرپائولو پازوليني«

    واژگان و موســيقي چطــور بر هــم تأثير 
مي گذاشتند؟

من همیشه اذعان داشته ام كه موسیقي باید استقالل خودش 
را نسبت به متن حفظ كند. بدین ترتیب فكر كردم سامانه اي را 
به كار ببندم تا از آن طریق بخش آوایي، گروه هاي ریتمیكي را 
در بر بگیرد كه با برخي سیالب ها همخواني داشته باشند و تأثیر 
لكنت زبان پاركبان را خوب نشــان بدهد. برخي سیالب ها را 
برگزیدم كه به صورت مجزا نام نت موسیقي را مي دادند. در آن 
نقطه مجموعه هایي را كشف كردم و اوج هایي را تثبیت كردم و در 
انتهاي بخش آوایي برجسته شان كردم؛ مثالً در واژه دكتر، دو را با 
نت دو جفت مي كردم. فكر كردم مي توانم این نت ها را در عملكرد 
پرش هاي اكتاوي هم تكرار كنم. سرانجام موفق شدم لكنت هاي 
گوناگون را به كار ببندم. ولي یادم هست كه كمي مشكل براي 
درج نت سل داشتم كه درگكیسولفولو ظاهر مي شود. پس بیشتر 
روي نت ســي تأكید كردم تا ویژگي لكنت را روي)س( یا روي 
)ایس( در واژه دیسكو )صفحه( حاصل كنم. آن را هم »كاپوت 

ككتو شو« براي سازها و یك باریتون نام نهادم )1۹۶۹(. 
    يك رفتار آواشناختي قديمي و در آن واحد 
معاصر كه دورادور مرا به ياد هجاگذاري ترانه 

»اورناّل « مي اندازد. 
آن استخراج آواشناختي )Sprechgesang( شوئنبرگ را تداعي 
مي كرد كه من در قطعه اي به نام »ناپولئونبناپارتاوپوس41« دیده 
بودم. آن جا شوئنبرگ نت ها را ننوشته بود و فقط آهنگ صداها را 
نوشته بود. ملودي اساساً خطابه وار است و باریتون هم به صورت 
سنتي نمي خواند. بلكه صداي بر نت  نهاده را حفظ مي كند ولي 
فرازها را بدون تحریرهاي لغزان مي خواند و تقریباً آنها را به مانند 
سخن مي گوید. بله در این معنا ارتباطي هست میان این قطعه و 
ترانه اورنال ولي این قطعه اي بود پیچیده تر و آشكارا آتونال اما آزاد. 
به هر روي اینها مجموعه كارهایي هستند كه گاه تكرار مي شوند.

    چطور به يك زبان آتونال فكركرديد؟
در ذهنم ایده اي شــكل گرفت كه میان عناصر مردمي یعني 
صدا و سازهاي ساده تقابلي ایجاد كنم با یك زبان تكامل یافته 
و تقریباً به همان شیوه كه همیشــه با ترانه ها انجام داده بودم. 
سازها از طریق یك كنترپوان تضمین گرتناوبي تمبري )تناوبي 
از طنین هاي مختلف( بین همدیگر گیر مي كردند و نیز با آواها 
درگیر مي شــدند. به نظرم این ایده با متن پازولیني خوب جور 
مي آمد كه در ظاهر گروتسكي و مردمي  اش سنتزي از تامالت و 

روایت هاي ناشنیده را پوشش مي داد.
]كنترپــوان )بــه فرانســوي: Contrepoint( ازلحاظ لغوي 
به معناي نقطه در مقابل نقطه و در موسیقي، نت درمقابل نت 
یا ملودي در مقابل ملودي است است. این اصطالح در موسیقي 
به معناي »چندصدایي« است كه در آن دو یا چند خط ملودیك 
با توجه به اســتقالل هر یك از بخش ها به صورت همزمان به 
صدا در مي آیند و تشــكیل یك بافت پولیفونیك مي دهند. در 
این فن، تأكید بر روند افقي نت هاست نه روند عمودي. 
هریك از نت هایي كه با هم نواخته مي شــوند 
داراي ریتــم و ملــودي مســتقل از هم 
هســتند، ولي در كلیت آهنگ، داراي 
هارموني  هستند. موسیقي اروپایي 
تا قرن هشــتم میالدي به صورت 
یك صدایي اجرا مي شــد. پس از 
قرن نهم میالدي رو به تكامل نهاد 
و به تدریج به دوصدایي، سه صدایي 
و چندصدایي رسید و نام آن را كنترپوان 

نهادند.- ویكي پیدیا[ 

توتو و پازولینی در پشت صحنه فیلم 

»پرندگان بزرگ، پرندگان کوچک«



 تحصیل در خانه 
اما با قانون

برای جلوگیری از كاهش مهارت های اجتماعی 
بچه ها موقــع تعطیلی مــدارس، راهكارهای 
محدودی وجود دارد. وقتی ارتبــاط بچه ها با 
هم محدود شده، والدین می توانند از كتاب هایی 
كه مهارت های ســاده اجتماعی را به بچه های 
دوران ابتدایــی یاد می دهنــد، كمك بگیرند. 
اما آســیب های دیگری ماننــد قانون گریزی و 
مسئولیت گریزی بچه ها، تا حد زیادی به كمك 
والدین قابل اجتناب است. پدر و مادرها باید نظم 
مشخصی در خانه ایجاد كنند و با برنامه ریزی 
دقیق، بچه ها را هم به چیدن برنامه منظم برای 
ســبك زندگی تازه ملزم كنند. برنامه ای كه با 
توافق والدین و بچه ها چیده شده، باید به شكل 
یك قانون در خانه اجرا شــود، ســاعت خواب 
و بیــداری، درس خواندن و تفریــح باید دقیق 
مشخص شود و اجرای این قوانین در خانه باید 
به شكل جدی موردتوجه قرار بگیرد.قاطعیت 
والدین در این مورد اهمیت زیادی دارد و كمك 
می كند بچه ها به مسئولیت پذیری عادت كنند. 
قاطعیت به معنای پرخاشــگری نیست، بلكه 
معنای آن ایســتادگی بر تصمیم اســت. بهتر 
اســت در این دوران، والدین مســئولیت هایی 
متناسب با سن را، به بچه ها واگذار كنند. مثال 
می توانند آنها را مسئول آبیاری یك گلدان خاص 
یا كمك در بعضی كارهای خانــه كنند تا آنها 
مسئولیت پذیری را تمرین كنند. انجام وظایف و 
عدم انجام آنها، باید با سیستم تشویق و مجازات 
صحیح همراه باشد تا بچه ها آن را جدی بگیرند.

چیزی تــا اول مهر نمانــده اما خبرها 
می گویند امسال هم، دست كم در ابتدای 
سال تحصیلی، قرار نیست درهای مدرسه 
به روی دانش آموزان باز شــود و كرونا 
همچنان بچه ها را خانه نشین كرده است. 
اگرچه كرونا شرایط پیش بینی نشده و 
ســبك زندگی جدیدی را در حوزه های 
مختلف به همه مــا تحمیل كرد اما برای 
بعضی گروه ها چالش های بیشتری ایجاد 
شــد. دانش آموزان، معلمان و والدین 
بچه های مدرسه ای با تغییر شیوه آموزش 
از حضوری به مجازی، با شرایط پیچیده ای 
مواجه شدند. تعطیلی مدرسه ها بر روحیه 
و ســامت روان دانش آموزان تأثیرات 
مختلفی گذاشــت كه ویدا ســاعی، 
روانشناس و روان درمانگر بالینی درباره 

آنها توضیح می دهد.

فیلم گردی15مكتب خانه

نیلوفر  ذوالفقاری

را  نكــش«  »نفــس  فیلــم 
دیده ایــد؟ همان فیلم ترســناك 
و هیجان انگیــزی كــه ســال 
2016اكران شــد؟ اگر این فیلم را 
دیده باشید حتما خاطرتان هست 
كه 3دزد خرده پای شهر دیترویت 
آمریــكا بــرای دزدی از خانه یك 
پیرمرد، به خانه او می روند، اما آنجا 
برایشان اتفاقات غیرمنتظره ای رخ 
می دهد و متوجه می شوند چقدر 
پیرمــرد را دســت كم گرفته اند. 
حاال به تازگــی فیلم »نفس نكش 
2« منتشــر شده اســت؛ فیلمی 
98دقیقه ای كه داستان آن حدود 
7ســال بعد از فیلم نخســت رقم 
می خورد. در این قســمت پیرمرد 
داستان دختری جوان و یتیم را كه 
از آتش سوزی خانه شان نجات پیدا 
كرده تحت سرپرستی گرفته است. 
اما با دزدیده شدن دختر به دست 
گروهــی از جنایتــكاران، او برای 
نجات جانش به خانــه آدم ربایان 
می رود و از اینجا بــه بعد اتفاقات 

هیجان انگیز فیلم رقم می خورد.

نفس نكش 2

این هم یــك فیلم جدیــد دیگر 
كــه همیــن چنــد روز پیش در 
دنیا منتشر شــد: »محافظ«. این 
فیلم كه در ژانر اكشــن، جنایی و 
هیجان انگیز ساخته شده، محصول 
كشور آمریكاست و آن را مارتین 
كمپــل كارگردانی كرده اســت. 
داستان این فیلم درباره زن جوانی 
به نام »آنا« اســت؛ كســی كه در 
كودكی توسط قاتلی حرفه ای به نام 
»مودی« نجات پیدا كرده و حاال به 
ماهرترین قاتل مزدگیر تبدیل شده 
است. اما با كشته شدن مودی، او 
مصمم می شــود برای مردی كه 
همه  چیز را از او یاد گرفته، بجنگد 
و انتقامش را بگیــرد. در این فیلم 
96دقیقه ای، مایكل كیتن، مگی 
كیو، ساموئل ال جكسون، دیوید 
رینتــول، پاتریــك ماالهید، ری 
فیرون، اری ففر، رابرت پاتریك و 
فلورین پیرســیك جونیور ایفای 

نقش كرده اند.

محافظ 2021

خواننده در خانواده ناشنوا

»رابــی« دختر جوانی اســت كه 
عضو یــك خانواده ناشنواســت. 
پدر، مادر و برادرش »لئو« همگی 
ناشنوا هســتند و در حوزه تجارت 
ماهیگیــری فعالیــت می كنند. 
رابی كه خــودش هم صبح ها قبل 
از رفتن بــه مدرســه، روی قایق 
ماهیگیری شان كار می كند، بیشتر 
وقتش صرف ترجمــه حرف های 
دیگران برای خانواده اش می شود. 
تا اینكه با پیوســتن بــه گروه كر 
مدرســه، متوجــه می شــود كه 
استعداد خوبی در خوانندگی دارد 
و استاد موســیقی اش او را تشویق 
می كند تــا در یك كالــج معتبر 
موسیقی ثبت نام كند. اما رابی باید 
بین نجات شغل خانوادگی شان و 
رفتن به دنبال رؤیاهایش، یكی را 
انتخاب كند. این همه داستان فیلم 
»كودا« اســت؛ فیلمی دراماتیك 
و زیبا با نویســندگی و كارگردانی 
ســیان هدر كــه واقعیت هایی از 
زندگی افراد ناشنوا را به بهترین و 
تأثیرگذارترین شكل ممكن روایت 

می كند.

پنجشنبه

شماره 133
25  شهریور 1400 

كرونا مدرسه ها را تعطیل و بر وضعیت روحی بچه ها تأثیر گذاشت

زنگاضطراببرایدانشآموزان

صبوری 
چه مزایایی دارد؟

صبر ســطح اســترس را كاهش 
می دهد و شما را به فردی شادتر و 
سالم تر تبدیل می كند. وقتی صبر 
می آموزید و تمرین می كنید، كمتر 
دچار استرس و عصبانیت می شوید 
و بیشتر بر احساسات خود كنترل 
دارید. فرد صبور در موقعیت بهتری 
برای مقابله با شرایط قرار دارد. این 
امر باعث افزایش سامت جسمی و 

طول عمر می شود.

 صبر باعث می شود كه نتایج بهتری در 
تصمیم گیری به دست بیاید. وقتی صبور 
هستید، وقت بیشتری به ارزیابی وضعیت 
اختصــاص داده، تصویــر بزرگ تری از 
نتایج را مشاهده می كنید و تمام جوانب 
مثبت و منفی را می سنجید. بدین ترتیب 
احتمال اشــتباه را كاهــش می دهید، 
زیرا در تصمیم گیــری عجله نمی كنید. 
وقت گذاشتن برای حل مشكل مستلزم 

صبر و تفكر است.
 صبر به افزایش درك، همدلی و شفقت 
كمك می كنــد. وقتی خودتــان صبور 
هستید، به طور خودكار بیشتر دیگران را 
درك می كنید و با آنها همدلی و دلسوزی 
نشان می دهید. افراد صبور زمان بیشتری 
را برای غلبه بر موانع ارتباط بین فردی 
می گذرانند تا درك بیشتری از دیگران 
داشته باشــند. این باعث می شود روابط 
بهتر و كامل تری با همســران، دوستان، 

كودكان و كارفرمایان برقرار شود.
  صبر به شما كمك می كند تا روند رشد 
را درك كنید. همانطور كه در ابتدا ذكر 
شد، هر چیزی ارزشــمندی نیاز دارد تا 
برای رسیدن به آن زمان بگذارید و تالش 
كنیــد. همانطور كه یــك ضرب المثل 
قدیمــی می گویــد:»روم در یــك روز 
ساخته نشده اســت.« بنابراین هرگونه 
برنامه ریزی، رشد، ارزیابی و اندازه گیری 
زمان می برد و زمــان بردن نیازمند صبر 

است.

راهنما

كاهش مهارت های اجتماعی

نقش ها جا به جا نشودبچه های قانون گریزنقش های جدید برای والدینورود زودهنگام به فضای مجازی

مهم ترین شرایطی كه كرونا برای دانش آموزان ایجاد كرد، 
نرفتن به مدرسه بود، شرایط جدیدی كه تا مدت ها و بلكه 
هنوز، برای بچه ها و خانواده هایشان پیچیده و عجیب به نظر 
می رســید. وقتی دانش آموز از ارتباط با گروه همساالن و 
معلمان محروم می شود، مجبور است در خانه بماند و در 
اجتماع قرار نگیرد، فرصت یادگیری مهارت های اجتماعی 
را از دســت می دهد و این شرایط قطعا در رشد شخصیت 
او تأثیرگذار خواهد بود. قطع ارتباط با فضای آموزشــی، 
رشــد اجتماعی بچه ها را دچار اختالل می كند. این یكی 

از مهم ترین آثار منفی مدرسه نرفتن دانش آموزان است.

برای دانش آموزان دوره ابتدایی شــرایط می تواند پیچیده تر هم 
باشد. بسیاری از خانواده ها تا پیش از ورود بچه ها به مدرسه، شرایط 
را برای حضور او در فضاهای اجتماعی مجازی فراهم نمی كردند. 
روانشناسان هم معتقدند از زمانی كه بچه ها به بلوغ كافی می رسند، 
می توان به آنها اجازه حضور در فضاهای مجازی داد. اما كرونا باعث 
شده بچه ها برای درس خواندن، مجبور باشند وارد فضای مجازی 
شوند. شاید پیش از این خانواده ها مجوز استفاده بچه ها از اینترنت 
را دیرتر صادر می كردند اما حاال ناگزیرند شرایط جدید را بپذیرند. 
حضور زودهنــگام بچه ها در فضای مجازی مشــكالت مختلفی 
به همراه دارد. در قدم اول، این موضوع می تواند فشــار اقتصادی 
تهیه ابزار مناسب را به خانواده و خود بچه ها تحمیل كند.واقعیت 
این است كه تغییر روش درس خواندن تا حدی باعث ایجاد افت 
تحصیلی در دانش آموزان شده است. بچه ها در دوران كرونا، كمتر 
از قبل تكالیف منظمی را برعهده دارنــد و آموزش هم به صورت 
مستقیم صورت نمی گیرد. نبود نظارت منسجم بر انجام تكالیف 

كه قبال توسط مدرسه انجام می شد، حاال كمرنگ شده است.

در خانه درس خواندن برای بعضی دانش آموزان، به ایجاد آسیب در روابط 
آنها با والدینشان منجر شده است. معلمان و كادر آموزشی كه امكان نظارت 
مستقیم بر روند آموزش و انجام تكالیف بچه ها را ندارند، از والدین برای این 
كار كمك می گیرند. در این شرایط نقش جدیدی برای والدین تعریف می شود 
و حاال دیگر بچه ها به چشم آموزگار به والدین نگاه می كنند. این مسئولیت 
جدید برای والدین، باعث می شود روابط فرزندان و والدین دچار آسیب شود. 
البته كه این موضوع به خصوص برای والدینی كه بیش از یك دانش آموز در 
خانه دارند، فشــار روانی بی اندازه ای به همراه دارد. تغییر شرایط آموزش، 
سطح دانش بچه ها را به مرور زمان پایین آورده است. بسیاری از آنها كمتر 
درس می خوانند و برای بعضی هم، فرصت تقلب و سوءاستفاده وجود دارد. 
در این شرایط گروه دیگری از دانش آموزان كه اهل تقلب نیستند، با نمرات 
ناعادالنه مواجه می شــوند. دانش آموزان سال آخر دبیرستان كه در آستانه 
آزمون كنكور هستند، از این شرایط آسیب بیشتری می بینند. چرا كه نه تنها 
با كاهش دانش و یادگیری مواجه هستند، بلكه ناچارند استرس باالی كنكور 
را هم بپذیرند. متأسفانه خبرها از ترك تحصیل قابل توجه دانش آموزان در 

مدت كرونا می گویند و این زنگ خطری برای سال های آینده جامعه است.

یكی از تأثیرات منفی خانه نشــینی بچه ها، 
قانون گریز شدن آنهاســت.  در مدرسه یاد 
می گیرند كه باید ســر ساعت مشخصی در 
مدرسه حاضر شــوند، زمان های مشخصی 
را درس بخوانند و قوانین مدرسه را رعایت 
كنند. اما وقتی مدرسه تعطیل است، بچه ها 
الزامی برای رعایت قوانین ساده مثل داشتن 
پوشش مناسب یا مناسبات رفتاری با بقیه را 
احساس نمی كنند و این ممكن است آنها را به 
طرف قانون گریزی هدایت كند. نظم زندگی 
بچه ها در این شرایط به هم می ریزد، ساعت 
خواب و بیداری عوض می شود و این می تواند 
حتی بر رشد جسمی آنها تأثیر منفی بگذارد. 
این موضوع به خصــوص در كودكان دوران 
ابتدایی كه در سن حســاس تری هستند، 

اهمیت بیشتری پیدا می كند.

والدین باید حواسشان باشد كه همه مسئولیت آموزش و تدریس 
را خودشان برعهده نگیرند و در واقع به جای معلم ننشینند. این 
موضوع برای حفظ كیفیت رابطه والدین و دانش آموزان ضروری 
است. بهتر است پدر و مادر مسئولیت پیگیری انجام تكالیف را 
بین خودشان تقسیم كنند و هر دو در این كار سهم داشته باشند. 
معلمان هم نباید والدین را مسئول انجام تكالیف بچه ها بدانند 
و باید خود دانش آموزان را مخاطب قرار دهند تا آنها مسئولیت 
كار خود را قبول كنند. ارتباط معلمان و والدین باید در حد ضرور 
باقی بماند و اصل مسئولیت، برعهده خود دانش آموزان باشد. 
اینجاست كه نقش معلمان پررنگ تر می شود. آنها می توانند تا 
حد زیادی از آسیب های روانی تعطیلی مدرسه جلوگیری كنند. 
مثال می توانند با تشویق بچه ها به تحقیق، جای خالی فرایندهای 
پژوهشی را پر و از بی دانشی بچه ها پیشگیری كنند. به كار گرفتن 
شیوه های خالقانه برای واگذار كردن مســئولیت های ساده، 
تشویق به مطالعه و تحقیق و انجام تكالیف متنوع می تواند از افت 

تحصیلی بچه ها و ناكارآمدی آنها جلوگیری كند.

كاهش مسئولیت پذیری
یكی دیگر از آثار منفی خانه نشــینی دانش آموزان، 
كاهش حس مسئولیت پذیری در آنهاست. وقتی قرار 
است بچه ها درس بخوانند، بخشی از مسئولیت درس 
خواندن و انجام تكالیف بــه گردن والدین می افتد و 
معلمان خصوصــا در دوره ابتدایی، از والدین انتظار 
دارند كمبود آموزش را پوشش دهند. بعضی والدین 
در این مسیر افراط می كنند و با حمایت بیش از حد، 
به مســئولیت پذیری بچه ها آسیب می زنند. بعضی 
والدین هم برعكس، همه مســئولیت را به خود بچه 
واگذار می كنند و به این ترتیب قرار گرفتن در معرض 
فشار بیش از حد، نوع دیگری از آسیب روحی را برای 
بچه ها ایجاد می كند. نگه داشتن حد تعادل در این 

شرایط اهمیت زیادی دارد.

لورل و هاردی
موفق ترین زوج كمدین دنیا

هرچند زوج كمدین لورل و هاردی در دهه های 20تا 50ســینمای آمریكا درخشــیدند و به موفقیت 
رسیدند، اما حاال بعد از گذشت این همه سال، محبوبیت آنها بین نسل های بعدی و همچنان پربیننده 
بودن برنامه های آنها، نشــان می دهد محبوب ترین زوج كمدین دنیا ویژگی های دیگری هم داشته اند 
كه آنها را ماندگار كرده اســت. لورل و هاردی، زوج كمدینی كه آنها را به شكل دو دوست چاق و الغر، 
ساده و خرابكار می شناسیم، چه شخصیت و ویژگی هایی رفتاری 
جالبی داشــته اند؟ ما آنها را لورل هاردی صدا می زنیم و با 
این كار نشــان می دهیم این زوج چقدر در ارتباطشان 
موفق بوده اند كه حاال نامشان در ذهن مخاطب یكی 

شده است.

اولیور هاردی زمستان 1892در جورجیا متولد شد. 
پدرش كهنه سرباز جنگ داخلی و یكی از سربازان جبهه 

تجزیه طلبان بود و حتی زخمی از آن جنگ را روی 
بدنش داشت. بعد از جنگ در اداره دارایی همان منطقه 
مشغول به كار شد و جز اولیور، 4فرزند دیگر هم داشت. 
سال 1893برای نجات یكی از پسرانش كه در رودخانه 

افتاده بود به آب زد و هرچند نجاتش داد، خودش حریف 
جریان رود نشد و زیر آب رفت. اینچنین بود كه زندگی 

اولیور هاردی با تراژدی شروع و او بی پدر بزرگ شد. الیور 
پسر مشكل سازی بود و مدام در خانه و مدرسه دردسر 

درست می كرد. نه از تحصیل در مدرسه نظامی به بچه ای 
مطیع تبدیل شد و نه آموزش رسمی او را سر به راه كرد. 

به تئاتر و موسیقی عالقه داشت و سرانجام مادرش او را در 
هنرستانی در آتالنتا ثبت نام كرد. از اواخر نوجوانی تئاتر 

برایش جدی شد و همان دوره برای گذران زندگی در 
یكی از سالن های نمایش فیلم شغلی برای خودش 
دست و پا كرد. كارش آنجا فروش بلیت و جارو زدن 
سالن و راهروها بود. همانجا هم بود كه جذب سینما 
شد، تئاتر را كنار گذاشت و بازیگری جلوی دوربین 

را مسیر زندگی اش كرد. كمی این در و آن در زد و بعد 
با چند واسطه و كمی جسارت و سرسختی راهی برای 

رسیدن به هدفش پیدا كرد و اولین بار سال 1914جلوی 
دوربین رفت. هرچند به خاطر اضافه وزن از خدمت 

در ارتش معاف یا منع شد در هنر چیزی سد راهش 
نمی شد. بازیگر بااستعدادی بود و می گویند فرصت ها را 

می شناخت و از دست شان نمی داد. گام به گام در 
این حرفه پیش رفت تا اینكه سال1921 در 

فیلم »سگ خوش شانس« با استن 
لورل همبازی شد.

لورل 
هم دوره چاپلین

استن لورل متولد 1890در انگلیس متولد شد، پدر و مادرش 
هنرپیشه  تئاتر بودند. او از نوجوانی استعداد چشمگیری در بازی 

تئاتر داشت به طوری كه نخستین نقش تئاتری  خود را در 16سالگی بازی 
كرد. لورل در 1910میالدی به گروه بازیگران فرد كارنو پیوست كه در آن 

زمان، چارلی چاپلین جوان نیز در آن حضور داشت و حتی برای مدتی، لورل 
به عنوان پروژه  مطالعاتی چاپلین استفاده می شد. ژن بازیگری اش را از پدرش به 

ارث برده بود كه بازیگر، نمایشنامه نویس و مدیر تئاتری سرشناس بود. آرتور استنلی 
جفرسون از 16سالگی كه برای نخستین بار در تئاتر بازی كرد، درس و مدرسه را 
رها كرد و كنار دست پدر مشغول به كار شد. او همراه اعضای شركت هنری به 
آمریكا رفت و می گویند در این سفر مدتی را با چارلی چاپلین هم اتاقی بود و 
همین همنشینی سبب شد سبك بازیگری چاپلین روی او تأثیر بگذارد. در 

سفر دوم در این كشور ماندگار شد و در این زمان با ایفای نقش هایی 
كه بدل چارلی چاپلین بودند و با تقلید از او، كمی تا قسمتی 

مشهور شده بود. جالب اینكه در همین سال هم اولیور 
هاردی در آمریكا وارد عرصه بازیگری 

تئاتر شد.

سركش بااستعداد

رمز موفقیت؛ جدایی ناپذیری

لورل بدون هاردی معنایی ندارد. یا نمی توانی هاردی را بدون لورل داشته 
باشی. این دیالوگیست كه لورل )با بازی استیو كوگان( به هال روچ )با بازی دنی 
هاتسون(، مدیر استودیو می گوید و می توان گفت این جمله اساس زندگی این 

زوج چه در سینما و چه در زندگی شخصی شان بود؛ زوجی كه همین زوج بودنشان 
دلیل محبوبیت و ماندگاریشان شده است. حتی آنها باید رابطه شان با یكدیگر را 

در زندگی واقعی نیز طوری تنظیم می كردند كه این دوتایی بودنشان از بین نرود. 
وقتی لورل یك پیانو بزرگ را از بالكن به روی سر هاردی می اندازد، هاردی به 

داخل خانه پرتاب شده و پس از چند لحظه درحالی كه از دست لورل كالفه است، 
سالم بیرون می آید، ما این قاعده را می پذیریم و حتی موجب خنده ما می شود. 

هاردی از تمام بالهایی كه مسبب بیشتر آنها لورل است جان سالم به در می برد و 
ما هرگز آنها را بدون هم تصور نمی كنیم.

معصومیت احمقانه
محبوبیــت لــورل و هــاردی بیشــتر از 
استعدادشــان بود. آنها در دوره ای از تاریخ 
به شهرت رسیدند كه آمریكایی ها به خنده 
خوب نیاز داشــتند. در دوران ركود بزرگ، 
مردم بسیار مســتأصل بودند و به كمدی 
نیاز داشــتند. در این شــرایط 2آدم ناشی 
بودند كــه ول می چرخیدنــد، معلوم نبود 
از كجا آمده اند، پول نداشــتند، همیشــه 
سعی می كردند كار درست را انجام دهند، 
اما خرابــكاری می كردند. آنها شكســت را 
می گرفتند و به چیــزی تبدیل می كردند 
كه می توانیــد بــه آن بخندید.قابل درك 
بودن لــورل و هاردی، بخــش مهم چیزی 
بود كه آنها را بامزه كرد. همانطور كه هاردی 
یك بار گفت، آنها بیشتر به »جذابیت های 
انسانی« عالقه داشتند تا »دلقك  بازی های 
مســتقیم«. تایــم در 1965بــا توصیف 
ویژگی های بارز آنها اشــاره كــرد: »لورل 
و هاردی كاریكاتورهای دوست داشــتنی 
بودند، آرشه و ویولن كه در یك دنیای دیوانه، 
آكوردهای ناهنجار اما لذتبخش به ارمغان 
می آورد. معصومیت احمقانه نشــان عیار 
آنها بود.« راز جاودانگــی  آنها همچنان  در 
نوع  رابطه شان  نهفته  است . هاردی  خودش  
با بالهت  و بدبینی  از عهده  كارها برنمی آید، 
اما لورل  را مسئول  تمام  بالیا می داند. هاردی  
حســی  از وقار و آقا منشــی  دارد كه  لورل  

پیوسته  اما بی اختیار آن  را بر باد می دهد.
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  پنجمين مراسم گراميداشت مقام جنگلبان و جان نثاران 
 زيست

منابع طبيعي روز گذشــته با حضور وزیر جهادكشاورزي و  بوم
مسئوالن سازمان جنگل ها برگزار شد.وزیر جهادكشاورزي 
درباره اولویت هاي منابع طبيعي در دوره 4سال پيش رو گفت: منابع طبيعي 
در همه دنيا یك ثروت بين نسلي است و در كشور ما نيز مواهب بسياري در 
اختيار ما گذاشته و رســالت ما حفظ این منابع براي نسل هاي بعد است. 
سيدجواد ساداتي نژاد در گفت وگو با همشهري اعالم كرد: هم قانون  اساسي و 
هم قوانين باالدستي نگاه ویژه اي به منابع طبيعي داشته اند و در سال هاي اخير 
مقام معظم رهبري نيز عنایت ویژه اي به حوزه آبخيزداري داشته اند. در پي 
این تأكيد در بحث حفظ آب و خاك پس از مدت ها فراموشي اقدامات خوبي 
انجام گرفته است. وزیر جهاد كشاورزي تأكيد كرد: در دوره جدید اولویت 
منابع طبيعي این است كه با مشاركت مردم بتوان حوزه هاي آبخيز را صيانت 
و حفاظت كرد. از سویي حتما تالش خواهيم كرد كه مشكالت خدمت رساني 
به جنگلبانان رفع و زحمات شان به درستي جبران شود. او گفت: تالش داریم 
بحث رابطه استخدامي آنها با حمایت قوانين مورد نياز چه در دولت و چه در 
مجلس حل شود. وزیر جهاد كشاورزي دولت سيزدهم با اشاره به در اولویت 
قرار گرفتن قانون آبخيزداري در كشور به منظور كاستن از نابساماني هایي كه 
در این حوزه مهم وجود دارد، اعالم كرد: اولویت هاي بسيار مهم دیگر دولت در 
حوزه منابع طبيعي، بحث كاداستر است كه روند انجام آن سال ها طول كشيده 
و باید پایان پذیرد. به گفته وزیر جهاد كشاورزي، سنددار شدن اراضي منابع 
طبيعي و رفع موارد اختالفي باید هرچه سریع تر انجام گيرد و در این زمينه 
مشــكالتي براي كشــاورزان به وجود آمده كه اميد اســت با برنامه ریزي 
صورت گرفته، موضوع كاداستر منابع طبيعي حل شود. آنطور كه وزیر جهاد و 
كشاورزي در حاشيه برنامه تقدیر از جنگلبانان نمونه و مدافعان جان باخته 
طبيعت ایران به همشهري خبر داد، اولویت دیگر دولت جدید حفاظت از 
جنگل ها و مراتع كشور است كه در برنامه هفتم توسعه كشور نيز تأكيد مكرر 

بر آن شده و باید توجه ویژه به صيانت از جنگل و مرتع صورت بگيرد.

فراگيري كاداستر 
پس از تصویب قانون طرح كاداستر و صدور سند تك برگي براي منابع طبيعي 
كشور، روند اجرایي این قانون آغاز شد. تا پایان سال۹8 طرح كاداستر اراضي 
ملي و دولتي در سطح 38ميليون هكتار به اجرا درآمد. سال۹۹ كاداستر یا 
حدنگاري اراضي ملي و دولتي به 55ميليون هكتار رسيد. رضا افالطوني 
معاون حفاظت سازمان جنگل ها به همشــهري اعالم كرد كه 40ميليون 
هكتار از اراضي ملي و دولتي براي اجراي كاداستر باقي مانده و قرار بود طبق 
برنامه ریزي ها تا پایان شهریورماه امسال كاداستر این اراضي انجام شود، اما 
روند اداري آن با تغيير دولت كمي به تأخير افتاد و باید به زودي انجام پذیرد.

وسعت عمليات آبخيزداري
ایران كشوري با پستي بلندي هاي متعدد است و به لحاظ قرارگيري در اقليم 
خشك و نيمه خشك باید توجه ویژه اي به حفظ منابع آبي آن صورت گيرد. 
آبخيزداري در واقع اقدامي براي توزیع پایدار منابع حوضه آبخيز و تضمين 
پایداري كاركردهاي آن است و بر جوامع گياهي و جانوري و انساني ایران اثر 
فراوان دارد. سيل ها، خشكسالي ها، خيزش گردوغبار و تشدید كانون هاي آن، 
همچنين آبياري كشاورزي همه از حيطه هاي هدف آبخيزداري است كه در 
دهه اخير به علت تغيير اقليم نياز مبرم به آن احساس مي شود و باید تمركز 

جدي بر آن صورت گيرد.

جنگلبانان و يك نياز تاريخي
دیروز روند حمایت قضایي و صدور كارت ضابط براي جنگلبانان كشــور 
آغاز شــد. طبق این روند براي جنگلباناني كه آموزش هاي الزم دیده اند، 
كارت ضابط قضایي صادر مي شود تا مشكالت آنان در خدمت و حفاظت از 
جنگل ها و منابع طبيعي به كمترین ميزان برسد. متأسفانه طي سال هاي 
اخير 21جنگلبان در عرصه هاي طبيعي كشــور به شــهادت رسيده اند و 
صدها زخمي نيز برجاي مانده كه حمایت حداكثري قضایي از آنها مي تواند 
جنگلبانان كشور را در مسير صيانت بهتر و بيشتر از رویشگاه هاي طبيعي 

ایران یاري كند.

افزايش تخريب منابع طبيعي
وزیر جهاد كشاورزي در پنجمين مراسم گراميداشت ملي مقام جنگلبانان 
و جان نثاران منابع طبيعي كه در محل سازمان جنگل ها برگزار شد، گفت: 
امروز شاهد تخریب هاي زیادي در منابع طبيعي، جنگل ها و مراتع هستيم. 
نوع استفاده از آب هاي زیرزميني و بروز سيالب حتي در مناطق خشك و 
حریق هایي كه در جنگل ها اتفاق مي افتد، نشان دهنده تغيير اقليم و خسارات 
سنگين ناشي از آن است. به گزارش همشهري، وزیر جهاد كشاورزي افزود: 
هم اكنون 135ميليون هكتار اراضي طبيعي در اختيــار داریم كه تالش 
مي كنيم از این منابع به خوبي حمایت شود. وي درخصوص حقوق و مزایا 
و روابط اســتخدامي جنگلبانان گفت: شــرایط فعلي این گروه هم اكنون 
قابل قبول نيست كه اميدواریم با كمك هاي مجلس و به خصوص در برنامه 

هفتم توسعه كار هاي قابل قبولي در این بخش انجام شود.
ســاداتي نژاد افزود: تالش ما در وزارت جهاد كشــاورزي حمایت از منابع 
طبيعي اســت، بنابراین تمام تالش خود را براي تجهيز و هوشمندسازي 
در حوزه حریق، رصــد منابع طبيعي و جلوگيــري از زمين خواري به كار 
خواهيم برد تا بتوانيم از سازمان جنگل ها حمایت كنيم. متأسفانه سازمان 
جنگل ها ردیف درآمد اختصاصــي ندارد كه اميدوارم بــا اهتمام ویژه اي 

به این موضوع رســيدگي شود و سال آینده شــاهد اتفاقات خوبي در این 
زمينه باشيم. ساداتي نژاد همچنين گفت: از نگاه و دانش بومي براي توليد 
ثروت در مراتع بهره خواهيــم گرفت و تالش خواهيم كرد با مشــاركت 
مردم در عرصه منابع طبيعي كار را پيش ببریم و در جهت احيا، حفاظت 
 و تقویت منابع طبيعــي و عرصه هاي جنگلــي و مرتعــي گام برداریم.

لزوم همراهي نهادها
رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور با اشاره به تهدیداتي 
كه متوجه منابع طبيعي و غذایي كشــور اســت، بر ضرورت توجه تمام 
اركان  حاكميــت در حفظ منابع طبيعي تأكيد كرد. مســعود منصور در 
 پنجمين جشنواره ملي روز جنگلبان، با اعالم اینكه ایران كشوري خشك 
و نيمه خشك است كه یك ســوم متوســط بارندگي در جهان، سه برابر 
تبخير بيشتر و  یك سوم متوسط سرانه جهاني  پوشــش جنگلي را دارد، 
گفت: 125ميليون هكتار از عرصه هاي كشور در معرض فرسایش آبي و 
30ميليون هكتار از عرصه هاي كشور نيز در معرض فرسایش بادي هستند. 
آمارها و بررسي ها نشان مي دهد كه ساالنه 16تن در هكتار فرسایش خاك 
و حدود 20تن در هكتار هم فرسایش بادي در حوزه خاك داریم. وي ادامه 
داد: 450شهر و 8200روســتا با حدود 55ميليون نفر در معرض سيالب 
هستند و ساالنه 10 تا 30سانتي متر فرونشست زمين در كشور رخ مي دهد. 
به گفته رئيس سازمان جنگل ها، 380دشت ممنوعه نيز در كشور وجود 
دارد اما مي توان تهدیدات را كاهــش داد. به عنوان مثال هر هكتار جنگل 
2.5تن اكسيژن براي 10فرد ایجاد مي كند و 250 تا 500ميلي متر نفوذ 
آب در زمين را افزایش مي دهد. همچنين اجراي طرح آبخيزداري مي تواند 
فرسایش 16تن در هكتار خاك در اثر باد را به ۹تن كاهش دهد و تا ۷0درصد 
از خسارت ناشي از سيل جلوگيري كند. منصور با اشاره به اینكه امنيت ملي 
در گرو امنيت غذایي و امنيت غذایي نيز در گرو امنيت زیستي است، تصریح 
كرد: حفظ آب، خاك،  پوشش گياهي و هوا ضامن این امنيت است، بنابراین 

نيازمند توجه بيشتر است. هم اكنون 3۷ميليون واحد دامي مي تواند در 
مراتع تعليف شــود و 2هزار تن محصوالت جانبي از جنگل ها برداشت و 
صادر مي شود اما متأسفانه به صورت خام صادر مي شود. منصور حفاظت 
از آب، خاك و  پوشش گياهي را در 4محور اصلي تشریح كرد و گفت: حفظ 
این منابع نيازمند عزم همگاني و جدي تمام اركان حاكميت است؛ چراكه 
توسعه كشور از راه توسعه  پایدار محقق مي شود و الزم است تمامي دستگاه ها 
اقدامات خود را به گونه اي انجام دهند كه حداقل خسارات به منابع طبيعي 
وارد شود. رئيس سازمان جنگل ها با اشاره به ماده13قانون افزایش بهره وري 
بخش كشاورزي و منابع طبيعي گفت: طبق این ماده قانوني،  100درصد 
درآمدها و خسارات واردشده به منابع طبيعي باید به منظور حفاظت و احيا 
و انجام عمليات آبخيزداري و آبخوانداري در قالب بودجه ساالنه به منابع 
طبيعي بازگردد؛ در حالي كه به طور معمول حدود 20 تا 30درصد از این 
درآمدها برمي گردد. الزم است این مبالغ در سيستم منابع طبيعي صرف 
حفاظت شود. منصور، مشاركت جوامع دانشــگاهي-علمي و استفاده از 
فناوري هاي نوین را از دیگر محورها در جهت حفظ منابع طبيعي عنوان 
كرد و گفت: مركز بين المللي مدیریت جامع حوضه آبخيز با تصویب یونسكو 
براي نخستين بار ایجاد و همچنين سامانه13۹ راه اندازي شد. مركز كنترل 
نيروهاي حفاظتي نيز با استفاده از فناوري ها و تكنولوژي هاي نو و مشاركت 
جوامع علمي و دانشگاهي براي حفاظت از منابع طبيعي ایجاد و راه اندازي 
شد. وي با بيان اینكه حفظ منابع طبيعي نيازمند اقدامي جهادي است، به 
ضرورت مشاركت مردمي اشاره كرد و گفت: بدون مشاركت مردم امكان 
مدیریت منابع طبيعي وجود ندارد و محور اقداماتي كه در زمينه زراعت 
چوب، مرتع داري، گياهان دارویي بر مبناي مشاركت مردمي بوده است. 
3۷0تشكل مردمي در سال گذشته براي حمایت از جنگل ها و مراتع ایجاد 
شد و نيروهاي مردمي در بيش از 400قرارداد مجري كار و فعاليت در منابع 
طبيعي شدند. وي ادامه داد: یكي از بارزترین نمادهاي مشاركت مردم با 
منابع طبيعي در اطفاي حریق است. در حالي كه عمدتا اطفاي حریق در 
كشورهاي جهان بر  پایه نيروهاي رسمي و دولتي صورت مي گيرد اما در 
كشور ما مردم در اطفاي حریق مشاركت مي كنند كه متأسفانه گاهي با 
حوادثي ناراحت كننده در این زمينه مواجه مي شویم. سال گذشته ۷تن 
از هموطنان در جریان حریق در روستاهاي مختلف كرمانشاه، خوزستان، 
فارس و چهارمحال و بختياري جان خود را از دست دادند. منصور افزود: 
ضمن تالش هاي فراوان هنوز نتوانسته ایم براي این ۷نفر جبران خسارت 
كنيم اما اميدواریم كه بتوانيم این مشكل را حل كنيم. وي با اشاره به اینكه 
امسال 4نفر از یك خانواده را در شهرستان فيروزآباد فارس در جریان اطفاي 
حریق از دست دادیم، گفت: سال گذشته براي  پيش بيني حوادث احتمالي 

 پيگير بيمه بي نام شدیم و یك قرارداد بيمه مناسبي منعكس شد.
رئيس سازمان جنگل ها درباره تامين تجهيزات نيروهاي حفاظتي سازمان 
جنگل ها گفت: تعدادي تجهيزات تامين شــد اما  پوشش رادیویي یعني 
بي سيم، یكي از ضرورت ها به ویژه در زمان حریق و سایر حوادث منابع طبيعي 
است. ما در دهه۷0  پوشش بي ســيمي آنالوگ داشتيم كه به تدریج كنار 
گذاشته شد اما از  پارسال بحث تهيه بي سيم دیجيتال  پيگيري شد و امروز 
4استان آماده بهره برداري و استفاده از  پوشش رادیویي خواهند بود. منصور 
با اشاره به اینكه نيروهاي یگان حفاظت سازمان جنگل ها باید ضابط قضایي 
باشند، گفت: در پي هماهنگي هایي كه با قوه قضایيه صورت گرفت، اكنون 
دادستان هر استان براي نيروهاي آموزش دیده كد شناسه اي تعيين و به ما 

اعالم مي كند و كارت ضابط قضایي براي این افراد صادر مي شود. 

 306روستا و 57شهر اصفهان
 در تنش آبي

مدیركل بحران این استان معتقد است احياي 
زاینده رود، مهم ترین اولویت اصفهان است

  آنچه از گردشگري و صنعت اصفهان 
مي شناسيم، شــمایل آن را در كسوت 
استاني برخوردار نشان مي دهد. با وجود 
این، اصفهان سال هاست در تأمين اصل نخست آباداني و توسعه 
یعني آب، مانده است. گرچه ماجراي خشكي زاینده رود دیگر بر 
كمتر شهروندي در ایران پنهان مانده، اما عمق خشكسالي در این 

استان فراتر از مرگ رودخانه پيش رفته است.

تنش آبي در 300روستا
بنابر اعالم شركت آب و فاضالب این استان بيش از 300روستا در 
كنار همه شــهرهاي اصفهان با تنش و بحران آب مواجه هستند 
و بنابر آنچه ســازمان جهادكشاورزي اســتان نيز تأیيد مي كند 
خشكسالي فزاینده حتي به اراضي و باغات كشاورزي نيز خسارت 

وارد كرده است.
در بخش آب آشاميدني استان نيز هم اكنون 185روستا در نائين، 
161روستا در اردســتان، 85روســتا در كوهپایه، 63روستا در 
چادگان، 60روستا در براآن و كراج، 64روستا در نطنز، 33روستا 
در بویين و مياندشت، 28روستا در فریدن، 23روستا در شهررضا، 
21روســتا در خور و بيابانك، ۷روستا در شاهين شهر و 21روستا 
در جرقویه دچار مشكالت گسترده در حوزه آبرساني هستند كه 

آبرساني 306روستا از این تعداد سيار است.

كوچ روستاييان
مهدي از اهالي روســتاي انالوجه چادگان مي گوید: آبرساني به 
روستاي ما با تانكر و كامال منظم است، اما دیگر از این روال خسته 
شده ایم. اگر مردها در روستا نباشند زنان و كودكان باید ظرف هاي 
آب را حمل كنند. واقعا شانه هایشان توان هر روزه این كار را ندارد. 
خســته ایم. متأســفانه اميدي هم نداریم چون مي دانيم پایيز و 

زمستان هم اوضاع اینطور خواهد بود.
زهرا یكي از اهالي روستاي چيمه است؛ جایي در دامنه كوه كركس 
نطنز. زهرا مي گوید: بسياري از روزها همسایه مانند ما لوله كشي 

دارند، اما آب در آنها جریان ندارد.
او با بيان اینكه چاه ها و قنات ها خشك هستند و بنابراین ناچارند 
براي ما آب با تانكر بياورند، مي گوید: نمي دانم تا كي اوضاع اینطور 
مي ماند. هر سال شرایط سخت تر از قبل مي شود. خيلي از مردم 
ترجيح مي دهند به شهر كوچ كنند، اما فاميل هاي ما كه در شهر 
هستند مي گویند شــهرها هم تعریفي ندارند و مدام با قطعي آب 
مواجه مي شوند. اما من فكر مي كنم باز هم بهتر از این است كه هر 

روز دبه دبه آب حمل كنيم.

تنها راه نجات
مدیركل بحــران اســتانداري اصفهان وضعيت تاميــن آب این 
استان در همه حوزه هاي آشــاميدني، كشاورزي، صنعت و حتي 
محيط زیست را بحراني مي داند. منصور شيشه فروش مي گوید: با 
كاهش 50درصدي بارش ها نسبت به بلندمدت مواجه هستيم و 

خشكسالي بر 85درصد مساحت استان اثر منفي گذاشته است.
او با بيان اینكه 2درجه افزایش دما و اثرات تبخيري آن نيز بر منابع 
آبي استان مؤثر بوده است، مي افزاید: سد زاینده رود فقط 20درصد 
ذخيره دارد و رودخانه كامال خشك است. در این شرایط 5۷شهر و 
306روستا در شرایط آبي بدي هستند كه براي این تعداد روستا و 
مناطق حفاظت شده و 20هزار هكتار از باغات با 326تانكر آبرساني 
سيار انجام مي شود. در حوزه هاي منابع طبيعي نيز متحمل خسارت 
و دچار خــزان زودتر و برگریز پيش از موعد شــده ایم. آبرســاني 
به 44هزار گونه جانــوري مانند قوچ و ميــش در 2ميليون هكتار 
مناطق حفاظت شــده نيز ضروري بوده و هست كه نمي توانستيم 
از آن چشم پوشي كنيم. شيشــه فروش مي گوید: در كنار همه این 
مشكالت، تشدید كانون گردوغبار در 100هزار هكتار اراضي اي كه 
به دليل بي آبي زیركشــت نرفتند، فرونشست زمين در دشت هاي 
اســتان، افزایش آفات مانند حمله ملخ ها كه تابستان آن را تجربه 
كردیم و بسياري مشــكالت دیگر كه پيامد این خشكسالی هاست 
را هم درنظر بگيرید. آلودگي هوا یكي دیگر از این پيامدهاســت و 
امسال ما 45روز آلودگي را ثبت كرده ایم. او تنها راه نجات اصفهان 
از این شرایط را بازگشــت زندگي به زاینده رود و گاوخوني مي داند 
و مي گوید: به آسمان كه نمي توان چشم اميد داشت، اما باید اقدام 
عاجلي براي احياي زاینده رود و گاوخوني انجام شــود تا اثرات این 

خشكي ها كاهش یابد. این اوجب واجبات است.
 

مسئله خشــكي زاینده رود و روش هاي احياي آن به عنوان یكي از 
شریان هاي حياتي مركز كشــور در حالي چند سالي است به محل 
بحث كارشناسان و مسئوالن بدل شده است كه سال 13۹8شركت 
آب منطقه اي اصفهان رســما اعالم كرد بخش اندكي از خشــكي 
زاینده رود و چالش هایي كه براي این حوضه آبریز رخ داده به عوامل 
اقليمي مانند تغيير در الگوي زمان و نوع بارش ها بازمي گردد و عمده 
آن متوجه عوامل انساني است؛ بارگذاري غيراصولي و بيش از اندازه بر 
این رودخانه و طرح هاي انتقال آب به یزد، كاشان و مانند آن. از سوي 
دیگر، برداشت بي رویه ساالنه آب در باالدست رودخانه در محدوده 
سد تا پل كله توسط پمپاژ، استقرار صنایع بزرگ، پاالیشگاه، نيروگاه ها 
در كنار رودخانه از دیگر عواملي اســت كه بنا به گفته كارشناسان و 

مسئوالن محلي بر شرایط بحراني زاینده رود دامن زده است.

شب  هاي كابل خيلي زود شروع مي شود. 
مغازه ها، رستوران  ها و پاساژها اكثرا ساعت گزارش

10شــب مي بندند و تویوتاهاي طالب با 
پرچم هاي ســفيد در خيابان هاي خالي گشت مي زنند؛ 
چيزي كه قبل از ورود طالبان نبود. نخستين شبي كه به 
كابل رسيدیم، به یكي از همين شب هاي خلوت خوردیم. 
از بــس مــا را از زورگيرها ترســانده بودند، هــر گدا یا 
كارتن خوابي را با دزد اشتباه مي گرفتيم. هرچند باالخره به 

سالمت به مسافرخانه رسيدیم.
در این روزها مهم ترین اتفاق خبري كه در افغانســتان 
مي گذرد، ماجراي پنجشير است؛ یعني جایي كه بيشترین 
مقاومت در مقابل طالبان انجام شــده و رهبرشان احمد 
مسعود، فرزند احمدشاه مسعود به عنوان آلترناتيو و مخالف 
اصلي طالبان شناخته مي شود. در بين بسياري از مردم 
افغانستان این دوگانه ساخته شــده؛ یعني تو یا طرفدار 
طالبي یا احمد مسعود. ولي رسيدن به پنجشير خودش 
ماجرایي دارد. مســير براي خبرنگاران مسدود است. از 
دوســت خبرنگاري شــنيدم كه براي رفتن به پنجشير 
مي توان از طالبان اجازه گرفــت. راه دیگري كه فهميدم 
این بود كه از كابل یك دربست بگيرم كه من را به پنجشير 
برساند و برگرداند و در ایســت بازرسي ها هم بگویم كه 

محلي هستم. چند خبرنگار اینجوري وارد شهر شدند.
با راهنمایي عكاس خبرگزاري رویترز، براي گرفتن مجوز 
كار خبري به سازمان اطالعات و فرهنگ امارت اسالمي 
طالبان رفتم. از مســافرخانه تا آنجا خيلي راه نبود. شهر 
شلوغ و زندگي در جریان بود. فقط نيروهاي طالب به جاي 
پليس در خيابان ها گشت مي زدند. به ساختمان وزارت 
رسيدم. جلوي ساختمان، مأمور امنيتي جلویم را گرفت. 
گفتم ژورناليست ایراني هســتم. یك شماره تلفن داد و 
گفت زنگ بزن. بعد از تماس و معرفي توسط همان مأمور 
و بعد از بازرسي بدني به داخل ساختمان راهنمایي شدم. 
مسئول اداري طالبان بعد از چك كردن كارت خبرنگاري، 
پاسپورت و احوال پرســي به زبان فارسي، مجوز را بدون 
معطلي صادر كرد. فقط گفت شما مجوز كار در 4نقطه را 
ندارید؛ 1. ميدان هوایي كابل 2. پنجشير 3. مراكز نظامي 
و 4. اعتراضات. ممنوعيت هایي كه گذاشته بودند طبيعي 
بود. مجوز را وزیر اطالعات و فرهنگ امضا كرده بود یعني 
ذبيح اهلل مجاهد. فكر كردم. اگر ایران بود چند هفته براي 

گرفتن همين مجوز این ور و آن ور مي رفتم.
توي فكرم دنبال راهي بودم كه به پنجشير بروم حتي به 
همان روش دربست كردن یك ماشين براي رفت و برگشت. 
بعد از گرفتن مجوز به باغ وحش كابل رفتم تا وضعيت یك 
مكان تفریحي را در دوران جدید ببينم. مثل بقيه مراكز 
تفریحي خلوت بود. این خلوتي را در كافه ها و كتابفروشي ها 
و جاهاي دیگر هم مي شد دید. مردم یكباره شوكه شده اند. 

مي ترسند خيلي از خانه خارج شوند یا دل و دماغ ندارند. از 
لحاظ اقتصادي هم خيلي ضربه دیدند. جلوي قفس شترها 
بودم كه یك دوست مستندساز زنگ زد و گفت ما مجوز 
ورود به پنجشــير را داریم و اگر دوست داشتي مي تواني 
همراه ما بيایي. من هم از خدا خواسته همراه شان شدم. 

اصال آمده بودم به افغانستان بروم پنجشير.
ماجراي پنجشير این جوري اســت كه مردم در كابل هم 
خبر دقيقي از آنجا ندارند. اینترنت هنوز قطع اســت و با 
اینكه مردم رفت وآمد دارند، ولي شایعه بيشتر از واقعيت 
پخش مي شود. بيشتر مردم پنجشير از ترس، فرار كرده اند 
و در مناطقي مثل سراي شــمالي كابل چادر زده اند. در 
خبرها پنجشــير هر روز بين طالبان و مقاومت پنجشير 
دست به دست مي شود. ماجراي نسل كشي و كوچ اجباري 

و تجاوز در بين خبرها خيلي دیده مي شود.
پنجشير حدود 2۷ دره اصلي دارد و هر دره چندین دره 
فرعي. این منطقه در زمان روس ها به جهنمي براي آنها 
تبدیل شده و مجبور شدند كه آنجا را ترك كنند. در این 
20سال بســياري از فرماندهان نظامي افغانستان از بين 
مردم همين جا انتخاب شده اند و حرف هاي زیادي درباره 
نفوذ ناپذیري آن گفته مي شد. سوار ماشين شدم و بعد از 
عبور از ترافيك سنگين كابل به شهر گل بهار در ورودي 
پنجشير رســيدیم. هر چقدر جلوتر مي رفتيم از تعداد 
ماشين ها كمتر مي شد. ایســت بازرسي هاي طالبان هم 
بيشتر و جدي تر. سربازاني با چشمان سرخ و كم خوابيده كه 
با دقت ماشين ها را بازرسي مي كردند تا غيربومي یا خبرنگار 
وارد شهر نشود. ورود و خروج اهالي پنجشير به شهر ممنوع 
نبود. هرچند دقيقه یك كاميونت كه وسایل خانه اش را بار 
زده بود، از كنارمان رد مي شد و به سمت كابل مي رفت. 

همزمان یك تویوتاي طالب به سمت پنجشير.
خيلي طول نكشيد كه به دروازه اصلي پنجشير رسيدیم؛ 
یعني جایي كه بيشترین مقاومت، یعني 3روز در مقابل 
طالبان صورت گرفته بــود و بعد به خاطر حضور پر تعداد 
طالبان و خيانت برخي فرماندهان، پنجشير سقوط كرد. 
بعد از ســقوط این نقطه در ورودي شهر بقيه مناطق هم 
بيشتر از چند ساعت مقاومت نكردند و طالبان تا ته بازارك 
یعني مركز شهرستان را تخت گاز رفت. تيم مستند كمي 
فيلم مي گرفت من هم كنار چند نگهبان طالب نشستم و 
حرف زدیم. همه شــان تجربه حضور در ایران را داشتند. 
به اســم، خيابان ها را مي شــناختند. یك مرد جاافتاده 
فرمانده شــان بود. از عمليات ورود پرسيدم؛ معتقد بود 
كسي مقاومت نكرده است. پرسيدم تو استخدام طالبي 
و حقوق مي گيري؟ گفت نه براي خــدا مي جنگم. یك 
بزش را فروخته بود و با موتور خودش از فاریاب به جنگ 
آمده بود. 25روز بود كه به خانه نرفته بود. شــغلش هم 
كشاورزي بود. از من درباره فلسطين هم پرسيد كه چرا 
كسي كمكش نمي كند تا آزاد شود. كمي برایش توضيح 
دادم. همزمان ماشين هاي مختلف مي آمدند و بازرسي 
مي شدند. اكثر طالب هایي كه آنجا بودند، كمتر از 30سال 

داشتند. در ورودي عكس هاي احمد شاه مسعود و شهداي 
پنجشير پاره شده بود. تا ته جاده پر بود از این پوسترها و 
بنرهاي پاره شده. بعد از ورود طالبان تمام مناطق شهري 
و بسياري از مناطق حاشيه اي پنجشير هم سقوط كرده و 
همه جا در اختيار آنها ست. طالبان براي مناطق مسئول و 
والي هم مشخص كرده بود. اكثر نيروهاي طالبان نيروهایي 
هســتند كه بي جيره و مواجب فقط براي عقيده دیني 
در این جنگ حضور داشتند. بومي هم در بين شان پيدا 
مي شد. بعضي از پنجشــيري ها هم به آنها كمك كرده 
بودند. براي نماز در یكي از مساجد شهرستان عنابه صبر 
كردیم. شهر خالي و سوت و كور بود. اداره شهر در اختيار 
یك جوان طالب 24ســاله بود كه 8سال بود به عضویت 
طالبان در آمده بود. توي مسجد مي خواستم وضو بگيرم 
كه یكي از نيروهاي طالب گفت چرا مثل مسلمان ها وضو 
نمي گيري. ماندم چه جوابي بدهم، پيچاندم. كال براي نماز 
خواندن رعایت مي كنيم و به جاي مهر با دستمال كاغذي 
نماز مي خوانيم ولي وضو را نمي شــود كاري كرد. شب را 
مجبور شدیم در خانه یكي از اهالي بمانيم. اینترنت واقعا 
قطع بود. برق هم با اینكه گفته شده بود وصل شده، ولي 
هنوز نبود و با یك موتور برق كمي برق داشتيم. پنجشير 
منطقه به شدت زیبا و یيالقي است. بعد از ورود طالبان به 
شهر، مردم با وحشت به كوه ها فرار كردند. پنجشير جایي 
كوهستاني مثل چالوس یا كردستان خودمان است. مردم 
ترس زیادي از طالبان داشتند. تبليغات زیادي شده بود و 
انگار در بدخشان، والیت نزدیك به پنجشير، هم اتفاقات 
ناگواري براي مردم رخ داده بود. ولي بعــد از چند روز با 
تمام شدن آذوقه و صحبت طالبان به شهرها برگشتند. هر 
چند به دليل بازرسي خانه ها براي یافتن سالح و گشتن 

گوشي ها براي پيداكردن ارتباط با مجاهدین، شهر را ترك 
كردند. پاره كردن بنرها و شكستن قبر احمد شاه مسعود 
خيلي روي مردم تأثير منفي گذاشته است. از طرفي مردم 
حس مي كنند كه قرار است به زودي مجاهدین از كوه ها، 

عمليات هاي چریكي شان را شروع كنند.
كشــته هاي دو طرف نامعلوم اســت. به عنوان مثال، در 
عنابه 8نفر كشته شــدند كه از هركسي مي پرسي، یك 
روایت را بيان مي كند. نيروهاي مقاومت پنجشير بعد از 
عقب نشيني راهي كوه ها شدند. شاید كار هوشمندانه اي 
انجام داده اند  زیرا ممكن بود مردم آسيب ببينند. از یكي 
از مدافعين شــنيدم مقاومت منتظر زمستان است كه با 
بارش نخستين برف، طالبان را زمينگير كند. البته طالبان 
قبل از اینكه برف بياید باید نگران ماجراي راه دادن همه 
قوميت ها در حكومت و معيشت مردم باشد. اگر گره هاي 
معيشتي را باز نكند با برف امسال یا برف یكي دوسال دیگر  
ممكن است خودشان آب شوند. در تمام جاده ها بيشتر از 
ماشين  هاي مردم تویوتاهاي طالبان حضور دارد. یكي از 
مردم بومي تا مي فهميد ایراني هستم، مي گفت چرا ایران 
كمك نظامي نكرد. در زمان احمد شاه مسعود، ایران یكي 

از حاميان او بود و مردم انگار انتظار داشتند كه ایران هم 
كمك كند. پنجشير در واقعيت سقوط كرده ولي جنگ 
رســانه اي دو طرف همچنان در جریان است و احتماال با 
وصل شدن اینترنت گسترش یابد. مردم پنجشير هنوز 
به مقاومت  اميد دارند. آنها مي گویند مثل زمان شوروي، 
طالبان را هم با جنگ چریكي بيرون مي كنيم. امروز بخش 
مهمي از مردم افغانستان علي الخصوص در مناطق شهري 
و جوانان، حامي احمد مسعود هستند. هر چند این حمایت 
خود را علني نكرده باشند و خيزش اجتماعي نشده باشد، 
ولي همه منتظرند ببينند چه اتفاقي روي مي دهد. به نظر 
همه  چيز در آینده مشخص مي شود. اگر طالبان رفتارش را 
عوض نكند، آن روز به راحتي مقاومت به شهرهاي دیگر نيز 
سرایت خواهد كرد و دوباره جنگ داخلي شروع مي شود. 
مقاومت كوتاه مردم پنجشير باعث شد این گزاره كه همه 
مردم افغانستان حامي طالبان هســتند، بشكند. درباره 
وضعيت احمدمسعود، طالبان مي گوید رفته به تاجيكستان 
اما مردم مي گویند در كوه هاست و عده اي هم مي گویند در 
ایران است. نمي دانم آخر این ماجرا كجاست؟ ولي داستان 

احمد مسعود تازه شروع شده است.

روایت ادامه دار و پرماجراي خبرنگار همشهري از سفر به امارت اسالمي افغانستان 

آن سوي دروازه پنجشير

رفع تصرف ۱۸هزار هكتار از اراضي ملي 
سردار مهدي معصوم بيگي، رئيس پليس پيشگيري ناجا كه در اين مراسم حضور داشت ضمن قدرداني از جنگلبانان، گفت: از ابتدا كه يگان 
حفاظت سازمان جنگل ها در سال13۸۴ تشكيل شد، اين يگان روزبه روز موفق تر شد و به دستاوردهاي خوبي رسيده است. تشكيل 30هزار 
پرونده و ارجاع به محاكم قضايي، مديريت حدود 2هزار فقره آتش سوزي جنگل ها و مراتع، ايجاد 15پايگاه اطفاي هوايي و فراهم كردن 
30فروند بالگرد براي اطفاي هوايي حريق، از دستاوردهاي يگان حفاظت سازمان جنگل ها بوده است.  وي با اشاره به دشواري هاي شغل 
جنگلباني و تقدير از زحمات نيروهاي يگان حفاظت سازمان جنگل ها، گفت: طي 5ماه نخست سال جاري از تصرف 2هزار و 6۴7هكتار از 
اراضي جلوگيري شد و 1۸هزار و 76۸هكتار از اراضي ملي به انفال بازگشت كه اقدامات بسيار ارزشمندي در جهت حفظ منابع طبيعي و 

ملي به شمار مي رود.
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سازمان جنگل ها رديف درآمد اختصاصي ندارد 
 وزیر جهادكشاورزي: شاهد تخریب  منابع طبيعي، جنگل ها 

و مراتع هستيم  و این روند باید متوقف شود
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قهرماِن فوتساِل بامانع
دربارهداوریکههمهسدهاراکنارمیزند

اين فقط ستاره هاي تيم ملي فوتسال نيستند كه تماشايشان در 
جام جهاني و تعقيب مسيرشان در اين تورنمنت، هيجان انگيز 
به نظر مي رسد. اين فقط آنها نيستند كه مي خواهند تاريخ سازي 
كنند و بهترين نتيجه تاريخ شان را در اين جام به دست بياورند. 
براي همه طرفداران ورزش در ايران، حضور گالره ناظمي در 
جام جهاني اصال كم  ارزش  تر از تيم ملي فوتسال نيست، چراكه 
حتي مسير او براي رسيدن به چنين موفقيتي، دشوارتر از مسير 
تيم ملي بوده است. داور دهه شصتي فوتسال ايران، دست به 
كارهايي زده كه پيش از اين دست نيافتني به نظر مي رسيدند. 
او كه در نوجواني خودش فوتسال بازي مي كرد، به مرور زمان به 
يكي از بهترين داورهاي قاره آسيا تبديل شد. گالره رفته رفته از 
سوت زدن بازي ها در ليگ برتر فوتسال بانوان، به تورنمنت هاي 
بين المللي اعزام شــد و فرصــت درخشــيدن در بازي  هاي 
آسيايي داخل سالن را به دســت آورد. حاال وقت مناسبي بود 
كه توانايي هاي او حتي از ســطح قاره آسيا فراتر برود. ناظمي 
توانست يكي از داوران جام ملت هاي فوتســال زنان اروپا در 
كشور پرتغال باشــد. اتفاق مهمي كه براي اين داور رخ داد اما 
انتخاب او براي قضاوت رقابت هاي حساس فوتسال مردان بود؛ 
تجربه اي كه نشان مي داد تصميم گيرندگان مهم فوتسال در 
جهان، چقدر به اين داور جوان اعتماد دارند. او شانس داوري در 
رقابت هاي فوتسال جام باشگاه هاي جهان را هم تصاحب كرد 
و نامش در بين 10داور برتر فوتسال دنيا قرار گرفت. قدم مهم 
بعدي در زندگي ورزشــي اين داور جاه طلب، نخستين تجربه 
داوري در جام جهاني فوتسال بود. او حاال يك نماينده شايسته 
براي ايران در اين رقابت ها به حســاب مي آيد. نماينده اي كه 
سال به سال پيشرفت كرده و به شكل خيره كننده اي، توانسته 

»غيرممكن«ها را از سر راه خود كنار بزند. 
ناظمي داور سوم مسابقه افتتاحيه جام جهاني بود و در همين 
دور اول، قضاوت مســابقه گواتماال و مصــر را بر عهده گرفت. 
اين نخســتين بار در تمام تاريخ بود كه يــك داور زن ايراني، 
مســابقه مردان را در اين ســطح داوري مي كرد. يك تجربه 
فراموش نشــدني و البته موفقيت آميز، براي داوري كه انگار با 
خودش عهد كرده هرگز به پشــت سر نگاه نكند و همه قدم ها 

را رو به جلو بردارد.
برد و باخت در فوتسال، كلماتي هستند كه غالبا بين »تيم ها« 
رد و بدل مي شوند اما در اين دوره از جام جهاني، يك داور را هم 
بايد در فهرست برنده هاي بزرگ قرار داد. داوري كه تا همين جا 
هم الهام بخش خيلي از جوان ترها براي انتخاب اين شــغل در 
ايران بوده است. گالره ناظمي به گفته خودش، شيفته داوري 
ديدارهاي تيم ملي برزيل اســت. او البته بارها تأكيد كرده كه 
بين خودش و تيم ملي ايران، ترجيح مي دهد تيم ملي ايران در 
فينال رقابت هاي جام جهاني به ميدان برود. او حتي از ســوي 
دبيركل فدراســيون بين المللي فوتبال هم مورد تمجيد قرار 
گرفته اســت، چراكه توانســته يك راه جديد را براي زنان در 
داوري فوتسال باز كند. معني اسم گالره در زبان كردي، چيزي 
شبيه »نور چشم« است. چقدر شبيه خود او كه اين روزها نوري 

در تاريكي هاي هميشگي فوتبال ايران است. 
 

  ايران- آمريكا؛ احتمال بارندگي در سالن
دومين مســابقه تيم ملي ايران در جام جهاني فوتسال، فردا 
از ساعت19:30 برگزار خواهد شد؛ مســابقه اي كه مي تواند 
صعود تيم ملي را به مرحله بعدي رقابت ها قطعي كند. آمريكا، 
دومين حريف تيم ملي است و در دنياي فوتسال، تيم شاخصي 
به حساب نمي آيد. تيمي كه در نخســتين مسابقه 11گل از 
آرژانتين دريافت كرده و هيچ پاسخي براي اين گل ها نداشته 
اســت. با توجه به صعود بهترين تيم هاي ســوم از هر گروه، 
يك تســاوي هم صعود تيم ملي را قطعي مي كنــد اما براي 
سرگروه شدن و رسيدن به قرعه اي مناسب تر، تيم ملي بايد اين 
مسابقه را با برد پشت سر بگذارد. به نظر مي رسد اين يك نبرد 
كم دردسر براي فوتسال ايران خواهد بود. يك تمرين جدي كه 
به برخي ستاره هاي تيم، فرصت خوبي براي استراحت مي دهد.
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رازورمزهايحذفيكشگفتيساز
 پرسپوليس موقعيت هاي 20درصدي و 23درصدي را گل نكرد 

تا روي يك موقعيت 2درصدي گل صعودش را بزند

برخالف تصور خيلي ها، استقالل تاجيكســتان اصال حريف آساني 
براي پرسپوليس نبود. نايب قهرمان فصل گذشته آسيا در مقابل اين 
حريف تازه وارد سختي زيادي كشيد تا اينكه باالخره در دقيقه90بازي 
توانســت با شــليك ناگهاني ترابي به گل صعود برســد. استقالل 
تاجيكســتان مرحله قبل را با مقام اول در گروهي به پايان رساند كه 
الهالل عربستان هم در آن حضور داشــت. استقالل كه مقابل تمام 
قدرت هاي همگروهش از تاكتيك دفاع و ضدحمله اســتفاده كرده 
بود مقابل پرســپوليس هم با همين حربه به ميــدان آمد. نماينده 
تاجيكستان در 6بازي مرحله گروهي و بازي هفتم مقابل پرسپوليس 
هرگز مالكيت توپش بيشتر از حريف نبود. در 5بازي مرحله گروهي 
مالكيت توپ استقالل حتي به 30درصد هم نرسيد و فقط در بازي 
با نماينده قزاقستان بود كه اســتقاللي ها به 41درصد مالكيت توپ 
رسيدند و جالب اينكه اين ميزان مالكيت ثمري براي آنها نداشت و 
2بر يك شكست خوردند. بهترين نتيجه استقالل برد 4بر يك مقابل 
الهالل بود كه فقط با 23درصد مالكيت توپ به دست آمد. از آن مسابقه 
آمارهاي جالبي به جا ماند؛ استقالل مالكيت توپ را 77-23به الهالل 
داد، 6شوت كمتر از الهالل زد و حتي در شوت هاي داخل چارچوب 
هم 6-5عقب بود. تعداد كرنرها هم برتري 7-1الهالل را نشان مي داد. 
اما درنهايت از 5شوت داخل چارچوب استقالل 4تا گل شد و تاجيك ها 

اين بازي را با نتيجه اي قاطع بردند!

  2صدمي كه پرسپوليس را برنده كرد
اگر باليي كه چند ماه قبل ســر الهالل آمده بود، سه شــنبه برسر 
پرســپوليس هم نازل مي شــد اصال عجيب نبود. اما نماينده ايران 

در دفاع بســيار متمركز و با احتيــاط عمل كــرد و حامد لك نيز 
درون دروازه روز خوبي را پشــت سر گذاشــت. استقالل در مقابل 
پرســپوليس هم مالكيت توپ را به حريف داد و شوت هاي كمتري 
زد اما درست مثل بازي با الهالل اين شوت هاي كمتر را دقيق تر از 
حريف زد. چنان كه پرسپوليس در مالكيت توپ 68-32و در تعداد 
شوت 16-7برتري داشت اما آمار شــوت هاي داخل چارچوب، به 
شكلي عجيب از برتري 4-3استقالل حكايت دارد. يعني استقالل 
57درصد شــوت هايش را داخل چارچوب زد اما پرسپوليس فقط 
19درصد شوت هايش داخل چارچوب بود. در مقابل چنين حريفي 
كه در دفــاع متمركز و در ضدحمالت دقيق عمــل مي كند، پيروز 
شدن كار ساده اي نبود. به خصوص كه بازي در زمين حريف برگزار 
مي شد و اســتقالل عالوه بر حمايت هوادارانش به چمن مصنوعي 
اين ورزشگاه هم عادت بيشتري داشت. آمار مالكيت توپ و تعداد 
شوت ها از سايتAFC استخراج شده بود اما يك آمار هم از سايت 
ايراني متريكا بخوانيد كــه برخالف AFC »اميــد گل« تيم ها را 
هم محاســبه مي كند. به گواه متريكا، اميد گل پرسپوليس در اين 
مسابقه 0/74و اميد گل استقالل 0/29بوده است. يعني پرسپوليس 
به اندازه 0/74گل موقعيت ايجاد كرد و يــك گل زد. جالب اينكه 
اميد گل پرســپوليس در صحنه گلزني ترابي فقــط 2صدم بود اما 
تك گل بــازي از همين موقعيت 2درصدي به دســت آمد. بهترين 
موقعيت پرسپوليس ضربه سر عبدي روي ســانتر عاليشاه بود كه 
اميد گل 23صدم داشت. موقعيتي كه وحيد اميري روي پاس عالي 
 عبدي از دســت داد هم يك موقعيت 20درصدي بود و از دســت 

رفت.

مهدي ترابــي يكي از مهم تريــن گل هاي عمر فوتبالــش را زد تا 
پرسپوليس در يك بازي سخت از سد تيم چغر و سرسخت استقالل 
تاجيكستان عبور كند. اين نخستين بار نيســت كه ترابي در يك 
بازي حساس پرسپوليس را نجات مي دهد و گل زيباي او در ادامه 
سريال گل ها و پاس گل هايي است كه در فصول اخير بارها به نجات 

پرسپوليس آمده است.

   5پاس گل، ششمين پاس توي گل!
مهدي ترابي تا پيش از بازي با استقالل تاجيكستان در صدر جدول 
پاس گل اين رقابت ها قرار داشت و حاال با گل باارزش صعود از مرحله 
يك هشتم، ميزان تأثيرگذاري اش براي پرسپوليس را چندين برابر 
كرده است. ستاره شماره9پرسپوليس در مرحله گروهي طي 6بازي 
5بار پاس گل داد كه اين آمار بيش از هــر بازيكن ديگري در تمام 
تيم هاست و عنوان بهترين پاسور مســابقات را تا اين لحظه نصيب 
ترابي كرده است. عالوه بر اين، ترابي در مرحله گروهي 2گل هم از 
روي ضربات پنالتي براي سرخپوشان زده و حاال با تك گلش مقابل 
تاجيك ها 3گله شده و بعد از مغانلو بهترين گلزن پرسپوليس در اين 
دوره اســت. او با يك گل ديگر عنوان بهترين گلزن را هم از مغانلو 

مي گيرد و به عنوان بهترين گل ساز مسابقات اضافه مي كند.

   بهترين بازيكن فصل با 11گل
مهدي ترابي در ليگ برتر هم آمار قابل توجهي طي ســال هاي 
اخير داشــته و بدون ترديد مؤثرترين مهره سرخپوشــان در راه 
قهرماني بوده است. ترابي به گواه آمارهاي متريكا بهترين بازيكن 
پرسپوليس در هر دو فصل اخير بوده است. او در ليگ نوزدهم از 
نگاه متريكا بهترين بازيكن مســابقات بود و در ليگ بيستم هم 
با اينكه فقط يك نيم فصل حضور داشــت با اختالفي ناچيز بعد 
از شــهباززاده در رتبه دوم قرار گرفت. در ليــگ نوزدهم، ترابي 
11گل زد كه اغلب آنها گل هاي 3امتيازي بودند و 3پاس گل هم 
به هم تيمي هايش داد. در دوره كالدرون او بيشترين گل ها را براي 
پرسپوليس زد و با آمدن يحيي هم به همين روند ادامه داد. او در 
هر بازي از ليگ نوزدهم به طور ميانگين 2/3شوت زد و 20درصد 
اين شــوت ها را هم بــه گل تبديل كرد. از مهــدي ترابي به طور 
متوسط در هر بازي 1/6دريبل موفق هم ديده شد و او درنهايت با 

نمره 7/42از 10بهترين بازيكن ليگ نوزدهم لقب گرفت.

  بي موقع رفت، به موقع برگشت
ترابي در ابتداي ليگ بيستم پرســپوليس را ترك كرد و به قطر 
رفت اما بعد از يك نيم فصل دوباره برگشــت و به سرخپوشــان 

كمك كرد تا در نيم فصل دوم فصل گذشــته يك بار ديگر عنوان 
قهرماني را در رقابت با ســاير مدعيان كسب كنند. آمار ترابي در 
فصل گذشته ليگ برتر 13بازي، 1088دقيقه حضور در ميدان، 
4گل، 4پاس گل و كسب يك پنالتي براي پرسپوليس بود. او در 
هر بازي 2/5پاس كليدي و 2/3شــوت داشت يعني در اين فصل 
نيز 14درصد شوت هايش براي پرســپوليس تبديل به گل شد. 
ترابي طي 13بازي 2بار به عنوان برتريــن بازيكن زمين انتخاب 
شد و درنهايت ميانگين نمراتش به 7/45رسيد كه از نمره فصل 

گذشته اش هم بهتر بود.

   كشف بزرگ كي روش
ترابي اين روزها در تيم ملي كمتر به بازي گرفته مي شود و ظاهرا 
اسكوچيچ به اندازه كي روش به او اعتقاد ندارد. اما در پرسپوليس 
چه در زمان برانكو، چه در دوره كالــدرون و چه از زمان روي كار 
آمدن يحيي گل محمدي هميشه جزو يكي دو بازيكن مؤثر تيم 
بوده و باالترين امتيازها را براي سرخپوشان كسب كرده است. او 
الماس پرســپوليس در خط هجومي است و يحيي براي رسيدن 
دوباره به فينال آســيا اميد زيادي به نبوغ او در لحظات حساس 

بسته است.

عمر،موسيوتاليسكا
 نگاهي به 3حريف احتمالي پرسپوليس در يك چهارم نهايي

 ليگ قهرمانان
فرودآمدن توپ مهدي ترابي در بهترين نقطه ممكن، 
پرسپوليس را از جهنم دوشنبه عبور داد. جهنمي كه با 
چمن مصنوعي و البته جو سخت استاديوم براي قرمزها 
ساخته شده بود. حاال آنها تنها تيم ايراني باقيمانده در 
جدول رقابت ها و يكي از هشــت نهايي اين تورنمنت 
هستند. فيناليست ديگر دوره گذشته هم در پايان يك 
مسابقه بسيار سخت با كاوازاكي، در پنالتي ها برنده شد 
تا سه شنبه، روز ايده آلي براي پرسپوليس و اولسان باشد. 
قرعه كشــي مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان، 
همين جمعه برگزار خواهد شد؛ جايي كه پرسپوليس از 
بين 2 تيم عربستاني و يك تيم اماراتي، حريف اش را در 
مرحله بعدي خواهد شناخت. تيم يحيي براي رسيدن 
به سومين فينال تاريخ اش در آسيا، به 2 برد ديگر نياز 
خواهد داشت. 2 برد در مقابل رقبايي كه هم ستاره هاي 
گرانقيمتي دارند و هم از انگيزه هــاي زيادي روبه روي 

پرسپوليس برخوردار خواهند بود.

  الوحده؛ بهترين رقيب ممكن 
در بين 3 تيم باقيمانــده در جدول غرب آســيا به جز 
پرســپوليس، الوحده روي كاغــذ، ايده آل ترين حريف 
ممكن براي اين تيم خواهد بود. ادامه مســابقات ليگ 
قهرمانان در منطقه غرب به صورت متمركز در عربستان 
برگزار مي شــود و الوحده در مقابل تيم يحيي، حداقل 
شرايط ميزباني نخواهد داشت. عالوه بر اين، سرخ ها 2 بار 
در مرحله گروهي با اين حريف برخورد كرده اند و شناخت 
كاملي از تيم اماراتي دارند. 2 ديدار كه حاصل شان يك برد 
و يك شكست خفيف براي پرسپوليس بود. الوحده نسبت 
به 2 حريف ديگر، كم ستاره تر به نظر مي رسد و در مجموع 
تيم معمولي تري به شمار مي رود. آنها در مرحله قبلي هم 
الشارجه را در پنالتي ها شكست دادند. با اين حال برخورد 
دوباره با عمر خريبين، يك چالش جدي براي خط دفاعي 

پرسپوليس خواهد بود.

  الهالل؛ سوپراستارهاي ناهماهنگ
تجربه مسابقه با استقالل نشــان داد كه الهاللي ها 
هنوز به نقطه اوج شــان نرســيده اند و خريدهاي 
جديدي مثل مــارگا و پريــرا، هنوز كامــال با تيم 
هماهنگ نشــده اند. حتــي هواداران باشــگاه هم 
از عملكرد فني ســرمربي جديد تيم شــان گاليه 
دارند و معتقدنــد الهالل، تماشــايي فوتبال بازي 
نمي كند و تنها منتظر اشــتباه كردن حريف است. 
در شــرايط فعلي، به نظر مي رســد بعد از الوحده، 
الهالل حريف ايده آل تري براي سرخپوشان خواهد 
بود. تيمي كه با وجود داشــتن يك تركيب بســيار 
گرانقيمت، هنوز با رســيدن به بهترين فرم ممكن 
فاصله دارد. بــا اين حال اين را هــم نبايد فراموش 
كرد كه آنها تيمي بســيار پرتجربه هستند و در هر 
 لحظه اي از مسابقه، مي توانند هر حريفي را به دردسر 

بيندازند.

   النصر؛ تركيب بلوغ و انتقام
النصر در برابر تراكتور خيلي زود به گل رســيد و در 
جريان مســابقه خودش را به آب و آتش نزد. به نظر 
مي رســد آنها مرحله بعــدي را با قــدرت به مراتب 
بيشتري آغاز خواهند كرد. تاليسكا در خط هافبك 
اين تيم مهره فوق العاده اي نشان داد و ابوبكر هم در 
خط حمله، به راحتي مي تواند ساده ترين موقعيت ها 
را به گل تبديل كند. شاگردان مانو منزس يك انگيزه 
بسيار مهم در مقابل پرســپوليس دارند. آنها فصل 
گذشته در آخرين مسابقه غرب آسيا روبه روي سرخ ها 
شكست خوردند و به هيچ قيمتي نمي خواهند كه اين 
تجربه دوباره در آسيا براي شان تكرار شود. النصر اين 
روزها همه تمركزش را روي ليگ قهرمانان گذاشته اما 
آنها در ليگ داخلي هم درصورت پيروزي در مسابقه 

معوقه، شانس صدرنشيني خواهند داشت.
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دروازه باني در قرنطينه
فرهاد مجيدي تنها كسي نيســت كه همراه كاروان 
اســتقالل به ايران برنگشته اســت. بدنيست بدانيد 
عليرضا رضايي و بهزاد نوشادي، دروازه بان و بدنساز 
اســتقالل كه كرونايي هاي آبي ها بودنــد، هنوز در 
قرنطينه به ســر مي برد و حق ترك هتل و حضور در 
فرودگاه را ندارند. رضايي و نوشادي قرار است بالفاصله 

پس از منفي شدن تست شان به ايران برگردند.

خبرآخر

نكته بازي

آماربازي

ما از شما انتظاري نداريم

البد كار دارد

به پرسپوليس كمك نمي كني

گزارش بازي پرســپوليس برعهده 
محمد سيانكي بود و او تا جايي كه 
مي توانست زهرش را به مخاطبان 
ريخت. اوج كار سيانكي اما منتقل 
كردن اســتقالل تاجيكستان به 
همه كشورهاي آســياي ميانه بود؛ از 
تركمنستان تا ازبكستان و... گزارشگر محترم بارها و بارها اين 
اشتباه را مرتكب شد و نهايتا در توجيه مسئله گفت: »تيم هاي 
ما تا به حال به دفعات با نمايندگان تركمنستان، ازبكستان 
و... مصاف داده اند، اما اين نخستين بار است كه شاهد بازي با 
تيم تاجيكي هستيم و به همين دليل گفتن نام اين تيم براي 
ما راحت نيست.« آقا اصوال گفتن بقيه چيزها هم براي شما 
راحت نيست. ما در اين سال ها عادت كرده ايم مطالب درست 
در دهان شــما نچرخد. قحطي گزارشــگر است كه ناچاريم 

مخاطب خاموش هنرمندي شما عزيزان باشيم. بي خيال!

فرهاد مجيدي در اوج نقل وانتقاالت 
اســتقالل راهي امارات شد تا اين 
رفتار او دستمايه مناقشات زيادي 
شــود. آن زمان البته گروهي از 
مدافعان ســرمربي اســتقالل به 
سرعت وارد گود شدند و گفتند فرهاد 
براي چك كردن امكانات امارات به منظــور ميزباني بهتر از 
الهالل راهي اين كشور شده و كارش خيلي هم ارزشمند بوده 
است؛ انگار نخستين بار بود تيمي از ايران به امارات مي رفت 
و مجيدي حتما بايد همه  چيز را به چشــم مي ديد. حاال اما 
در پايان بازي اســتقالل و الهالل كه منجر به حذف نماينده 
كشورمان از ليگ قهرمانان شده، مجيدي بار ديگر با تأخير به 
ايران برگشته تا همان بحث چند هفته پيش تكرار شود. خب 
البته چيزي نيست؛ البد دارد امكانات امارات را براي مسابقات 

احتمالي در فصول بعد چك مي كند. بد به دل تان راه ندهيد!

جنجالي ترين واكنش را به شكســت 
استقالل برابر الهالل، كنعاني زادگان 
نشان داد. مدافع پيشين پرسپوليس 
بالفاصله بعد از پايان بازي، ادعاي 
آبي ها در مورد تخصص آسيايي شان 
را به ســخره گرفت و محل بحث شد. 
بارها توضيح داده شده كه مسابقات ملي و باشگاهي فضاي متفاوتي 
دارند و در حوزه باشگاهي نمي توان انتظار همدلي عمومي داشت. 
اين وسط كنعاني هم مدت هاست مسيرش را مشخص كرده است. 
به هر حال او از راديكال ترين انواع كل كل، لذت مي برد و كاري اش 
هم نمي شــود كرد. فقط خواســتيم يادآوري كنيم اين كارهاي 
مدافع ايراني االهلي قطر هيچ كمكي به پرسپوليس نمي كند. اين 
رويكرد تنها باعث مي شود هواداران استقالل با خشم بيشتر منتظر 
ناكامي هاي رقيب سنتي و تالفي كري خواني هاي كنعاني باشند. اگر 

آرامش پرسپوليس را مي خواهي، دست از اين خودنمايي ها بكش.

متریكا

تيم پرسپوليس با برتري مقابل استقالل 

تاجيكستان و صعود به مرحله يك چهارم 14
نهايي ليگ قهرمانان آســيا، تعداد حضور 
ايراني ها در اين مرحله را به 14رســاند. تا 
پيش از آغاز اين فصل ليگ قهرمانان آسيا، تيم هاي ايراني مجموعا 13بار 
توانسته بودند به مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان و به جمع 8تيم 
برتر آسيا برسند. سپاهان و پرسپوليس 3بار، استقالل و ذوب آهن 2بار و 
پاس و سايپا و نفت تهران هر كدام يك بار در اين مرحله حاضر بودند. البته 
در برخي از سال هاي ابتدايي ليگ قهرمانان، مرحله يك هشتم نهايي وجود 
نداشت و تيم ها با صعود از مرحله گروهي مستقيما به يك چهارم نهايي 
مي رسيدند. صعود سايپا، پاس و يكي از 3صعود سپاهان به يك چهارم 

نهايي در چنين شرايطي اتفاق افتاد.

  پرسپوليس با چهارمين صعودش به مرحله 

يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان در ميان 04
تيم هاي ايراني به تنهايي ركورددار حضور 
در اين مرحله شد. اين ركورد مشتركا در 
اختيار سپاهان و پرسپوليس بود اما سرخپوشان حاال خودشان را از تيم 
اصفهاني جدا كرده و به تنهايي ركورددار رسيدن به جمع 8تيم برتر ليگ 
قهرمانان هستند. جالب اينكه 4صعود پرسپوليس در همين 5سال اخير 
رخ داده است. سرخپوشان از سال2017تا كنون فقط يك بار از حضور در 
اين مرحله بازمانده اند. جالب تر اينكه پرســپوليس هر بار به يك چهارم 
نهايي رسيده به سالمت از اين مرحله عبور كرده و تا نيمه نهايي باال رفته 
است. اين تيم هرگز در مرحله يك چهارم حذف نشده و بايد ديد اين بار 

هم به سالمتي از اين مرحله گذر مي كند يا نه.

 پرســپوليس ركورددار حضور در مرحله 

نيمه نهايي ليگ قهرمانان آسيا هم هست. 03
اين تيم در حالي با 3بــار صعود به مرحله 
نيمه نهايي ركورددار شــده كه هيچ تيم 
ايراني ديگري بيشــتر از يك بار به اين مرحله نرســيده است. سپاهان، 
ذوب آهن و استقالل 3تيمي هستند كه تا اين مرحله از ليگ قهرمانان باال 
آمده اند. سپاهان و ذوب آهن در ســال هاي 2007و 2010با عبور از اين 
مرحله به فينال هم رسيدند و نايب قهرمان آسيا شدند. استقالل اما در 
ســال2013به اين مرحله رســيد و با شكســت مقابل اف سي سئول 
كره جنوبي از رسيدن به فينال بازماند. در واقع تنها تيم ايراني كه تا مرحله 
نيمه نهايي ليگ قهرمانان صعود كرده امــا فينال اين رقابت ها را نديده، 
استقالل است. پرسپوليس هم طي 3حضور در نيمه نهايي 2بار به فينال 

رسيده اما هرگز قهرمان نشده است.

برنامه

15 مهر 1۴۰۰

2۰ مهر 1۴۰۰

2۰ آبان 1۴۰۰ 

25 آبان 1۴۰۰ 

۷ بهمن 1۴۰۰

12 بهمن 1۴۰۰ 

۴ فروردين 1۴۰1 

۹ فروردين 1۴۰1

امارات - ایران

ایران - کره جنوبی

لبنان - ایران

سوریه - ایران

ایران - عراق

ایران - امارات

کره جنوبی - ایران

ایران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهايي

شکارچی دوشنبه
بهترين بازيكن ليگ در 2 فصل اخير، بهترين پاسور آسيا در فصل2021و حاال زننده سوپرگل صعود به يك چهارم؛ همه اينها يعني مهدي ترابي
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  اتوبان نروژ
اوله گونار سولسشــائر حتي بــا رونالدو و 
ريخت وپــاش اين فصل هم نتوانســت در 
ليگ قهرمانان عملكرد خوبي داشته باشد. 
سرمربي نروژي منچســتريونايتد كه ليگ 
اين فصل را خوب شروع كرده و فصل قبل 
هم با ايــن تيم نايب قهرمــان ليگ جزيره 
شــده، از 11بازي اروپايي، 7 بازي را باخته 
و در هر 3 مســابقه آخرش در اين رقابت ها 
بازنده بوده. يونايتد پيش از او تحت هدايت 
فان خال و ســپس مورينيو در 20مسابقه 
اروپايي تنها 6بار شكســت خــورده بود. 
يونايتد در 231مســابقه در ليگ قهرمانان 
54بار باخته كه 13درصد آنها تحت هدايت 
سولسشــائر بوده. با اخراج ون بيســاكا در 
دقيقه35همه  چيز به هم ريخت و منچستر 
تنها 2 ضربه به دروازه حريف داشت، در برابر 
19ضربه يانگ بويز كه اين از ســال2003و 
ثبت آمار در 138مســابقه براي منچستر 
ســابقه نداشــته. از دقيقه25به بعد هيچ 
ضربه اي به دروازه تيم سوييسي زده نشد. 
يانگ بويز تــا پيش از بازي با منچســتر در 
5بازي آخر در مرحله گروهي ليگ قهرمانان 
تنها يك تساوي به دست آورده بود و توانست 
اين طلسم را مقابل يونايتد از بين ببرد. تنها 
برد آنها در اين رقابت ها مقابل يوونتوس در 
دسامبر سال2018بود كه با همين نتيجه 
2بر يك به دســت آمد. اينطــور كه به نظر 
مي رســد زور يانگ بويز فقط بــه تيم هاي 

كريستيانو رونالدو مي رسد.

  بن بست چلسي
در شــبي كه ســردار آزمــون بــا زنيت در 
اســتمفوردبريج عملكرد چندان بدي جلوي 
چلسي نداشت، مدافع عنوان قهرماني ليگ 
قهرمانان اروپا با تك گل دقيقه69لوكاكو از سد 
اين تيم گذشت. سردار نمره7گرفت اما اين 
چلسي و توخل بودند كه به ثبت ركوردهاي 
جديد ادامه دادند. چلســي در 2 فصل اخير 
ليگ قهرمانان تنها يك باخت داشــته كه آن 
هم به پورتو و بــا گل قيچي برگردان مهدي 
طارمي بــوده. مدافع عنــوان قهرماني با برد 
يك بر صفر برابر زنيت تعداد كلين شيت هاي 
خــود در اين رقابت ها پــس از حضور توخل 
را به عدد10رســاند. مندي پــس از كيلور 
ناواس كه با پيراهن رئال مادريد در 11بازي، 
10 كلين شــيت ثبت كــرده بــود، دومين 
دروازه باني اســت كه در ســريع ترين زمان 
ممكن به ركورد 10 كلين شــيت مي رسد. او 
اين ركورد را در 13بازي براي چلسي به ثبت 
رسانده اســت. از آخرين باري كه تيم لندني 
در مرحله گروهي اين مســابقات شكســت 
خورده، 12مســابقه مي گذرد كه اين يكي از 
ركورد خود همين تيم بين سال هاي 2008تا 
2012كمتر است. از زماني كه توماس توخل 
به اســتمفوردبريج رفته، اين تيــم در همه 
رقابت ها موفق شده 23بار دروازه خود را بسته 
نگه دارد كه بهترين عملكرد بين همه تيم هاي 

ليگ هاي بزرگ اروپايي است.

فوتبال ايران

آنچه پرسپوليس داشت و استقالل نداشت

بهروز رسايلي| مرحله يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان آسيا با 2 
سرنوشت متفاوت براي سرخابي هاي پايتخت همراه بود؛ استقالل 
در امارات برابر الهالل تن به شكست 2 بر صفر داد و از دور مسابقات 
كنار رفت، پرسپوليس اما در شهر دوشنبه با تك گل ديرهنگام 
مهدي ترابي، استقالل تاجيكستان را از پيش رو برداشت و به دور 
بعد رسيد. بين پرسپوليس و استقالل تفاوت هايي وجود داشت كه 

منجر به اين سرنوشت ناهمسان شد.

  قرعه آسان تر
بدون تعارف قرعه پرسپوليس آسان تر از استقالل بود و اين مسئله به 
صعود ســرخ ها كمك كرد. بله؛ مي دانيم كه استقالل تاجيكستان در 
مرحله گروهي باالتر از الهالل قرار گرفت و حتي 4 گل به اين تيم زد، 
اما انصافا كدام پرسپوليسي حاضر بود قرعه 2 تيم در اين مرحله جابه جا 
مي شد؟ به هر حال الهالل ستاره هاي ممتازي داشت كه حتي در شب 
بد اين تيم هم كار را درآوردند، اما اســتقالل تاجيكســتان از فضايي 
متفاوت آمده بود؛ تيمي كه بيشتر از توانايي هاي فني، انگيزه و اشتياق 
داشت. بازي كردن با الهالل سخت تر بود. آنها كوچك ترين اشتباهات 
استقاللي ها را به سختي تنبيه كردند، اما استقالل تاجيكستان هرگز 

اينقدر بي رحم نبود.

 تغييرات كمتر
پرسپوليس طبق معمول هر تابستان چند خروجي مهم داشت، اما باز هم 
مثل هميشه به شكل مناسب و هدفمند جاي رفته ها را پر كرد. در تركيب 
اصلي بازي با استقالل تاجيكستان، رضا اسدي تنها خريد جديد قرمزها 
بود، اما براي استقالل تهران در ديدار با الهالل، نفرات جديدي همچون 
عارف آقاسي، زبير نيك نفس، جعفر سلماني و اميرحسين حسين زاده 
به عنوان بازيكن اصلي به ميدان رفتند. هر تيمي در دنيا با اين حجم از 
تغييرات دچار مشكل خواهد شد و استقالل هم از اين قاعده مستثني 
نيست. پرسپوليس اما هارموني تيمي اش را حفظ كرد و نتيجه الزم را 

گرفت؛ حتي روي زمين سفت دوشنبه.

 ذهنيت متفاوت
اســتقالل براي باخت به مصاف الهالل رفت و پرســپوليس براي برد 
رودرروي استقالل تاجيكستان قرار گرفت. بدون اغراق حتي 10درصد 
هواداران استقالل هم به موفقيت اين تيم برابر نماينده عربستان ايمان 
نداشتند. حتي وقتي بازي شروع شــد و استقالل نشان داد كه شرايط 
بهتري نسبت به الهالل دارد، باز هم خودباوري الزم نزد آبي ها به وجود 
نيامد و اين تيم فرصت هاي خوب گلزني را يكي پس از ديگري از دست 
داد. در ادامه هم همين اعتماد به نفس پايين باعث شد استقاللي ها با 
اشتباهات عجيب فردي موقعيت پيروزي را در اختيار حريف بگذارند. در 
پرسپوليس اما ذهنيت برنده وجود داشت و همين مسئله باعث شد حتي 
با وجود گره افتادن در كار، شاگردان يحيي گل محمدي قالب تهي نكنند. 
آنها باور داشتند كه شانس اول پيروزي در اين ميدان هستند و همين 
اعتقاد دروني، كار را براي شان راحت تر كرد. واقعيت آن است كه فرهاد 
مجيدي و مجموعه استقالل پيش از بازي با الهالل بايد خيلي بيشتر و 

بهتر روي ابعاد روحي و رواني مجموعه تيم كار مي كردند.

 ستاره گره گشا
اگر مهدي ترابي و گل استثنايي او نبود، شايد بازي پرسپوليس و استقالل 
تاجيكســتان به وقت هاي اضافي و حتي ضربات پنالتي مي كشيد، اما 
وينگر تكنيكي قرمزها در بهترين زمان ممكن گره كار را باز كرد. ضربه 
ترابي، به خوبي نشان دهنده تفاوت هاي عميق يك ستاره با يك بازيكن 
معمولي است. پرسپوليس در اين سال ها از اين دست ستارگان گره گشا 
زياد داشته؛ از مهدي طارمي تا وحيد اميري، اميد عاليشاه، احمد نوراللهي 
و حتي عليپور و آل كثير و عبدي. استقالل اما در اين مورد ضعف دارد. در 
اين تيم يك مهدي قائدي با چنين شرح وظايفي وجود داشت كه حاال 
او هم ترانسفر شده است. شايد اين حقيقت كمي تلخ به نظر برسد؛ اما 

استقالل بيش از حد »معمولي« شده است.

كريستيانو در دومين بازي اش در دوره جديد براي منچستريونايتد سومين گل را هم براي تيم 
سابق زد اما اين براي برد مقابل يانگ بويز كافي نبود. اخراج ون بيساكا در دقيقه35كار را سخت 
كرد. آرون ون بيساكا نخستين بازيكن منچستر پس از ناني در سال 2013است كه در يك بازي 
چمپيونز ليگي كارت قرمز مستقيم دريافت مي كند. مهاجم پرتغالي هنگام گرم كردن پيش 
از آغاز مسابقه شوتي زد كه به سر يكي از مأموران زن پشــت دروازه خورد. رونالدو سريع تر از 
تيم پزشكي باالي سر اين زن رفت و در پايان مســابقه پيراهنش را به او تقديم كرد. شايد اگر 
در ثانيه هاي پاياني لينگارد به بازيكن حريف پاس گل نداده بود، گل رونالدو مي توانســت يك 
امتياز براي منچستر به ارمغان بياورد. خبر ديگر غيرآماري درباره او اينكه روزنامه تلگراف، چاپ 
انگلستان گزارش داده كه او قصد دارد برنامه رژيم غذايي بازيكنان در منچستريونايتد را تغيير 
دهد تا سالم تر به فوتبال بپردازند. گوارديوال هم دليل عدم انتخاب مسي براي سيتي را رسانه اي 
كرد، كه آن هم به رونالدو ربط دارد. اين جور كه پپ مي گويد او به دنبال بازيكني بوده كه ذهنيت 
برنده را به تيمش اضافه كند و رونالدو بازيكني است كه اين ويژگي را داشته نه مسي. با مروري 

بر اين اخبار به ركوردهاي رونالدو پس از بازي اين هفته مي رسيم كه بازهم بهتر شدند.

   رونالدو با حضور در اين مسابقه به ركورد 177بازي ايكر كاسياس در تاريخ ليگ قهرمانان 
رسيد با اين تفاوت كه كاسياس دروازه بان بود و معموال دروازه بان ها ثبات و طول عمر فوتبال 

بيشتري دارند.
   يانگ بويز، سي وششمين تيم گوناگوني بود كه رونالدو در ليگ قهرمانان موفق به باز كردن 

دروازه آن مي شد. ســري قبلي يعني 2 فصل پيش اين بازيكن نتوانسته بود دروازه اين حريف 
را باز كند. ســتاره پرتغالي با ثبت اين آمار با ركورد همتاي آرژانتيني اش، ليونل مسي در اين 

زمينه برابري كرد.

    رونالدو با اين گل، حاال براي شانزدهمين فصل پياپي در ليگ قهرمانان موفق به گلزني شده 
است. قبل از او تنها مسي و كريم بنزما به اين ركورد رسيده بودند.

     او تعداد گل هايش در ادوار اين تورنمنت را به 135گل رساند كه بيشتر از هر گلزن ديگري 
اســت. ركورد بيشــترين تعداد گل در يك فصل هم همچنان در اختيار خودش با 17گل در 
سال2014با پيراهن رئال مادريد است. بيشترين تعداد گل در مراحل حذفي را هم با 67گل در 
اختيار دارد و تنها بازيكني است كه در هر 6بازي مرحله گروهي در يك فصل توانسته گل بزند 

و روند گلزني را در 11بازي پياپي براي رئال ادامه دهد.

     او در 68بازي اش پس از 30سالگي در اين رقابت ها 63گل به ثمر رسانده كه 35گل بيش 
از هر بازيكن 30سال به باالي ديگري در اين مسابقات است.

     او پس از 30سالگي در 351بازي 401گل به ثمر رسانده است. با 36سال و 221روز سن 
پس از رايان گيگز 39سال و 86روز پل اسكولز 37ســال و 304روز مسن ترين بازيكن تاريخ 

باشگاه هم محسوب مي شود.

رونالدو در شبي كه اولين شكستش با يونايتد در دوره جديد را تجربه كرد هم ركورد زد

»نمي دانم چند بازيكن 17 يا 18ساله براي ما به زمين آمدند اما قطعا تيمي 
رقابتي داشتيم.« اين اظهارنظر پيكه درباره باخت وحشتناك به بايرن مونيخ 
و بهترين راه فرار براي بارســلونا بود. كومان وقتي ديد تيمش در ورزشگاه 
خانگي حتي نمي تواند به نيمه زمين تيم ميهمان برسد، چند جوان گمنام 
را وارد زمين كرد تا بعدا خودش و بارســايي ها بتوانند بهانه بياورند كه اين 
تيم بدون مســي قرار است براي آينده ساخته شــود. يكي از اين بازيكنان 
جوان بازيكني بود به نام گاوي كه در 32دقيقه حضورش در زمين 4بار روي 

بازيكنان حريف خطا كرد، درحالي كه كل تيم 3 خطا انجام داده بود. بارسا 
آخرين رويارويي اش با بايرن را 8 بر2 به اين تيم باخته بود اما باخت خانگي 3 
بر صفر مقابل ديدگان هواداران خودي بدتر بود چون حتي يك ضربه هم به 
سمت دروازه حريف شليك نشد. حتي باخت خانگي 3 بر صفر فصل قبل به 
يوونتوس و شكست  4 بر يك به پاري سن ژرمن در ورزشگاه خالي نوكمپ هم 
به اين بدي نبود. تيم رونالد كومان 3 گل خورد، 2 بار توپ به تير دروازه اش 
برخورد كرد و 2 پنالتي مشــكوك براي حريفش گرفته نشد وگرنه نتيجه 

ديدار آخر بين 2 تيم مي توانست دوباره تكرار شود.

  هواداران بارســا در اين بازي برخي بازيكنان ازجمله سرخي روبرتو را هو 
كردند كه موجب شد اين بازيكن پس از بازي در رختكن گريه كند. هواداران 
از رفتن مســي عصباني اند و زورشان به باشــخصيت ترين بازيكن تيم شان 

رسيده است.

  كوتينيو پس از 9ماه تحمل مصدوميت در اين بازي دقايقي به ميدان رفت. 
او وقتي به بايرن قرض داده شده بود، در آن نتيجه تاريخي 8بر2 زننده 2 گل و 

سازنده يك گل براي بايرن بود.

  پس از مســابقه الپورتا، آله ماني و يوســته با هم از ورزشگاه خارج شدند 
و ســپس به محلي رفتند تا درباره عملكرد ضعيف تيم با هم بحث كنند. اما 
فعال قرار نيست تصميمي فوري گرفته شود. گفته مي شود درصورت اخراج 
رونالد كومان، پســر يوهان كرويف فقيد يعني جوردي كرويف سرمربي تيم 

بزرگساالن خواهد شد.

  ســرانجام حتي با حضــور تماشــاگران در نوكمــپ بــراي اولين بار از 
سال1997به اين سو تيم بارســلونا در نخســتين بازي ليگ قهرمانان اروپا 

شكست خورد. آخرين بار در آن سال بارسا به نيوكاسل 3 بر2 باخته بود.

  بارسا يك ركورد منفي ديگر هم زد؛ براي نخســتين بار در 3 بازي پياپي 
خانگي در اروپا شكســت خورد. 2 باخت قبلي 3 بر صفر مقابل يوونتوس در 
فصل قبل و 4 بر يك برابر پاري سن ژرمن در ورزشگاه خالي از تماشاگر رقم 

خورده بود و اين بار مقابل 30درصد ورزشگاه نوكمپ.

  از سال2003به اين طرف كه آمار مســابقات ثبت مي شود سابقه نداشته 
كه بارسلونا در يك بازي قادر به ضربه به سمت دروازه حريف نشود. در بازي 

با بايرن مونيخ بارسلونا حتي يك حمله معمولي هم نداشت چه برسد به زدن 
ضربه.

  لواندوفسكي به ركورد گلزني در 18بازي پياپي براي بايرن مونيخ در  تمامي 
رقابت ها رسيد. حاال لوا از آغاز فصل 20-2019به اين طرف 113گل در همه 
رقابت ها زده كه بين همه بازيكنان شاغل در 5 ليگ بزرگ اروپايي يك ركورد 
است. نفر دوم كريستيانو رونالدو و امباپه هستند با فاصله اي زياد و هر كدام 
76گل. در همين مقطع تعداد گل هاي هالند 73گل و مسي 69گل بوده است.

   لواندوفسكي كه خيلي كم به بارسلونا گل زده بود، با دبل در اين مسابقه 
تعداد گل هايش به اين تيم را به عدد 4رساند. توماس مولر كه يك شب پس 
از تولد 32ســالگي اش در اين بازي حاضر مي شد، براي هفتمين بار به بارسا 

گل زد.

  جوردي آلبا از ناحيه همسترينگ مصدوم شده و بايد آزمايش هاي بيشتري 
انجام دهد تا ميزان دوري اش از فوتبال مشخص شود. شب قبل از بازي دماي 

بدن آلبا 38/5درجه بود اما بازيكن و كومان ريسك بازي را پذيرفتند.

فاجعه نوكمپ
تيم كومان نه تنها انتقام باخت از بايرن را نگرفت 

بلكه در شب شكست خانگي 3بر صفر حتي 
يك شوت هم به طرف دروازه اين تيم نزد

دستازسرركوردبرنميدارد
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با فاصله يك روز از خبر ابطال انتخابات فدراسيون ورزش هاي زورخانه اي و كشتي پهلواني، 
خبر رسيد كه انتخابات فدراسيون پرورش اندام هم باطل شــده است. مجمع انتخاباتي 
فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام 13دي ماه 1399به رياســت مهدي علي نژاد معاون 
ورزش قهرماني و حرفه اي وزارت ورزش و جوانان برگزار شد. در اين انتخابات عبدالمهدي 
نصيرزاده، حســين يارمحمديان و كاوه درودي به عنوان 3نامزد نهايي با يكديگر رقابت 

كردند كه در پايــان عبدالمهدي نصيرزاده با كســب ۲۸راي از مجموع ۴3راي به عنوان 
رئيس جديد فدراسيون پرورش اندام انتخاب شد و با حكم وزير ورزش روي صندلي رياست 
نشست. اما كاوه درودي دبير سابق فدراسيون و رقيب نصيرزاده، بالفاصله بعد از انتخابات 
از نحوه برگزاري مجمع انتخاباتي پرورش اندام شكايت كرد. دليل اعتراض درودي حضور 
يكي از كانديداهاي انتخابات در راي گيري بوده اســت. به طوري كه اين كانديدا حق رأي 
دادن داشته است كه از نظر قانون اين مسئله در انتخابات فدراسيون هاي ورزشي پذيرفته 
نيست. منظور درودي، حسين يارمحمديان است كه در انتخابات هم نامزد بوده و هم رأي 
داده است! درنهايت شــعبه3۵ ديوان عدالت اداري پس از بررسي  و با اعالم احراز تخلف 

صورت گرفته، حكم به ابطال انتخابات فدراسيون بدنسازي و پرورش اندام داده است.

ورزشهايزورخانهاي
مجمع انتخاباتي رياست فدراسيون ورزش هاي زورخانه اي نيز 19خرداد1399برگزار 

شد كه درنهايت مهرعلي باران چشــمه با كســب ۲۲راي در مقابل 19راي مجتبي 
جوهري، به عنوان رئيس اين فدراسيون انتخاب شــد. پس از پايان انتخابات، مجتبي 
جوهري رئيس سابق فدراسيون ورزش هاي زورخانه اي به همراه محمدكاظم كوهي 
ديگر نامزد انتخابات، با اعالم تخلف و ارائه مــدارك مبني بر چيدمان مجمع با هدف 
كسب راي، به ديوان عدالت اداري طرح شكايت كردند. شعبه۴۵ ديوان عدالت اداري 
نيز 3۰خرداد با صدور رأي و دســتور موقت، نتيجه انتخابات فدراسيون ورزش هاي 
زورخانه اي و كشــتي پهلواني را بي اثر اعالم كرد. حال با گذشــت نزديك به 3ماه از 
برگزاري انتخابات، اين شــعبه در حكمي با تشــريح كامل تخلفات صورت گرفته در 
برگزاري انتخابات، حكم نهايي خــود را مبني بر ابطال انتخابات اعالم كرده اســت. 
پيش تر انتخابات فدراســيون دووميداني هم باطل شــده بود كه انتخابات آن مجددا 
برگزار شــد. به نظر چنين اتفاقي براي ۲ فدراسيون زورخانه اي و پرورش اندام نيز دور 

از انتظار نيست.

هتتريكوزارتدرانتخاباتبياثر
 انتخابات فدراسيون هاي زورخانه اي و پرورش اندام

 با رأي ديوان عدالت اداري باطل شد؛ قبال انتخابات فدراسيون 
دووميداني هم باطل و مجددا برگزار شده بود

شايد كاراته درالمپيك بعدي هم باشد 
آلماسپهر| مربيانبزرگدرميدانهايبزرگديدهميشوند.شهرامهروي،نهتنهابا
مدالطاليشاگردش،سجادگنجزادهديدهشدكهمهارتهايشدرمربيگريهم،به
چشمورزشيهاوغيرورزشيهاآمد.اووكاراتهايرانفرصتداشتندكهدرالمپيك
توكيو،مدالهايبيشتريبگيرند،امااتفاقاتناخواستهاينامكانرابهآنهانداد.هروي
هممثلجامعهكاراته،افسوسميخوردكهچرااينرشتهورزشيفقطشانسيكدوره
حضوردرالمپيكراداشت.البتهاوبههمشهريميگويد:روزنهاميديهست؛اينكه
فرانسويهابخواهندبهخاطرورزشكارشاناينرشتهرادربازيهايپاريسبگنجانند.

كاراتهقولمدالطاليالمپيكرادادهبود،اماهفتههايقبلازشــروع
بازيها،اتفاقاتيافتادوايننگرانيوجودداشتكهشايداينمسائلرويكارتيمتأثير

بگذاردومداليبهدستنيايد.
مدال طاليي كه سجاد گنج زاده در المپيك گرفت، كار يك نفر نبود و او نماينده تمام كاراته 
در المپيك بود. ذبيح اهلل پورشيب و گنج زاده با هم سهميه المپيك را براي وزن 7۵+كيلوگرم 
گرفته بودند، اما چون سجاد نفر اول وزن خود و پورشيب نفر دوم وزنش بود، سهميه به سجاد 
داده شد. با اين حال پورشيب، به عنوان كاپيتان تيم ملي كنار سجاد بود و از نظر فني هرچه 
داشت در اختيار او گذاشت. يكي از اتفاقات ناگواري كه براي تيم افتاد، دوپينگ ناخواسته 
بهمن عســگري بود. در كميته ملي المپيك، هر زمان از شانس طال صحبت مي شد، اسم 
عسگري اول مي آمد، اما او به مشــكل برخورد. در اين شرايط تمام تمركز روي سجاد بود و 

همه تالش كرديم تا او بتواند نتيجه خوبی بگيرد.

دردوپينگعسگري،مديريتفدراسيونچقدرمقصربود؟هنوزخيليها
قبولندارندكهآزمايشدوپينگاوفقطبهخاطرقرصــيكهبرايدرمانناباروري

استفادهميكرد،مثبتشدهباشد.
واقعيت هماني بود كه گفته شــد.  وادا باالترين مرجع در مسئله دوپينگ است. آنها تأييد 
كردند كه دوپينگ او سهوي بوده است. مواد نيروزا، براي باال بردن قدرت و سرعت مصرف 
مي شود، اما دارويي كه عسگری استفاده كرده بود، جزو مواد پوشش دهنده است و وادا هم 
پذيرفت كه او از داروي دوپينگ استفاده نكرده است، اما چون اين دارو در ليست ممنوعه بود، 
اجازه ندادند به المپيك برود. عسگری سهميه المپيك را گرفته بود و در مسابقه تداركاتي 
تست اش مثبت شد، نيازي نداشت كه براي يك مســابقه تداركاتي دوپينگ كند. در اين 

قضيه، ورزشكار اشتباه كرد و كسي مقصر نبود.

واعتراضشمابهانتخابنائبرئيسفدراسيونهمتنشزابود.
بهتر اســت در اين باره صحبت نكنيم. تمركز من بيشــتر روي تيم بــود و از اينكه اميد 
مهدي زاده و بقيه بچه ها، نتوانســتند ســهميه بگيرند يا از اينكه پورشــيب و عسگري 
نمي توانستند به المپيك بروند، افسوس مي خوردم. ســجاد هم يك ماه قبل از المپيك، 
پايش شكست. آسيب ديدگي اش خوب شــده بود كه روزهاي آخر دستش شكست. او از 
نظر فني مشكلي نداشت ولي بايد از نظر ذهني و جسمي، شرايطش براي مسابقه آماده 
مي شد. سجاد در شرايط خاصی به مسابقه اعزام شد ولي مي دانستيم كه او مي تواند مدال 

طال بگيرد كه گرفت.

شماميگوييدپورشيببهسجادكمككرد،وليدرمصاحبههاييكه
ميكرد،خيليراضيبهنظرنميرسيد.

باالخره او ميدان بزرگ المپيك را از دست داده بود و حق داشت ناراحت باشد. اين ناراحتي ها 
لحظه اي بود. پورشيب مي خواست بهترين مدال ورزشي اش را بگيرد كه نشد. اما در عمل 
نشان داد كه كنار تيم است. اردوهاي ما ۲ روز زودتر و ۲ روز ديرتر از تاريخي كه اعالم مي شد، 

شروع و تمام مي شد. پورشيب، زودتر از همه مي آمد و ديرتر از همه مي رفت.

بااتفاقاتيكهافتاد،ذهنسجادراچطوربرايمسابقهآمادهنگهداشتيد؟
همين حضور پورشيب در اردو، بار رواني را از روي او برداشت. اين دو ورزشكار، ارتباط خوبي 
با هم دارند و سجاد دوست نداشــت المپيك را از دست بدهد، اما به خاطر پورشيب بيشتر 
جنگيد تا حتما مدال را بگيرد. ارتباط نزديك آنها خيلي به سجاد كمك كرد. آنها ۲ روح در 

يك بدن شده بودند.

دربارهاتفاقاتفينال،هنوزهمحرفهست.بعضيهارويسنگين
بودنضربهورزشكارعربستانيترديددارند.

خدا داور را خيلي دوست داشت كه آن اتفاق افتاد و اشتباه سهوي اش ديده نشد. 
ضربه اي كه كاراته كاي عربستان زد 3امتياز نداشت و داور به اشتباه امتياز داد. 
ضربات در كاراته تعريف شده است، در بوكس ناك اوت كني، مي بري ولي در 

كاراته نبايد ضربه از يك حد سنگين تر باشد. حتي اين ضربه به شكم هم 
مي خورد، اخطار داشت. عكس ها هست، صورت سجاد دفرمه شده بود.

درفضايمجازيخيليباســجادشوخيكردند،
دلخورنشد؟

نه اذيت نشــد. او بارها اين حريف را برده بود. بهمن 
عســگري و صالح اباذري هم او را شكست داده 

بودند. حريف براي ما قابل احترام اســت. او 
در مسابقات كاراته وان اتريش هم مقابل 

حريف رژيم صهيونيستی مبارزه نكرد.

بحــثديگراين
بودكهاگرايــناتفاقبراي
عربســتانميافتاد،ايران
راحتقبولنميكرد.البته
عربســتانيهادرفضــاي
مجازيواكنشمنفيداشتند.

برخــورد خود آنهــا با مــا خوب و 
دوســتانه بود. گفتم ضربه ها تعريف 

شده است و همه اين مسئله را در كاراته 
مي دانند.

كارمربيان،درميدانبزرگخودرانشانميدهد.هميشهبيشترضعفها
ديدهميشوندامانگاههابهشماتحسينبرانگيزبود.حتيآنهاييكهتخصصيدركاراته
ندارندميگفتند:2كارتيكهشمادراعتراضبهداوريدرمبارزهسجادباتركيهوكانادا
كشيديداورابهفينالرساند.باهميننگاهبودكهكميتهمليالمپيكازشماتجليلكرد.

كميته با حضور آقاي صالحي اميري در اين دوره، توجه ويژه اي به مربيان داشــت كه 
اميدوارم اين روند ادامه داشته باشد. مربيان هميشــه نفر اولي هستند كه در شكست 
ديده مي شوند و بايد پاسخگو باشند، اما در پيروزي كســي آنها را نمي بيند. براي من 
مربي، ورزشكار مثل فرزندم مي ماند. وقتي سجاد مدال گرفت، انگار دنيا مال من شد. 
من مسابقه های زيادی را تجربه كرده  و شاگردانم مدال هاي زيادي گرفته اند، اما مدال 
المپيك فرق مي كرد و آن روز، بهترين روز زندگی ام شد. كارت كشيدن هاي من هم، 
نتيجه ارتباط نزديكم با ســجاد بود. من و شاگردانم كار مشــترك انجام مي دهيم. در 
كاراته فقط مي تواني روي ضربات خودت كارت بكشــي. وقتي مربي و ورزشكار ارتباط 
شان نزديك باشد، از حركات او متوجه مي شــوي كه بايد كارت بكشي يا نه. ما ارتباط 

حسي قوي داريم كه البته داور نبايد متوجه اين ارتباط شود.

وافسوسميخوريدكهكاراتهفقطيكدورهدرالمپيكبود.
بله. جــاي افســوس دارد، ولي اميدواريــم كه اين حضور ادامه داشــته 
باشــد. كاراته كاي فرانســوي كه در المپيك مدال گرفت، چندي پيش 
با رئيس جمهورشان ديدار داشــت. رئيس جمهور گفته بود چه چيزي 
مي خواهي و او هم تقاضا كرده اســت كاراته در المپيك باشد. دوره بعد 
المپيك در پاريس اســت. باخ )رئيس كميته بين المللي المپيك( سفری 
به فرانســه دارد و قرار است رئيس جمهور فرانســه با او رايزني كند. روزنه 
 اميدي وجود دارد كه حداقل يك دوره ديگر كاراته در المپيك

 باشد.

دربارهكاراتهزنانهمصحبتكنيد.
نظربعضيهااينبودكهاگرآقايهرويآنهارا

كوچميكرد،حتمارويسكوميرفتند.
درباره كوچ صحبت نمي كنم، چون بعضي  
از اظهارنظرها تعجب برانگيز است. فقط 
مي توانم بگويم تيم زنان شايســتگي 
گرفتن ۲ مدال را داشــتند. حميده 
عباسعلي، ورزشــكار بزرگي است و 
ديديد كه حريف مصري كه حميده 
او راشكست داده بود، مدال طال گرفت. 
بعضي اوقات  اتفاقاتي در ورزش مي افتد 
كه فقط مي تواني برايشان افسوس بخوري. 
حميده پايش را جراحي كرده است و دوباره با 

قدرت برمي گردد.

به دنبال قانون بهتر

 واليبال در خطر لغو 

اگر در ورزش ايران هر روز يك اتفاق عجيب نيفتد، شــب 
نمي شود. ســعيد صفرزاده براي اينكه بتواند در بازي هاي 
المپيك شــركت كند، بــه دوچرخه اي نياز داشــت كه 
استانداردهاي فدراسيون جهاني را داشته باشد. با بودجه اي 
كه كميته ملي المپيك داده بود، فدراسيون اين دوچرخه 
را خريد، اما بعد از المپيك ســر دوچرخه دعوا به راه افتاد. 
فدراسيون مي گويد دوچرخه بايد در انبار باشد و ورزشكاران 
ديگر با آن به مسابقه بروند، صفرزاده هم مي گويد مي خواهد 
با اين دوچرخه بــراي بازي هاي آســيايي تمرين كند. در 
المپيك هاي قبلي رســم بر اين بود كه دوچرخه به عنوان 
پاداش به دوچرخه سوار داده مي  شد. اين بار هم فدراسيون 
همين كار را كرده بود اما حاال پشــيمان شــده و حتي از 
صفرزاده شكايت رسمي هم كرده است. صفرزاده تبريزي 
است و ايوب بهتاج، مديركل اداره ورزش آذربايجان شرقي به 
وزارت ورزش و كميته ملي المپيك نامه نوشته است كه آنها 
پادرمياني كنند تا فدراسيون شكايت را پس بگيرد و اجازه 
بدهد دوچرخه دست صفرزاده بماند. درست است دوچرخه 
گران است و بودجه فدراسيون هم محدود، اما حداقل چيزي 

را كه هديه داده ايد، پس نگيرد.

نمي شــود يك دوره بازي هاي المپيك و پارالمپيك تمام 
شود و يكي به پاداش ها معترض نشود. علي پوريان، پاسور 
تيم ملي واليبال نشسته بعد از قهرماني تيم در پارالمپيك 
توكيو دلخور است كه چرا بايد پاداش يك مدال تيمي نصف 
مدال  رشته هاي انفرادي باشد. پوريان و همه كساني كه به 
پاداش ها معترض هستند، بيشتر نگران آينده هستند كه 
بعد از دوران قهرماني از چه راهي بايد خرج زندگي شان را 
بدهند. شــايد براي المپيكي ها اين دغدغه ها كمتر باشد. 
براي آنها كار پيدا كردن راحت تر است ولي پارالمپيكي ها 
كه بهترين سال هاي عمرشــان را در ورزش گذاشته اند و 
با وضعيت جسماني شان هم امكان داشتن شغل برايشان 
كمتر است، بايد پشتوانه مالي داشته باشند. سال هاست كه 
گفته مي شود ورزش ايران هم مثل خيلي از كشورهاي ديگر 
به قوانين بهتري براي حمايت مالي از ورزشكاران نياز دارد.

تيم ملي واليبال ايران امروز و فردا در مرحله دوم مسابقات 
قهرماني آســيا بــازي دارد. ايران امروز ســاعت1۰:3۰با 
كره جنوبي بازي دارد و فردا ساعت13:3۰با چين تايپه اما 
اين مسابقات به شرطي برگزار مي شــود كه پروتكل هاي 
بهداشتي رعايت شود. شــهروندان چيبا شكايت كرده اند 
كه ورزشكاران پروتكل هاي بهداشتي را رعايت نمي كنند و 
دولت ژاپن هم تهديد كرده كه اگر پروتكل ها رعايت نشود، 
اجازه نمي دهد مســابقات ادامه پيدا كند. به خاطر همين 
كنفدراسيون واليبال آسيا هم به 16تيم حاضر در مسابقات 
نامه نوشته و از آنها خواسته است كه در رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي جدي باشــند. تيم ها روزهاي گذشته از شرايط 
غذايي در مسابقات شــاكي بودند. كنفدراسيون قول داده 
است كه اين مشكل را هم حل كند. شايد اگر از روز اول اين 
مشــكالت در چيبا نبود، تيم ها هم مثل المپيك جدي تر 
پروتكل ها را رعايت مي كردند. به هر حال اگر امروز مسابقه 

از تلويزيون پخش نشد، شايد دليلش لغو مسابقات باشد.

امجديه

پاداش را چرا پس مي گيريد؟
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افقي:
 1- عزيز و محترم- فالكت - 

پرستش خداوند
۲- فيلمــي نوســتالژيك 
ساخته داريوش مهرجويي 
با بازي همايون ارشــادي- 

شليك پياپي 
3- قضــاوت- اقامتــگاه 
تابستاني- بزرگ تر از گردان

۴- يك نوع شناساگر اسيد و 
باز- آهن ربا

۵- شبكه گسترده جهاني- 
فراينــد- قابل مشــاهده- 

فرمان اتومبيل
6- صاحــب ذوق- محــل 

اقامت زائران
7- نوعي آچار سركج- عايق 

حرارت و رطوبت- بي كس
۸- ردياب- ثروتمند- ساعت 

مشهور لندن
9- دمل چركــي- لجباز- 

رفيق مشهدي
1۰- ســر پا مانــده- محل 

تقاطع دو ديوار
11- قلم انگليســي- آذوقه 
سفر- آشوب- نشانه مصدر 

جعلي
1۲- از القــــاب حضــرت 
فاطمــــه)س(- ثابــت و 

هميشگي
13- آن را كه... نيست ز عالم 

كم باد- يكي پس از ديگري- 
روشنايي ها

1۴- از پيامبران بني اسرائيل- 
فيلمــي در ژانــر ترســناك 
روانشناســانه به كارگرداني 

رومن پوالنسكي
1۵- بيماري- بوي خوش- 

همدم
  

عمودي:
1- نوجوان بزهكار در مركز 
اصالح و تربيت- چند رأي- 

انعكاس صدا
۲- اجاره بها-  سازي  بادي- 

پولك  ماهي
3- سســتي و بي حالــي- 
مربوط بــــــه هندســه- 

افزون شونده
۴- فيلمي ســاخته مسعود 
كيميايــي- بي ســر و صدا- 

خاندان
۵- لحظه حساس- جهانگرد
6- معبر رودخانه- آبي تيره- 

ريزه كاه
7- زن نـــــازا- زوجــــه 

هارون الرشيد- پسر عرب
۸- بــا رشــوه دادن چربش 
مي كنند!- برادر رســتم در 

شاهنامه- عشقه
9- سال آذري- اداره دارايي 

قديم- ميوه عرب

1۰- دســتور- اشــتباه لفظي - 
عريان

11- زير پيراهني- نگاه دقيق
1۲- عنواني براي ســران قبايل- 

فنا- برچسب قيمت
13- عظمت- رنگارنگ- شــيوه 

و روش
1۴- خوراك پرندگان- استراتژيك- 

پاسخ مثبت
1۵- نوعــي پارچــه ريز بافــت- 

پول خرد هند- بازگو كردن

دنسپدوخهدنزمدا
هوويسناروراون
كسورعراگدركگ
فاكساكتزايرام

ارتهابشنوتوف
نههربامهتمتا
وحموربيلريجخن
سرتنوتروپكباب
قفاومراكيپارا
همسانشادنيلش
فانكاتناهارت
يتيگزگرهاسيكن

انيليناتنملا
رپكرداكنايدبك
هناودنهتسينايپ 15

 اعداد 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها و مربع هاي كوچك 3 در 3 يك بار جدول اعداد | 4025
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

657894132
419237685
283516794
845362971
732951846
196478523
574683219
921745368
368129457

متوسط

 4 8 7    5 
    2  4  1
2  1 6     
5      7 6 
        
 6 4      2
     3 9  7
7  5  4    
 1    9 5 8 823795146

576214938
149386725
917543682
468172359
235869471
652431897
381957264
794628513

ساده

متوسط

348791256
976825431
251634879
539412768
127986345
864357192
482563917
795148623
613279584

سخت

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

ساده

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

ليليخرسند
خبرنگار

شهرام هروي، سرمربي تيم ملي كاراته ايران در المپيك مي گويد: رئيس جمهور فرانسه در حال رايزني است تا اين رشته در المپيك پاريس هم باشد 
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وام100ميليونيبههمهبازنشستگانتعلقنميگيرد
برنامه ریزي ها براي پرداخت وام 100ميليوني اگر عملي شود عادالنه 
نيست و بانك ها سليقه اي عمل مي كنند. بانك رفاه به عنوان اصلي ترین 
متولي پرداخت حقوق بازنشســتگان كه طبيعتا مورد مراجعه اغلب 
بازنشستگان است، مي گوید اگر فردي حقوقش 3ميليون و۷00هزار 
تومان وزارت كار باشــد، فقط مي تواند 50ميليون تومان وام بگيرد، 
این درحالي اســت كه باید به ایــن فرد 88ميليون تومــان وام داده 
شود.60درصد حقوق بازنشســته اي كه 3ميليون و۷00 هزار تومان 
دریافت مي كند، 2ميليون و220 هزار تومان اســت كه یك قسط وام 
88 ميليون توماني است نه 50 ميليون توماني. خالصه به هر ترفندي از 

دادن وام طفره مي روند و بازنشستگان را مي آزارند.
معصوميازتهران

فكريبرايرونقكسبوكارهابكنند
كارگر روزمزد در شهرك صنعتي خاوران هستم. مدت هاست كسبه 
چوب فروش كسب وكاري ندارند كه نياز باشد از ما براي حمل ونقل یا 
باربري یا چوب بري استفاده كنند، در نتيجه بيكار و سرگردان از صبح 
تا غروب زیر آالچيق هاي شهرك صنعتي سر مي كنيم و اصال دلمان 
نمي خواهد به خانه برگردیم؛ چرا كه دستانمان خالي است. بازاریان 
این صنف هم عمال فلج شده اند و بازاري كه تا یكي، دو سال قبل پر از 
كاميون و وانت بار و شور اقتصادي بود اكنون تبدیل به آسایشگاه كساني 
شــده كه از بيكاري بيمارند. اگر به داد این كسبه كه سرمایه هم كم 

ندارند، نرسند ما نيز پابه پاي آنها نابود خواهيم شد.
عباسازشهركصنعتيخاوران

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

معمايقتل
طالفروشسردشتي

صداي آژیري كــه از مغازه طالفروشــي در 
شهرستان سردشت به گوش مي رسيد از یك 
حادثه هولناك حكایت داشــت. حادثه اي كه 

قرباني آن مرد طالفروش بود.
به گزارش همشــهري شــامگاه سه شــنبه 
رهگذراني كه از چهارراه پســت شهرســتان 
سردشــت در آذربایجان غربي مي گذشتند، 
صداي آژیري را شنيدند كه لحظاتي خيابان 
را پر كرد و پــس از آن خاموش شــد. صدا از 
طالفروشي شــایان در همان حوالي به گوش 
مي رسيد. همسایه های كنجكاو وقتي خود را 
به مغازه رســاندند با پيكر غرق خون صاحب 
مغازه روبه رو شــدند. او بر اثر اصابت گلوله اي 
كه به پيشاني اش برخورد كرده بود روي زمين 

افتاده و جانش را از دست داده بود.
به دنبال این حادثه، ماجرا به پليس گزارش شد. 
دقایقي بعد تيم هاي عملياتي پليس آگاهي در 

محل حاضر شدند.
ســرهنگ موســي بهاري، فرمانده انتظامي 
سردشــت گفت: با حضور مأموران مشخص 
شد كه طالفروش توسط سارقان از ناحيه سر با 
استفاده از اسلحه كمري مورد هدف قرار گرفته 

و در داخل مغازه به قتل رسيده است.

وي ادامه داد: مأموران پليس امنيت عمومي با 
اشراف اطالعاتي و با انجام اقدامات فني پليسي 
در نهایت موفق شدند شماره پالك خودروي 
قاتــالن را توســط دوربين هاي مداربســته 
شناسایي كنند و تالش براي دستگيري این 

افراد و تحقيقات بيشتر ادامه دارد.
سرهنگ بهاري اضافه كرد: براساس تحقيقات 
به عمل آمده هيچ سرقتي در این حادثه انجام 

نگرفته است.
براســاس این گزارش تحقيقات پليس براي 
دستگيري عامالن جنایت در حالي ادامه دارد 
كه هنوز مشخص نيست آنها به قصد كشتن 
صاحب طالفروشي وارد مغازه شده اند یا اینكه 
پس از به صدا درآمدن آژیر خطر طالفروشي 
اقدام به قتل مرد طالفروش كرده و بدون انجام 

سرقت، متواري شده اند.

نقشهسرقت
ازطالفروشيازپشتبام

سارقي كه قصد داشــت با حفر سوراخي در 
پشت بام یك مغازه طالفروشي در همدان به 

آنجا دستبرد بزند، دستگير شد.
به گزارش همشهري، چند روز پيش صاحب 
مغازه طالفروشي در یكي از محله هاي همدان 
وقتي به مغازه اش رفت بــا صحنه اي عجيب 
روبه رو شد. بخش هایي از سقف مغازه ریزش 

كرده و خاك زیادي كف مغازه را پوشانده بود.
صاحب طالفروشــي هنوز نمي دانســت چه 
اتفاقي افتاده است و براي همين خودش را به 
پشت بام رساند و آنجا بود كه حقيقت روشن 
شد. فردي شــب هنگام قصد داشته با سوراخ 
كردن پشت بام طالفروشــي خود را به داخل 
مغازه رسانده و دست به سرقت بزند، اما ظاهرا 
به دليل استحكام سقف، موفق به سوارخ كردن 

آن نشده بود.
با گزارش ماجرا به پليــس، تيمي از مأموران 
راهي محل حادثه شدند. هر چند این سرقت 
نافرجام مانده بود اما تحقيقات براي شناسایي 

و دستگيري سارق یا سارقان آغاز شد.
سرهنگ علي اسدبيگي، رئيس پليس آگاهي 
اســتان همدان گفت: بررسي ها نشان مي داد 
كه سارق با شيوه و شــگرد خاصي قصد ورود 
به مغازه را داشته كه با بررسي هاي اطالعاتي 
و بازبينــي تصاویر دوربين های مداربســته، 
مأموران موفق شدند این فرد را شناسایي كنند.

وي ادامه داد: او یك مجرم سابقه دار و حرفه اي 
بود كه سوابق متعدد كيفري در پرونده اش به 
چشم مي خورد و بررسي ها نشان مي داد كه در 
یكي از شهرهاي اطراف همدان سكونت دارد. 
بنابراین وي زیرنظر گرفته شد تا اینكه وقتي 
وارد همدان شده بود، در یك عمليات ضربتي 

دستگير شد.
متهم در بازجویي ها به اقدام براي ســرقت از 
طالفروشي در شهر همدان اعتراف كرد و در 

اختيار مرجع قضایي قرار گرفت.

درگيري عجيب 2همسايه
» با خودم صحبت مي كردم كه مرد همسایه شنيد و فكر 

كرد به او توهين كرده ام و همين باعث درگيري ما شد.« داخلي
این اظهارات مردي 40ساله اســت كه متهم است در 

جریان درگيري با مردي ۷0ساله باعث مرگ او شده است.
به گزارش همشهري، شامگاه سه شنبه گزارش مرگ مردي ۷0ساله 
به قاضي ساســان غالمي بازپرس جنایي تهران اعالم شــد. قرباني از 
12شهریور ماه به دليل صدمات شدید ازجمله ضربه به سر و شكستگي 
لگن در بيمارستان بستري بود و به رغم تالش پزشكان، روز سه شنبه 
جانش را از دست داد. بررسي ها حكایت از این داشت شبي كه وي به 
بيمارستان منتقل شده بود با مرد همسایه درگير شده و به گفته شاهدان 
مرد جوان وي را مورد ضرب و شــتم قرار داده بــود. با مرگ وي، مرد 
همسایه كه در برابر اتهام قتل قرار گرفته بود دستگير شد و دیروز براي 

انجام تحقيقات به شعبه سوم دادسراي جنایي انتقال یافت.
متهم كه مردي 40ساله است، وقتي پيش روي بازپرس جنایي تهران 
قرار گرفت خودش را بيگناه دانست و گفت نقشي در مرگ مرد همسایه 
ندارد. او گفت: به تازگي در یكي از محله هاي تهران ساكن شده بودم اما 
اصال از محله جدیدمان رضایت نداشتم. شب حادثه سوار بر موتورم به 

خانه ام برگشتم و مقابل در ساختمان مرد همسایه را دیدم. همچنان 
سرگرم حرف زدن با خودم بودم و بهانه مي گرفتم كه این چه محله اي 
است و چرا من در اینجا ساكن شده ام. ناگهان مرد همسایه صدایم را 
شنيد و به تصور اینكه به او توهين كرده ام با لحن تندي گفت كه چرا 
اعتراض مي كني؟ محله ما خيلي خوب و قدیمي اســت! مي گفت هم 
محله خوب است و هم اهالي محل آدم هاي خوبي هستند. بر سر همين 
مسئله جزئي و عجيب درگيري ميان ما شروع شد. من هم عصباني بودم 
و اصرار داشتم كه محله خوبي نداریم. درحالي كه من با موتورم در حال 
ورود به ساختمان بودم، او پشت سر من آمد و وارد ساختمان شد. ناگهان 
تعادلش را از دســت داد و با موتورم برخورد كرد. بعد از آن روي زمين 
افتاد و مصدوم شد. پس از آن همسایه ها رسيدند و به اورژانس زنگ زدند 
و مرد مصدوم به بيمارستان انتقال یافت. من اصال فكرش را نمي كردم 

كه این حادثه به قيمت از دست رفتن جان او تمام شود.
متهم در حالي منكر ضرب و شــتم متوفي و اتهام قتل عمد است كه 
شاهدان مي گویند وي با مرد سالخورده درگير شده و او را كتك زده و 
باعث شده كه تعادلش را از دست بدهد و زمين بخورد. در این شرایط 

بازجویي از متهم ادامه دارد تا اسرار این حادثه آشكار شود.

2روز تالش براي نجات خلبان پاراگاليدر 
سقوط كرده در جنگل هاي سوادكوه

به قتل رساند. چند روز از این جنایت مي گذشت 
كه مأموران پليس موفق شدند قاتل را دستگير 
كنند. از همــان روز اوليــاي دم مقتوالن اعالم 
كردند خواسته شــان قصاص قاتل است. در این 
شــرایط بود كه او محاكمه و به 2مرتبه قصاص 
با پرداخت تفاضل دیه از ســوي اولياي دم  زن 
سالخورده محكوم شد. هرچند محكوم به قصاص 
تالش زیادي كرد كه رضایت اولياي دم را جلب 
كند اما آنها براي اجراي حكم پافشاري مي كردند 
و این رأي در دیوان عالي كشــور نيز مهر تأیيد 

خورد.
سرانجام سحرگاه دیروز )چهارشنبه( محكوم به 
قصاص در زندان مركزي یزد پاي چوبه دار منتقل 
شــد تا تاوان جنایتي را كه 3سال قبل مرتكب 
شده بود، پس بدهد. اولياي دم زن سالخورده به 
زندان نيامده بودند، اما پدر و مادر پســر نوجوان 
براي اجراي حكــم مصمم بودند. بعــد از انجام 
تشریفات، جوان محكوم به پاي چوبه دار منتقل 
شد و طناب دار دور گردنش حلقه بست. او در آن 
شرایط اشك مي ریخت و از اولياي دم درخواست 
بخشش داشت. در این شرایط نخستين ضامن 
پایه اعدام آزاد شد اما پيش از آزادشدن دومين 
ضامن و اجراي حكم، مادر مقتول گفت كه قاتل 
را مي بخشد. لحظاتي بعد پدر مقتول هم قاتل را 
بخشيد تا در این شــرایط مأموران اجراي حكم، 

طناب دار را از گردن محكوم باز كنند.
اوليــاي دم همان موقع اعــالم كردند كه بدون 
هيچ قيد و شــرطي قاتل را بخشــيده اند و هيچ 

درخواستي ازجمله دریافت دیه ندارند.

غالمعلي دهشــيري، رئيس  كل دادگســتري 
استان یزد در این  باره گفت: سحرگاه چهارشنبه 
درحالي كه خانــواده قاتل نااميدانــه فقط براي 
تحویل گرفتن جنازه فرزندشــان پس از اعدام 
پشــت درهاي زندان انتظار مي كشيدند، پدر و 
مادر مقتول با دیدن گریه هاي لحظات آخر قاتل 

دلشان لرزید و او را بخشيدند.
وي ادامه داد: مــادر مقتول به شــرط رضایت 
شوهرش قاتل را بخشيد و درحالي كه ضامن اول 
پایه اعدام آزاد شده بود قبل از خالص كردن ضامن 
دوم پدر مقتول نيز رضایت بي قيد و شرط خود را 
اعالم كرد و لحظه بسيار شيریني با طنين تكبير 
و صلوات در محوطه زندان مركزي یزد حاكم شد.

وي به تالش اثر گذار هانيه پارسائيان، دادیار جوان 
واحد اجراي احكام یزد و مجموعه شــوراي حل 
اختالف زندان، به ویژه حجت االســالم مالنوري 
اشــاره كرد و گفت: جلب رضایت اوليای دم در 
چنين شرایطي آســان نيســت و اگر تالش و 
ممارست این افراد نبود متقاعد كردن اوليای دم 
كه چنين فاجعه دردناكي را پشت سر گذاشته اند 

به آساني انجام نمي شد.
او در ادامه گفــت: در این پرونــده از جنبه قتل 
زن ۷0ســاله اوليای دم دیگري هم وجود دارند 
كه پيگيري واحد مــددكاري زندان براي جلب 
رضایت آنها همچنان ادامه دارد، اما قصاص قاتل 
از حيث قتل عمدي پسر 12ساله بدون هيچ قيد 
و شرطي منتفي شد و این اوليای دم بزرگوارانه، 
هم از خون فرزند خود گذشتند و هم از دریافت 

دیه امتناع كردند.

پلهبرقيخرابمترويمحمديهرفعنقصشدهاست
روابط عمومي شركت بهره برداري قطارهاي شهري تهران و حومه، پيرو 
چاپ پيام مردمي با عنوان »پله برقي متروي ميدان محمدیه همچنان 
خراب است« در ستون »با مردم« روز 21مرداد ماه پاسخ داده است: 
» ضمن تشكر از مسافر گرامي، به اطالع مي رساند در ایستگاه تقاطعي 
متروي ميدان محمدیه در خط هفت، تعداد 12دستگاه پله برقي سالم 
و فعال وجود دارد و احتماال منظور مســافر محترم، نقص فني یكي 
از پله هاي برقي در )دسترسي از ســالن فروش بليت به سكو( است 
كه پس از یك روز، در مورخ نوزدهم مردادماه مشــكل برطرف شد و 
مورد استفاده مسافران محترم قرار گرفت. شركت بهره برداري مترو 
به خاطر مشكل پيش آمده، از تمام مسافران گرامي ایستگاه یادشده 

عذرخواهي مي كند.«

پاياندورانانحصارهاياقتصادي
ادامهاز  فساد و سوءاســتفاده برخي افراد از مقام و - 

موقعيت اداري در دســتگاه هاي اجرایي براي صفحهاول
صدور مجوز

  نظارت پيشيني به جاي نظارت پسيني 
  بوروكراسي هاي اداري طوالني

  عدم بررسي و اظهارنظر مراجع صدور مجوز در سقف زماني تعيين 
شده

طراحان و نمایندگان اقتصاددان مجلس اهدافي را از ارائه این  طرح دنبال مي كنند:4
  شفافيت اطالعات: در این طرح دولت مكلف شده تا پایگاه اطالعات 
كسب وكار را ارتقا دهد و بعد از مدتي مجاز نخواهد بود قانون را بدون 

ثبت در این پایگاه اجرا كند.
  ثبت محور شــدن مجوزها و جلوگيري از ایجاد رانت: براســاس 
این طرح هركســي مي تواند با ثبت درخواســت خود در درگاه ملي 
كسب  وكار بعد از 3روز مجوز الزم را كسب كند و این كار مانع فساد 
و سوءاســتفاده برخي افراد از مقام و موقعيت اداري در دستگاه هاي 

اجرایي براي صدور مجوز مي شود.
  شكســتن تعارض منافع و برقراري عدالت: تمامي محدودیت ها 
ازجمله ظرفيت هــا، محدودیت هاي صنفي، فاصلــه جغرافيایي و... 

مشاغل در این طرح حذف شده است.
  رفع بوروكراسي اداري و موانع پيش  روي فعاالن كسب وكارها: یكي 
از بزرگ ترین معضالت نظام مجوزدهي كشور ایران، رویكرد نظارت 
پيشــيني در اعطاي مجوز به متقاضيان ورود به كسب وكار است كه 
موجب ایجاد یك روند طوالني براي اعطاي مجوز شــده و شــخص 
متقاضي در زمان تالش براي كسب مجوز با مشكالت فراواني مانند 
افزایش قيمت مواد اوليه مواجه مي شود، اما امروزه نظام مجوزدهي 
بسياري از كشــورهاي پيشرفته، بر نظارت پســيني و اجراي قواعد 
تنظيمي متمركز شده اند كه این طرح نيز همين اصل را دنبال مي كند.

از مهم تریــن مشــاغلي كه بــا اجــراي این طــرح تمام  محدودیت هاي موجود آنها برداشته مي شود:5
نانوایي ها، داروخانه ها، مراكز ســونوگرافي، مراكز آموزش رانندگي، 
وكالت، ســردفترداري، كارگزاري بورس و سایر شــغل هاي داراي 

محدودیت هاي مشابه
آیا این طرح كيفيت مشاغل را كاهش مي دهد؟ برخالف شــایعات و تخریب هایي كه درباره این طرح بيان 6

مي شود، شرایط و مرجع احراز صالحيت متقاضي همه مشاغل مانند 
امور  وكالت،  سردفترداري و كارشــناس رسمي و سایر مشاغل بدون 
تغيير خواهد ماند و فقط محدودیت تعداد حذف شــده، شفافيت و 
تســریع در اعطاي مجوز صورت مي گيرد. این طرح همچنين باعث 
ایجاد فضاي رقابتي در ارائه خدمــات و كيفيت خود و حتي كاهش 

تعرفه خدمات مي شود.
ضمانت هاي اجرایي طرح چيست؟ اگر مراجع صدور مجوز در درگاه ملي مجوزهاي كشور، پاسخ 7

درخواست كننده مجوز، اعم از قبول یا رد را در موعد مقرر اعالم نكنند، 
به منزله موافقت، درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه 
ملي مجوزهاي كشور به طور خودكار صادر شده و در اختيار متقاضي 

قرار مي گيرد.
اگر متقاضي هنگام ثبت درخواســت، اطالعات نادرست ثبت كند تا 

2سال از امكانات سامانه صدور مجوز محروم مي شود.
در مواجهه با اســتعالم مأموران ضابطين، ارائه شناسه یكتاي مجوز 
صادره كفایت مي كند و درخواست مدارك اضافي از دارنده مجوز جرم 

محسوب مي شود.

9شاكي تازه  در پرونده 
2جوان متجاوز 

پرونده خواننده مجالس عروســي 
كه با همدستي دوستش دختران 
جوان را بيهوش مي كــرد و آنها 
را مورد آزار و اذیــت قرار مي داد 
با شــكایت 9شــاكي دیگر وارد 

مرحله اي تازه شد.
به گزارش همشــهري، این پرونده 

جنجالــي از اول مرداد ماه امســال و با 
شكایت دختري جوان به جریان افتاد. شاكي 

مدعي بود كه از طریق اینستاگرام با پسري جوان آشنا شده و با او قرار مالقات 
گذاشته بود، اما پسر جوان به او آبميوه مسموم داده و وي چند ساعتي بيهوش 
بوده اســت. دختر جوان گفت: در زماني كه داخل ماشين بودم، هرازگاهي 
به هوش مي آمدم و متوجه شدم به جز راننده، فرد دیگري هم سوار ماشين 
بود. آنها به من تجاوز كرده و تمام طالهایم را سرقت كردند. حتي در حالت 
نيمه بيهوشي رمز كارت هاي عابربانكم را گرفته و موجودي همه را خالي كرده 
بودند. پسر جوان حتي قفل گوشي ام را با اثر انگشتم باز كرده و همه چت ها و 

پيام هایش را پاك كرده بود.
مدت كوتاهي پس از این شكایت، 2دختر دیگر هم شكایت هاي مشابهي را در 
اداره پليس مطرح كردند و طولي نكشيد كه هر دو متهم دستگير شدند. آنها در 
مواجهه حضوري با 3شاكي به جرم خود اقرار كردند و در حالي كه تحقيقات 
از متهمان در اداره آگاهي تهران ادامه دارد، 9شاكي دیگر به پرونده دو جوان 
آزارگر اضافه شده و تعداد شاكيان به 12نفر رسيده است. برخي از شاكيان 
جدید مدعي شــده اند كه متهمان آنها را هم مورد آزار و اذیت قرار داده اند و 
برخي دیگر مي گویند كه فقط اموالشان را سرقت كرده اند. با شكایت هاي تازه، 

تحقيقات در این پرونده ادامه دارد.

پاراگالیدرسوار جوان كه هنگام پرواز بر فراز سوادكوه مفقود شده بود، 
پس از 2روز جست وجو درحالي كه به دليل سقوط مصدوم شده بود، توسط 

امدادگران هالل احمر نجات یافت.
به گزارش همشهري، این ورزشكار عصر روز دوشنبه دقایقي پس از پرواز 
در آسمان سوادكوه در جنگل هاي این شهرستان ناپدید شد و تالش ها 
براي یافتن او و اطالع از سرنوشتش به جایي نرسيد. با وجود این از همان 
دقایق اوليه، حادثه به هالل احمر گــزارش و تالش هاي تخصصي براي 

یافتن او آغاز شد.
غالمعلي فخاري، مدیرعامل هالل احمر اســتان مازندران در این باره به 
همشهري گفت: از عصر دوشــنبه به دنبال اعالم خبر سقوط یك فروند 
پاراگالیدر در ارتفاعات آالشــت منطقه لفور ســوادكوه شمالي، 2تيم 

به صورت زميني به محل حادثه اعزام شدند و 
جست وجوها تا صبح روز بعد ادامه پيدا كرد.

وي ادامه داد: روز بعد چندین گروه دیگر به تيم جست وجو افزوده شد 
و با كمك امداد هوایي عمليات ادامه پيدا كرد تا اینكه صبح چهارشنبه، 
پس از 2روز خلبان پاراگالیدر در منطقه گردنه سر منطقه لفور سوادكوه 
پيدا شد. وي درباره شرایط خلبان حادثه دیده گفت: وي از ناحيه پا دچار 
مصدوميت شده بود. این ورزشكار 2روز را در جنگل گذرانده بود تا اینكه 
همكارانم موفق شدند او را پيدا كرده و نجات دهند. فخاري درباره انتقال 
مصدوم نيز گفت: به دليل كوهستاني و صعب العبور بودن منطقه، بالگرد 
هالل احمر به پرواز درآمد و راهي محل سقوط پاراگالیدر شد و عمليات 

انتقال فرد مصدوم با موفقيت انجام شد.

مردي كه 12سال قبل همسرش را 
در یك درگيري به قتل رسانده و به رويداد

قصــاص محكوم شــده بــود، با 
بخشش اولياي دم از مرگ رهایي یافت.

به گزارش همشــهري، این جنایــت 29خرداد 
88در كــرج رقم خورد. آن روز زنــي كه از چند 
روز قبل تر به دليل صدمات زیاد به بيمارستاني 
در كرج منتقل شده بود، جانش را از دست داد. 
پس از دیده شدن آثار كبودي روي بدن او و اینكه 
وي در جریان یك درگيري به قتل رسيده است، 
تحقيقات پليس براي كشف راز جنایت آغاز شد.

بررســي ها از این حكایت داشت كه زن جوان از 
مدت ها قبل با همسرش اختالف داشته و حتي 
همسایه ها هر شــب صداي مشاجره و درگيري  
آنها را مي شنيده اند. به گفته همسایه ها، آخرین بار 
قبل از آنكه زن به بيمارستان منتقل شود صداي 
دعواي این زوج شنيده شــده بود و شكي وجود 
نداشت كه دليل صدماتي كه زن جوان دیده بود، 

كتك هاي همسرش بوده است.
در این شــرایط مرد جوان بازداشت شد و گرچه 
در تحقيقات اوليه منكر نقش داشــتن در مرگ 
همسرش بود اما در ادامه بازجویي ها گفت: چند 
وقتي مي شد كه در دام اعتياد گرفتار شده بودم.

از روزي كه معتاد شدم اختالفات من و همسرم 
شروع شد. مدتي قبل تصميم گرفتم ترك كنم 
تا اوضاع زندگي ام بهتر شود و حتي نزد پزشك 
رفتم كه قرص هایي برایــم تجویز كرد و درحال 

مصرف آنها بودم.
وي ادامه داد: روز حادثه همسرم گفت كه سردرد 
شدیدي دارد. بعد از آن به سمت آشپزخانه رفت 
تا قرص مسكن مصرف كند. اما بعد متوجه شدم 
قرص هاي مرا مصرف كرده است. او بيش از حد از 
قرص هاي من خورده بود و همين باعث عصبانيت 
من شد. وي ادامه داد: آنقدر از كوره در رفتم كه 
عصباني شدم و او را مورد ضرب و شتم قرار دادم. 
با این حال او چند ساعتی   حالش خوب بود، اما 
كمي بعد ناگهان حالش بد شد و من فورا او را به 
بيمارستان رساندم. اما همسرم جانش را از دست 

بخشش 2محکوم به قصاص 
در2پروندهجداگانه2نفربابخششدرآستانه اربعين

اوليایدمازقصاصنجاتپيداكردند

داد و من به شــدت از مرگ او ناراحتم. من اصال 
قصد كشتن او را نداشــتم و نمي خواستم زنم را 

از دست بدهم.
متهم به قتل روانه زندان شــد و پس از مدتي در 
شعبه 80دادگاه كيفري پاي ميزمحاكمه رفت.

در جلســه دادگاه اولياي دم كه فرزندان و مادر 
مقتول بودند خواســتار قصاص قاتل شدند. به 
این ترتيب قضات دادگاه حكم به قصاص متهم 
دادند و رأي صادر شــده به تأیيد قضات دیوان 

عالي كشور رسيد. 
پس از قطعي شدن رأي، پرونده به شعبه اجراي 
احكام دادســراي جنایي تهران فرستاده شد تا 
مقدمات اجــراي آن فراهم شــود. مرد محكوم 
به قصاص مدتي قبل پاي چوبــه دار رفت اما در 
واپسين لحظات موفق شــد از اولياي دم مهلت 
بگيرد. او به فرزندانش و مادرزنش التماس كرد كه 
حكم را اجرا نكنند و آنها نيز دلشان به رحم آمد و 

به او مهلت دادند. 
در این شرایط قاتل به زندان بازگشت و از همان 
زمان تالش تيم صلح و سازش دادسراي جنایي 
تهران با دستور قاضي محمد شهریاري سرپرست 
دادسرا شروع شــد تا اینكه رایزني ها نتيجه داد. 
اولياي دم چند روز قبل حاضر شــدند به خاطر 
رضاي خدا و در آستانه اربعين، قاتل را ببخشند. با 
رضایت اولياي دم سرانجام مرد محكوم به قصاص 
بعد از گذشت 12ســال از مجازات مرگ رهایي 

یافت و به زودي از زندان آزاد خواهد شد.

اشكهايقاتلاوراازچوبهدارنجاتداد
در پرونده دیگری پسر جواني كه 3سال قبل زني 
سالخورده و پسر نوجواني را در یزد به قتل رسانده 
بود، درحالي كه با قطعي شــدن حكم قصاصش 
پاي چوبه دار منتقل شده بود، در آخرین لحظات، 
بي هيچ چشمداشتي از سوي اولياي دم یكي از 

مقتوالن بخشيده شد.
این جنایت 3ســال قبل در یكي از مناطق یزد 
اتفاق افتــاد و در جریان آن قاتــل كه آن زمان 
20ساله بود، زني ۷0ســاله و پسري 12ساله را 

صاحبطالفروشی
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آمدن كرونا و همه گيري اش 
چيزی جز لعن و نفرین به درد 
و بال، به  نظر تبعاتي نداشــته 
است. اما وجود كرونا حداقل 
یك جا بــه كار آمده اســت. 
همه  چيز از جایي شروع شد 
كه پــس از مدت هــا انتظار 
نمایشــنامه »نيچه،  اي پسر 

بد!« نوشــته ریچــارد فورمن، 
كارگردان و نمایشنامه نویس شناخته شده آمریكایي به ترجمه 
سعيدرضا خوش شانس منتشر شد. كتابي كه در راستاي كتاب 

اخير نویسنده شيرازي بود: »تئاتر سپيد«.
متن نمایشــنامه فورمن -كه همراه با دیگر متــن او، »حاال كه 
كمونيسم مرده، زندگي من پوچ شده!« توسط بيدگل نشر یافته 
است- از آن دست متوني است كه مي تواند محبوب و مقبول نسل 
جدید تئاتر ایران شــود؛ متني كه مملو از آزادي هاي اجرایي و 
خروج از قيود معنایي است؛ متني عجيب و غریب با پيشنهادهایي 
براي رویكردهاي منطقي گریز كه با شرایط اجرا در ایران، در سایه 
فقدان امكانات روز، جذاب مي نماید. اما خوشبختانه با وجود كرونا 

كسي چندان به سمت كتاب نرفت. 
تا به امروز نشنيدم كســي قصد و غرضي براي اجراي آن داشته 
باشــد و همه  چيز به خواندن متن خالصه شده است. در عوض، 
سعيدرضا خوش شانس فرصت آن را داشته روي نمایشنامه ها 
مانور بيشتري دهد؛ مانوري كه از كتاب تأليفي او مي آید؛ كتابي 
كه چندان دیده نشد اما راهنماي خوبي براي ورود به جهان تئاتر 

پست مدرن مي شود.
فورمن نخستين پســت مدرني نيست كه توســط خوانندگان 
و تئاتري هــاي ایران كشــف مي شــود. پيــش از فورمن هم 
پست مدرنيسم در متون پســابكتي خوانده و تحليل شده بود. 
اما تفاوت فورمن در آن اســت كه او همه  چيزش پســت مدرن 
است: چه در متن و چه در اجرا. كتاب تئاتر سپيد خوش شانس 
فرصتي بود براي دریافت آنكه یك كارگردان پست مدرن با متني 
پست مدرن چه مي كند. خوش شانس وضعيت پست مدرن آثار 
فورمن را باز مي كند تا خواننده بداند اساساً پست مدرن چيست. 
اگر محتواي كتاب را با رویكردهاي به ظاهر پســت مدرن امروز 
ایران قياس كنيم، درمي یابيم پســت مدرن ایراني چيزی جز 
تبعيت از الگوهاي جاري نيســت؛ درحالي كه پست مدرنيسم 
غربي نه محصول تبعيت از فرم ها كه محصول جدال خالق اثر با 

فرم هاي تثبيت شده است.
زماني كه متن نمایشنامه ها را مي خوانيد در نگاه اول چيز عجيبي 
كشف نمي شود. به نظر مي رسد متون فورمن چيزي است شبيه 
نمایشنامه هاي مرســوم این دوران. همه  چيز ارسطویي پيش 
مي رود: شخصيت ها در دل پي ساخت نمایش مي تازند و روایت را 
به پيش مي برند. اگرچه كنش ها غریب است اما اصل ماجرا براي 
ذهنيت مخاطب بعيد نيست؛ روایتي سليس از یك رویداد. اما 
واقعيت پشت واژگان خود را پنهان مي كند. جایي كه باید فورمن 
را به جاي یك نمایشنامه نویس، یك متفكر بشناسيم. این همان 
نقطه گسست خواننده و اثر است. نگاه اجراگرایانه نسلي تازه نفس 
و جویایي متني متفاوت، مانع از شناخت درست فورمن مي شود. 
از فورمن اطالعات مهمي به زبان فارســي یافت نمي شود، جز 
همان كتاب تئاتر سپيد. با اینكه فورمن هم رده رابرت ویلسون 
شناخته  مي شود اما براي فارســي زبانان چهره مهجوري است. 
برخالف ویلسون متن گریز، او هنوز پایبند متن است، هرچند هر 
دو تئاتري بصري مي آفرینند. در رویكرد ضدمتن دو دهه اخير 
تئاتر ایران، فورمن شانس چنداني براي شهرت نداشته است اما 
پيدایش ناگهاني اش خطرناك مي شود. هر دو متن كتاب حاوي 
طنزي سياه است. نيچه، این پسر بد قصه در وضعيت بلبشویي 
قرار گرفته اســت و روي صحنه با انبوهــي از رویدادها مواجه 
مي شود. مي شود از خواندن متن نمایشنامه دریافت چه هيجاني 
روي صحنه ظاهر مي شــود. اما چقــدر درك از این هيجان در 

ذهنيت خواننده وجود دارد؟ 
تجربه ثابت كرده است عموم آثاري كه به عنوان پست مدرن در 
ایران روي صحنه مي رود، نه براساس اندیشه پست مدرن خالق اثر 
كه بر پایه مد روز  بودن پيش رفته است. وجه مدبودن پست مدرن 
مي تواند متني برآمده از جریان فكري پست مدرن را نابود كند. 
قيودزدگي نهفته در متن هاي فورمن هر كارگرداني را وسوسه 
مي كند اما متون براي كارگردان وسوسه زده نوشته نشده است. 
كتاب دقيقاً براي كسي نوشته شده كه شناختي نسبي از جریان 
تئاتر پست مدرن داشته باشــد و حركت تكویني اش در عرصه 
تئاتر نيز مبتني بر همين شناخت باشــد. به هر حال نام گروه 
فورمن با عبارت Ontological-hysteric theater، وجهي 
هستي شناختي دارد. كجاي تئاتر ایران با چنين دریافتي دست 

به كنشي براي اجراي نمایش مي زند؟ 
 همه  چيــز از یك ذوق زدگي ناشــي مي شــود. از لحظه اي كه 
كارگردان آینــده با خودش مي گوید عجب متــن خوبي و چرا 
پيش دستي نكنم. فارغ از اینكه متن فورمن اساساً براي »توي 
ذوق زدن« اســت. برخالف جریان زمانه خود حركت مي كند و 
چندان تمایلي به مناســبات بازار ندارد. نيازي به متفاوت بودن 
نمي بيند، متــن، حرفي براي گفتــن دارد و آن هم در بســتر 
پست مدرنيسم عيان مي شود. اینكه نویسنده نيچه را به خوبي 
مي شناسد و با واقعيت هاي زندگي او، داســتاني واقعيت گریز 
مي آفریند. نيچه را در دل متن محاكمه اي مي كند كه در واقعيت 
رخ نمي دهد و در نهایت نيچه وادار به كنش هایي مي شود كه در 

واقعيتش حداقل وجود نداشته است. 
جایي در كتاب فورمن براي ســعيدرضا خوش شــانس توصيه 
مي كند كارگردانان به توضيحــات صحنه درون كتاب توجهي 
نكنند و در عوض »صحنه اي را بيافرینند كه براساس دیدگاه هاي 
منحصر به فرد او، جهــان  تازه اي از این متــن را ارائه مي دهد.« 
در اینجا نيز فورمن آب پاكي را روي دســت ما مي ریزد، اینكه 
كارگردان را توصيه به داشــتن دیدگاه و جهان بيني مي كند و 
شاید این خود تمریني جذاب براي كارگردانان باشد، همانجایي 
كه عموماً در تئاتر كمرنگ شــده و با مقوالت دیگري جایگزین 
شده است. شاید تعطيلي  هاي اخير فرصتي بوده باشد براي وقفه 
فكري، براي تنازع با خویشتن و رسيدن به روندي چون فورمن 

براي رسيدن به نگاه شخصي.

6كتاببرايبوكر2021
فهرست نهایي جایزه ادبي »بوكر« 

اعالم شــد. نيویورك تایمز روز خبر
گذشته فهرســت 6 كتاب نامزد 
جایزه ادبي بوكر را منتشــر كرد. رمان »كسي 
درباره این حرف نمي زند« نوشــته پاتریشــيا 
الكوود، »ســردرگمي« نوشــته ریچارد پاورز، 
»دایره عظيم« نوشته مگي شيپ استد، »سفري 
به شمال« نوشــته آنوك ارودپگاسام، »مردان 
خوش اقبال« نوشته نظيفه محمد و »سوگند« 
نوشته دیمن گالگوت،  6 اثري هستند كه اسامي 
آنها روز گذشته در یك جلسه مطبوعاتي برخط 
اعالم شــد. رمان »ســردرگمي« داستان زني 
اخترزیست شناس و تالش هایش براي مراقبت از 
پســرش را روایت مي كند. رمان »دایره عظيم« 

روایتگر داستان زني است كه زندگي خود را وقف 
پرواز كرده و هنرپيشــه اي كه نقــش او را بازي 
مي كند. »سفري به شمال« زندگي و مرگ یك 
مددجــو را در بحبوحه درگيري هــاي داخلي 
سریالنكا روایت مي كند. » »مردان خوش اقبال« 
درباره وقوع یك ناعدالتي در ولز و »ســوگند« 
كتابي درباره یك خانواده سفيدپوست در دوران 
پس از تبعيض نژادي در آفریقاي شمالي است. 3 
نامزد امسال بوكرآمریكایي ها، یك نفر بریتانيایي 
و باقي از ایرلند و  زیمبابوه هستند. غيبت رمان 
»كالرا و خورشيد« نوشته »كازوئو ایشي گورو« 
باعث تعجب بسياري شده اســت. برنده جایزه 
50هزار پوندي بوكر، سوم نوامبر)هجدهم آبان( 

مشخص خواهد شد.

نگاهي به كتاب »نيچه،  اي پسر بد!«
خوبشدسالنهاتعطيلبودند

 آيا مردم
به سينما 
برمي گردند 
نوشته های منتقدان روزنامه 
نيویورك تایمز از سرنوشت 
سينما بعد ازكرونا 

سينماها همزمان با سرعت گرفتن واكسيناسيون 
و تــداوم پروتكل هــاي بهداشــتي، دوباره در سينما

آمریكاي شمالي و اروپا گشایش یافته اند و فصل 
جدیدي از نمایــش فيلم ها آغاز شــده اســت. همزمان نيز 
جشنواره هاي معتبر بين المللي سينمایي هم به صورت كامال 
حضوري و هــم نيمه حضــوري در حال برگزاري هســتند و 
فيلم هایي كه مي توانند بخت دریافت جایزه اســكار را داشته 
باشند، در این جشــنواره ها نمایش داده مي شوند. تا كنون نيز 
پيش بيني هاي اميدبخشــي از آینده صنعت سينما و نمایش 
فيلم ها در ســالن هاي ســينما درصورت مهار كامل ویروس 
كووید-19 در سراســر دنيا وجود دارد. اما وضعيت هم اكنون 

بسيار شكننده است و درحالي كه همچنان سينماها با نيمي از 
ظرفيت پذیرش تماشاگر فعاليت مي كنند، این پرسش اساسي 
همچنان باقي است كه آیا در كوتاه مدت سينماها دوباره به دليل 
اعمال قرنطينه هاي مقطعي با وقفــه در فعاليت و در نتيجه با 
بحران مواجه خواهند شــد یا در آینده اي نه چندان دور شاهد 
تولد دوباره صنعت سينما خواهيم بود؟ یا اینكه در آینده نزدیك 
نيز همچنان شاهد نمایش همزمان فيلم ها در سالن هاي سينما 
و از طریق پلتفرم هاي اینترنتي كمپاني هاي نتفليكس و دیزني 
خواهيم بود؟ برخي  منتقدان بر این باورنــد كه نگراني از این 
جهت متوجه كمپاني هاي بزرگ فيلمسازي نيست؛ چراكه این 
كمپاني ها امروز و در شــرایطي كه كرونا همچنان تداوم دارد، 
درآمد اصلي خود را از كمپاني هاي دارنده پلتفرم ها و شبكه هاي 
اینترنتي تحت مالكيت خود كسب مي كنند و بيشتر نگراني ها 

متوجه سينماي غيرصنعتي و مستقل است. 

بهتازگيبرايتحويلكتابيبهكتابخانه
رفتهبودموازايــنناراحتبودمكهدر
بختآزماييبرندهنشدهام،امادراين
زمانكمتربهاخبارســينماييتوجه

كردم.البتهازخبرتعطيليسالننمايشفيلم»آركاليتهاليوود«
درلسآنجلسكهبهدليلتداومطوالنيمدتقرنطينهبســتهشد،
ناراحتشدم.بهنظرمتعطيلياينســينماآغازيبودبرپايانيك
دوران،امااكنونمادرفصلجديدنويدبخشــيازنمايشفيلمهادر
سالنهايسينماقرارداريمكهبيشترمشابهفصلدورانپيشاكرونادر
سال2019است.البتهبااينتفاوتكهاكنونبرايرفتنبهسالنهاي
سينماتماشاگرانبايدكارتواكسيناسيوندردستداشتهباشند،با
اينحال،آيااكنونوضعيتبهگونهاياستكهبانرفتنبهسالنسينما

چيزيراازدستدهم؟
هماكنونبهدليلشــيوعكروناديدنفيلمهاازطريقپلتفرمهاي
اينترنتي،بهعادتاصليعالقهمندانبهفيلمهاتبديلشدهودرواقع
بهنوعياينپلتفرمهاهماكنونبدلبــهمكمليجديبراينمايش
فيلمهادرسالنهايسينماشدهاند.اينمسئلهشايدبرايسالنداران
سينمابدباشد،امابرايكمپانيهايچندمليتيبسيارخوبتمامشده؛
چراكهاغلبكمپانيهايمالكاســتوديوهايفيلمسازي،همچنين
مالككمپانيهايدارندهپلتفرمهاوشبكههاياينترنتيهستندكه
ديدنفيلمرادرمنازلتسهيلميكننددرنتيجهاينكمپانيهادر
دورانتداومشــيوعكرونا،درآمداصليخودراازنمايشفيلمهادر
پلتفرمهاوشبكههاياينترنتينمايشآنالينفيلمكسبميكنندواز
ايننظرمتحملضرروزيانچندانينيزنميشوند.هماكنونوضعيت
سينمايغيرصنعتيومستقلكهبيشــتربهحضورتماشاگراندر

سالنهايسينمامتكياست،نگرانكنندهتراست.

ماناوهالدارگيس
منتقد

دروضعيــتكنونيچيــزيبراياز
دستدادنوجودندارد.امادرفصل
پاييزقراراســتفيلمهايمهميدر
سالنهايســينمانمايشدادهشود،

ازجملهفيلمهاي»پيتي«و»اندرسون«،»قدرتسگ«از»جين
كمپيون«كهنخستينفيلمويپساز10سالدوريازكارگرداني
است،بيستوپنجميننسخهفيلمجيمزباندهمراهبافيلمهايي
ازديگركارگردانانمطرحازجمله»كلوئيژائو«كهبافيلمجديد
»مارولابديها«دوبارهپسازموفقيتبافيلم»كوچنشينان«در
اسكار2021،بهعرصهسينمابازگشتهاست،ايناتفاقاتميتواند
برايآيندهصنعتسينمااميدبخشباشدوايناحساسرادرجامعه
ايجادكندكهنمايشفيلمهادرســالنهايسينماتداومخواهد
داشت.بهنظرميرسدسينماييكهماميشناسيمهمچنانبهحيات
خودادامهخواهدداد.البتههمزماننيزبيمهاييدربارهتداوماين
روندوجوددارد؛هيچكسبهطوردقيقنميداندشيوعويروسكرونا
تاچهزمانيادامهخواهدداشتوچگونهاينويروسمهارخواهد
شدودرنهايتازبينخواهدرفت.هيچكسنيزازهماكنوننميداند
كهآياتماشــاگرانبهاندازهكافيازتماشايفيلمهادرسالنهاي
سينمادرشــرايطكنونياســتقبالخواهندكردياخير؛چراكه
استقبالتماشاگرانازديدنفيلمهادرسالنهايسينماميتواند
پشتوانهاياميدبخشبرايبازگشتبهدورانطالييصنعتسينما

باشد.البتهويروسكرونادراينميانتنهاعاملنيست.
آيندهفيلمهاشايدبهطوركاملبستگيبهجهشهايبيشترياكمتر
سويههايويروسكروناياترجيحاتتماشاگرانفيلمهانداشته
باشد،بلكهشايدبيشتربهتصميمهاواستراتژيهايكمپانيهاي

فيلمسازيبستگيداشتهباشد.

اياواسكات
منتقد

آرشنهاوندي
مترجم

عبدالمجيدكياني،نوازندهسنتورو
ازچهرههايماندگارموسيقياست،موسيقی

كتابهفتدستگاهنوشتهاستاد
موسيقياســتكهميتوانآنراازمهمترين
كتابهــايموجوددرزمينهشــناخترديف
دستگاهموسيقيناميد.كيانيدرايندورههم
داوريپانزدهمينجشنوارهمليموسيقيجوان
رابرعهدهدارد.نوازندهپيشكسوتسنتورمعتقد
استجوانانبايدبســتريبرايارائههنرخود
داشــتهودركنارآنعالوهبرانگيزهواشتياق
بيشتر،جايگاهموسيقيايرانيهمارتقامييابد.

كيانيازضعفهايموسيقيجوانميگويدامااز
جشنوارهمحليبرايشــناختومعرفينسل

جوانموسيقيايرانيادميكند.

برگزاريجشنوارههايتخصصيدرشاخههايمختلف
كياني كه داوري چندین دوره جشنواره ملي موسيقي 
جوان را عهده دار بوده، مي گوید: »جشــنواره هایي 
چون موسيقي جوان مي توانند طيف هاي مختلف 
موسيقي و همچنين سازهاي متفاوت كشورمان را 
دربربگيرد، به خصوص در بخش موسيقي نواحي؛ اما 
از نگاه من یك ایراد مهم براین جشنواره وارد است؛ 
اینكه جمع آوري بخش هاي مختلف موسيقي مشكل 
است به نوعي گویا چند جشنواره همزمان با هم برپا 
مي شــود. بهتر است هربخش جشــنواره جداگانه 

برگزار شود.«
 وي توضيــح مي دهد: »یك جشــنواره محدود به 
موسيقي نواحي باشد، یك جشنواره براي موسيقي 
امروز دنيا یعني كالسيك غربي، یك جشنواره هم 
درخصوص موسيقي اصيل و سنتي تا هر كدام ازاین 
جشنواره ها در جایگاه خود ارزشيابي شوند. در بخش 
موســيقي شــفاهي نكته اي وجود دارد؛ همانطور 
كه مي دانيد ســازمان یونسكو ردیف هاي موسيقي 
ایران را كه به صورت شــفاهي و سينه به سينه ثبت 
و جمع آوري شده به عنوان یك هنرملي ثبت جهاني 
كرده اما درجشنواره به این موضوع كمتر توجه شده 
و جوان ها آشنایي كمتري دارند ولي درمقابل بخش 
موســيقي ردیف دســتگاهي كه به اصطالح بخش 
مكتوب موسيقي ردیفي محســوب مي شود،  مواد 

چرا سازجشنواره 
فالش می زند؟
عبدالمجيدكياني،هنرمندپيشكسوتموسيقيواستاد
نوازندهسنتورازشرايطجشنوارهموسيقيجوانميگويد

آزمون این جشنواره است مانند ردیف استاد صبا و...
كه به صورت آوانویسي است.«

ديدهشدنرديفهايموسيقيايران
وي با بيــان این مطلب كه بایــد بخش ردیف هاي 
شــفاهي هم گنجانــده شــود؛ یادآور مي شــود: 
»ضرب هایي كه در ردیف هاي موسيقي وجود دارد 
و همچنين تصنيف هایي كه تا به امروز سينه به سينه 
ثبت شده، پيشنهادم این است بخش شفاهي ردیف 

موسيقي ایران بيشتر دیده شود.«
این مدرس موسيقي درباره تأثيرگذاري این جشنواره 
بر نســل جوان مي گوید: »در فرهنــگ ما مكاتب 
بسياري وجود دارد و هنر موسيقي هم مستثني از این 
موضوع نيست. به طور مثال در موسيقي دستگاهي، 
ردیف نمي تواند فقط یك مكتب خاص باشد چرا كه 
هر استادي شــيوه منحصر به  خود را دارد، منتهي 
بهترین شيوه ها ازآن استادان برتر است كه همچنان 
مكتبشان پابرجا مانده و ماندگار شده. با این نگاه و 
سليقه قطعا داوري كردن چنين جشنواره اي مشكل 
خواهد بود چرا كه شــيوه كاري هر استاد متفاوت 
است. اما بالعكس با نگاه در موسيقي كالسيك غربي 
خواهيد دید گســتردگي رپرتوارهاي این موسيقي 
مشخص است؛ البته شيوه هاي نوازندگي كشورهاي 
مختلف كمي متفاوت است اما رپرتوار آن ثابت است. 
بر این اساس داوري ها هم به راحتي انجام مي گيرد. 
به طور مثال اگر بخواهيم در بخش موسيقي نواحي 
موسيقي خراسان را داوري كنيم، هر كدام از آن به 
بخش هاي كوچك تر چون قوچان، تربت جام، گنبد 
كاووس و... تقسيم مي شود و هر یك استاد و داور خود 
را مي خواهد. با این وصف اگر بخواهيم ارزیابي خوبي 
از هر كدام از این بخش ها داشــته باشيم نياز است، 

جشنواره هاي گوناگون برگزار شود.«

تعاملمياناستادانوموزيسينهايجوان
كياني درباره تفاوت جشــنواره موســيقي جوان با 
دیگر جشــنواره هایي كه طي سال برگزار مي شود، 
 اشاره مي كند: »جشنواره مختص جوانان است اما 
درجشنوارهایي چون موســيقي فجر مسئله سني 
مطرح نيست بلكه تنها استاداني كه شناخته شده و 
برگزیده هستند در جشنواره فجر شركت و هنرنمایي 
مي كنند. اگر به خاطر داشته باشيد؛ سال هاي قبل 
كه این جشنواره رقابتي بود استادان بزرگي حضور 
مي یافتند و درواقع جوایزي هم دریافت مي كردند. 

جشــنواره دیگري هم دوسال گذشــته برگزار شد 
كه مختص به موســيقي كالســيك ایراني بود كه 
اگر حمایت شــود قطعا اتفاق خوبي خواهد افتاد؛ 
چرا كه در این جشــنواره هم اســتادان موسيقي 
ناظر هســتند و گروه های شركت كننده در اعتالي 
 پيشرفت موسيقي دســتگاهي ایران بسيار اثرگذار 

خواهند بود.«

نظركيانيدربارهداوريموسيقيگروههايسني
این نوازنده پيشكسوت سنتور درباره گروه هاي سني 
شركت كننده، مي گوید: »طي سال هایي كه داوري 
این جشنواره را برعهده داشتم، به این نتيجه رسيدم 
كه متقاضيان گروه ســني الف بيش از دیگر گروه ها  
انتخاب شده اند. البته چون رده سني مشخصي براي 
این گروه تعریف شده، در نتيجه گروه دیگري هم كه 
شامل كودكان بودند در این جشنواره شركت كرده و 
مي كنند كه الف 2 نامگذاري شده؛ جالب است بدانيد 
بسيار زیبا  ساز مي نوازند اما به تدریج كه به گروه ب 
و ج مي رســيم هم تعداد افراد كمتر مي شود و هم 
كارهاي آنها افت زیادي پيدا مي كند تا آنجا كه برخي 
ازشركت كنندگان گروه سني ج ضعيف تر از افرادي 
بودند كه در گروه الف  ساز مي نوازنداین مسئله به این 
دليل است كه در ایران برنامه منسجم و مرتبي براي 
آموزش موســيقي وجود ندارد و آموختن موسيقي 
از سن 7ســالگي آموزش داده نمي شود بلكه گاهی 
افرادي هستند كه در گروه سني ج قرار دارند و تازه 
قدم دراین عرصه گذاشــته اند و آموختن موسيقي 
را آغاز كرده اند و به همين دليل در جشــنواره هایي 
چون جوان ضعيف ظاهر مي شــوند، از سوي دیگر 
عده اي هم در این گروه سني هستند كه بسيار خوب  
ساز مي نوازند و حتي در آموزشــگاه ها هم تدریس 
مي كنند اما دراین جشــنواره شركت ندارند، به این 
دليل كه نگران دریافت نكردن  امتياز باال هســتند 
تا مبادا جایگاه معلمي شــان را از دســت بدهند.« 
مدرس موسيقي درباره اثر گذاري جشنواره در سطح 
علمي- آموزشــي هم مي گوید: »معموال برخي از 
دانشجوها شركت كنندگان این جشنواره هستند اما 
همانطور كه پيش تر اشاره كردم به علت متعدد بودن 
طيف ها و مكتب هاي موسيقي نمي توان انتظار داشت 
نتيجه خوبي حاصل شود. نكته دیگر اینكه برگزیدگان 
جشنواره كه حائز مقام اول شده اند هيچ گونه حمایتی 
نمي شــوند و با شرایط امروز موســيقي بيشتر یك 
سرخوردگي را شاهد هستيم تا استقبال از موسيقي.«
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كيوسك

سئول و پيونگ یانگ، دیروز 
تنها به فاصله چند ساعت، گزارش

موشك بالستيك آزمایش 
كردند و زرادخانه هاي یكدیگر را به رخ هم 

كشيدند.
به گــزارش الجزیــره، دیروز ابتــدا خبر 
آزمایش 2 موشــك بالستيك كره شمالي 
توســط ژاپــن و كره جنوبي اعالم شــد 
و ســاعاتي بعد، دفتر ریاســت جمهوري 
كره جنوبي از تســت نخســتين موشك 

بالستيك زیرسطحي خود خبر داد.
دفتــر ریاســت جمهوري كره جنوبي در 
بيانيه اش اعالم كرد كه نخستين موشك 
بالستيك زیرسطحي ساخت این كشور، 
دیروز بعد از ظهر از یك زیردریایي شليك 
شد و بعد از طي مسافت مشخص، به هدف 

از پيش تعيين شده برخورد كرد.
در این بيانيه آمده كه این سالح مي تواند به 
كره جنوبي كمك كند تا تهدیدها را عقب 
براند، وضعيت دفاعي خود را تقویت كند و 
باعث ترویج صلح در شبه جزیره كره شود.

این موشــك، كره جنوبــي را به هفتمين 
كشــور دنيا كه این فناوري را در اختيار 
دارد تبدیل مي كند و به رقابت تسليحاتي 
در منطقه دامن مي زند. آزمایش موشك 
كره جنوبــي بعــد از آن انجام شــد كه 
كره شمالي 3 موشــك در 3 روز آزمایش 
كرد. كره شمالي دوشنبه هم از تست یك 
موشــك كروز جدید خبــر داده بود. این 
موشــك كروز نخستين تســت موشك 

كره شمالي بعد از 6  ماه به شمار مي رفت.
كارشناســان معتقدند آزمایش هاي اخير 
كره شمالي نشــان مي دهد كه این كشور 
مي خواهد همزمان با انجام آزمایش هاي 
جدید، به آمریكا فشار بيارود تا مذاكرات 
هسته اي با این كشــور را كه معلق مانده 

از سر بگيرد.

به گفته ناظران، همچنين به نظر مي رسد 
كه دولت مون جائه ایــن، رئيس جمهور 
كره جنوبــي كه به صورت فعــال به دنبال 
ســازش و همكاري با همســایه شمالي 
اســت، با این آزمایش به انتقادها درباره 
اینكه بيش از اندازه رویكرد نرمي در برابر 
پيونگ یانگ دارد واكنش نشان داده است.

ارتــش كره جنوبــي گفتــه اســت كه 
موشــك هاي كره شــمالي، از شمال این 
كشور شليك شــده اند، 800كيلومتر را 
طي كرده و قبل از فــرود در آب هاي بين 
شــبه جزیره كره و ژاپن 60كيلومتر اوج 

گرفته اند.
جان دلري، استاد دانشگاه یونساي درباره 
این آزمایش هــا به خبرگزاري فرانســه 
گفته اســت: »زمانبندي این آزمایش ها 
خارق العاده است چون نه یك كره كه هر 
دو كره در یك روز موشك هاي بالستيك 
آزمایش كرده اند. این كار نشان دهنده این 
است كه رقابتي تسليحاتي در منطقه در 
جریان است و همه باید به آن توجه كنند.«

دميدن در آتش رقابت تسليحاتي
فرماندهي آمریكا در اقيانوس هند و آرام 
گفته اســت كه آزمایش موشك ها توسط 
كره شمالي پيامدهاي بي ثبات كننده برنامه 
تســليحاتي غيرقانوني این كشور را نشان 
مي دهد، اما با ایــن حال تهدیدي فوري و 
جدي براي قلمرو آمریكا و یا نيروهایش و 

یا متحدان این كشور شمرده نمي شود.
یوشيهيده سوگا، نخست وزیر ژاپن آزمایش 
موشك هاي كره شمالي را تهدیدي عليه 
صلح و امنيت كشورش خوانده است؛ »این 
شليك ها صلح و امنيت ژاپن و منطقه را به 
خطر مي اندازد. دولت ژاپن مصمم است تا 
سطح هشياري و نظارت خود را باال ببرد تا 

براي هر احتمالي آماده باشد.«

گارد ســاحلي ژاپن كه از شليك موشك 
توســط كره شــمالي خبر داده بود، گفته 
است كه هيچ شــناور و هواپيمایي آسيب 

ندیده است.
آزمایش هاي دیروز، نقض قطعنامه شوراي 
امنيت سازمان ملل است كه كره شمالي را 
از هرگونه فعاليت مرتبط با موشــك هاي 
بالستيك منع مي كند. اما شوراي امنيت 
احتماال كره شــمالي را به خاطر آزمایش 
موشك هاي بالســتيك كوتاه برد، مانند 
آنچه دیروز انجــام داد، با تحریم هاي تازه 

تنبيه نخواهد كرد.
كره شمالي دوشنبه گفت كه یك موشك 
كروز جدید را 2بار آزمایش كرده اســت. 
رسانه دولتي كره شمالي این موشك كروز 
را ســالحي اســتراتژیك با اهميت زیاد 
توصيف و اعالم كرد كه این موشك با هدف 
حمل كالهك هسته اي طراحي شده است.
براساس روایت كره شــمالي، این موشك 
توانایــي اصابت بــه اهدافــي در فاصله 
1500كيلومتــري را داراســت و تمامي 
اهداف ژاپن و آمریكا در منطقه در تيررس 
آن اســت. آزمایش هاي دیــروز در حالي 
انجام شد كه وانگ یي، وزیر خارجه چين 
براي مالقات با رئيس جمهور كره جنوبي و 
دیگر مقامات ارشد این كشور در سئول به 
ســر مي برد تا درباره مذاكرات به بن بست 
رسيده هسته اي كره شمالي با آنها مذاكره 

كند.

كره شــمالي، معمــوال وقتي كــه چين، 
بزرگ تریــن حامــي و تامين كننــده 
رویدادهــاي  درگيــر  نيازهایــش، 
بــزرگ دیپلماتيك اســت آزمایش هاي 

تحریك آميز انجام نمي دهد.
دفتر مون جائه ایــن، در بيانيه اي گفته 
اســت كه او از چين به خاطر نقشش در 
تالش دیپلماتيــك بين المللي براي حل 
بن بست هسته اي كره شمالي تشكر كرده 
و خواستار تداوم حمایت پكن شده است. 
وانگ یي هم گفته اســت كه كشــورش 
همچنان از خلع ســالح هســته اي شبه 
جزیره كــره و روابــط بهتر بيــن 2كره 

حمایت مي كند.
یان مو جين، اســتاد دانشــگاه مطالعات 
كره شــمالي در ســئول، گفته است كه 
كره شمالي با آزمایش هاي چهارشنبه به 
پكن پيغام فرستاده و از چين خواسته كه 
به مسئله شبه جزیره كره، به عنوان دستور 

كار اصلي نگاه كند.
او گفته اســت: »كره شــمالي همچنين 
مي خواهد اینگونه القا كند كه در مســئله 
شبه جزیره كره، نقش رهبري را به عهده 

دارد.« 
این هفته همچنين نمایندگان هسته اي 
آمریكا،  كره جنوبــي و ژاپن با هم مالقات 

كردند.
مذاكرات بيــن آمریكا و كره شــمالي از 
سال 2019، وقتي كه آمریكا درخواست 

پيونگ یانــگ بــراي كاهش چشــمگير 
تحریم ها در ازاي از بين بردن یك كارخانه 
فرسوده هسته اي را رد كرد، متوقف شده 
اســت. كيم جونگ اون، رهبر كره شمالي 
تهدید كرده اســت تا ســالح هاي نویني 
بســازد كه آمریــكا را هدف قــرار دهد 
و درخواســت دولت جدید آمریكا براي 
مذاكره را رد كرده و خواســته اســت كه 
واشنگتن ابتدا سياست هاي خصمانه اش 
را كنار بگذارد و بعد مذاكره انجام شــود. 
این كشــور  ماه مارس به یك سال توقف 
در آزمایش موشــك هاي بالستيك پایان 
داد و موشــكي را در دریا شــليك كرد. 
كره شمالي به صورت ســنتي در ابتداي 
فعاليت هر دولت جدیــد در آمریكا، یك 
موشك آزمایش مي كند و یا از سالح هاي 
دیگري رونمایي مي كند تا واكنش دولت 

جدید آمریكا را ارزیابي كند.
دولت بایدن اعالم كرده اســت كه در  ماه 
مي،  سياست هایش درباره كره شمالي را 
بازبيني كرده و درحالي كه خلع ســالح 
همچنان اولویت آن است، به كيم جونگ 

اون مجالي براي چانه زدن نخواهد داد.
ســونگ كيم، نماینــده آمریــكا در امور 
كره شمالي سه شنبه  گفته بود كه آمریكا 
نيات خصمانه اي نســبت به كره شمالي 
ندارد و اميدوار اســت كه این كشــور به 
تالش ها بــراي گفت وگو دربــاره برنامه 

هسته اي اش واكنش مثبتي نشان دهد.

كره جنوبي، دیروز ساعاتي بعد از شليك 2 موشك 
بالستيك كره شمالي ، از آزمایش نخستين موشك 

بالستيك زیرسطحي خود خبر داد 

موشكپراني
دوكره

هشدار كارشناسان درباره بازگشت پرقدرت 
كرونا در پاييز و زمســتان به نخست وزير 
انگليس، ســوژه گزارش يك روزنامه چاپ 
لندن است. اين كارشناسان هشدار داده اند 
كه اگر دولت اقدامات الزم را در دستور كار 
قرار ندهد، ممكن است در ابتداي پاييز روزي 
2 تا 7هزار نفر بستري شــوند. يكي از اين 
كارشناســان گفته كه مردم همچنان بايد 

بيماري كوويد-19 را بسيار جدي بگيرند.

ديلي صباح ]تركيه[

روزنامه العربي الجديد ]قطر[

روزنامه االخبار ]لبنان[

 گاردين ]انگليس[

بحران انساني در افغانستان

صداي بلند مخالفان قانون 
اساسي در تونس

دولت جديد متعهد به حمايت از 
بانك مركزي است

بازگشت كرونا در پاييز

ديلي صبــاح گزارش يك خــود را به اوضاع 
نابســامان زندگي ميليون ها افغان اختصاص 
داده و به كنفرانس ســازمان ملل در اين باره 
پرداخته است. به گزارش اين روزنامه، مولود 
چاووش اوغلــو گفته كه بحران انســاني در 
افغانستان مي تواند پيامدهاي جهاني داشته 
باشد. بعد از قدرت گرفتن طالبان، كمبود غذا 

ميليون ها نفر را تهديد مي كند.

با گذشت نزديك به يك ماه از تصميم  جنجالي 
قيس سعيد، رئيس جمهور تونس مبني بر انحالل 
پارلمان، به تدريج نشــانه هايي از اعتراضات 
اجتماعي و نگراني از بازگشت ديكتاتوري به اين 
كشور نمايان مي شود. همزمان با اين تحوالت، 
احزاب حامي رئيس جمهور خواستار بازنگري 
در قانون اساسي تنظيم شــده پس از انقالب 
ســال2011 و اعمال محدوديت بر آزادي هاي 

مدني و سياسي شهروندان شده اند.

بر خالف آنچه جريانات انقالبي در لبنان انتظار 
داشــتند، دولت جديد اين كشور به رياست 
نجيب ميقاتي، رابطه بســيار خوبي با رياض 
سالمه، رئيس كل بانك مركزي داشته و قرار 
است از برنامه هاي اقتصادي وي حمايت كند. 
اين در حالي است كه به گفته معترضان، سالمه 
و شبكه بانكي مورد حمايت وي، نقش بزرگي در 
فساد مالي و فروپاشي اقتصادي لبنان داشته اند.

نگاه

القاعده دوباره در افغانستان پا مي گيرد؟

با گذشــت یك مــاه از 
ســقوط كابل به دست 
نهادهــاي  طالبــان، 
اطالعاتي و امنيتي در آمریكا هشدار داده اند كه گروه القاعده، براي 
بهره برداري از شرایط جدید افغانســتان و بازسازي خود، فقط به 

یك سال زمان نياز دارد.
پيش از این، وزارت دفاع آمریكا )پنتاگــون( برآورد كرده بود كه 
القاعده براي آنكه بتواند نيروهاي خود را بار دیگر سازماندهي كرده 
و نخستين عمليات تروریستي عليه آمریكا یا دیگر كشورهاي غربي 
را انجام دهد، دست كم به 2ســال زمان نياز دارد. اكنون با سقوط 
دولت اشرف غني در افغانستان و حاكم شدن طالبان، برآوردهاي 
آمریكایي ها كاهش پيدا كرده اســت. ســران طالبان در جریان 
مذاكرات صلح با آمریكا در دوحه، متعهد شــدند كه مانع از انجام 
هرگونه عمليات تروریســتي از خاك افغانستان عليه كشورهاي 
دیگر شوند؛ تعهدي كه در مورد آن، اما و اگرهاي بسياري مطرح 
شده است. درست است كه نيروهاي طالبان طي سال هاي اخير 
در مناطق شرق و جنوب شرق افغانستان بارها با نيروهاي داعش 
درگير شده اند اما  پيوند ميان طالبان و القاعده گسستني نيست. 
اساسا همين پيوند بود كه باعث لشكركشي آمریكا و متحدانش در 

سال 2001به افغانستان و سقوط حكومت طالبان شد.
دیویــد كوهن، معاون ســازمان ســيا، در گفت وگو بــا روزنامه 
نيویورك تایمز گفته است كه این سازمان تحركات القاعده از زمان 
حاكم شدن طالبان بر افغانستان را زیرنظر دارد. اطالعات دقيقي 
از سوي سازمان سيا در مورد تحركات جدید القاعده منتشر نشده، 
اما به نظر مي رسد برخي از ســران این گروه در حال جابه جایي از 
پاكستان به داخل خاك افغانستان هستند. مناطق جنوب و شرق 

افغانستان، مقصد اصلي این افراد هستند.

حدود 2هفته گذشــته، ویدئویي منتشــر شــد كه در آن به نظر 
مي رســد امين الحق، فرمانده نيروهاي امنيتي اسامه بن الدن ، 
به افغانستان بازگشــته اســت. امين الحق، یكي از نزدیك ترین 
افراد به رهبر پيشين القاعده به شــمار مي رود. گفته مي شود او 
در سال 2001همراه با بن الدن، درســت بالفاصله پس از حمله 
نظامي آمریكا به غارهاي تورا بورا پناه بردند. این غارها در مناطق 
كوهستاني در مرز افغانستان و پاكستان قرار دارد و مدت ها محل 
اختفاي بن الدن و نزدیكان او بوده اســت. امين الحق و بن الدن 
پيش از بمباران غارهاي تورا بورا از سوي نيروهاي آمریكایي، فرار 
كردند و از این حمله جان سالم به در بردند. در ویدئوي اخير دیده 
مي شود كه امين الحق در حال بازگشت به والیت ننگرهار در شرق 

افغانستان است و مردم گرد خودروي او جمع شده اند.
پایيز سال گذشته نيز اداره امنيت ملي افغانستان در بيانيه اي اعالم 
كرد كه ابومحسن المصري، فرمانده ارشد القاعده در شبه قاره هند 
و فرد شماره 2این گروه تروریســتي، در نتيجه عمليات نيرو هاي 
ویژه افغان در والیت غزني كشته شده است. غزني در منطقه جنوب 
افغانستان قرار دارد؛ منطقه اي كه اكثر بخش هاي آن طي سال هاي 
اخير تحت كنترل طالبان بوده است. المصري، معروف به حسام 
عبدالرئوف، تبعه مصر بود و از سال هاي گذشته، نامش در فهرست 
افراد تحت تعقيب نهادهاي اطالعاتي و امنيتي آمریكا و اروپا قرار 
داشته است. كشته شدن چنين فرمانده كليدي القاعده در منطقه 
تحت كنترل طالبان، از همان سال گذشته، زنگ خطر را به صدا 

در آورده است.
گزارش هاي متعدد نهادهاي بين المللي طي یك ســال گذشته 
حاكي از آن است كه طالبان ارتباطش را دست كم با القاعده حفظ 
كرده است. با این حال، پس از ورود امين الحق به افغانستان، یكي 
از سخنگویان طالبان اعالم كرد كه او را نمي شناسد و از حضور او 

در خاك افغانستان اطالعي ندارد.

افغانستان صحنه تقابل القاعده و داعش؟
سران القاعده از ابتداي تســلط دوباره طالبان بر كابل، به حمایت 
از این گروه پرداختــه و پيروزي طالبان را »پيــروزي بزرگ عليه 
ائتالف صليبي ها« دانسته اند. ماه گذشــته گروه القاعده در پيامي 
كه از ســوي »فرماندهي عمومي« این گروه منتشر شد، خطاب 
به هبت اهلل آخوندزاده، رهبر طالبان این پيروزي را تبریك گفت. 
القاعده پيروزي طالبان در افغانستان را زمينه ساز آزادسازي مناطق 
دیگری مانند »شام، ســوماليا، یمن، كشمير و باقي سرزمين هاي 
اسالمي« دانسته است. اوایل هفته جاري نيز، همزمان با بيستمين 
سالگرد حمالت تروریستي 11سپتامبر، القاعده ویدئویي را منتشر 
كرد كه در آن ایمن الظواهري، رهبر این گروه، ضمن اعالم حمایت 
از طالبان، هواداران خود را به مبارزه عليه غرب و متحدان آنها در 
خاورميانه فرا مي خواند. الظواهري در ایــن پيام 60دقيقه اي كه 
به گفته كارشناسان، احتماال چند ماه قبل از سقوط كابل ضبط شده، 
به خروج نيروهاي آمریكایي از افغانستان اشاره كرده و آن را نشانه 
شكست آمریكا پس از 20سال جنگ در این كشور مي داند. القاعده 
تحت رهبري الظواهري، سعي كرده تا طالبان را تقویت كند. القاعده 
بارها رهبري طالبان را »خليفه مسلمين« و »اميرالمومنين« ناميده 
اســت. الظواهري به نمایندگي از تمام نيروهاي القاعده در ســال 
2015رسما با رهبر وقت طالبان، مال اختر منصور، اعالم »بيعت« 
كرد. براي داعش اما تســلط طالبان بر افغانستان، نه یك پيروزي 
بلكه نوعي مصالحه با آمریكا و غرب به حساب مي آید. داعش اندكي 
پس از سقوط كابل، فرودگاه این شهر را مورد حمله قرار داد كه طي 
آن بيش از 180نفر كشته شــدند. این نخستين رویارویي خونين 
داعش و حكومت جدید طالبان به شمار مي رود. اگرچه بنيانگذاران 
داعش، خود زماني جزو نيروهاي القاعده بوده اند، اما مطرح شدن 
ادعاي خالفت از سوي داعش، 2 گروه را در مقابل یكدیگر قرار داده 
است. داعش در چارچوب خالفت خودخوانده اش، خاك افغانستان 
را بخشي از والیت خراسان مي داند. درصورت استقرار القاعده در 
افغانستان، بعد از این باید منتظر تقابل این گروه به همراه طالبان با 

نيروهاي داعش باشيم.

فرودگاه كابل، مهم تریــن نقطه ارتباط 
افغانستان با جهان خارج همچنان یكي خاورميانه

از گره هاي باز نشــده بحران این كشور 
به حساب مي آید. به رغم تالش هاي فشرده قطر و تركيه 
براي از سرگيري فعاليت هاي جاري فرودگاه كابل پس 
از خروج كامل نيروهاي آمریكایي و 120هزار شهروند 
افغانستاني، هنوز ضمانتي از سوي طالبان براي اعطاي 
امتياز مدیریت فني و امنيتي فرودگاه به این  دو كشور 
وجود ندارد. این در حالي است كه به نظر مي رسد جامعه 
جهاني از شرایط داخلي افغانستان چندان راضي نبوده 
و تمایلي براي به رسميت شناختن حكومت طالبان از 
خود نشــان نمي دهد. بلومبرگ در این باره مي نویسد: 
تشكيل دولت یكدست طالبان، جامعه جهاني را از روند 
انتقال قدرت در كابل ســرخورده كرده اســت. بر این 
اساس طالبان براي به رسميت شناخته شدن و در پي 
آن، دسترسي به منابع مالي افغاستان در خارج از كشور 
ناچار است با تشكيل شــوراي ملي، متشكل از تمامي 
گروه هاي افغانســتاني و همچنين ســپردن مدیریت 
فرودگاه كابل به تركيه و قطر، گامي مقدماتي به سوي 
جلب اطمينان جامعه جهاني بــردارد. همزمان با این 
تحوالت، دولت قطــر نيز به عنــوان مهم ترین حامي 
منطقه اي طالبان و كانــال ارتباطي این گروه با جامعه 
جهاني به تدریج لحن خوش بينانه خود را نســبت به 
پرونده افغانستان تغيير داده است. محمد عبدالرحمن، 
وزیر خارجه قطر دو روز پيش پس از پایان ســفرهاي 
فشرده خود به ایران، تركيه، پاكســتان و افغانستان، 
گفت: كنار زدن گروه هاي تأثير گذار در ســطح ملي از 
حاكميت افغانســتان تصميم حكيمانه اي نيست. او 
همچنين تأكيد كرد: دوحه نمي  تواند بدون برخورداري 
از اختيارات كامل، مسئوليتي را نسبت به فرودگاه كابل 

بر عهده بگيرد. از سوي دیگر اما با وجود تمام فشارهاي 
سياسي و اقتصادي، هيچ نشانه اي از انعطاف طالبان در 
پرونده فرودگاه كابل به چشم نمي خورد. این در حالي 
است كه براساس گزارش هاي سازمان ملل، نزدیك به 
30ميليــون نفر از شــهروندان افغانســتاني نيازمند 
كمك هاي انساني هستند كه تنها از طریق فرودگاه كابل 
در اختيار آنهــا قرار مي گيرد؛ كمك هایي كه ارســال 
بخش قابل توجهي از آنها طي هفته هاي اخير به دليل 
بحران هاي امنيتي و سياســي به حالت تعليق درآمده 

است.
به گــزارش خبرگزاري فرانســه، فعاليــت تيم هاي 
قطر و تركيه براي اداره امور فــرودگاه كابل همچنان 
به صورت محدود ادامه دارد اما دولت هاي این دو كشور 
براي تداوم و توســعه فعاليت  نيروهاي خود خواهان 
اخذ مجوزهاي رسمي الزم از ســوي طالبان هستند. 
خبرگزاري فرانســه در این باره مي نویسد: مذاكرات بر 
سر پرونده فرودگاه كابل با مشاركت نمایندگان دوحه، 
آنكارا و طالبــان، بدون حضور هيچ قــدرت غربي در 
جریان است و فعال نتيجه روشني نداشته است. آنتوني 
بلينكن، وزیر خارجه آمریكا نيز با تأیيد این خبر گفته 
است: فرایند اداره فرودگاه كابل و بازگشت پروازهاي 
عادي به افغانســتان را از طریق شركاي خود در قطر و 
تركيه پيگيري مي كنيم. طي روزهاي گذشته نخستين 
هواپيماهاي تجاري از مبدأ كشورهاي ایران و پاكستان 
پس از توقف چند روزه فعاليت هاي فرودگاه كابل وارد 
پایتخت افغانستان شده اند. از ســوي دیگر پروازهاي 
حامل كمك هاي انساني به افغانســتان از مبدأ دوبي 
و دوحه به طور مســتمر ادامه دارد. این در حالي است 
كه همچنان بخشــي از آثار خرابي هاي به جاي مانده 
از هجوم صدها هزار نفر به این فــرودگاه براي فرار از 

افغانستان به همراه نيروهاي آمریكایي باقي مانده است. 
شبكه العربيه عربســتان كه از منتقدان سياست هاي 
منطقه اي قطر و تركيه به حســاب مي آید، روز گذشته 
در گزارشي با اشاره به تحوالت اخير مدعي شد: ممكن 
است دوحه و آنكارا در مقابل اصرار طالبان بر عدم حضور 
نيروهاي خارجي در خاك افغانســتان از مســئوليت 
خود كنار كشــيده و فرودگاه كابل را تــرك كنند. اما 
در مقابل، العربي الجدید بــا رویكردي متفاوت در این 
زمينه مي نویسد: نقش قطر و تركيه در افغانستان، مورد 
حمایت جامعه جهاني و مشخصا آمریكا ست. بنابراین 
درصورت عدم همراهي طالبان با این دو كشور در پرونده 
فرودگاه، احتمال تشدید فشــارهاي جهاني بر كابل با 
اســتفاده از اهرم اقتصادي و قطع كمك هاي انساني 

افزایش خواهد یافت.
از ســوي دیگر طي هفته گذشــته، نيروهاي پليس 
افغانســتان براي نخســتين بار پس از خروج آمریكا 
مجوز بازگشــت به فرودگاه كابل و حضــور در كنار 
نيروهاي وابسته به گروه طالبان را دریافت كردند. این 
نيروها، 2هفته قبل و همزمان با پيشروي سریع گروه 
طالبان به سوي كابل از مواضع خود عقب نشيني كرده 
بودند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، نيروهاي پليس 
افغانســتان هم اكنون خارج از ساختمان هاي اصلي و 
حساس فرودگاه كابل، در چندین نقطه ایست بازرسي 
مستقر شده اند. برخي رسانه هاي عربي همچون شبكه 
الجزیره، بازگشت نيروهاي پليس به فرودگاه را پيامي 
مثبت از سوي طالبان و اقدامي اميدواركننده در جهت 
حل بحران فــرودگاه توصيف كرده انــد. این تصميم 
مخصوصا پــس از صدور فرمان عفــو عمومي طالبان 
براي تمامي نيروهاي فعال در ارتش و ســازمان هاي 
اطالعاتي دولت اشــرف غني معناي جدي تري پيدا 

مي كند. طي سال هاي گذشــته بالغ بر 600هزار تن 
در قالب مجموعه هاي نظامي و امنيتي زیرنظر دولت 
افغانستان فعاليت داشتند و روشــن نيست در سایه 
حكومت طالبان، چه سرنوشــتي براي آینده شــغلي 

آنان وجود دارد.
طي ماه هاي منتهــي به خروج آمریكا از افغانســتان، 
مقامات ارشــد تركيه بــا اطمينان از نقــش خود در 
آینده این كشور و مشــخصا اداره فرودگاه كابل سخن 
مي گفتند. اما این مواضع به تدریج بــا روي كار آمدن 
طالبان و رفتار تند این گروه نســبت به هرگونه حضور 
خارجي در خاك افغانستان رنگ باخت. بر این اساس، 
رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه كه از ابتداي 
ســال ميالدي جاري بارها دربــاره برنامه هاي تركيه 
براي فرودگاه كابل  موضع گيري كرده بود، در آخرین 
اظهارنظر خود گفته است: هم اكنون تعدادي محدود 
از كارشناســان فني ما براي كمك بــه اداره امور در 
فرودگاه كابل حضور دارند كه با اتمام ماموریت خود طي 

هفته هاي آینده افغانستان را ترك مي كنند.

اروپا: گزينه اي غيراز گفت وگو با طالبان نداريم
اتحادیه اروپــا ازجمله بزرگ ترین بازنــدگان پرونده 
افغانســتان به حســاب مي آید. به گفته جوزپ بورل، 
مسئول سياست خارجي اتحادیه اروپا، این مجموعه 
هيچ نقشــي در تصميم خروج آمریكا از افغانســتان 
نداشته و صرفا از آن با خبر شــده است. این در حالي 
است كه پيامدهاي بحران افغانســتان پس از خروج 
آمریكا، به ویژه در حوزه پناهجویان و مواد مخدر، به طور 
مستقيم اقتصاد آســيب پذیر كشورهاي اروپایي را در 
معرض تهدیدهاي جدید قــرار خواهد داد. با توجه به 
این شــرایط، اروپا تالش مي كند همزمان با تمركز بر 
اقدامات پيشگيرانه نظير تقویت موانع مرزي و دریایي، 
با طالبان ارتباط برقرار كرده و به نقشــي حداقلي در 
معادالت جدید افغانستان دست یابد. جوزپ بورل روز 
گذشته در سومين نشست وزراي خارجي اتحادیه اروپا 
براي بررسي بحران افغانستان در بروكسل، گفت: براي 
تامين منافع خود و جلوگيري از افزایش تهدیدها در 
این پرونده، هيچ گزینه اي غيــر از گفت وگو با طالبان 
پيش روي خود نداریم. او همچنين اعالم كرد اتحادیه 
اروپا مجموعه اي از شــروط حقوق بشــري و امنيتي 
را براي از سرگيري كمك هاي انســاني به افغانستان 
درنظر گرفته است؛ شروطي كه بدون تأیيد آنها توسط 
طالبان، خبري از كمك هاي انســاني به افغانســتان 
نخواهد بود. بورل تا كنون جزئياتي را درباره شــروط 
مورد نظــر وزراي خارجه اتحادیه اروپــا اعالم نكرده 
است. براساس گزارش خبرگزاري فرانسه، اصلي ترین 
كانال ارتباطي اروپا با طالبان، دفتر سياسي این گروه 
در دوحه و همچنين ميانجيگري هاي قطر اســت. از 
ســوي دیگر، مولوي امير خان، وزیــر خارجه طالبان 
ضمن انتقاد از رویكرد قدرت هاي غربي در قبال كابل، 
از آنها خواسته شروط سياسي براي كمك هاي انساني 
و یا آزادي دارایي هاي افغانستان را كنار گذاشته و به 
فكر سرمایه گذاري در آینده این كشور آسيایي باشند.

گره كور فرودگاه كابل
با وجود فشارهاي غرب و رایزني هاي قطر-تركيه، همچنان نشانه اي مبني بر 

موافقت طالبان با حضور نيروهاي خارجي در فرودگاه كابل به چشم نمي خورد
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هزار تومان
بلدرچین گران تر از مرغ و 

كمیاب شد. تولیدكنندگان 
می گویند: مصرف دان 

بلدرچین باالست. به همین 
دلیل به دلیل كمبود و گرانی 
دان، تولید بلدرچین دیگر 
صرفه اقتصادی ندارد. در 
فروشگاه های آنالین هم 

فروش گوشت بلدرچین یا 
موجود نیست یا هر بسته 

۸۰۰ گرمی بلدرچین با 
قیمت ۱۱۰ تا ۱۳۰ هزار تومان 

فروخته می شود.
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كیلوگرم
رئیس انجمن 

پرورش دهندگان مرغ 
گوشتی گفته: تولید 

بلدرچین برای مرغدارها 
صرفه اقتصادی ندارد. به 

همین دلیل تولید بلدرچین 
كم شده است. اخیرا 
به دلیل گرانی و كمبود 

دان، بلدرچین های ماده 
و مولد، راهی كشتارگاه ها 

می شوند. هر بلدرچین برای 
اینكه یك كیلوگرم گوشت 
برای مصرف كننده داشته 
باشد باید حدود ۸كیلوگرم 
دان مصرف كند. در این 
شرایط خوراك برای مرغ 
و بلدرچین كمیاب و گران 
شده است. بنابراین تولید 
بلدرچین به صرفه نیست. 
از طرفی بلدرچین از سوی 

دولت مشمول قیمت گذاری 
نمی شود و به همین دلیل 
تولیدكنندگان گوشت 

این جوجه ها را با نرخ های 
متفاوتی می فروشند.
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عدد خبر

يكی از پرســش های مخاطبان خبرهای مرتبط با حقوق حيوانات تفاوتی اســت كه 
حاميان آنها ميان حيوانات و جانوران گوناگون قائل می شوند. برای نمونه درحالی كه 
همين ديروز اخبار بسياری مبنی بر كشــتار 1400دلفين در جزاير فارو منتشر شد 
برخی كاربرها از تفاوت دلفين ها با ماهی ها ســؤال كرده بودند. كشتار دلفين ها يك 
سنت قديمی اسكانديناوی است. براساس اين سنت قديمی در طول 20سده گذشته، 
ساالنه تعداد زيادی از دلفين های پهلو سفيد آتالنتيكی در جزاير فاروی كشور دانمارك 
كشته می شوند. فارو نام جزاير 18گانه ای در منطقه اسكانديناوی است. جدای از برخی 
حاميان حيوانات كه به واقع آزارشان به مورچه هم نمی رسد باقی آنها گاهی جواب هايی 
می دهند كه با هيچ عقل ســليمی جور در نمی آيد. برای نمونه اينكه مغز يك دلفين 
بزرگ تر از ماهی است. يا اينكه دلفين ها نســبت به ماهی ها دارای عواطف بيشتری 
هستند. وقتی ميليون ها ماهی در تور ماهيگيرها روی آب آمده و خفه می شوند كشتار 
فك و فاميل آنها كه اتفاقا مغز بزرگ تری دارد چرا با اخالقيات جور در نمی آيد. آيا مالك 
ترحم به حيوانات اندازه مغز آنهاست. برخی نيز بر اين باورند كه چتر های حمايتی فقط 
بايد روی گونه های در حال انقراض گسترانده شود. اينجا هم معنی اين نگرش: آن است 
كه اگر برای نمونه شمار طاووس ها و يوزپلنگ ها زياد شد می توان باقی اين جمعيت را 
سالخی كرد. پيچ و خم های پرسش های اخالقی از مخالفان حاميان حيوانات و خود 
حاميان حيوانات زياد اســت اما آنچه واضح است و در هر مسلك فكری و دينی به آن 
اشاره شده اين است كه آزار حيوانات مجاز نيست. چه مورچه ای باشد كه با يك اسپری 
كوچك هزاران هزار از آنها را نسل كشی می كنيم چه دلفين های جزاير فارو باشند و چه 
حتی حيوانی كه فقط و فقط برای سور و سات بيشتر يك ميهمانی و رنگی شدن سفره 
سالخی می شود. ســالخ های دلفين های جزاير فارو تنها به اين دليل كه با چاقوهای 
بزرگ به جان اين آبزيان افتاده و دريايی از خون راه می اندازند مورد انتقاد هستند حتی 
اگر تمام گوشت اين آبزيان را ميان بوميان منطقه تقسيم كنند. آمار و علم اما می گويد:  
دردی كه يك مورچه بابت مسموم شدن با سم حشره كش تحمل می كند دست كمی 
از دردی كه دلفين تحمل می كند ندارد. تمام حيوانات و جانوران دارای سيستم اعصاب 
مركزی هنگام كشته شدن توسط انسان درد و رنج زيادی را تحمل می كنند. بنابراين 
تنها اصل اخالقی كه باقی می ماند عمل به احكام اخالقی مشترك در تمام نظام های 
اخالقی ناظر بر ممنوعيت آزار حيوانات و حتی حشرات است. به قول فردوسی ميازار 

موری كه دانه كش است كه جان دارد و جان شيرين خوش است.

ساحل حمایت، دریای سوءتفاهم

واكسن به آفريقا نرسيد

گرينويچ

درحالی كه مقامات كشورهای ابرقدرت 
مدام از توزيع عادالنه واكسن در جهان 
طی برنامه های كوواكس حرف می زدند 
و با اين برنامه دست كم  صد ميليون دوز 
واكسن در كشــورهای كم درآمد توزيع 
كردند، آفريقا گويا زير پونس نقشه اين 

برنامه ناديده گرفته شده است. 
بــرای نمونه به گفته دبير كل ســازمان 
جهانــی بهداشــت، فقــط 2درصد از 
واكســن های كوويــد-19 در اين قاره 
توزيع شــده اســت. »دروس آدهانوم« 
دبير كل ســازمان جهانی بهداشــت با 
بيان اينكه تاكنــون بيش از 5.7ميليارد 
دوز واكسن كوويد-19 در سراسر جهان 
تزريق شــده، گفت: تنها 2درصد از اين 
ميزان واكسن در آفريقا توزيع شده است. 
سازمان ملل از همه كشورها درخواست 
كرده تا پايان سال جاری ميالدی)2021( 
حداقــل 40درصد از جمعيــت خود را 
دربرابــر بيماری كوويد-19 واكســينه 
كنند و اين اميد وجود دارد كه 70درصد 
از جمعيت جهان تا اواســط سال آينده 
واكسينه شوند. دبيركل سازمان جهانی 
بهداشت در يك كنفرانس مطبوعاتی در 
مورد بيماری كوويد-19 و برابری توزيع 
واكسن در آفريقا كه بيش از 1.2ميليارد 
نفر در آن زندگی می كنند، گفت: با اين 
حال تاكنون تنها 2كشــور در آفريقا به 
40درصد هدف تعيين شده رسيده اند كه 
پايين ترين ميزان در مقايسه با هر منطقه 
ديگری است. وی افزود: اين موضوع به 
اين دليل نيست كه كشورهای آفريقايی 
ظرفيت يا تجربه الزم برای توزيع واكسن 
كوويد-19 را ندارند بلكه آنها توسط ديگر 
كشورهای جهان ناديده گرفته شده اند. به 
گزارش سايت اطالع رسانی سازمان ملل، 
آدهانوم توضيح داد كه ســرعت پايين 
واكسيناسيون كرونا در آفريقا جمعيت 
اين منطقه را در معرض ابتال به بيماری و 

مرگ قرار می دهد.
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حافظ

ساروان رخت به دروازه مبر كان سر كو

شاهراهيست كه منزلگه دلدار من است

خشونت خانگی ممكن است برای هركسی اتفاق بيفتد، 
اما معموال اين مشكل از ســوی فرد آسيب ديده ناديده 
گرفته می شــود يا حتی افراد آن را انــكار می كنند. در 
ســال های اخير در شــبكه های اجتماعی در اين باره 
مطالب زيادی عنوان و فيلم هايی به نمايش گذاشــته 
شده تا فرهنگ  سكوت نكردن در برابر خشونت و كمك به 
آسيب ديدگان از خشونت های خانگی برای مردم نهادينه 
شود. حاال محمود عليگو، رئيس اورژانس اجتماعی كشور 
از اينكه خشونت خانگی در صدر آمار اورژانس اجتماعی 
است می گويد و از مردم می خواهد كه اگر دچار خشونت 
شدند، با شماره تلفن123 )هات الين اورژانس اجتماعی( 
تماس گرفته و يا به مراكز اورژانس اجتماعی در سراسر 
كشــور بروند. از آنجايی كه خشونت خانگی يك آسيب 

اجتماعی جدی اســت كه به ســالمت جسمی و روانی 
قربانی و كل خانواده صدمه می زند و اثرات آن می تواند 
سال ها حتی پس از توقف خشــونت ادامه داشته باشد، 
رئيس اورژانس اجتماعی همچنين از مردم  می خواهد كه 
اگر به هر طريقی از خشونت خانگی مطلع شدند و ديدند 
كه اطرافيان، دوستان يا همسايگان شان در معرض خطر 
قرار دارند، معطل نكنند و با 123تماس بگيرند. ضمن 
اينكه توصيه می شود به ياد ايام كودكی، زنگ در خانه ای 
كه در آن خشونت خانگی اتفاق می افتد را بزنند و محل 

را ترك كنند. 
اين كار فرد آزارگر را می ترســاند و به فرد آسيب ديده 
اين فرصت را می دهد كه از خانه خارج شــود و خود را 
به محل امنی برســاند. مأموران اورژانس اجتماعی هم 

بعد از مطلع شدن از موضوع، مداخله را آغاز می كنند. از 
آنجايی كه تعداد زنانی كه مورد خشونت واقع می شوند 
بيشتر از مردان است، تعدادی خانه امن در حمايت از اين 
قشر خشونت ديده خانگی تأسيس شده تا زنانی كه مورد 
آزار قرار می گيرند و نياز به سرپناه دارند، حمايت شوند. 
مدت اقامت در اين خانه ها 6  روز درنظر گرفته شده كه تا 
يك ماه قابل تمديد است. درصورتی كه نياز به مدت زمان 
بيشتری باشــد هم كميته تخصصی تشكيل و براساس 
تصميم كميته مدت اقامت تمديد می شــود و يا برای 
فرد تصميم گيری می شــود. در دورانی كه زنان در اين 
مراكز حضور دارند نيز اقدامات الزم برای توانمندسازی 
آنها و رفع مشكالت ايجاد كننده خشونت خانگی انجام 

می شود.

زنگ بزن، در رو

سال مان نباشد. گفتيم می نشينيم پای تلويزيون و بی خيال مریم ساحلی وقتی آمد، گفتيم حاال يك ســال عيدمان شبيه نوروز هر 
آمد و رفــت مهمان ها ،  آجيل و ميــوه می خوريم. نمی دانم چرا فكــر می كرديم وقتی 
13فروردين مان كنج حياط و ايوان خانه به در می شــود و سرمان گرم كاهو سكنجبين 
خوردن است، كرونا بساطش را جمع می كند و می رود پی زندگی خودش. فروردين به آخر 
رسيد و ديديم هنوز نرفته است. گفتيم چاره ای نيست، منتظر می مانيم تا هوا حسابی گرم 
شــود.  خوش خيال بوديم و گمان می برديم تن كوچكش طاقت تحمل گرما را ندارد. اما 
كرونا داغی آفتاب و هرم گرمای مرداد را به جان خريد و ذره ای كم نياورد. ما هم نشستيم 
توی خانه هامان و گفتيم، مگر چقدر طول می كشــد؟ منتظر می مانيم تا دوا و درمانش 
برســد. فكر می كرديم كرونا هم می شود يكی از همان ســرماخوردگی هايی كه سالی 
سه چهار بار می گرفتيم.  همان ها كه با سوپ و ليمو شيرين و ايضاً قرص و شربت هايی كه 
گاه پزشــك تجويز می كرد و گاه خودمان، درمان می شد، اما نشد. شنيديم واكسنش را 
ساخته اند. دلمان خوش شد و نشستيم منتظر. وسط همين انتظار طوالنی هزار حرف و 
حديث هم به ما رسيد مبنی بر اينكه واكسن خوب اســت يا نه فالن است و بيسار؛ ولی 

سرانجام كالهمان را قاضی كرديم و گفتيم می زنيم. 
حاال بعضی هامان زده ايم و بعضی ها منتظرند تا بزنند، اما حواسمان هست اين مايه كوبی  
مانع از ابتال نيســت. بايد همچنان ماســك هايمان را بزنيم و تا ضــرورت ايجاب نكند 
ازخانه هامان نرويم بيرون. اين روزها كرونا برايمان ديگر تنها ويروس نيست، او قد كشيده 
و در خواب ها و بيداری هامان راه می رود.  اصال انگار زبان مان را ياد گرفته و وقت و بی وقت 

سرك می كشد به خانه هامان. حرف هامان را می شنود و خط و نشان هم می كشد.
امروز وقتی نگاهم روی تاريخ كارت واكسنم می چرخيد، تقه زد به پنجره و از پشت شيشه 
با تاج كج و لبخند معوجش گفت: »اگه تو شنبه ای من چهارشنبه ام«. اين ضرب المثل 
ما گيلك ها يعنی اينكه اگر تو زرنگی من زرنگ ترم. دلم لرزيد، اما حاال فكر می كنم اگر او 

چهارشنبه است ما بايد پنجشنبه باشيم... .

زندگی پديا

پنجشنبه باشیم  باور نكن
تا بــود، آدم هــا توی  فيلم های سينمايی در فاطمه عباسی
برج های آنچنانی زندگی می كردند و خانه هايشان پر 
بود از مبل های استيل و مجسمه های عتيقه. خيلی دور 
نيست، تا همين چند ســال پيش هم كه هنوز فيلم 
ساختن از قشر محروم باب نشــده بود، قهرمان ها در 
فيلم ها، يا بهتر است بگوييم اغلب فيلم ها، زندگی های 
الكچری را در خانه های وياليی به نمايش می گذاشتند. 
حاال در ســينما اوضاع فرق كرده و عرقگير پوش ها و 
حاشيه شهری ها بيشتر طرفدار دارند اما صبح كه از 
خواب بيدار می شويم، گوشــی تلفن را كه دستمان 
می گيريم و پا به دنيای اينستاگرام می گذاريم، انگار 
برگشــته ايم به همان فيلم ها، يك نفر ماشين لوكس 
كادو گرفتــه، يك نفر كنار اســتخر خانــه اش قهوه 
صبحگاهی اش را مزمزه می كند، ظهر كه می شود يكی 
ديگر از همين آدم های مجازی دارد استيك گوشت را 
در بالكن پنت هاوسش با آب پرتقال قورت می دهد و 
آن يكی گوشــی موبايل آخرين مــدل 50ميليون 
تومانی اش را به رخ بقيه می كشد. ما هم عين آدم های 

مسخ شده، افسردگی می گيريم كه چرا نبايد در چنين 
زندگی الكچری و مرفهی زندگــی كنيم. اما همه ما، 
حتی آنهايی كه به اين مدل رفاه غبطه می خورند هم 
می دانيم كه 90درصد از اين ماجراها، پوچ و تو خالی 
است. اگر يك نفر از اين آدم ها را از نزديك بشناسيد 
متوجه می شويد كه خيلی از اين به اصطالح مرفه ها، 
خانه و ماشين و اين وسايل لوكس را يك روزه اجاره 
می كنند فقط برای اينكه به اندازه يك سال عكس و 

فيلم بگيرند و با اين عكس ها برای خودشان طرفدار 
جمع كنند. همه آن چيزهايی كه ما از صبح تا شب در 
تصاوير شبكه های اجتماعی می بينيم و حسرتش را 
می خوريم، در واقعيت وجود ندارد. درست مثل فيلم ها، 
كارگــردان كات می دهد، صحنه جمع می شــود و 
قهرمان فيلم لباس های گران قيمت را تحويل می دهد 
و می رود، ما می مانيم و حسرت زندگی های فيكی كه 

نكرده ايم.

جشنواره
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دغدغه

چکش ناكارآمد چينی
طرح جلد اكونوميســت كــه كارگری 
با بازوبند قرمز را درحــال نابود كردن 
دستاوردهای فناوری با چكش نشان 
می داد، همچنان موضوع بحث محافل 
اقتصادی دنيا اســت. طرحی از گيلم 
كاساسوس، به رشد فناوری و چرخش 
چين كمونيستی به ابزار های جديد 
برای رشــد اشــاره می كنــد. اين 
در حالی اســت كه طــی دهه های 
گذشــته، رهبــران چيــن تالش 
كردند تا از رشد ابزار های فناوری 

ديجيتال بكاهند و كليد اقتصاد را به دست صنايع بدهند. در نهايت اما 
اقتصاد دانان جهان به اين نتيجه می رسند كه چين كمونيستی، ديگر 
ابزار كارايی در برابر رشــد غول هايی همچون علی بابا )سايت فروش 
آنالين در چين( ندارد. اكونوميست، نشريه انگليسی می نويسد: يكی 
از دســتاوردها و كاميابی های چين در 2 دهه گذشــته، رشد صنعت 
فناوری آن است. علی بابا در زمينه تجارت الكترونيكی، 2 برابر آمازون 
آمريكايی، سود و رشد داشته است. محبوب ترين اپليكيشن آنها بيش از 
يك ميليارد كاربر دارد. انقالب فناورانه چين، اقتصاد توليدهای خانگی 
را به زمينه های تازه كشانده است. طرح گيلم كاساسوس، كارگر چينی 
را نشــان می دهد كه با ضربه های چكش قصد دارد برندهای فناوری 
ديجيتال را خرد كند. اكونوميست )The Economist( هفته نامه 
خبری و بين المللی به زبان انگليسی كه در لندن ويرايش می شود و به 
 The Economist( شركت روزنامه اكونوميست با مسئوليت محدود
Newspaper Limited( تعلق دارد، يكی از معتبر ترين نشريات 
اقتصادی جهان به شــمار می رود. چاپ مستمر آن به دست بنيانگذار 
آن جيمز ويلســون از ســپتامبر 1843ميالدی آغاز شده و تا به حال 

ادامه دارد.

جهان كلمه

امين الضرب براي همشهري
اختتاميه چهارمين دوره جشنواره فرهنگي امين الضرب، 
با حضور تعدادي از اعضاي هيأت رئيســه اتاق بازرگاني 
تهران و برخي چهره هاي فرهنگي برگزار و از برگزيدگان 
جشنواره كه توسط هيأت داوران مستقل انتخاب شده 
بودند، تقدير و تجليل به عمل آمد. در اين جشــنواره 
توليدات رسانه اي در حوزه فعاليت هاي اقتصادي بخش 
خصوصي و كارآفرينــي در قالب هاي گزارش، مصاحبه، 
يادداشــت، مقاله، تيتر و در 2بخش جديد پادكست و 
ويدئوژورنال مورد بررسي قرار گرفتند. مائده اميني همکار 
خوب ما در روزنامه همشهري با دريافت جايزه اول بخش 

يادداشت در اين مراسم درخشيد.

به وقت ناهار...
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