
آفت خشكسالی به جان اشتغال
 در يكي از خشك  ترين تابستان هاي  نيم  قرن اخير، سهم كشاورزي از بازار كار كاهش يافته 

و 284هزارو361 شاغل از اين بخش خارج شده اند

چراوارداتفايزر
منتفیشد

300ساختمان پرخطر در تهران

دالر روي موج صعود

 شهردار تهران در مراسم روز ملي گراميداشت آتش نشاني و ايمني 
از راه اندازي كارگروهي براي رفع دغدغه هاي آتش نشانان خبر داد

قيمت هر دالر آمريكا سه شــنبه عصر از مرز 28هزار تومان عبــور كرد و ديروز تا 
محدوده 28هزار و 300تومان پيشروي كرد. قيمت هر دالر آمريكا از ابتداي خرداد 
تاكنون، 23درصد رشد كرده است. به گزارش همشهري، قيمت هر دالر آمريكا از 
اواسط ارديبهشت امسال دوباره وارد يك روند صعودي شده و اين روند از خرداد 
امسال شتاب بيشتري گرفته اســت؛ به طوري كه قيمت هر دالر آمريكا از ابتداي 

خرداد ماه تاكنون، 23درصد رشد داشته است. صفحه4 را بخوانيد.

 چه كسانی در كميته ملي واكسن، واردات واكسن ها را 
بررسی می كنند و داليل آنها برای رد يا تأييد يك واكسن چيست؟
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حضرت آيــت اهلل خامنــه اي، رهبر 
معظم انقــاب، در حكمــي پيمان 
جبلي را به رياست سازمان صداوسيما 
منصوب كردند. صفحه22 را بخوانيد.

 حضور فعال وزارت ارتباطات 
در بررسي طرح صيانت 

عيســي زارع پور، وزير ارتباطات در اظهارنظري 
جديد درباره طرح مجلس براي اينترنت كشور كه 
به طرح صيانت مشهور شده بر حضور فعال وزارت 
ارتباطات در بررسي اين طرح تأكيد كرده است. او 
در جمع مديران و معاونان سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويي به لزوم فراهم سازي  ابزارهاي 
حفاظت از حقوق مردم در فضاي مجازي اشــاره 
كرد و گفت: »اكنون زندگي ها بدون اســتفاده از 
ابزارهاي مبتني بر فنــاوري ارتباطات و اطاعات 
دشوار شده و اين بخش همه عرصه هاي زندگي 
بشــر را تحت تأثير قــرار داده اســت. در چنين 
شرايطي، دولت بايد خود را به روز كرده و ابزارهاي 
حفاظت از حقوق مردم در اين فضا را فراهم كند.«

زارع پور در اين نشســت بر اهميت نقش سازمان 
تنظيم مقررات تأكيد داشته و گفت: »با افزايش 
كاربردهــاي ارتباطات و خدمــات فناورانه پايه، 
نقش سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي 
و در كل نقش وزارت ارتباطات و فناوري اطاعات 

بيشتر مي شــود؛ بنابراين 
بايــد تنظيم گــري حوزه 

خدمات فضاي مجازي و حوزه فناوري اطاعات 
را تقويت كنيم. 

سفربهدوران
پارینهسنگی

طالبهقیمتجان

زیرقولمزدم
وتکتیراندازشدم

تا هوا سرد و بارش های پاييزی 
شروع نشده، سری به غار آهكی 

»هيو« استان البرز بزنيد

 همراه با چند »كيفی«
  بازار بزرگ طا و جواهر

كه شغل عجيب و دلهره آوری دارند

 كامبيز ديرباز، بازيگر 
درباره بازی  در نقش شهيد زرين 

در فيلم تك تيرانداز می گويد
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يادداشت

موضوع دهه هشتادی ها تازه  نيست. شــبيه آنچه اين روزها همانند 
يك كشــف جديد درباره دنيــاي متفــاوت و رازآلود نســل جوان 
دهه هشتادي مي گويند، پيش از اين هم گفته مي شد. 20 سال پيش 
تحت عنوان شكاف نسل سومي ها درباره جوانان دهه شصتی، جرياني 
راه افتــاد و كتاب هايی مثــل فرهنگ لغات زبان مخفی منتشــر شــد كه معتقد بــود ادبيات 
نســل ســوم و افكار آنها، چنان متفاوت اســت كه نســل اول و دوم انقاب حتي متوجه زبان 
محاوره اي آنها نمی شــوند. شــارحان اين نظريه حتي گفتند شــكاف نســلی بين اين نسل با 
بقيه، چنان عميق و گسترده اســت كه بيراه نيســت اگر بگوييم انديشــه هاي امام)ره( را بايد 
 به موزه تاريخ ســپرد چرا كه نســل ســوم،  نســل بي اعتنايي به آرمان های انقاب خواهد بود.

پشــتوانه اين اظهارنظرها، كه در آن زمان خيلي هم تكرار مي شــد نظريــه ای از آقای برينتون 
در كتاب كالبدشــكافی 4 انقــاب بود. نام ايــن نظريه ترميدور بــود. ترميدور مــاه يازدهم از 
انقاب 1789ميادي فرانســه بــود. دراين مــاه عما آرمان انقاب فرانســه بــا تحوالتی كه 
رخ داد، از بين رفت. برينتون اين را يك قاعده كرد كه نســل ســوم انقاب ها چون فاصله اش با 
 انقاب زياد می شــود لذا نســبتی با آن آرمان ها ندارد و موجب از بين رفتن انقاب ها می شود.

اواخر دهه 70 و حتي دهه 80 ما به اين ترويج اين روايت گذشــت. هرچنــد برخاف ادعاهای 
ترميدوری و شكاف نسلی، پيمايش هايی در همان سال ها مثل بررسی گروه های مرجع جوانان يا 
بررسی ايسپا در سال 82 و... نشان می داد كه خانواده مركز توجه نسل جوان است و مشورت  ها و 
امور زندگی در اين نهاد صورت می گيرد. انتخابات سال 84 هم مانند يك بمب عمل كرد و جرياني  
مورد توجه قرار گرفت كه در فعاليت های تبليغاتی اش شعارها و نمادهای انقابی را در دست گرفته 

بود. آن اقبال و اتفاقات ديگر اجتماعی نشــان  داد كه نظريه ترميدور كه برای نسل سوم انقاب 
 اسامی ايران تبليغ مي شد، در مورد نسبت بين انقاب اسامي و جوانان ايراني ابطال پذير است.

 موضوع شكاف و امتداد نسلی از آنجا مهم است كه جامعه به عنوان يك موجود زنده جاودانگی اش 
را در امتداد نسل ارزيابي مي كند. 

در نگاه ترميدور اين اتفاق تنها زمانی می افتد كه نســل بعدی به آرمان ها و اصول نســل قبلی اش 
وفادار باشــد. از طرف ديگر رفتارهايی كه در جامعه بروز پيدا می كند، نمادهايی اســت كه هويت 
اجتماعی نســل كه معرف همان امتداد نسلی اســت را نشان مي دهد. حاال ســؤال اينجاست كه 
دهه هشــتادی ها را به چه مي شود شــناخت؟ به گيم نت و كلش  و پاپ جی؟ اينها كه در نسل های 
قبلی هم - البته با اســامی ديگر- وجود داشــت و نمي توان وجه نمادين هويتی يك نسل را با آن 
شــناخت. عناصر مهم و قطعي برای كشف هويت اجتماعی نســل ها، نمادهای اجتماعی هستند 
كه بطور طبيعــی در جامعه شــكل می گيرند. براي مثــال در بين نمادهاي دهــه هفتادی ها آيا 
مي توان شــهيد حججی را ناديده گرفت. شــهيد جواني كــه جامعه را به طــور عميق و همه  گير 
تحت تاثيــر قرار داد و يكي از نشــانه هاي آن تشــييع بــزرگ و تاريخي بود كه بــراي اين جوان 
دهه هفتادي برگزار شــد. يا ســاير شــهداي مدافع حرم كه از اصلي ترين نمادهاي نسلي بودند 
 كه در اين ســال های مبارزه با داعش با تاش حاج قاســم ســليماني در جامعه پــرورش يافتند.

حاال ما نسل چهارم انقاب يا دهه هشتادی ها را با چه هويتی بشناسيم؟ اقدام فداكارانه علی لندی و 
شهادتش، حضور پرشور نوجوانان در پياده روی اربعين و  شركت گسترده اين نسل در مناسكي چون 
اعتكاف، جزو طبيعی ترين نمادهايی است كه با آن مي توان جامعه  را شناخت و سنجيد. البته اين 
نمادها حتما باوجود نمادهای ديگری مثل بی تی اس و انيمه و... اثراتش را نفی نمی كند. اما نمادهای 
پررنگ هويتی در ايران نشان می دهد كه در اين كارزار فرهنگی بزرگ، فعا معضل شكاف نسلی در 
جامعه ايران جايی ندارد. كما اينكه يكي از نشانه ها برای بهتر شناختن جامعه آينده، خصوصا براي 
طرفداران نظريه ترميدور در ايران، يادآوری داستان روز قبل از شهادت شهيد طاها اقدامی، كودک 
دهه نودی و نسل پنجمی است كه در ماجرای تروريستی اهواز هنگام تماشاي رژه نيروهاي مسلح 
توسط تروريست های داعش به شهادت رســيد. اينكه چگونه او و هزاران كودک ايراني در فرهنگ 

اربعيني با لبيك يا حسين تربيت مي شوند و همچنان خط راستين اين نهضت،  ادامه دارد.

نسل امروز را چگونه بشناسيم

كميل خجسته؛ فعال فرهنگي، رسانه اي

@hamshahrinews
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10تيم سيار شهرداري، ساكنان محله ها و مناطق اطراف و حاشيه تهران را واكسينه می كنند
واكسيناسيون به حاشيه ها رسيد

نيش طارمي بر تن بزرگان
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واكنش چين به تالش آمريكا براي كاهش صادرات نفت ايران 
تالش هاي آمريكا براي افزايش فشارها و تحريم هاي يكجانبه بر ايران ادامه دارد؛ اين  در شرايطي است كه مقامات اين كشور از 
ضرورت بازگشت به ميز مذاكره و آغاز دور هفتم مذاكرات سخن مي گويند. خبرگزاري رويترز به نقل از مقامات اروپايي و آمريكايي 
نوشت كه آمريكا در زمينه كاهش خريد نفت خام ايران توســط چين، با پكن مذاكراتي ديپلماتيك انجام داده است. به گزارش 
ايسنا، يك مقام ارشد آمريكايي كه نمي خواست نامش فاش شود، در اين باره گفت: ما از خريد نفت ايران توسط شركت هاي چيني 
با خبريم. او افزود: ما از اختيارات تحريم هايمان استفاده كرده ايم تا به دور زدن تحريم ها توسط ايران پاسخ دهيم، اين تحريم ها 
شامل كساني مي شود كه با چين كار مي كنند و اگر الزم باشد اين كار را دوباره انجام خواهيم داد. اين خبر اما واكنش مقامات پكن را 
در پي داشت. هووآ چان يينگ، سخنگوي وزارت امورخارجه چين ديروز در پاسخ به سؤالي در اين باره تأكيد كرد كه همكاري هاي 
پكن با تهران در چارچوب قوانين و حقوق بين الملل است و آمريكا بايد دخالت در امور ديگران را متوقف كند. اين مقام چيني ادامه 
داد: موضع پكن درخصوص همكاري ايران و چين در زمينه هاي اقتصادي و تجاري، شفاف و اصولي بوده و اين همكاري ها همواره بر 
مبناي قوانين و حقوق بين الملل انجام گرفته است. هووآ افزود: ايران و چين همواره بر مبناي اصول برابري و منفعت متقابل، تعامل 
برد - برد و تجاري سازي  با يكديگر همكاري داشته اند. اين ديپلمات چيني در ادامه تأكيد كرد كه پكن با هرگونه تحريم يكجانبه 
مخالف است و از اياالت متحده خواست تا دست از مجازات هاي فرامرزي خود عليه اشخاص و كشورهاي ثالث بردارد. چيني ها 
پيش از اين نيز آمريكا را مقصر وضعيت فعلي توافق هسته اي دانسته بودند و تأكيد كردند كه اين كشور بايد قدم نخست براي 

احياي برجام را با لغو تحريم ها بردارد.   

ث
مك

  رايزني هاي رئيس سازمان 
انرژي اتمي با همتاي روس هسته ای

خود با بازديــد از آكادمي 
علوم هســته اي روســيه به پايان رسيد. 
رايزني هايي كه ماحصل آن به گفته محمد 
اسالمي پايه گذاري سازوكارهايي متفاوت با 
هدف سرعت گرفتن كارهاست. اسالمي 
پس از ديدار با آلكســي ليخاچف، رئيس 
شــركت دولتي روس اتم گفت كه در اين 
نشست تفاهمات اوليه برقرار شد به نحوي 
كه با يك تصوير روشن ما بتوانيم پروژه ها و 
برنامه هايمان را در حوزه هسته اي سريع تر 
به انجام برسانيم. رئيس سازمان انرژي اتمي 
كشورمان اين پروژه ها را در بخش سالمت، 
توسعه كاربرد پرتوها و در نيروگاه ها به ويژه 
اداره و بهره برداري از نيروگاه شــماره يك 
بوشهر و توسعه پروژه فازهاي دوم و سوم 
عنوان كرد و خبر داد كه بــا طرف روس 
درباره اين موضوعات و همچنين تعهدات 
ايران گفت وگو و توافق شــده است. اين 
توافق ها در شرايطي رخ مي دهد كه آژانس 
بين المللي انرژي اتمي و كشورهاي غربي 
مدعی شدند به دليل جلوگيري ايران از ورود 
بازرســان آژانس به مجتمع تساي كرج 
)تاسيسات شركت تكنولوژي سانتريفيوژ 
ايران( بيانيه هايي صادر كرده اند. آنها تهديد 
كردند كه درصورت ادامه روند در روزهاي 

آتي دربــاره اين موضــوع تصميم گيري 
خواهند كرد. رئيس سازمان انرژي اتمي اما 
در مســكو اين ادعاها را مردود دانست و 
تأكيد كرد كــه مراودات ايــران با آژانس 
ارتباطي با آمريكا ندارد. اسالمي همچنين   
تأكيد كرد كه با طرف روسي توافق شد در 
بخش تعهدات در پرداخت مالي به صورت 
زمانبندي عمل شود تا پروژه با تأخير مواجه 
نشود و به نوعي از ادامه تأخير 22 ماهه كه 

تا امروز اتفاق افتاده جلوگيري شود.

تسريع در پيشبرد پروژه ها
  معــاون رئيس جمهور و رئيس ســازمان 
انرژي اتمي ايران در ســفر خود به روسيه و 
در ادامه گفت وگو و تبــادل نظر با مقامات 
هسته اي روسي، از آكادمي علوم هسته اي 
اين كشور نيز بازديد كرد. در اين بازديد كه 
با همراهي كاظم جاللي، ســفير جمهوري 

اســالمي ايران در روسيه، بهروز كمالوندي 
معاون امور بين الملــل، حقوقي و مجلس 
و ســخنگوي ســازمان انرژي اتمي ايران و 
جمعي از معاونان و مديران ســازمان انرژي 
اتمي انجام شد، آخرين دستاوردهاي علمي 
و تحقيقاتي هسته اي در كشور روسيه مورد 
بررسي هيأت ايراني قرار گرفت. پيش از آن 
بازديد نيز رئيس ســازمان انرژي اتمي در 
نشستی كه با رئيس شــركت دولتي روس 
اتم،  داشــت هر دو طرف با تأكيد بر اينكه 
ايران و روسيه روابط راهبردي و درباره مسائل 
گوناگون با يكديگر همــكاري دارند اعالم 
كردند كه تالش دارند همكاري هايشان درباره 
انرژي صلح آميز هســته اي را نيز با سرعت 
باالتري دنبال كنند. به گزارش ايرنا، اسالمي 
با اشاره به روابط عميق و راهبردي تهران و 
مســكو در عرصه هاي گوناگون دوجانبه و 
بين المللي گفت: همكاري 2 كشور در زمينه 
فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ازجمله در 
زمينه احداث و توســعه نيروگاه هاي اتمي 
به خوبي پيش مي رود و اين همكاري ها بايد 
هرچه بيشتر گسترش يابد. در سوي مقابل 
الكسي ليخاچوف، رئيس ســازمان دولتي 
روس اتم نيز از تعميق مناســبات دوجانبه 
به ويژه در زمينه انرژي صلح آميز هسته اي 

استقبال كرد.

 پس از خبرگزاري آسوشيتدپرس، 
حاال پايگاه خبري العربي جديد هم ديپلماسی

مدعــي برگــزاري دور جديــد 
گفت وگوهاي تهران و رياض در بغداد شده است؛ 
گفت وگوهايي كه البته ســفير ايــران در بغداد 
برنامه  ريزي براي برگزاري آن را تأييد كرده بود اما 
تاكنون هيچ مقام رســمي از دو طــرف بر اخبار 
منتشر شده صحه نگذاشته است. براساس گزارش 
العربي، اما دور جديد گفت وگوها با حضور سعيد 
ايرواني، معاون دبير شــوراي عالي امنيت ملي و 
خالد الحميدان، رئيس دستگاه اطالعات عربستان 

برگزار شده است.
 اين دو مقام رياســت 2 هيأت را برعهده داشتند 
و همچنين گفته شــده كه مصطفــي كاظمي، 
نخســت وزير عراق نيز در دور چهارم مذاكرات 

حضور داشته است. 
برخالف گزارش آسوشــيتدپرس كــه به نقل از 
منابع آگاه عراقي نوشته شده بود، العربي از قول 
منابع آگاه ايراني مدعي شــده كه طرف سعودي 
در مذاكرات با ايران بر مسئله بحران يمن تمركز 
دارد و اين درحالي است كه طرف ايراني بر موضع 
خــود در اين خصــوص پافشــاري مي كند و به 
مذاكره كنندگان سعودي ابالغ كرده كه اين امر 
نيازمند انجام گفت وگوي مســتقيم ميان رياض 

و صنعا ست.
 حتي در بخشــي از اين گزارش آمده كه هيأت 
ايراني به خالد الحميدان اعــالم كرده  كه تهران 
آماده است كه روند برگزاري اين مذاكرات ميان 

رياض و صنعا را تسهيل بخشد. با اين همه گفته 
شده كه اين مذاكرات در مجموع مثبت بوده است.
  همزمان با اخباري دربــاره دور چهارم مذاكرات 
تهران و ريــاض در بغداد، در چند روز گذشــته 
خبري مبني بــر مالقات علي شــمخاني، دبير 
شــوراي عالي امنيت ملي با عــادل الجبير، وزير 
مشــاور امور خارجي عربستان ســعودي نيز در 

فضاي مجازي مطرح شد.
 هر چند كه ديروز نورنيوز از قول يك منبع مطلع 
در شوراي عالي امنيت ملي نوشت كه هيچ گونه 
مالقات يا تماســي ميان دريابان علي شمخاني، 
دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان با مقامات 
عربستان سعودي انجام نشده و برنامه اي نيز در 
اين رابطه وجود ندارد، اما از سوي ديگر مقامات 
ســعودي نيز همچنــان در اظهارنظرهاي خود 
ادعاهايي عليه ايران مطرح مي  كنند؛ موضوعي كه 
وقتي در كنار سيگنال هاي مثبت پادشاه و وليعهد 
اين كشور قرار مي گيرد، حكايت از سياست يك 

بام و دوهواي آنها دارد.
 به گزارش ايسنا به نقل از شبكه العربيه، فيصل بن 
فرحان، وزير امور خارجه عربستان سعودي ديروز 
گفت كه ريــاض از تالش  هــاي بين المللي براي 
اطمينان يابي از اينكه ايران به تسليحات هسته اي 
دست پيدا نمي كند، حمايت مي كند. او در اين باره 
گفت كه بر مسئوليت جامعه بين المللي در زمينه 
آنچه تخطي هاي هسته اي ايران مي خواند تأكيد 

مي كنيم. 
عربســتان به معاهده هايي كه خواستار امحاي 

تسليحات هسته اي هستند، توجه زيادي نشان 
مي دهد. بن فرحان ادامه داد: موضع عربســتان 
سعودي مبتني بر اصل حق كشورها براي استفاده 

صلح آميز از انرژي هسته اي است.

سياست هاي يك بام ودوهواي عربستان و امارات
 پس از ايــن اظهارنظر يك مقــام اماراتي نيز در 
گفت وگو با روزنامه اي اســرائيلي ادعاهايي عليه 
حضور منطقه اي ايران مطرح كرد و مدعي شــد 
كه توافق هسته اي فاجعه اي براي منطقه و تمام 

جهان خواهد بود.
 ايــن اظهارنظر هــم در حالي مطرح شــده كه 
نخســت وزير امارات و حاكم دوبي در حاشــيه 
كنفرانس يك روزه بغداد با وزيرخارجه كشورمان 
ديدار داشــت و اين ديدارها را در راستاي توسعه 
روابط مثبت با كشــورهاي همســايه و منطقه 
دانست. حســين اميرعبداللهيان، وزير خارجه 
نيز تاكنون بارها تأكيد كرده كه اولويت سياست 
خارجــي در دولت ســيزدهم توســعه روابط با 

كشورهاي همسايه و منطقه است.
 در چنين شرايطي بســياري از كارشناسان نيز 
معتقد هستند كه احياي روابط ديپلماتيك ايران 
و عربستان مي تواند تأثير بســياري بر معادالت 
منطقه بگذارد؛ چراكه روابط 2كشور از سال 94 
به طور كامل قطع اســت اما تغيير رويكرد و لحن 
مقامات سعودي در قبال ايران از آغاز سال جاري، 
اميدها براي شروع فصل جديد روابط را افزايش 

داده است.

  به فاصله كوتاهي پس از انتشار خبر به هالكت رسيدن سركرده يك 
گروهك تروريســتي و دســتگيري عناصر اصلي آن از سوي وزارت امنيتی

اطالعات، جزئيات بيشتري از هويت اين فرد منتشر شد. 
جزئيات اين عمليات و لحظه هالكت ســركرده اين گروهك در مستند تهيه شده 
با نام »هزار چاقو« در بخش هاي خبري صداوســيما منتشر شد. وزارت اطالعات 
نخستين بار 24شــهريورماه اعالم كرده بود »توسط ســربازان گمنام امام زمان 
)عجل اهلل تعالي فرجه الشريف( در يك اقدام عملياتي، يك تيم تروريستي وابسته 
به سرويس هاي اطالعاتي كشورهاي متخاصم، شناســايي شد و مورد ضربه قرار 

گرفت.«
در گزارش تكميلي اين خبر اشاره مي شود »به عنوان برخي از ابزارهاي استراتژي 
هزارچاقو، گروه هاي مختلف تروريســتي و خرابكار با فريب نوجوانان و جوانان در 
فضاي مجازي، آنها را بــراي خرابكاري تحريك مي كنند. يكــي از اين گروه هاي 
تروريســتي كه قرار بود بخشي از اســتراتژي هزار چاقوي ســيا و موساد و ديگر 
سرويس هاي اطالعاتي دشمن باشــد، چند روز بعد از ورود سركرده اش به داخل 

كشور ضربه خورد و متالشي شد.«
همچنين در ادامه اين گزارش آمده اســت: »ســركرده اين گروه چند سال پيش 
در داخل كشــور با جعل برخي مدارك و عناوين و تحريك احساســات تعدادي 
افراد فريب خورده خود را مطرح كــرده بود. او در برخــي كليپ هايش گفته بود 
سال1400در يكي از فصل ها خبرتان مي كنم. او در سال1397از كشور خارج شد و 

چند سال بعد با هدف هسته سازي و ساماندهي اقدامات مسلحانه به صورت مخفيانه 
و غيرقانوني به كشور بازگشت. او تصاوير خود در تهران را منتشر كرده  و گفته بود 
چشم در چشم من در ميدان مبارزه حاضر باشيد.« در گزارش تكميلي خبر آمده 
است »او قبل از خروج از كشــور و حتي زماني كه در يكي از كشورهاي همسايه 
تحت تأثير سرويس هاي اطالعاتي كشورهاي متخاصم براي اقدامات تروريستي اش 
مسلح شد، در چتر اطالعات سربازان گمنام امام زمان)عج( قرار داشت و دقيقا چند 
روز بعد از بازگشت به كشور پيش از آنكه دست به اقدامي بزند، به همراه هسته هاي 
عملياتي اش ضربه خورد.« تصاوير منتشر شده از درگيري نيروهاي امنيتي با محل 
اختفاي اين فرد در انتهاي اين گزارش حكايت از كشته شدن در جريان درگيري 
مسلحانه دارد. همچنين تأكيد شده »نقشه هاي كشف شده از محل ماموريت نشان 
مي دهد طرح خرابكاري او كه ماموريتش را از خارج كشور دريافت كرده، اقدام عليه 

برخي مراكز حساس كشور بوده است.« 
تصاوير و صوت منتشر شده در جريان گزارش حكايت از هويت اين فرد با نام محمد 
حسين پور معروف به دكتر سايان دارند. او با طرح برخي مسائل شبه علمي در جريان 
برنامه هاي سال هاي قبل تلويزيوني خود را مطرح كرده بود و پس از مدتي مدعي 
ظهور شده بود. فيلم هاي ويدئويي متعدد او در فضاي مجازي نيروهاي امنيتي را 
به مبارزه با خود فرا مي خواند. اين تصاوير و ويدئوها در حالي در كوه ها ضبط شده 
بودند كه برخي هواداران نيز در قالب هنرها و توانمندي هاي رزمي اين فرد فريب 

او را خورده بودند.

ديدار شمخاني با عادل الجبير تكذيب شدرئيس سازمان انرژي اتمي: اميدواريم تأخير 22ماهه در ساخت نيروگاه هاي اتمي را جبران كنيم

ادعاي  تجديد مذاکرات تهران و رياضتحكيم قراردادهای هسته ای در مسكو

 هالكت مدعي ظهور و سركرده گروهك تروريستي

هشدارهاي جدي فرماندهان نظامي ايران 
در مورد فعاليت گروهك هاي تروريستي در نظامی

شمال عراق ادامه دارد. سردار محمد پاكپور 
در حالي روز گذشته دوباره به مســئوالن عراق و اقليم 
كردســتان در مورد فعاليت گروهك هاي تروريستي در 
شمال اين كشور هشدار داد كه نخستين بار نيمه شهريور 
بود كه از آگاهسازي مسئوالن اقليم شمال عراق نسبت به 
تحركات گروهك هاي تروريستي و مسلح در منطقه آنها و 
عدم برخورد با اين پديده، خبر داد و تأكيد كرد كه دولت 
عراق و اقليم كردستان نبايد به تروريست ها اجازه جوالن و 

برپايي مقر در اين سرزمين براي ايجاد ناامني عليه ايران را 
بدهند. وي همچنين با توجه به احتمال پاسخ كوبنده از 
ســاكنان اين مناطــق درخواســت كــرد از مقرهاي 

تروريست ها فاصله بگيرند تا آسيبي متوجه آنها نشود.
هشــدارهاي مقامات نظامي ايران ادامه يافت. چنان كه 
سردار سرلشكر »محمد باقري«، رئيس ستاد كل نيروهاي 
مسلح هم روز 28شهريور درباره ماجراجويي گروهك هاي 
تروريستي ضد انقالب در شمال عراق هشدار داد و گفت: 
چنانچه حضور نيروهاي تروريستي و شيطنت هايشان 
ادامه داشته باشــد، با تكرار و توسعه عمليات هاي خود، 

آنها را منهدم خواهيم كرد تا كاماًل بساطشــان را جمع 
كنند و بروند.    حال به نظر مي رسد با وجود همه هشدارها 
و اقدامات عملي سپاه پاســداران، هنوز پايگاه هاي اين 
گروهك ها به طور كامل جمع نشده است. چرا كه سردار 
»محمد پاكپور«، فرمانده نيروي زميني سپاه روز گذشته 
در ســنندج دوباره خطاب به مســئوالن عراق و اقليم 
كردستان هشــدار داد و تأكيد كرد كه عناصر و اعضاي 
گروهك هاي تروريستي را هر چه سريع تر از شمال عراق 
بيرون كنيد؛ در غيراين صورت نسبت به انهدام مقرها و 

پايگاه هاي آنها اقدام خواهيم كرد.   
يك سوم استانداران منصوب شدند

  تغييرات استانداران در هفته جاري با انتصاب 3استاندار 
ديگر دولت سيزدهم ادامه يافت. 6نفر از استانداران اين هفته دولت

منصوب شدند و سرجمع تغييرات آنان با هفته هاي قبل به 
عدد10رسيد. براين اساس تاكنون يك سوم استانداران دولت »ايران قوي« 
تا سومين ماه از فعاليت كابينه ســيدابراهيم رئيسي معرفي شده اند. اين 
استانداران به پيشنهاد احمد وحيدي، وزير كشور در جلسات كابينه رأي 
هيأت وزيران را به دســت آورده اند. پيش از اين اســتانداران خوزستان، 
سيستان و بلوچستان، بوشهر، كهگيلويه و بويراحمد، سمنان، يزد و اردبيل 

نيز از هيأت وزيران رأي اعتماد گرفته بودند.
بررسي سوابق و رزومه اســتانداران منصوب حكايت از تغيير معيارهاي 
انتخاب آنان در مقايسه با دوره وزارت عبدالرضا رحماني فضلي دارند. احمد 
وحيدي معيار اصلي انتخاب اســتانداران را بر متولد همان استان بودن 
گذاشته اســت. او گفته است: »بومي بودن اســتاندار به شرط توانمندي 
اولويت است«. حداقل 8اســتاندار از 10اســتاندار منصوب شده متولد 
اســتان هاي محل ماموريت جديد خود هســتند. رحماني فضلي با اين 
استدالل كه »انتظارات خويشان و نزديكان از استانداران بومي باعث ايجاد 
آسيب مي شــود«، اولويت را بر انتصاب اســتانداران غيربومي و سياست 
جابه جايي آنان گذاشته بود.   در جلسه چهارشنبه هيأت دولت فرهاد زيويار، 
محمدهادي ايمانيه و محسن افشارچي به  به عنوان استاندار  استان های 
لرستان، فارس و زنجان  منصوب شدند. براساس گزارش پايگاه اطالع رساني 
رياست جمهوري، فرهاد زيويار متولد خرم آباد اســت و پيش از اين دبير 
كميســيون سياســي و دفاعي دولت)1390(، معاون مركز بررسي هاي 
استراتژيك رياست جمهوري)1385-1384(، رئيس مركز پژوهش ها و 
اسناد رياست جمهوري )1389( و رئيس پژوهشكده مطالعات فرهنگي و 
ارتباطات )1393-1392( بوده است. محمدهادي ايمانيه، استاندار جديد 
فارس نيز متولد شهر شيراز و فارغ التحصيل پزشكي عمومي و متخصص 
كودكان از دانشگاه علوم پزشكي شــيراز و همچنين فارغ التحصيل فوق 
تخصص گوارش و كبد كودكان از دانشگاه علوم پزشكي تهران است. ازجمله 
سوابق مديريتي و اجرايي وي مي توان به رياست بيمارستان هاي شهيد 
بهشتي و نمازي شيراز، رياست دانشگاه علوم پزشكي شيراز و مشاور وزير در 
امور دانشگاه ها و طب سنتي ايراني اشاره كرد. محسن افشارچي، استاندار 
جديد زنجان نيز متولد زنجان اســت. او داراي مدرك دكتري در رشــته 
مهندسي كامپيوتر - هوش مصنوعي از دانشگاه كلگري كانادا، كارشناسي 
ارشد رشته مهندسي كامپيوتر از دانشگاه علم و صنعت ايران و كارشناسي 
مهندسي كامپيوتر – سخت افزار از دانشگاه اصفهان است. رياست دانشگاه 
زنجان )1389 تا 1393( و رياست دانشــكده مهندسي دانشگاه زنجان 

)1386 تا 1389( ازجمله سوابق مديريتي و اجرايي آقاي افشارچي است.

اميد مردم به دولت رئيسي
يكي از موضوعات مهم كه در انتخابات1400 مورد توجه جدي 

بسياري از مسئوالن و كارشناسان اجتماعي و سياسي قرار نظرسنجی
گرفت، كاهش اعتماد عمومي و آسيب ديدن سرمايه هاي 
اجتماعي و ايجاد شــكاف ميان مردم و دولت بود. چنان كه رئيس دولت 
سيزدهم هم بارها تأكيد كرد كه ترميم اعتماد عمومي مردم از اولويت هاي 
دولت سيزدهم خواهد بود. در همين زمينه طبق نظرسنجي كه اخيرا انجام 
شده مردم هم اميدوارند كه دولت سيزدهم بهتر از دولت قبل عمل كند. مركز 
افكارسنجي دانشجويان ايران )ايسپا( در گزارشي اعالم كرد كه طبق آخرين 
نظرسنجي انجام شــده بيش از 53درصد از مردم معتقدند دولت رئيسي 
درمقايسه با دولت قبلي بهتر عمل خواهد كرد. در اين نظرسنجي كه 21 تا 
25شهريور1400 در سطح ملي اجرا شده است از شهروندان سؤال شد: »فكر 
مي كنيد اين دولت در مقايســه با دولت قبلي چگونه عمل خواهد كرد؟« 
53.2درصد معتقدند دولت آقاي رئيســي درمقايسه با دولت قبلي بهتر و 
9.6درصد گفته اند بدتر عمل خواهد كرد. 21درصد معتقدند فرقي نخواهد 
كرد. همچنين 15درصــد در اين  خصوص اظهار بي اطالعــي كرده اند و 
1.1درصد نيز پاسخ نداده اند. در بين گروه هاي تحصيلي، 55.7درصد افراد 
فاقد تحصيالت دانشگاهي و 51.1درصد افراد داراي تحصيالت دانشگاهي 
معتقدند دولت سيزدهم در مقايســه با دولت قبل بهتر عمل خواهد كرد. 
ساكنان مناطق روستايي )57.4درصد( نيز در مقايسه با ساكنان شهرهاي 
غيرمركز استان )55.6درصد( و مراكز استان ها )49.4درصد( به عملكرد 
دولت سيزدهم اميدوارترند. همچنين در سؤال ديگري از اين نظرسنجي 
پرسيده شد: »به نظر شما كابينه آقاي رئيسي توانمندي الزم براي مديريت 
امور كشور را دارد؟« كه در پاسخ به اين ســؤال 57.6درصد پاسخ داده اند 
كابينه آقاي رئيســي توانمندي الزم براي مديريت امور كشور را دارد و در 
مقابل 18.8درصد گفته اند توانمندي الزم را ندارد. 23.6درصد افراد در اين 
زمينه اظهار بي اطالعي كرده يا به سؤال پاســخ نداده اند. ساكنان مناطق 
روستايي )68.1درصد( در مقايسه با شهرهاي كوچك تر )59.1درصد( و 
مراكز استان ها )50.5درصد( بيشتر معتقدند كابينه آقاي رئيسي توانمندي 
الزم براي مديريت كشور را دارد. از طرفي 37درصد مردم معتقدند »اعضاي 
دولت آقاي رئيسي براساس توانايي و تخصص انتخاب شده اند« و در مقابل 
29.4درصد گفته اند »اعضاي دولت براساس وابستگي جناحي و سياسي 
انتخاب شده اند«. 33.5درصد نيز در اين خصوص اطالعي نداشته يا به سؤال 
پاسخ نداده اند. همچنين در سؤالي از شهروندان پرسيده شد »آقاي رئيسي 
در جريان رقابت هاي انتخاباتي و بعد از آن وعده هايي داده اند. شما بفرماييد 
آيا دولت ايشــان مي تواند به اين وعده ها عمل كند؟« كه براســاس نتايج 
نظرسنجي حاضر، اميد به تحقق برخي وعده ها از جمله واكسيناسيون، مبارزه 

جدی با فساد و حل مشكالت مناطق محروم بيش از ساير موارد است.

 هشدار دوباره به اقليم كردستان درباره تروريست ها
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بيــش از 5هــزار آتش نشــان در 
133ايستگاه پايتخت، نخستين خط گزارش

مقابله بــا حوادث را در اين كالنشــهر 
ســاخته اند. آنها نه تنها هنگام اطفاي حريق و امداد و 
نجــات، بلكــه در ســال هاي اخيــر با شناســايي 
ساختمان های پرخطر براي ارتقاي ايمني شهر تالش 
مي كنند. امســال در روز آتش نشان، شهردار با به تن 
كردن لباس قرمز رنگ آتش نشاني، به بازديد از مركز 
بين المللي آموزشي آتش نشاني در جنوب شهر تهران 
رفت و نيرو هاي آتش نشان، مهارت  خود در بخش هاي 
مختلف عملياتي و همينطور تجهيزات اين سازمان را 

به نمايش گذاشتند.
عليرضا زاكاني، در اين بازديد با اشاره به وجود 3هزار 
ســاختمان در تهران كــه پايــداري الزم را ندارند و 
حدود10 درصد آنها در معرض خطر هســتند، اظهار 
كرد:» ايمني و رفع خطر در همه عرصه ها از عنصري 
به نام آتش نشان و ســازماني به اين نام انتظار مي رود 
و بايد روزبه روز تقويت و در جهت شــكل ايده آل اين 
سازمان گام برداشته شود.« بنابراين طبق گفته های 
شــهردار می توان گفت تهران حدود 300ساختمان 
پرخطر دارد.  او با اشــاره به پايان هفته دفاع مقدس 
ادامه داد: »دفاع مقدس همان دفاعي است كه سبب 
 شــد اســتقالل و عظمت خود را حفــظ كنيم. طی

200 ســال هر دشــمنی به اين خطه،  طمع ورزيد 
توانست بخشی از كشور را جدا كند، اما دفاع مقدس 
سبب شد تا در دهه۶0 در موضع دفاع و در دهه70 در 
موضع بازدارندگي بدرخشيم و معادله را عوض كنيم و 
امروز نيز اكثر كشورهاي جهان، معادالت بازدارندگي 

خود را با ما معنا مي كنند.«

شهردار تهران ضمن تشكر از معاونت خدمات شهري، 
مديرعامل سازمان آتش نشاني و سازمان پيشگيري و 
مديريت بحران و شهرداري منطقه20، افزود: »اكنون 
17۹ ســال از تاسيس نخســتين پايگاه آتش نشاني 
در كشور مي گذرد و تهران۹7 ســال است كه داراي 
آتش نشاني شده و امروز روزي است كه در سال 135۹ 
در آبادان، در آغاز جنگ تحميلي با خون مطهر شهداي 
آتش نشــان، افتخار بزرگي خلق شــد و در پرتو آن 

انسان هاي بزرگي با مقاومت خود حماسه آفريدند.« 
او با بيان اينكه بايد بكوشــيم خود را در درجه بااليي 
از آمادگي براي خدمت قرار دهيم، گفت: »در مسير 
مانورهاي آتش نشاني، به ياد ايام دفاع مقدس افتادم. 

زماني كه از آتش نشــان صحبت مي شود، بايد 3 جزء 
را با هم تركيب كنيم؛ يك جزء آن انگيزه، ايمان و روح 
بلند است كه اگر نباشد ساير اجزا هم نمی توانند كاري 
 كنند. افراد ترسو و  دنيا طلب، نمي توانند كاري را كه 

مورد انتظار است، فورا و با سرعت انجام دهند.«
زاكاني بيان كرد؛ »دركنار آن، نياز به يك جسم چاالك 
و آماده است تا بتواند اين ماموريت ها را به نحو احسن 
انجام دهد؛ عالوه بر آن هر چه روح بلندتر باشد، جسم 
را آماده تر مي كند اما اگر جسم ناتوان باشد نمي تواند 
اين مسير را طي كند. به ياد دارم گروهي از رزمندگان 
پس از عمليات رمضان، براي عمليات مسلم در غرب 
كشور اعزام شده بودند و براي اينكه توانايي جسمي 

برای جنگ در كوهستان را داشته باشند، با به دوش 
گرفتن ظرف هاي 20ليتري آب، در گذرگاه ها حركت 
مي كردند تا در صورت نياز بتوانند در ميان صخره ها 

به نبرد بپردازند.« 
شــهردار تهران يادآوري كرد:»در كنــار اين2 جزء، 
علمي بودن و دانش بســيار مهم است. زماني كه اين 
3 جزء با هم تركيب شوند، بايد ابزار آن درخدمت قرار 
بگيرد. امروز شــاهد بوديم كه هم كارهاي بزرگي در 
خصوص پرورش انســان هاي متعهد صورت گرفت و 
هم امكانات خوبي را به اقتضــاي نياز، تامين كردند؛ 
البته هنوز راه زيادي براي رســيدن به آن افق بلند، 
پيش روي ماست. در شهرداري بايد به اين امر و پس از 
آن مسائل ديگری كه شامل دغدغه هاي آتش نشانان 
 است  توجه ويژه اي شــود كه اين مسئله جزو  وظايف

ما اســت.« او گفت:»آتش نشاني، عرصه خطر پذيري 
براي خدمت اســت. همانطور كه ما خودمان را براي 
مواجه شدن با خطر و خدمتگزاری آماده مي كنيم، بايد 
همان قدر براي پيشگيري از حوادث تالش كنيم و در 
اين زمينه نيز همه نهادها مسئوليت محول شده خود را 
در كنار آتش نشاني بپذيرند.1۶ شهيد در حال خدمت 
به آتش نشاني، در حادثه پالسكو به شهادت رسيدند. 
سؤال اين است كه چرا بعد از اين رخدادها بايد به فكر 
چنين تدابيري باشيم. هنوز هم اين اتفاقات قابل تكرار 

و البته قابل پيشگيري است.« 
زاكاني افزود: »نزديك به 3هزار ساختمان ناپايدار در 
تهران وجود دارد كه كمتر از10 درصد آنها در معرض 
خطر هستند. حل اين مشكل با توسعه حداقلي انجام 
نمي شود و نياز به يك اراده، كار جمعي و قانون دارد.«

شــهردار تهران با تأكيد بر لزوم تبديل شهرداري به 
يك نهاد خدمتگزار اجتماعي گفت: »بايد اين كار را با 
همراهی و مشاركت شهروندان انجام دهيم و يك  الگوي 
درست براي جهانيان باشيم كه اين كار تنها با آموزش و 
ميدان دار كردن مردم صورت می پذيرد. از طرف ديگر 
بايد با پيشگيری، حوادث را كمتر كنيم و در اتفاقات 
ناگوار با استفاده از امكانات سازمان، بهترين كيفيت را 
ارائه دهيم.« زاكاني در پايان صحبت هاي خود با بيان 
خاطره اي از دوران دفاع مقــدس گفت:»در عمليات 
والفجر، با يكي از بچه هاي قلعه  حسن  خان آشنا شديم. 
او را در عمليات خيبر هم ديديم كه زير ديد عراقي ها، 
براي جمع آوري پيكر هاي شهدا وارد منطقه خطرناكي 
شده بود. قاسم در عمليات عاشوراي 3وقتي هيچ راهي 
براي بازكردن سيم خاردار ها در انتهاي ميدان مين پيدا 
نشد، خودش روي سيم خاردار خوابيد تا بقيه از آن گذر 
كنند. ۶ ماه بعد هم   او را در اروند رود ديديم كه نيرو ها 
را راهنمايي مي كرد و يك پاي خــود را بر اثر انفجار از 
دست داد، با اين حال با كمك عصاي زيربغل به عمليات 
كربالي 5 آمد تا زماني كه مين در دستش منفجر شد 
و به شهادت رسيد. ما مديون عظمت خلق شده توسط 

شهيدان مقاومت، انقالب و دفاع مقدس هستيم.«

كارگروهيبرايبررسيمشكالتآتشنشانها
شهردار پايتخت پس از مراســم تقدير از تعدادي از 
آتش نشانان در جمع خبرنگاران با اشاره به مشكالت 
رفاهي  برخي كاركنان آتش نشاني گفت: » قول مي دهم 
كارگروهي راه اندازي كنيــم و در خدمت مديرعامل 
سازمان آتش نشاني و ديگر دوستان عزيز ظرفيت هاي 
مورد نياز جهت رفع دغدغه آتش نشانان عزيز را احصا 

و عملياتي كنيم.« 
زاكاني در جمع خبرنگاران تأكيد كرد: » واقعيت امر 
اين است كه آتش نشانان خود را فداي ملت مي كنند 
و ضرورت دارد كه مــا نيز خود را فــداي آنها كنيم. 

آتش نشــانان ما آنقدر عزيز و بزرگ هستند كه با يك 
روح بزرگ و جســم ورزيده و همچنين دانش باال و 
امكاني كه در دست آنها به عنوان ابزار وجود دارد زمينه 
را فراهم مي كنند تا در سخت ترين شرايط با سرعت 
بسيار زياد به مردم خدمت كنند.« شهردار با اشاره به 
وضعيت معيشت و بيمه   آتش نشــانان گفت: »ما در 
خدمت دوستان عزيز هستيم و اين موضوع را بررسي 
مي كنيم تا اگر بي عدالتي وجود دارد، بتوانيم جبران 
كنيم و سطح مناسبي براي خدمات و كمك به وجود 
آيد و بعد از آن نيز سطح را ارتقا دهيم. اينگونه مسائل 
مانع از اين مي شود كه همه ظرفيت هاي خود را براي 
خدمت به مردم عملياتي كنند.« او تأكيد كرد: »اين 
قول فقط يك حرف نيست و قول مي دهم كارگروهي 

در اين زمينه راه اندازي كنيم.«

خیابانیبهنامشهیدحیدرینامگذاریشود
شهردار تهران ديروز همچنين با حضور در خانه شهيد 
آتش نشان مرتضي حيدري ضمن گراميداشت ياد و 

خاطره اين شهيد خدمت از خانواده او تجليل كرد.
زاكاني ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس ادامه داد: 
»همزمان با پايان هفته دفاع مقدس در روز آتش نشان 
قرار داريم. در واقع آتش نشانان ادامه دهنده همان راه 
هستند و ان شاءاهلل روح اين شهيد عزيز با سيدالشهداء 
محشور شود.« شهردار تهران در اين  ديدار بيان كرد: 
»بايد تأكيد كنم آتش نشانان كســاني هستند كه با 
افتخار در ايــن بخش به انجام ماموريت مشــغولند. 
اميدواريم كه با خدمتگزاري بتوانيم گوشه اي از اين 

حق را ادا كنيم.«
مهدي داوري، مديرعامل سازمان آتش نشاني نيز در 
اين ديدار گفت: »شــهيد حيدري به اخالق خوش و 
مناعت طبع در بين همكاران مشهور و بسيار محبوب 
بود.« مديرعامل سازمان آتش نشاني در پايان از شهردار 
تهران درخواست كرد تا به پاس خدمات اين شهيد و 
براي گراميداشت ياد او يكي از خيابان هاي اين محله به 
نام آتش نشان شهيد مرتضي حيدري نامگذاري شود.

تجهیزاتجديدبرایآمادگیدرفصلبارندگي
شهردار تهران پس از مراسم گراميداشت روز آتش نشان 
با حضور در سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران 
از تجهيزات جديد اين سازمان بازديد كرد و در جريان 
آخرين وضعيت تجهيزات به ويژه تجهيزات زمستاني 
اين ســازمان قرار گرفت. با توجه به شروع فصل سرد 
سازمان مديريت پسماند شــهرداري تهران برگزاري 
مانور عمليــات برف روبي و اختصاص ماشــين آالت 
تخصصي را در دســتور كار خود قرار داده اســت. در 
ساليان گذشــته مناطق 22گانه شــهرداري تهران 
بخشي از ماشين آالت مورد نياز برف روبي را از طريق 
پيمانكاران بخش خصوصي تاميــن مي كردند و اين 
امر هزينه هاي زيادي در حوزه تخصيص ماشين آالت 
تخصصي بر مديريت شهري تحميل مي كرد. بر همين 
اساس به منظور كاهش هزينه ها و ارائه خدمات مناسب 
و بموقع به شهروندان كالنشهر تهران اين سازمان اقدام 
به خريد، نوســازي و اورهال كردن ماشين آالت كرده 
است.  با توجه به تدابير زيست محيطي شهرداري تهران 
در انجام اليروبي و رسوب برداري شبكه فاضالب شهري، 
اين سازمان به خريد مكنده قوي شهري، وكيوم هاي 
لجن كش كاميون و كاميونتي و واترجت قوي شهري 
اقدام كرده اســت. شــهردار تهران در اين مراسم از 
2۹7دستگاه ماشين آالت تخصصي جديد برف روبي 
و 1۹دستگاه ماشين آالت تخصصي اليروب سازمان 

مديريت پسماند بازديد كرد.

نگاه

نیازهايآتشنشانانفداكار
به مناســبت روز ملي گراميداشت آتش نشــاني و ايمني، جمعي از 
مسئوالن و چهره هاي سرشناس در ايستگاه هاي مختلف آتش نشاني 
حضور يافتند يا پيام هاي تبريك را براي آنهايي كه مقصدشان دل خطر 
و آتش براي نجات شهروندان است، ارسال كردند. در ادامه بخشي از 
پيام ها و نظرات اين افراد را می خوانيد كه ضمن تبريك به آتش نشانان 

و فداكاري هايشان، پيگير مطالبات آتش نشانان شد ه اند.

ضرورتارتقايتوانعملیاتيوامدادي
احمدوحیدي،وزيركشور: انتظار مي رود 
مديريت شهري و روستايي به منظور انجام 
شايسته مســئوليت هاي خود در حوزه 
آتش نشــاني و خدمات ايمني؛ تمهيدات 
الزم را بــراي ارتقــاي تــوان عملياتي و 
امــدادي، استانداردســازي خدمــات و 
همچنين آموزش و جلب مشاركت هاي مردمي در راستاي انجام وظايف 

و مسئوليت هاي تعيين شده، اتخاذ كنند. 

نیازتامینمسكنبرايآتشنشانان
ناصراماني،عضوشوراياسالميشهر
تهران: نخستين مشكل، تامين مسكن 
براي كاركنان سازمان آتش نشاني است كه 
متأســفانه بعد از اينكه در زمــان آقاي 
قاليباف چند صد واحد مسكن به پرسنل 
واگذار شد، واگذاري مسكن متوقف شده و 
هم اكنون نيروهايي داريم كه از راه هاي دور و شهرســتان هاي اطراف 
 تهران بــه ســر كار مي آينــد و ايــن خســتگي در روحيه شــان

اثر مي گذارد. 

آتشنشاناندراولويتمديريتشهريقراربگیرند
سودهنجفي،عضوهیأترئیسهشوراي
اسالميشهرتهران: شرايط سخت كاري 
آتش نشانان سبب فرسودگي شغلي اين 
افراد مي شود و رسيدگي به وضعيت رفاهي 
و معيشــتي اين افــراد بايــد در اولويت 
مديريت شهري قرار بگيرد. ما قول مساعد 

براي رفع مشكالت آنها مي دهيم. 

طرح واكسيناسيون سيار توسط شهرداري تهران با 10 دستگاه ون در حال اجراست

واكسیناسیونبهحاشیههارسید
تيم هاي سيار شهرداري در محله هاي اطراف تهران، اهالي را در برابر كرونا واكسينه مي كنند

اجراي طرح واكسيناسيون سيار با دستور 
خدمات
شهردار تهران از ابتداي مهرماه در پايتخت اجتماعی

آغاز شده است. اين اقدام درراستاي تحقق 
برنامه شــهردار تهران مبني بر توزيع عادالنه امكانات و 
خدمات و ارتقای سالمت شهروندان انجام می شود. بر اين 
اســاس، پس از دســتور عليرضا زاكاني، واحدهاي سيار 
معاونت اجتماعــي و فرهنگي شــهرداري تهــران كه 
وظيفه شــان جمع آوري معتادان متجاهر بود با توجه به 
ضــرورت، تغييــر كاركــرد داده و به واحدهاي ســيار 
واكسيناسيون تبديل شده اند. درواقع با اين رويكرد زمينه 
براي انتقال واكسن به نقاط دوردست و تزريق آن به اقشار 
محروم كه دسترسي به سايت ثبت نام ندارند، فراهم شده 

است.
ديروز براي تزريق واكسن با اكيپ ســيار راهي روستاي 

شمس آباد شــديم. در فصل پاييز اما خبري از وزش باد 
و خنكاي هوا نبــود و گويا آفتاب در كمتريــن فاصله از 
زمين قرار داشت. گرما آزارمان مي داد، اما كودكان روستا 
بي تفاوت به تابش هاي خورشيد، روي خاك ها دنبال توپ 
پالستيكي مي دويدند. پيرمردها در سايه درخت نه چندان 
قطوري دور هم جمع بودند و يك خانــم هم آن طرف تر 
بساط فروش ســبزي پهن كرده بود. به محض توقف ون 
زردرنگ، بچه ها دســت از بازي  كشيدند و شادي كنان به 

ون نزديك  شدند.
 اكثر ساكنان شمس آباد اتباع خارجي هستند كه برخي هم 
غيرقانوني آمده اند و اغلب با كارگري در كوره هاي آجرپزي، 
به سختي روزگار سپري مي كنند. آنها كه كمتر خدمات 
درماني رايگان ديده اند، تصور نمي كردند روزي مسئوالن 
سراغشان بروند و بخواهند آنها را در برابر بيماري واكسينه 
كنند. واكسيناسيون داخل يك حسينيه انجام شد و  اهالي 
هم با نظم و ترتيب به صف ايستادند تا نوبتشان شود. اگرچه 
يك مشــكل بزرگ وجود داشــت؛ آن هم اينكه خيلي ها 

كارت شناســايي معتبري نداشــتند. با اين حال جايگاه 
تزريق واكسن براي همه آماده شد و يكي از بچه هاي تيم 
واكسيناسيون، مشخصات همه را به دقت ثبت كرد. در اين 
ميان، يك مأمور نيروي انتظامي هم مسئوليت برقراري 
نظم و آرامش را برعهده داشــت و اهالي هم اگر ســؤالي 
داشتند با مددكار اجتماعي در ميان مي گذاشتند.  حدود 
2دقيقه واكسيناسيون هر نفر به طول انجاميد و پس از آن 
هر فرد كارتي دريافت  كرد كه روي آن تاريخ يك ماه بعد 

براي دريافت دوز دوم واكسن درج شده بود.
افراد باالي 18سال روستاي شمس آباد خيلي زياد نيستند 
و كودكان و نوجوانان بااســتعدادي در روســتا عهده دار 
تامين حداقل نيازهاي مالي خانواده شده اند كه با اندكي 
حمايت مي توانند آينده اي درخشان داشته باشند. البته 
كه شمس آباد تنها نمونه اي از ده ها روستا و نقاط محروم 
و دوردست پايتخت است كه اكيپ واكسيناسيون سيار 

شهرداري تهران در آنجا خدمت رساني مي كند.

آسیبديدگانهمواكسینهميشوند
واكسيناسيون آســيب ديدگان اجتماعي اعم از معتادان 
و كارتن خواب ها و بي خانمان ها، حاشيه نشينان نيازمند 
و... مطالبه اي بود كــه طي ماه هاي اخير بارها از ســوي 
شهروندان، خيرين، اعضاي شــوراي شهر و سازمان هاي 
مردم نهاد مطرح شــده و حاال چند روزي مي شــود كه با 
اجرايي شدن طرح واكسيناسيون ســيار، اين اقشار هم 
در ليست دريافت كنندگان واكسن قرار گرفته اند. در اين 
طرح نياز نيست آســيب ديدگان به مراكز واكسيناسيون 
مراجعه كنند. با تدابير اتخاذ شده اكيپي متشكل از مددكار 
اجتماعي و پرستار به كمپ ها، مددسراها و مراكز اقامتي 
دائمي و موقت مي روند و واكسن تزريق مي كنند. به گفته 
معاون حمايت هاي سازمان رفاه، خدمات و مشاركت هاي 
اجتماعي شــهرداري تهران، 10اكيپ 7نفره هر روز در 
2شيفت به نقاط مختلف تهران اعزام مي شوند و اقشار و 

گروه هاي هدف را واكسينه مي كنند. 
ســعيد شرف دوســت به همشــهري گفت كــه طرح 

واكسيناسيون ســيار در تمام كمپ ها، مددسراها، مراكز 
اقامتي، مراكز كارگران فصلي و مراكز پرتو اجرا مي شود. 
به گفته او، تاكنون ۶هزار دوز واكسن به همين منظور تزريق 
شده و بنا به دستور شــهردار تهران اين طرح تا واكسينه 
شدن كامل گروه هاي هدف در مناطق محروم، كم برخوردار 
و حاشــيه تهران ادامه خواهد داشــت. شرف دوست از 
واكسينه شــدن اتباع خارجي هم خبر داد و گفت: »اكثر 
حاشيه نشينان اتباع خارجي هستند كه برخي هم به دليل 

ورود غيرقانوني كارت هويتي ندارند. 
در طرح واكسيناسيون سيار به همه اقشار باالي 18سال 
واكسن سينوفارم تزريق مي شود و هيچ استثنايي وجود 
ندارد؛ به همين دليــل پس از ثبت مشــخصات فردي، 
تزريق واكســن انجام و كارت واكسيناسيون تحويل داده 
مي شود.« فرايند واكسيناســيون سيار با سرعت در حال 
انجام اســت و به گفته معاون حمايت هاي سازمان رفاه، 
خدمات و مشــاركت هاي اجتماعي شــهرداري تهران، 
اكيپ ها در 2شيفت از ســاعت 8تا 14و 14تا 20مشغول 

خدمت رساني هستند.

رعايتپروتكلهادرفرايندواكسیناسیون
همانطور كه در مراكز ثابت و خودرويي واكسيناســيون 
رعايت پروتكل هاي بهداشــتي الزامي اســت در طرح 
واكسيناســيون ســيار هم اين نكات لحاظ مي شــود. 
واكســن ها در محيطي كامــال بهداشــتي و در يخچال 
قابل حمــل نگهداري مي شــود و حمل ونقــل آنها هم 
با رعايــت موارد بهداشــتي و ايمني صــورت مي گيرد. 
زدن ماسك و استفاده از دســتكش توسط اكيپ الزامي 
اســت و قبل از تزريق واكســن عالوه بر اطالعات فردي 
درخصــوص بيماري هاي زمينــه اي و عالئــم خاصي 
چون ســردرد و آبريزش بيني و... ســؤاالتي پرســيده 
مي شــود. پس از تزريق واكســن نيز موارد بهداشــتي 
 به صورت شــفاهي يا به صورت بروشــور در اختيار افراد 

قرار مي گيرد.

تزريقبیشاز6هزاردوزواكسنكرونا
تاكنون بيش از ۶هزار دوز واكســن به افراد آسيب پذير 
تزريق شده است. براســاس آمارهاي منتشر شده توسط 

سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران، 10تيم 
سيار شــهرداري تهران از اول مهر ماه همزمان با اجراي 
طرح واكسيناسيون ســيار در مراكز نگهداري معتادان و 
گروه هاي آسيب پذير از جمله  آهنگ رهايي، يونس حامي  
ري، كلينيك مددكاري، محبا، رويش نهال، مهر آفرين پناه 
عصر، دانشگر رهايي، پيام صلح، نور سپيد، آرا شميران، 
حمايت از حقوق كودكان، مؤسسه ياريگران كودكان كار، 
انجمن حمايت از كودكان شوش، مددسراي مردان شو، 
انجمن شكوفايي استعدادهاي كودكان، انجمن حمايت 
از كودكان كار، صبح رويش، مؤسســه كنشگران توسعه 
پارس، مؤسسه خيريه ارتقاي كيفيت و انجمن روشنگران 
فرداي كودك حاضر شدند و افراد آسيب ديده را واكسينه 

كردند. 
در مجموع تا پايان ششــم مهرماه واكســن هاي كرونا 
تزريق شده توسط10واحد واكسيناسيون سيار شهرداري 
تهران به افراد آسيب پذير ۶هزار و 114دوز بوده است كه 
پيش بيني مي شود اين روند طي روزهاي آينده با استقبال 

بيشتري مواجه شود.

تزريق 300هزار دوز واكسن و راه اندازي اتوبوس سالمت
نخستیننشستبررسياقداماتمربوطبهحمايتهاياجتماعيبخشعملیاتستادمديريتبحرانكروناي
شهرداريتهرانباحضورمعاوناموراجتماعيوفرهنگيشهردارتهرانوجانشینشهرداردراينستادوجمعي
ازمديرانمعاونتاجتماعيوفرهنگيومديرانسازمانپیشگیريومديريتبحرانشهرتهرانبرگزارشد.در
ايننشستابتدااقداماتانجامشدهوپیشنهادهايمربوطبهاجرايپويشجهاديتزريق300هزاردوزواكسن
كرونادرمراكزواكسیناسیونشهرداريتهرانموردبررسيقرارگرفتومعاوناموراجتماعيوفرهنگيشهردار
تهران،اجراياينپويشراگاميبرايرسیدگيســريعبهمهمترينچالششهروندانتهرانيدردورهجديد
شهرداريعنوانكرد.پسازآنپیشنهاداستقراراتوبوسسالمتدرمراكزومیادينپرترددشهربرايانجام
واكسیناسیونمطرحشدكهامینتوكليزادهازآناستقبالكردوگفت:»اموراجتماعيوفرهنگيشهرداري
تهراندرحوزهارائهآموزشهايشهرونديواجرايبرنامههايفرهنگيوتشويقشهروندانبهمشاركتدرامر
واكسیناسیونفعالخواهدبود.«سرپرستسازمانپیشگیريومديريتبحرانشهرتهرانوجانشینشهردار
دراينستادهمباتشريحكموكیفاجرايپويشجهاديتزريق300هزاردوزواكسن،گفت:»بخشهايمختلف
شهرداريتهرانبرايتحققاهدافاينپويشبسیجشدهاندوتاكنوناينپويشباموفقیتاجراشدهاست.«
علينصیريدرپاياننشستتأكیدكرد:»درصورتاجراييشدنطرحاستقراراتوبوسهايسالمتدرمیادين

پرترددشهرسهولتبیشتريبرايدسترسيمردمبهواكسنايجادخواهدشد.«

ث
مك

زينبزينالزاده
خبر نگار

 شهردار تهران در مراسم روز ملي گراميداشت آتش نشاني و ايمني از راه اندازي 
كارگروهي براي رفع دغدغه هاي آتش نشانان خبر داد

300ساختمان پرخطر  در تهران

عليداييآتشنشانشد
علي دايــي، پرافتخارترين بازيكن تاريخ 
فوتبال ايــران بــا برتن  كــردن لباس 
آتش نشــاني، اين روز را به آتش نشانان 
تبريك گفت. سرمربي ســابق تيم ملي 
فوتبال ايــران در ويدئويي دربــاره روز 
آتش نشــان و آتش نشــانان گفــت: 
»آتش نشان هميشه مفهومي را در ذهن من زنده مي كند كه آن هم 
رشادت و جان بر كفي اســت و اگر اتفاقي مي افتد، مطمئن باشم كه 
گروهي آمــده و به خانواده ام كمــك مي كند. به نظر من، ســازمان 
آتش نشاني جزو نهادهايي است كه اصال نمي شود وجود آن را منكر 
شــد.« علي دايي اضافه كرد: » من هيچ وقت نمي توانم خودم را جاي 
انســان هايي بگذارم كه با جان و دل در لباس آتش نشــاني به مردم 

خدمت مي كنند. «
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   سرمايه آتش نشاني، نيرو هاي آن است
درمراسمروزآتشنشانمديرعاملسازمانآتشنشانيگفت:»سرمايهآتشنشاني5300نیرويآناستكه5هزار
نفرآندرايستگاههاو300نفرهمبرايپشتیبانيازآنهاخدمتميكنند.همهاينتالشهاسببشدهتاامروزبتوانیم
اعالمكنیمكهمردمتهرانازخدماتآتشنشــانيرضايتدارند.نظرسنجيهانشانميدهدكهآتشنشانهادر
شرايطخوبيهستند،اينرخدادايجادانگیزهكردهتابرايحفظوارتقاياينسرمايهتالشكنیم.«مهديداوريبا
گرامیداشتيادشهدايدفاعمقدسوشهدايآتشنشانبیانكرد:»آتشنشانانعهدبستهاندتاآنجاكهميتوانند
براينجاتجانمردمدستبههركاريبزنند،اينثابتشدهاستچنانكه60شهیدبهپیشگاهملتتقديمشدهكه
۱۷نفرشهیددفاعمقدسو۴3نفرشهیدخدمتهستند.آنانثابتكردهاندازهیچكمكوتالشيفروگذارنميكنند.«
اوافزود:»آتشنشانانروزانهتمرينهايمهارتيوجسمانيراانجامميدهندتابرايعملیاتامدادونجاتواطفاي
حريقآمادگيداشتهباشند.دربخشتجهیزاتبههمتشهرداريوسازمانامكاناتيفراهمشدهاست.همچنین
امروز۱33ايستگاهآتشنشانيدرشهروجوددارد.«داوريگفت:»مهمترينشاخص،زمانپاسخگوييبهحوادث
استكهبراساساستانداردهايجهانيمیانگینآن6دقیقهاستكه۲دقیقهبرايپاسخبهتماسومديريتمنابعو
۴دقیقههمطيمسیرصرفميشودكهآتشنشانيتهرانخوشبختانهدرايننقطهقراردارد.«مديرعاملآتشنشاني
درادامهبیانكرد:»بخشمهمديگردرآتشنشانيپیشــگیريوديگريايمنيساختمانهاست.توسعهدرشهر
امكاناتبسیاريرافراهمميكندوليدرعینآسايشميتواندتهديداتومخاطراتيرانیزبههمراهداشتهباشد.در
اينزمینهقدمهاييبرداشتهشدهوساختمانهايشهربازديدميشونداماهنوزايمنيكاملوجودندارد.ارتقاوآگاهي
مردمنسبتبهفرهنگايمنيبايدبیشترشودتابامشاركتشهروندانشهريايمنداشتهباشیم.خألونقضقوانین
يكيازمشكالتياستكهروندايمنشدنشهرتهرانراكندكردهاست.امیدواريمباكمكشهرداريومجلساين
قوانینجامعیتبیشتريپیداكنندومردمرابرايايمنيشهرترغیبكنند.«اواضافهكرد:»دربخشنیرويانساني
ازنظركميوكیفينیازمندارتقاهستیم؛چراكهباساختارفعليهمكمبودنیروداريم.دربخشتوسعهكیفيمانند
آموزشها،تالششدهبهروزباشیمودرمسائليمانندموضوعاتمعیشتي،سختيكاروبیمهآتشنشانانتقاضاداريم

كهباهمكارينهادهايمرتبطاينمشكالتپیگیريشود.«

محمدسرابي
خبر نگار

نكته
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 سيگنال خروج از ركود 
در بازار مسكن تهران

بازار مسكن پايتخت در آخرين ماه تابستان، با جهش 
41/6درصدي معامالت و رشد قيمت كمتر از نرخ تورم، يك 

گام به خروج از ركود نزديك شد

روايت بانك مركزي از تحوالت بازار مسكن پايتخت اين  مسكن
اســت كه اين بازار در آخرين ماه تابســتان، با جهش 
41.6درصدي معامالت و رشــد 2.4درصد ميانگين 
قيمت كه هنوز كمتر از نرخ تورم ماهانه است، براي گرفتار نشدن در 
ركود ســنگين تقال مي كند؛ اما آيا موفق به رهايي از كسادي و ركود 

مي شود؟
به  گزارش همشهري، تازه ترين گزارش اداره بررسي ها و سياست هاي 
اقتصادي بانك مركــزي از تحوالت بازار مســكن شــهر تهران در 
شهريور1400 نشان مي دهد كه تعداد معامالت مسكن شهر تهران در 
اين  ماه به 7هزارو78۹فقره رسيده كه 41.6درصد بيش از ماه قبل و 
8درصد كمتر از شهريور پارسال است و ميانگين قيمت نيز با فتح قله 
31ميليون و703هزار توماني، 2.4درصد باالتر از  ماه قبل و 30.5درصد 

باالتر از شهريور13۹۹ ايستاده است.

بازگشت توافق به معامالت
با توجه به تخليه ماليم حباب قيمتي بازار مسكن در ماه هاي اخير كه 
به واسطه رشد كمتر از نرخ تورم مصرف كننده در حال محقق شدن 
است، مي توان افزايش 41.6درصدي تعداد معامالت در شهريورماه را 
نشانه نزديك شدن نظر خريداران و فروشندگان مسكن و آماده شدن 
فضا براي خروج غيرتورمي مسكن از ركود معامالتي دانست اما اين 
فضا فقط تا وقتي مي تواند ادامه پيدا كند كه تورم انتظاري و نرخ ارز 
افزايش جدي پيدا نكند؛ در غيراين صورت، اگر بار ديگر جهشي در 
قيمت مسكن رخ دهد، به واسطه تضعيف شديد قدرت خريد متقاضيان 
مصرفي و سرمايه گذاري در اقتصاد ايران، بازار مسكن قادر به رهايي 
از ركود نخواهد بود. در اين وضعيت، اگر دولت قادر باشد تعهد توليد 
4ميليون مسكن در 4سال را نيز با نرخ مناسب تر از بازار ايفا كند، عمال 
بخش قابل توجهي از تقاضاي مؤثر بازار مسكن شهر حذف مي شود و 
حتي دورنماي سرمايه گذاري در اين بازار نيز براي چشم انداز چندساله 

مبهم و منفي خواهد بود.

قهر ادامه دار توليد
بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسكوني به تفكيك عمر بنا در معامالت 
شهريورماهي بازار مسكن شهر تهران حاكي از اين است كه در اين  ماه 
سهم واحدهاي نوساز و تا 5سال ساخت فقط 33درصد بوده كه نسبت 
به شهريور پارسال 5درصد و نسبت به اوايل دهه۹0 حدود 36درصد 
كمتر است. تضعيف ساخت وساز مسكوني به واسطه رشد هزينه هاي 
توليد و همچنين گرايــش متقاضيان مصرفي و ســرمايه گذاري به 
واحدهاي با عمر باالتر به دليل پايين تــر بودن قيمت، از داليل اصلي 
عقب نشيني سازندگان است. بررسي توزيع فراواني تعداد واحدهاي 
مسكوني معامله شده برحسب قيمت يك مترمربع بنا در شهريورماه 
سال1400 نيز نشان مي دهد كه در اين ماه، در مجموع 61.1درصد 
واحدهاي مسكوني با قيمتي كمتر از متوسط قيمت شهر تهران معامله 
شده اند كه از گرايش بخش عمده خريداران به واحدهاي ارزان تر است. 
بررسي توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده برحسب 
سطح زيربناي هر واحد مسكوني در شهريورماه سال1400 نيز حاكي 
از اين است كه در مجموع 56.3درصد از معامالت انجام شده، بيشترين 
سهم از معامالت انجام شــده مربوط به واحدهاي مسكوني با سطح 
زيربناي كمتر از 80مترمربع بوده كه تناسب بيشتري با الگوي مصرف 
دارد و تقاضاي مصرفي و اجاره اي براي آنها بيشتر است. بررسي توزيع 
فراواني تعداد واحدهاي مسكوني معامله شده برحسب ارزش هر واحد 
نيز حاكي از اين است كه در مجموع حدود 50.1درصد از معامالت به 
واحدهاي مسكوني با ارزش كمتر از 2ميليارد تومان اختصاص داشته 
كه مي تواند تناسب بيشتري با تقاضاي مصرفي داشته باشد هرچند 
بخش قابل توجهي از همين معامالت نيز به سرمايه گذاران تعلق داشته 

و در نهايت به بازار اجاره عرضه شده است.

معامالت منطقه اي مسكن
توزيع تعداد معامالت انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران 
در شهريورماه سال1400 حاكي از آن است كه از ميان مناطق 22گانه 
شهر تهران، منطقه5 با سهم 14.2درصدي از كل معامالت، بيشترين 
تعداد قراردادهاي مبايعه نامه را به  خود اختصاص داده است. همچنين 
مناطق 10 و 2 به ترتيب با اختصاص سهم هاي 10 و 8.7درصدي در 
رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در مجمــوع 72.6درصد از كل تعداد 
معامالت انجام شده در شهر تهران در شهريورماه سال1400 مربوط 
به 10منطقه شهر)به ترتيب بيشترين فراواني شامل مناطق 5، 10، 2، 
4، 14، 7، 8، 1، 15 و 11( بوده و 12منطقه باقيمانده 27.4درصد از 
كل تعداد معامالت را به  خود اختصاص داده اند. از سوي ديگر، در ميان 
مناطق 22گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يك مترمربع 
زيربناي مسكوني معامله شده معادل 68ميليون و۹10هزار تومان به 
منطقه يك و كمترين آن با 15ميليون و30هزار تومان به منطقه18 
تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به  ماه مشابه سال13۹۹ به ترتيب 

35.7 و 44.3درصد افزايش نشان مي دهند.

تورم داغ بازار اجاره
گزارش بانــك مركزي از تحوالت بازار مســكن شــهر تهــران در 
شــهريور1400 از تداوم تخليه تورم مســكن در بازار اجاره حكايت 
دارد به گونه اي كه بــا وجود الزم االجرا بودن مصوبه ســتاد مقابله با 
كرونا براي تمديد خودكار قراردادهاي اجاره سررسيد شده با سقف 
قيمتي 25درصدي، باز هم شاخص كرايه مسكن اجاري در شهر تهران 
42.8درصد نسبت به ســال قبل افزايش پيدا كرده است. اين مقدار، 
باالترين تــورم نقطه به نقطه در بازار اجاره تهران در ســال هاي اخير 
محسوب مي شود و در كل مناطق شهري نيز همين وضعيت تكرار شده 
است؛ به گونه اي كه شــاخص كرايه مسكن اجاري در مناطق شهري 
كشور در شهريور امســال 45.7درصد باالتر از شهريور پارسال قرار 
گرفته است. با توجه به اينكه هزينه مسكن بخش قابل توجهي از سبد 
مصرفي خانوارهاي شهري را به خود اختصاص مي دهد و با اتمام دوره 
كرونا، عنان بازار اجاره نيز پس از 2سال رها خواهد شد، تداوم جهش 
قيمت اجاره و بي توجهي سياستگذار به سازوكار بازار اجاره مي تواند به 
وقوع بحراني تمام عيار براي دهك هاي متوسط رو به پايين منجر شود.

آمارها از توقــف كاهش نرخ  اشتغال
بيكاري در فصل تابســتان و 
تضعيف اشتغال در بازار كار 
كشور حكايت دارد. در اين فصل، دوباره نرخ 
مشاركت اقتصادي كاهش پيدا كرده و روند 
احياي اشتغال از دست رفته در دوره كرونا 
نيز متوقف شــده؛ اما بدتــر از همه اينكه 
اشتغال بخش كشاورزي به شدت تحت تأثير 

خشكسالي قرار گرفته است.
به گزارش همشــهري، اطالعات منتشــر 
شده از ســوي مركز آمار ايران حاكي از اين 
اســت كه نرخ بيكاري در فصل تابســتان 
با 0.1درصد افزايش نســبت به تابســتان 
پارســال، ۹.6درصد ثبت شده و با افت نرخ 
مشاركت اقتصادي، جمعيت شاغالن كشور 
نيز كاهــش 136هزارو584نفــر را تجربه 
كرده است. در اين وضعيت جمعيت بيكاران 
كشــور نيز 18هزارو736نفر افزايش پيدا 
كرده و مابقي شاغالن بيكار از نظر اقتصادي 

غيرفعال شده  اند.

نماي بازار كار
بررســي آمارهــاي بــازار كار ايــران در 
تابستان1400 نشــان مي  دهد كه در اين 
فصــل 41.1درصد از جمعيت 15ســاله و 
بيشتر در كشور از نظر اقتصادي فعال بوده اند. 
اين نرخ 0.7درصد كمتر از تابســتان سال 
قبل اســت و جمعيت فعال اقتصادي )اعم 
از شــاغل و بيكار( در ايــن فصل 117هزار 
و848نفر كمتر از مدت مشابه سال قبل بوده 
است. از سوي ديگر بررسي نرخ بيكاري افراد 

15ساله و بيشتر نشان مي دهد كه ۹.6درصد 
از جمعيت فعال در اين سن، بيكار بوده اند كه 
اين مقدار 0.1درصد بيش از تابستان سال 
قبل است و تعداد بيكاران كشور با 18هزار 
و736نفر افزايش بــه 2ميليون  و4۹6هزار 
و 86نفر رسيده اســت. همچنين جمعيت 
شاغالن 15ساله و بيشــتر در اين فصل به 
23ميليون  و404هزارو۹80نفر رسيده كه 
136هزارو584نفر كمتر از تابســتان سال 
قبل اســت. نكته ديگر اينكه در تابســتان 
امســال، ۹.5درصد جمعيت شاغل كشور  
به داليل اقتصادي )اعم از فصل غيركاري، 
ركود كاري، پيدا نكردن كار با ساعت بيشتر 
و...( دچار اشــتغال ناقص بــوده  و كمتر از 
44ساعت در هفته كار كرده اند و در مقابل 
36.5درصد از شــاغالن كشــور بيشتر از 

4۹ساعت در هفته كار كرده اند.

ريزش اشتغال كشاورزي
بررسي اشتغال در بخش هاي عمده اقتصادي 
نشان مي دهد كه در تابستان1400، سهم 
بخش خدمات از بازار كار ايران با 0.7درصد 
افزايش نســبت به تابســتان پارســال به 
48.8درصد رســيده و اين بخش همچنان 
بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص 
داده اســت. همزمان ســهم بخش صنعت 
از بازار كار ايران نيز بــا 0.4درصد افزايش 
به 33.8درصد رســيده، اما ســهم بخش 
كشــاورزي از بازار كار كشــور در يكي از 
خشك  ترين تابســتان  هاي نيم  قرن اخير 
با كاهــش 1.1درصدی مواجه شــده و از 

18.5درصد در تابستان۹۹ به 17.4درصد 
در تابستان امسال رسيده است. با اين اتفاق 
284هزارو361 شــاغل بخش كشاورزي از 
اين بخش خارج شده اند و تعداد كل شاغالني 
كه ماموريت تامين غــذا و تضمين امنيت 
غذايي كشــور را برعهده دارند به 4ميليون  
و63هزارو۹66نفر كاهش پيدا كرده است. 
خشكسالي و كاهش 50درصدي بارندگي در 
سال آبي1400–13۹۹ يكي از اصلي ترين 
عواملي اســت كه منجر به تضعيف اشتغال 

بخش كشاورزي شــده اســت؛ اما در اين 
ميان، دخالت  هاي دولتي در قيمت گذاري 
محصــوالت نهايــي اين بخــش و جوالن 
دالالن از مزرعه تا بازار نيز باعث شده صرفه 
اقتصادي فعاليت هاي كشــاورزي به شدت 
افت كرده و حتي وارد محدوده زيان شود كه 
كاهش شاغالن يكي از تبعات اوليه آن است؛ 
اما اگر اين روند ادامه پيدا كند، پيامد بعدي 
اين وضعيت مي تواند امنيت غذايي جامعه 

را تهديد كند.

آفت خشكسالی به جان اشتغال
در يكی از خشك  ترين تابستان های  نيم  قرن اخير، سهم بخش كشاورزي از بازار كار ايران 1.1درصد كاهش يافته و 284هزارو361  شاغل از اين بخش خارج شده اند

قيمــت هــر دالر آمريــكا  دالر
سه شنبه عصر از مرز 28هزار 
تومان عبور كــرد و ديروز تا 
محدوده 28هزار و 300تومان پيشروي كرد. 
قيمت هــر دالر آمريكا از ابتــداي خرداد 

تاكنون، 23درصد رشد كرده است.
به گزارش همشهري، قيمت هر دالر آمريكا 
از اواسط ارديبهشت امسال دوباره وارد يك 
روند صعودي شده و اين روند از خرداد امسال 

شتاب بيشــتري گرفته است؛ به طوري كه 
قيمت هر دالر آمريــكا از ابتداي خرداد ماه 
تاكنون، 23درصد رشــد داشته است. اين 
روند صعودي ظرف چند روز گذشته شتاب 
بيشتري گرفته است و سه شنبه عصر، قيمت 
هر دالر آمريكا بار ديگر وارد كانال 28هزار 
تومان شــد. اين روند صعودي در مبادالت، 
ديروز هم ادامه يافت و قيمت هر دالر آمريكا 
تا محدوده 28هزار و300 تومان پيش رفت.

برآوردها از كاهش توليد زيتون بسيار بيشتر از 10درصد است

افت توليد و اوجگيري قيمت  زيتون
قيمت زيتون شور در بازار به ۹5هزار تومان رسيده و با توجه به آمارهاي كاهش 

توليد زيتون 1400، قيمت هاي باالتر دور از انتظار نيست

رئيس انجمن توليدكنندگان روغن زيتون و زيتون شور كشور با انتقاد از اعالم  بازار
زودهنگام آمار برداشت زيتون، افت توليد امسال زيتون كشور را بسيار بيشتر 
از ارقام اعالم شــده از سوي شوراي ملي زيتون دانســت. مهدي عبدي در 
گفت وگو با همشهري با اشاره به اينكه برداشت در باغ هاي زيتون كشور هنوز ادامه دارد، 
افزود: تيم هاي پايش و رصد انجمن در همه مناطق برداشت زيتون حضور دارند و مشاهدات 
حاكي از آن است كه توليد زيتون كشور در سال 1400 به شدت كاهش يافته است. وي اضافه 
كرد: برآوردها نشان مي دهد كاهش توليد امسال بيش از حد تصور است و عمال نمي تواند 
محدود به 10درصد باشد اما براي تعيين ميزان دقيق و واقعي كاهش توليد بايد تا پايان فصل 

برداشت كه يك هفته تا 10روز آينده است، صبر كرد.

افزايش سه برابري قيمت زيتون 
براساس آمارهاي اعالم شده از سوي وزارت جهادكشــاورزي، حجم توليد زيتون در سال 
گذشته 120هزار تن بوده است. رئيس شوراي ملي زيتون كشور با اعالم اين خبر از كاهش 
10درصدي توليد زيتون در سال زراعي جاري خبر داد و حجم برداشت امسال را 110هزار 
تن برآورد كرد. اما نكته مهم در گفته هاي مهدي عباســي، چيزي بود كه درباره تأثير اين 
كاهش توليد بر بازار مصرف عنوان شــد؛ آنجايي كه اعالم كرد: »اگر كمبودي باشــد، در 
خرداد و تير ســال آتي اثر خود را بر بازار مي گذارد.« اين گفته  رئيس شوراي ملي زيتون 
كشور درحالي اســت كه همين امروز هم بازتاب هاي افت توليد، خود را به شكل افزايش 
شديد قيمت زيتون در بازار نشان داده است. براساس مشاهدات ميداني قيمت كنوني هر 
كيلوگرم زيتون شور در بازار ۹0 تا ۹5هزار تومان است. يكي از فروشندگان اين محصول، با 
بيان اينكه زيتون توليد سال گذشته را 85هزار تومان خريده و ۹5هزار تومان مي فروشد، 
در پيش بيني قيمت آينده زيتون به خبرنگار همشهري گفت: »زيتون امسال هنوز به بازار 
نيامده و قيمت هنوز مشخص نيست، اما وقتي من براي سفارش جديد همين زيتون پارسال 
تماس گرفتم به من گفته شد قيمت جديد خريد زيتون فله ۹8هزار تومان است و بايد نرخ 
فروش را 110هزار تومان به باال درنظر بگيريد.« قيمت زيتون هاي شركتي و شيشه اي هم 
در ما ه هاي اخير به شدت باال رفته است. شيشه هاي نيم كيلويي زيتون شور تا يك ماه پيش 
35 تا 50هزار تومان بود درحالي كه توليدات جديد 68هزار تومان قيمت خورده است. رئيس 
انجمن توليدكنندگان روغن زيتون و زيتون شور كشور نيز با تأييد افزايش چشمگير قيمت 
زيتون طي امسال پيش بيني كرد درآينده قيمت ها از ارقام موجود هم فراتر برود. به گفته 
عبدي، قيمت هايي كه امسال براي خريد زيتون تازه در مناطق برداشت مطرح مي شود، در 
مقايسه با سال هاي قبل غيرقابل باور و در حد 45تا 50هزار تومان است و مستندات مربوط 
به اين قيمت ها و قراردادهاي جديد باغات با شركت ها نيز موجود است كه به وزارت جهاد 

ارائه خواهد شد، درحالي كه سال هاي قبل قيمت خريد 10 تا 15هزار تومان بوده است.

آمار توليد ساالنه 
رقم توليد ساالنه زيتون سبز كشور براساس اعالم وزارت جهادكشاورزي بين 4 تا 5هزار تن 
در سال هاي قبل بوده است اما شواهد نشان مي دهد كه برداشت زيتون امسال به اين ارقام 
نزديك نخواهد بود. رئيس انجمن توليدكنندگان روغن زيتون در اين باره گفت: تيم هاي 
آمار و رصد انجمن در استان هاي ايالم، فارس، كرمانشاه، زنجان، قزوين و گيالن حضور دارند 
و گزارش ها نشان مي دهد زيتون موجود بر درخت ها نسبت به سال قبل فوق العاده كمتر 
بوده است. عبدي افزود: پشت پرده اعالم آمار 10درصدي براي افت توليد، مسائل ديگري 
وجود دارد و اين آمارها، آمار درست و دقيقي نيست. چطور امكان دارد در سال پر بارش و 
پرمحصول آمار توليد 120هزار تن باشد و در سال خشك و كم بارش آمار توليد تنها 10هزار 

تن كاهش داشته باشد؟ 

زيتون 90هزار توماني خاطره مي شود
به گفته رئيس انجمن توليدكنندگان روغن زيتون، باغ ها امســال زيتون ســبز را كمتر 
از 45هزار تومان به شركت ها نمي فروشــند و اين رقم باال به شــدت بازار را دچار بحران 
گراني خواهد كرد. عبدي در پيش بيني قيمت محصوالت فرآوري شــده زيتون با توجه به 
افت توليد، گفت: اگر امسال شرايط به همين شكلي پيش برود كه تابه حال پيش رفته است، 
زيتون كيلويي ۹0هزار تومان هم به خاطرات مي پيوندد، چراكه وقتي زيتون سبز 50هزار 
تومان به فروش مي رسد، زيتون فرآوري شــده حداقل 70هزار تومان دست دالل خواهد 
بود و دالل اگر با همين قيمت 70هزار تومان هم محصولش را به كارخانه بفروشد، تا اين 
محصول مراحل بسته بندي و ديگر كارهاي جانبي را بگذراند، اعداد و ارقام بسيار بيشتر از 
۹0 و ۹5هزار تومان خواهد بود و بيشترين سود هم در اين ميان نصيب دالل مي شود، چون 
باغدار باغش را به دالل مي فروشد. عبدي سياست هاي غلط دولت قبل در زمينه ممنوعيت 
واردات و تخصيص ارز را عامل مشكالت حوزه زيتون دانست و افزود: ادامه اين سياست ها 
باعث گراني و كسري توليد روغن زيتون در كشــور خواهد بود. به گفته اين مقام صنفي، 
ممنوعيت واردات باعث مي شود باغداران زيتون را به سرعت برداشت كنند و اجازه ندهند 
تا زيتون به دوره روغني برســد به همين دليل امسال هم با كاهش توليد و افزايش قيمت 
روغن زيتون مواجه خواهيم بود. عبدي  قيمت 2۹هزار توماني كه براي ميوه زيتون اعالم 
شده را با توجه به شواهد موجود غيرممكن دانست و اضافه كرد: اگر واقعا بار 2۹هزار تومان 
وجود داشته باشد انجمن اعالم مي كند كه تمام اين بار را خريداري مي كند اما چنين رقمي 

نمي تواند درست باشد.

    سرانه مصرف روغن زيتون
سرانه مصرف روغن زيتون در سال هاي قبل به 200گرم رسيده بود اما با توجه به افزايش قيمت و 
حذف ارز ترجيحي هم اكنون سرانه مصرف به نصف دوران طاليي قبل رسيده است. رئيس انجمن 
توليدكنندگان روغن زيتون گفت: ارز ترجيحي به جاي روغن سالمت محور زيتون به ديگر روغن ها 
داده شد و نتيجه اين شد كه سرانه مصرف هم اكنون به 100گرم رسيده است و حداكثر ميزان توليد 

زيتون در كشور درحال حاضر 10هزار تن برآورد مي شود.

نرخ تــورم در 8اســتان آذربايجان شــرقي،  تورم
كرمانشاه، كردستان، چهارمحال و بختياري، 
كهگيلويه و بويراحمد، ايالم،  خراسان شمالي 
و زنجان از مرز 50درصد هم عبور كرده، اين در شرايطي است 
كه 2استان قم و تهران نرخ تورم حوالي 41درصد را در پايان 
شهريور تجربه كرده و پايين ترين نرخ تورم ساالنه را به خود 
اختصاص داده اند. به اين ترتيب شكاف تورم در استان ها بين 
استان قم )كمترين( و استان ايالم)بيشترين( به 11.8درصد 

رسيده است.
پيش بيني مي شــود درصــورت ادامه روند صعــودي نرخ 
تورم، دست كم نيمي از اســتان هاي ايران در مهرماه با تورم 
باالي 50درصدي مواجه شــوند. روند صعــودي ميانگين 
ســطح عمومي قيمت كاالها و تورم با واكنش سيدابراهيم 
رئيسي همراه شده و او از بانك مركزي خواسته كه با اعمال 
سياست هاي پولي جلوي رشد نقدينگي و نرخ تورم را بگيرد.

مركز آمار ايــران ديروز اعالم كرد كه نــرخ تورم در مناطق 
شهري اســتان هاي ايالم، زنجان، چهارمحال و بختياري، 
خراسان شمالي، كردستان و آذربايجان شرقي از 50درصد 

عبور كرده و نگران كننده تر در اين گــزارش ثبت نرخ تورم 
باالي 50درصد در مناطق روستايي 17استان ايران شامل 
استان هاي ايالم، فارس، كرمانشــاه، يزد، آذربايجان غربي، 
لرستان، كردستان، خراسان رضوي، خراسان شمالي، بوشهر، 
اردبيل، كهگيلويه و بويراحمد، همدان، اصفهان، چهارمحال 
و بختياري، گلســتان و آذربايجان شــرقي است. تازه ترين 
داده ها  از شاخص تورم در 31استان ايران نشان مي دهد كه 
باالترين نرخ تورم ماهانه  شهريور در استان يزد با 5.3درصد 
و كمترين هم در استان سيستان و بلوچستان با 2.1درصد 
به ثبت رسيده است. اين در حالي است كه باالترين نرخ تورم 
نقطه به نقطه هم به اســتان آذربايجان غربي با 53.7درصد 
و كمترين هم به اســتان همدان بــا 38.8درصد اختصاص 
داشته است. در ماه گذشــته كه نرخ تورم ساالنه منتهي به 
شهريور1400 در كل ايران به 45.8درصد رسيده بود، نرخ 
تورم دوازده ماهه در اســتان ايالم 53.1درصد برآورد شده و 
در اســتان هاي قم و تهران به 41.3درصد رسيده كه نشان 
از شكاف 11.8درصدي بين متورم ترين استان ايران يعني 
ايالم با استان هاي با كمترين فشار رشد قيمت ها يعني قم و 

   جوانان بيكارتر شدند
بررسي نرخ بيكاري جوانان 15تا24ساله حاكي از آن است كه 25.7درصد از فعاالن اين گروه سني در 
تابستان1400 بيكار بوده اند و اين ميزان 2.6درصد بيش از تابستان سال قبل است. همچنين جوانان 
گروه سني 1٨تا٣5ساله نيز در اين بازه زماني با نرخ بيكاري 17.6درصدي مواجه بوده  اند كه 0.7درصد 
باالتر از تابستان1٣99 است. تنها نكته اميدواركننده در بازار تابستان1400 مي تواند اين باشد كه نرخ 
بيكاري فارغ  التحصيالن دانشگاهي و آموزش عالي 0.5درصد كاهش پيدا كرده؛ هرچند همچنان 

نرخ بيكاري اين گروه روي رقم 14.4درصد مانده و 4.٨درصد باالتر از نرخ بيكاري كل كشور است.

   چشم انداز آينده
قيمت ارز تابع عوامل مختلفی است؛ اما به زعم تحليلگران آنچه كه در شرايط فعلي بيشترين تأثير را 
در قيمت ارز دارد، نرخ تورم و مذاكرات هسته اي است. از يك طرف، رشد تورم منجر به كاهش ارزش 
پول ملي شده و از طرف ديگر، چشم انداز مبهم در مذاكرات هسته اي، نوسان هاي بازار ارز را بيشتر 
كرده است. سينا سليماني، يك تحليلگر بازار هاي مالي، درباره چشم انداز قيمت ارز مي گويد: با اين 
وضعيت كسري بودجه و نقدينگي، امكان كاهش قيمت دالر وجود ندارد. اگر شرايط اقتصادي با همين 
رويه ادامه پيدا كند، بايد اميدوار بود كه ميزان كسري بودجه در سال1401 به 500 تا 550هزار ميليارد 
تومان نرسد. او تأكيد مي كند: يكي از ناخوشايند ترين اتفاقاتي كه در سال آينده مي تواند براي بودجه 
كشور بيفتد، كاهش قيمت نفت و عدم  توافق هسته اي است كه البته بايد صبر كرد و ديد بودجه سال 
بعد با چه مفروضاتي تنظيم مي شود، اما به نظر مي رسد با شرايط فعلي دولت بايد تالش كند تا قيمت 
دالر در محدوده ٣2 تا ٣٣هزار تومان حفظ شود. مجيدرضا حريري، رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين 
هم ديروز در همين رابطه به ايسنا گفت: اگر ما بخواهيم از تمام مزاياي توافق 25ساله با چين يا عضويت 
در گروه شانگهاي استفاده كنيم، قطعا بايد فكري به حال تحريم ها كنيم. مي توان گزينه هايي را بيرون 
از تحريم پيدا كرد اما استفاده از آنها، هم دشوار است و هم احتماال به سطح حداكثر نخواهد رسيد. 
به گفته او،كنار زدن تحريم ها بايد دنبال شــود و هرچه ما به سمت عادي شدن روابط با كشورهاي 

خارجي حركت كنيم، قطعا اقتصاد ايران امكان بهبود شرايط را بيشتر حس خواهد كرد.

تهران دارد. اين گزارش مي افزايد باالترين نرخ تورم ماهانه تورم باالي 50درصد در ٨ استان ايران
در مناطق شهري و روستايي ايران در شهريورماه به ترتيب 
به اســتان هاي يزد با 5.5درصد و قم با 5.8درصد اختصاص 
داشته درحالي كه كمترين سرعت رشد قيمت ها در يك ماه 
در مناطق شهري و روستايي استان سيستان و بلوچستان با 
2.3درصد و 1.6درصد مشاهده  شده است. آمارهاي رسمي 
همچنين بيانگر اين است كه باالترين نرخ تورم نقطه به نقطه 
در آخرين ماه تابســتان امسال در مناطق شــهري استان 
آذربايجان غربي به ميزان 53.1درصد و مناطق روســتايي 
استان آذربايجان غربي به ميزان 55.1درصد اختصاص داشته 
درحالي كه كمترين ميزان رشد قيمت ها در شهريور امسال 
نسبت به شهريور پارسال در مناطق شهري و روستايي استان 
همدان به ترتيب با 38.۹درصد و 38.5درصد ثبت شده است.

فشار تورم بر استان جنگ زده
اســتان ايالم كه به تازگي رئيس جمهوري به آن سفركرده، 
به روايت مركز آمار ايران باالترين نرخ تورم را هم در مناطق 
شــهري و هم مناطق روســتايي در دوازده ماهه منتهي به 
شــهريورماه1400 تحمل كرده اســت. به گونه اي كه نرخ 
تورم ساالنه مناطق شهري ايران در پايان تابستان امسال به 
استان قم با 41.3درصد اختصاص داشته و در همين مدت 
ساكنان نقاط شهري استان ايالم با تورم 52.4درصدي زندگي 
كرده اند. در مناطق روستايي هم استان ايالم با دماي باالي 
حرارت قيمت ها مواجه بوده به نحوي كه نرخ تورم در مناطق 
روســتايي ايالم به 55.۹درصد رسيده درحالي كه نرخ تورم 

ساالنه در روستاهاي استان تهران 43.2درصد بوده است.

تورم باالي 60درصد خوراكي ها
به گزارش همشهري در شــرايطي كه مركز آمار ايران نرخ 
تورم ساالنه كاالهاي خوراكي، آشــاميدني و دخانيات را در 
پايان شهريورماه امسال 5۹.5درصد برآورد كرده، اما همين 
نهاد آماري مي گويد: شهروندان ساكن استان هاي اصفهان، 
چهارمحال و بختياري، يزد، آذربايجان شــرقي، گلستان، 
هرمزگان، كردســتان، آذربايجان غربي، خراسان رضوي، 
ايالم، خراسان شــمالي، البرز، كرمانشاه، لرستان و فارس با 
تورم دوازده ماهه باالي 60درصد در خريد كاالهاي خوراكي و 

آشاميدني مواجه شده اند.

نرخ تورم ماهانه، نقطه به نقطه و 12ماهه خوراكي ها و آشاميدني ها و دخانيات در 31استان ايران در پايان شهريور
تورم ساالنهتورم نقطه ايتورم ماهانهكشور / استانتورم ساالنهتورم نقطه ايتورم ماهانهكشور / استان

4.759.464.7لرستان561.659.5كل كشور
3.161.463.1ايالم5.661.455.3مركزي
2.865.659.6كهگيلويه و بويراحمد5.553.451.5گيالن

4.760.557.4بوشهر6.763.556مازندران
6.463.158.6زنجان764.160.6آذربايجان شرقي
5.457.154سمنان4.566.962.9آذربايجان غربي

8.965.160.4يزد3.853.763.7كرمانشاه
4.358.862.1هرمزگان1.65656.4خوزستان

5.764.858.2تهران5.868.365.1فارس
3.455.658.4اردبيل558.158.7كرمان

7.453.150.7قم5.160.263.1خراسان رضوي
6.364.457.6قزوين4.46460.3اصفهان

5.765.460.7گلستان2.351.552.8سيستان وبلوچستان
3.159.663.1خراسان شمالي3.958.762.3كردستان
2.950.753.4خراسان جنوبي2.151.856.7همدان

6.86763.4البرز4.160.960.4چهارمحال وبختياري

دالر روي موج صعود
قيمت هر دالر آمريكا ديروز تا محدوده 28هزار و300 تومان پيشروي كرد

 تحليلگران تكنيكي بر اين باورند كه دولت 
بايد بر قيمت هــر دالر آمريكا نظارت كند 
تا از مرز 30هزار تومان عبور نكند؛ چرا كه 
عبور قيمت دالر از ايــن محدوده مي تواند 
خريداران بيشــتري را وارد بازار كند و اين 
موضوع مي تواند شتاب رشد قيمت دالر را 

بيشتر كند.
تحليلگران بنيادي هم اعتقاد دارند كه قيمت 
دالر در محدوده حساسي اســت؛ چرا كه 
متغير هاي اقتصادي همگي، محركي براي 
رشد قيمت دالر هستند. به زعم اقتصاددانان 
با توجه به رشد شــديد نقدينگي و تورم و 
افزايش كسري بودجه، چشم انداز اميدوار 
كننده اي براي كاهش قيمــت دالر وجود 
ندارد و اضافه شدن محرك هاي جديد مانند 
تداوم تحريم ها مي تواند منجر به رشــد پر 
سرعت قيمت دالر شود؛ به همين دليل در 
شرايط فعلي اغلب فعاالن اقتصادي چشم به 
مذاكرات هسته اي در وين دوخته اند و به  نظر 
مي رسد رشد چند روز گذشته قيمت دالر 

نيز ناشي از همين موضوع است.

داليل رشد
به گفته اقتصاددانان، هر نوع توافقی در وين، 
مي تواند جريان ورود ارز را به كشور تسهيل 
كند و در مقابل تداوم يافتن تحريم ها، جريان 
ورود ارز به كشور را با دشواري هاي بيشتري 
مواجه كند و هميــن موضوع مي تواند روند 

عرضه و تقاضاي ارز را تحت تأثير قرار  دهد؛ 
به همين دليل اين روز ها بازار ارز صرف نظر 
از متغير هاي اقتصادي، به شــدت به اخبار 
مربوط به مذاكرات هسته اي واكنش نشان 
مي دهد و با توجه به تشديد حساسيت دالر 
نسبت به اخبار برجام، نوسان گيران سعي 
مي كنند تا بــا بزرگنمايي اخبــار به ظاهر 
منفي، انتظارات تورمــي را باال برده و از اين 

وضعيت بهره ببرند.
 ظرف چند روز گذشــته نيز مخابره اخبار 
مختلف از نحوه تداوم مذاكرات هســته اي 
فعاالن بازار ارز به اين نتيجه رسيدند كه قرار 
نيست مذاكرات هسته اي به زودي آغاز شود 
و همين عامل، روي بازار ارز تأثير گذاشته 
است. از طرف ديگر، برخي خبر ها حاكي از 
آن است كه بازار مبادالت ارزي هرات دوباره 
با چالش مواجه شده و همين موضوع جريان 
ورود ارز به كشور از طريق هرات را با دشواري 

مواجه كرده است. 
تازه ترين گزارش ها حاكي از آن اســت كه 
به دليل كمبــود اســكناس دالر، نرخ دالر 
دركابل باالتــر از هرات قــرار گرفته و اين 
موضوع بــازار مبادالت ارزي هــرات را هم 
تحت تأثير قرار داده است. در طول سال هاي 
گذشــته به ويژه از زمــان آغــاز دور تازه 
تحريم ها، بــازار مبــادالت ارزي هرات در 
افغانستان در كنار ســليمانيه عراق به يكي 

از مراكز تامين ارز داخلي تبديل شده است.
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سفر به دوران 
پارینه سنگی

تا هوا سرد و بارش های پاییزی 
شروع نشده، سری به 

غار آهكی »هیو« استان البرز بزنید

08

سرزمین 
باغ های معلق

درباره عراق كه این روزها 
پیاده  روی اربعین دوباره 

مطرحش كرده، چه می دانید؟

10

عصرانه های 
شگفت انگیز

سرآشپز این هفته 
3 دستور غذایی خوشمزه 

پیشنهاد می كند

12

يك اتفاق مرا 
جلوی دوربين برد

با سامان گلریز
مربی آشپزی به روزهای اول 

شروع كارش رفته ایم

13

طال 
به قیمت جان

همراه با چند »كیفی«  
بازار بزرگ طال و جواهر 

كه شغل عجیب و دلهره آوری دارند

احمد دهقان از لزوم ظهور نویسندگان بزرگ 
برای روایت جنگ می گوید

گفت وگو با زهرا نعمتی 
كه از طرف كمیته بین المللی پارالمپیك 
به عنوان الگوی زنان جهان انتخاب شد 

داستان جنگ هنوز 
نوشته نشده است

افتخاراتم را 
به زنان ایرانی 

تقدیم می كنم 

07

11

09

وقتی با تیر و كمان آشنا 
شدم یك نكته مهم نظرم 

را جلب كرد و آن هم این 
بود كه در این ورزش 

می توانم با ورزشكاران 
المپیكی رقابت كنم 

و شانس حضور در 
المپیك را داشته باشم

جنگ در ادبیات ما مانند آن 
حیوان زبان بسته در مسابقه 
بزكشی در بین افغان هاست؛ 
بی صاحب، و سرگردان در 
میان اسب سوارانی كه تاخت 
می زنند تا آن را بربایند و از آن 
خود كنند. در انتها، هر كس 
قطعه ای از آن را به غنیمت 
برمی دارد و می گریزد
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كفش هايش از زير و رو زخمی است
درست در آستانه خاكسترشدن 
روز كه غمگين و خسته زير پاي 
عابران سرشــب درد مي كشد 
مرحمت فرموده و در پياده راه 
بلوار خوردين پيدايش مي شود؛ 
نه همه شب، شــب هايي كه 
كرشمه مهتاب  رؤياي مردمان 

بيقرار از مصائب روزگار را تعبير مي كند !
راه رفتنش به مثابه سرزنش همه راه هايي است كه براي 
پاهاي درهم و رنجور او ســنگالخ اســت. از واكر كمك 
زيادي برنمي آيد چــون جابه جا كردنش دردهاي همه 
عالم را در تن او بيدار مي كند؛ براي او كه دختر پاره وقت 
پياده راه شب است! بايد بيش از 20سال داشته باشد! اين 
را قدوباالي تا خورده روي واكر مي گويد وگرنه هميشه 
سربه زير اســت و رخســار محترمش ديده نمي شود تا 
درنگاهش ســن و سالش شعله ور شــود! سمت چپ او 
مادر و سمت راست پدر است. به گمانم وضع دختر، آنان 
را حسابي پير كرده اســت؛ مخصوصا مادر كه هميشه 
هراسان اســت. اين را زير نور پريده چراغ برق در فاصله 
6-5 متري تصور مي كنم! پس از آن از شــرم سربه زير 
مي شوم و از كنارشــان مي گذرم تا بعد آه بكشم و درد 
بكشم از رنجي كه هرسه مي برند تا خرده اوقات متفاوتي 
از آن دختر شود! چقدر دوســت دارم احوالپرس شوم؛ 
يعني تقدير گوي همت واالي پدر و مادر و تشويق گوي 
و ستايشگر دختر كه نشــان مي دهند زندگي را بايد به 
هر قيمتي زندگي كرد! اما دريغا هــر بار كه مي خواهم 
چنين كنم ناخواسته پا پس مي كشم؛ البد چون نگرانم 

حرف هايم بوي تعارف و دلسوزي ناروا به خود گيرد!
من اغلب سرشب ها باهمراهم مي رويم تا خود را از حصر 
خانگي كرونا رهايي بخشــيم تا ديدن كوچه و خيابان 
يادمان نــرود از بس درخود نشســته ايم و كابوس هاي 
روزگار تلخ و سرد را در خواب و بيداري مرور مي كنيم؛ 
خبرخواني هاي تلخ تر  از زهر مثل خودكشي دو معلم در 
خراسان و فارس به خاطر تنگدستي! تصوير هاي درهم 
مردمان معصوم كه گران ترين بارشــان زباله است و يا 
تصوير توســري خوردن مهاجران افغان و شيون و ضجه 
جانسوز بستگان قربانيان كوويد-19 كه همه اينها موجب 

تالم روح است.
راســت اين اســت هر وقت به پياده روي مــي روم آخر 
سر محزونم چون كساني پريشــان و مغموم همواره در 
بيهودگي ها راه مي روند تا كار بجويند و به همين  خاطر 
كفش هاي كهنسالشان هميشه گله مند است از بس كه 

از زير و رو زخم كاري برداشته است!
وقت هايي كه به داليل گفته حالم پاييز است سر مي برم 
تو صفحه تلفنم شــايد پيامي و تصويري از دوســتان 
عمر و بستگان هميشه دوســت، رسيده باشد كه يعني 
زندگي هنوز سبز اســت؛ باغي گلزار است، رودي هنوز 
راه مي رود، مردي با سنگك خشخاشي در راه است، پسر 
بچه اي خواهرش را سوار ترك دوچرخه كرده و دارد از او 
مي پرســد: گندموكي مي خوره؟ دختر جواب مي دهد: 
آسياب! پسر عصباني مي شــود و مي گويد: چند بار بگم 

گندمو موش مي خوره! دختر جواب مي دهد: اگر موش 
بخوره، پس ما چي بخوريم؟ پسر مي گويد؛ بستني ناني! 
و بعد هر دو مي زنند زير خنده! چه خنده هاي شيريني، 

شيرين تر از بستني ناني !
خودم را دلداري مي دهم كه يعني حالم بهتر از بد است؛ 
 ماه در عشوه اســت و مهتاب دل هاي بي تاب را نوازش 
مي كند. نوازنده اي دلنواز مي شــود، كارمندي خندان 
چون قرار است دوباره اضافه كاري اش برقرار شود! آوازي 
دور از پاوارتي خانه را پر مي كند و من بعد از هزار سال در 
آينه به روي خودم لبخند مي زنم و شاعري در دور دست 

عاشق مي شود.

مالفه را مي تكانم از پنجره
چند حرف از دوست ات دارم هايت

به كوچه مي ريزد
چند حرف را باد مي برد

مي ماند فقط اسم ام
كه بر منقار كوچك گنجشكي

روي سيم هاي برق
برق مي زند

حق با شماســت تمام فضيلت ما در فكر ماســت؛ پس 
بكوشــيم خوب فكر كنيم؛ يعني عادت خرده گيري تا 
آستانه وسواس را در برابر هر كســي و هر چيزي ترك 
كنيم! مثال نگوييــم برنج و مرغ گران اســت و دريغ از 
يك جوجه كباب! بهتراســت با خرده برنج، كته درست 
كنيم و با تخم مرغ نيم پز بخوريم يا اشكنه بخوريم و به 
ســبك آقاي فردين آواز بخوانيم يا اصال سري به پارك 
بزنيم واگر زوجي را در حال مشــاجره ديديم به سرعت 
چند شــاخه گل از باغچه بچينيم و بگوييم اين هديه 
از طرف مدير پارك اســت تا به روي هم بخنديد. حيف 
شما نيست حاال كه از دست كرونا فرار كرده ايد اينقدر 

بداخالق باشيد!
حق با آن عابر عصا به دست اســت كه مي گويد روزگار 
ستمديده اي است از بس كه مضطرب، غم ديده و افسرده 
اســت. كار برخي به هذيان گويي و جنون رسيده است! 
اما همچنان وقتي مي شود شــمعي برافروخت چرا بايد 
تاريكي را نفرين كرد. اين را همه مي دانند حتي آن دختر 
از دوپا فلج و از دو دســت ناتوان هم مي داند كه هر شب 
پياده راه بلوار خوردين را فتح مي كند تا بگويد معجزه در 

رفتن است نه ايستادن.

دنبال كسي نگرد
كه دارد غرق مي شود

مراكه اين قدر آرام روي صندلي نشسته ام
و دارم چاي مي نوشم

نجات بده

فریدون صدیقی

استادروزنامهنگاری

یادداشت 

  شعرها  از

  رؤيا شاه حسين زاده

كامبیز دیرباز، بازیگر سینما
تئاتر و تلویزیون درباره بازی 
در نقش شهید زرین می گوید

زیرقولم زدم 
و تك تیرانداز شدم



8كیلومتری هشتگرد به قزوین

دهانه شیب دار غار هیو

غار 265میلیون ساله؟

خانه خفاش ها

غاری با 2داالن و 2تاالر

اتوبان كرج- قزوین، 8كیلومتر بعد از هشتگرد، 
نشانی سرراستی است كه ما را به روستای هیو 
می رساند؛ روستایی در مجاورت كوه های البرز 
كه یافته های باستان شناسی از آن نشان می دهد 
قدمتی 2هزار ساله دارد! درباره وجه تسمیه این 
روســتای تاریخی هم گفته اند كه نام روستای 
هیو دراصل »هوریاوین« یا »هیوین« به معنای 
سرزمین مردمان پاك و آریایی نشان بوده كه با 
گذر زمان با نام هیو شناخته می شود. این روستا 
در كنار قلعه قدیمی كه پیشینه اش را به دوران 

سلجوقیان نسبت داده اند، یك غار تماشایی هم 
دارد كه آن را به اعتبار نام روســتا »هیو« یا به 
اعتبار دره  ای كه غار در آن قرار دارد، »واسوار« 
می نامند. این غار درواقــع 3غار با فاصله تقریبا 
15كیلومتر از یكدیگر است كه مطالعات انجام 
شده روی آن این احتمال را می دهد كه مربوط 
به دوران پارینه سنگی باشد. در ادامه با این غار 
زیبا و بكر كه در بخش شمال غربی روستای هیو 
و در دامنه كوه و دره تفریحی واسوار واقع شده، 

بیشتر آشنا می شویم.

گل خانه 6

با سرد شدن هوا و شروع بارش های 
پاییزی، رفته رفته مــا هم باید 
شكل گردشگری هایمان را تغییر بدهیم. احتماال دیگر 
نمی توانیم راهی مناطق سردســیر و كوهستانی شویم 
و باید دنبال نقاطی بگردیم كه شــرایط جدید آب و هوا 
امكان بازدید از آنها را به ما بدهــد. اما تا پیش از اینكه 
هوا كامال سرد شــود، حیف است كه سری به غار آهكی 
»هیو« در 2قدمی پایتخت نزنیم؛ غــاری كه به عقیده 
زمین شناســان یادگار دوران پارینه سنگی است و در 
الیه هایی از سنگ های آهكی با سن تقریبی 265میلیون 
ســال قرار دارد! اگر برای همین آخــر هفته تان برنامه 
خاصی ندارید، توصیه می كنیم دیدن این غار بكر و زیبای 
استان البرز را در برنامه تان بگنجانید تا پیش از آنكه هوا 
كامال رو به سردی برود، یك گردشگری كامال متفاوت را 
هم تجربه كنید. هر چند فضای باز غار هیو از این مقصد 
گردشگری یك نقطه ایمن و كم خطر ساخته اما نباید از 
حفظ پروتكل های بهداشتی روزگار كرونا هم غافل شویم. 
ماسك، دستكش و مواد ضد عفونی كننده تان را بردارید تا 

با هم به دوران پارینه سنگی سفر كنیم.

كتاب گردی

پرنيان سلطانی

اگر به كتاب های زندگینامه ای عالقه 
دارید، كتاب »آینه هــای بی كران« 
را از دست ندهید. این كتاب زندگی 
پرفراز و نشــیب »منیر شــاهرودی 
فرمانفرمائیان«، هنرمنــد و نقاش 
ایرانی را در بســتر تحوالت تاریخی 
و اجتماعــی ایران و جهــان روایت 
می كنــد؛ دختر بچه ای كــه در انبار 
خانه ای در قزوین بــازی می كرد، با 
آثارش به بهترین گالری های دنیا راه 
یافت و همین زمینه ساز انتشار كتابی 
درباره این بانوی هنرمند شد. درواقع 
آینه های بی كران داســتان زندگی 
جالب منیر شاهرودی فرمانفرمائیان 
است كه از زبان خودش و با همراهی 
»زارا هوشمند« روایت می شود. »زیبا 
گنجی« و »پریسا سلیمان زاده« این 
كتاب را ترجمه كرده اند و درنهایت هم 
نشر »مروارید« آن را به چاپ رسانده 
است. ضمن اینكه نسخه الكترونیك 
كتاب هم موجود است و می توانید آن 
را از طریق اپلیكیشن های كتابخوان 

مطالعه كنید.

آینه های بی كران

»ایتالــو كالوینو«، نویســنده اهل 
ایتالیا كه بیشــتر آثارش در سبك 
سورئال یا پست مدرن است، یكی 
از مهم ترین نویسندگان ایتالیایی 
قرن بیســتم به حســاب می آید. 
بیشتر شهرت این نویسنده فقید، 
به دلیل نگارش ســه گانه »نیاكان 
ما«، »شــهرهای نامرئی« و »شش 
یادداشت برای هزاره بعدی« است. 
با این مقدمه كوتــاه بگوییم كه به 
تازگــی كتابی با نام »كلكســیون 
شن« از كالوینو منتشــر شده كه 
مجموعه ای از جستارها، مقاله ها، 
یادداشت ها و ســفرنامه های او به 
3كشور مكزیك، ژاپن و ایران است 
كه در زمــان زندگی اش در پاریس 
نوشته و در روزنامه های ایتالیایی به 
چاپ رسیده است. كتاب كلكسیون 
شن همین امسال توسط انتشارات 
»هرمس« در كشــورمان منتشر 
شده كه زحمت ترجمه این مجموعه 
مقاالت، یادداشت ها، سفرنامه ها و 
جستارهای نویسنده فقید ایتالیایی 

را »هاله ناظمی« كشیده است.

كلكسیون شن

ایــن روزها كــه به تازگــی هفته 
ســر  پشــت  را  دفاع مقــدس 
گذاشــته ایم، خوانــدن كتــاب 
»اشــغال؛ تصویــر ســیزدهم« 
به شــدت توصیه می شــود! این 
كتــاب كــه 45روز مقاومــت در 
خرمشــهر را بــه هنــگام تجاوز 
عراقی هــا به خاك كشــور روایت 
می كند، سال1389توســط نشر 
»روایت فتح« منتشــر شده است. 
»محمدرضا ابوالحسنی«، نویسنده 
كتاب، ســعی كــرده بــا قلمش 
تصاویری مســتند از جوانمردی و 
شجاعت سربازان ایرانی در مواجهه 
با دشمن بعثی را به تصویر بكشد 
كه با تمام توان شــان می جنگند 
تا خرمشــهر، پاره تــن وطن را به 
آغوش او بازگردانند. با مطالعه این 
كتاب كه حول محور بازپس گیری 
خرمشــهر طی 45روز ســخت و 
پرالتهاب می چرخد، از رشادت های 
»محمد جهان آرا« و شیرمردان و 
شیرزنان خطه جنوب ایران برای 
بیرون كردن دشمن از خاك وطن 

بیشتر مطلع می شوید.

اشغال؛ تصویر سیزدهم

پنجشنبه

شماره 135
8  مهر 1400 

تا هوا سرد و بارش های پاییزی شروع نشده، سری به غار آهكی »هیو« استان البرز بزنید

سفربهدورانپارینهسنگی

در امتداد رودخانه
برای دسترسی به غار هیو، ابتدا باید از بخش شمالی روستای هیو خارج شده و از طریق جاده 
خاكی به سمت شمال غرب حركت كنیم. بعد از پشت سر گذاشتن باغ های روستای هیو و گذر 
از گاوداری روستا، به دومین آب بند سیمانی و بزرگ روی رودخانه می رسیم. درست پشت این 
آب بند و آن روی رودخانه، تپه ای وجود دارد كــه از همان جا می توان دهانه چاه مانند غار را 

روی آن مشاهده كرد.

ورود به غار هیو به دلیل بكر بودنش نســبت به دیگر غارهای گردشگری 
اطراف تهران، كمی ســخت تر است. برای رســیدن به غار باید از تپه ای 
نیمه بلند حدود 500متر كه دربردارنده سرباالیی تند و نفس گیری است، 
باال برویم. بعد به دهانه بیضی شــكل غار با قطر حدود 60ســانتی متری 
می رسیم كه آن هم شیب نسبتا زیادی دارد و همین باعث شده ورود به غار 
كمی سخت باشد. با رسیدن به دهانه غار، به قسمت هیجان  انگیز ورود به 
غار می رسیم؛ به جایی كه باید با یك فرود حدودا 2و نیم متری، خودمان 
را به كف غار برســانیم! البته كه هیچ كدام از اینها به این معنی نیست كه 
ورود به غار هیو، كاری بسیار سخت یا حتی نشدنی است؛ برعكس غار هیو 
همه ساله گردشگران مخصوص به خودش را دارد و صرفا بهتر است هنگام 

مراجعه به این غار لباس و كفش مناسب همراه داشته باشید.

اما اگر درباره قدمت این غار بكــر بخواهید بدانید، باید بگوییم كه تا به 
حال هیچ كس به طور دقیق نتوانسته عمر این غار را تخمین بزند. تنها 
نكته ای كه زمین شناسان بر ســر آن به توافق رسیده اند این است كه 
غار هیو در الیه هایی از سنگ های آهكی موسوم به آهك های »روته« 
شــكل گرفته كه قدمتی بالغ بر 265میلیون ســال دارد! اما این عمر 
تشكیل غار نیست و شواهد نشــان می دهد كه این غار بسیار جوان تر 

از این حرف هاست!

اما چكنده سنگ ها و چكیده سنگ های آهكی بزرگ تنها دیدنی های 
غار هیو نیستند. این خانه زیستگاه برخی از حشرات بومی، عنكبوت ها 
و حتی خفاش هاســت كه اگر صبوری كرده و تمام گوشــه های غار را 

جست وجو كنید، حتما می توانید آنها را در خانه شان مشاهده كنید.

خب برگردیم به همان ورودی بیضی شــكل غار و فرود حدودا 2متری 
كه ما را به كف غار هیو می رساند. این غار دارای 2داالن و 2تاالر است 
كه داالن اول حدود 50متر طــول دارد و از داالن دوم كمی طوالنی تر 
است. بعد از فرود به غار، تنها راه ادامه مسیر، راهی است كه در سمت 
چپ مان وجود دارد و از آنجا می توانیم قدم به دنیای شگفت انگیز غار هیو 
بگذاریم. غاری كه سراسر آن پر از »استاالگمیت«ها )چكیده سنگ( و 
»استالگتیت«ها )چكنده سنگ(های آهكی است كه ارتفاع آنها گاهی 
به بیش از 7متر می رســد! بدنه اصلی غار شــامل تاالر بزرگ و بسیار 
زیبایی است كه ارتفاع برخی از قسمت هایش تا 23متر هم هست كه این 
تاالر با یك راهرو یا داالن دیگر به تاالر دوم غار می رسد. اگر حوصله كرده 
و تمام این مسیر را بپیمایید، درنهایت به انتهای غار می رسید؛ محوطه 
بزرگی كه ســقف ها و دیوارهایش پر از همین چكیده ها و چكنده های 
آهكی زیباست و منظره ای را به وجود آورده كه شاید نظیرش را در هیچ 
غار دیگری ندیده باشید. شاید بد نباشد بدانید برای پیمایش كامل غار، 
یعنی گذر از داالن  ها و تاالرها و بازگشــت به دهانه ورودی غار، حدود 

2ساعت زمان نیاز دارید.

تجهیزات، فراموش نشود
از آنجــا كه داخــل این غــار كامال تاریــك و بدون 
كوچك ترین نوری اســت، حتما باید چراغ قوه همراه 
داشــته باشــید؛ چراغ قوه ای كه از میزان باتری اش 
كامال مطلع هســتید و حتی باتری یدك هم برایش 
برداشــته اید. اگر بتوانید به جای چراغ قوه دستی، از 
هدالمپ استفاده كنید كه خیلی بهتر است. هدالمپ، 
چراغ قوه ای است كه روی پیشانی قرار می گیرد و حین 
راه رفتن مسیر را برایتان روشن می كند. كاله ایمنی هم 
كه جزو ملزومات غارنوردی است و حتما باید همراه تان 
باشــد. درنهایت اینكه مواد غذایی مقوی و یك وعده 
غذای ســبك هم با خود ببرید كه احتماال در مسیر 

غارنوردی الزم تان می شود.

همه چیز درباره وجه تسمیه یكی از محله های قدیمی مركزی و محبوب پایتخت

»یوسف آباد« را »میرزا یوسف« آباد كرد!
»یوسف آباد« نام یكی از محله های قدیمی پایتخت است كه در قلب تهران واقع شده و نامش در ذهن ساكنان این كالنشهر چند میلیون نفری همیشه 
ماندگار است. این محله كه بی شك یكی از محبوب ترین محله های پایتخت به حساب می آید، محله اصیلی است كه قدمتش به زمان حكومت ناصرالدین 
شاه قاجار و »میرزا یوسف مستوفی الممالك«ی برمی گردد كه نامش را روی این محله به یادگار گذاشته است. این محله خوش آب و هوا و زیبای تهران 
بعد از دوران میرزا یوسف، به مالكیت بانك استقراضی روســیه درآمد و كمی بعد با واگذاری اش به بانك كشاورزی، زمین هایش به كارمندان دولت 
فروخته شد و به این ترتیب یوسف آباد امروزی شكل گرفت. اگر می خواهید بیشتر درباره تاریخچه و وجه تسمیه این محله دوست داشتنی پایتخت 

بدانید، این گزارش كوتاه را از دست ندهید.

 محله یوسف آباد امروزی كه شهرسازی زیبا 
و پر دار و درختش دل همه ساكنان شهر تهران را 
برده، در زمان دوران حكومت قاجاریه روستایی 
بود كه روی یكی از تپه های شمالی شهر، خارج 

از حصار تهران و در شمال غربی دارالخالفه 
ناصری قرار داشت. این روستا كه به دلیل موقعیت 

جغرافیایی اش یكی از خوش آب و هواترین 
روستاهای اطراف تهران به حساب می آمد، اراضی 

میرزا یوسف مستوفی الممالك از رجال معروف 
 دوره قاجار و رئیس مستوفیان )حسابداران( 

دربار ناصرالدین شاه بود؛ یعنی از »تیول« میرزا 
یوسف بود. اینطور كه در فرهنگ فارسی »معین« 

آمده، تیول به معنی واگذاری زمین و ملك به كسی 
از طرف پادشاه است كه آن شخص از طریق مالیات 

آن ملك، برای خودش درآمدی فراهم كند.

میرزا یوسف خان آشتیانی یا همان مستوفی الممالك 
دربار شاه، فقط اراضی یوسف آباد امروزی را در 

اختیار نداشت، او صاحب اراضی عباس آباد، 
امیرآباد و زمین های بسیاری در خارج شهر تهران 

بود كه تمامی آنها را خودش آباد كرد. نصراهلل 
حدادی، پژوهشگر تهران قدیم در كتاب »طهران 
قدیم«ش در این باره نوشته است: »میرزا یوسف 

مستوفی الممالك، اراضی باالدست محله سنگلج را تا 
فاصله باالی آب كرج در تیول خود داشت. او بخشی 
از آن را به پسرش حسن مستوفی الممالك بخشید و 
باغ حسن آباد واقع در همین حوالی میدان حسن آباد 

ساخته شد. در باالدست میدان، یوسف آباد شكل 
گرفت و درانتها به محله بهجت آباد كه اقلیت ارامنه 
در آن زندگی می كردند، ختم می شد كه تماما جزو 

مایملك میرزا یوسف مستوفی الممالك بود.« به این 
ترتیب میرزا یوسف كه فردی دقیق و درستكار بود و 
توانسته بود مورد توجه و اعتماد شاه و صدراعظم او 
امیركبیر قرار بگیرد، در دوران حیاتش، زمین های 
بسیاری در خارج از شهر تهران را از ناصرالدین شاه 

خریداری و آنها را آباد كرد كه یكی از آنها اراضی 
یوسف آباد بود. او با استفاده از قنات های این اراضی 

ازجمله قنات بزرگ، قنات تنگی و قنات قلمان، 
باغ های سرسبز و زمین های زراعی یوسف آباد را 

آبیاری كرد و درنتیجه باعث آبادانی این محله شد؛ به 
همین دلیل هم نامش روی این اراضی باقی ماند و نام 
روستای خوش آب و هوای دوره حكومت ناصرالدین 

شاه قاجار، یوسف آباد شد.

اما بشنوید از سرنوشت این اراضی مهم بعد از 
درگذشت میرزا یوسف. بعد از مرگ میرزا یوسف 
مستوفی الممالك، مالكیت تمام روستای یوسف آباد 
مثل تمام مایملك میرزا یوسف به پسرش میرزا 
حسن مستوفی الممالك رسید. میرزا حسن كه قصد 
مهاجرت به خارج از كشور را داشت، این روستا را به 
فردی به نام سپهساالر امیرخان سردار فروخت. بعد از 
سپهساالر، حاجی حسین امین الضرب كه در آن زمان 
مالك اراضی عباس آباد و امیرآباد هم بود، این روستا 
را خریداری كرد. اما درنهایت به دلیل بدهی هایی 
كه داشت، دولت تمام اراضی امیرآباد، عباس آباد و 
یوسف آباد را از او گرفت و به اصطالح مصادره كرد، بعد 
هم آنها را در اختیار كارمندان دولت قرار داد.

فروش زمین های یوسف آباد به كارمندان دولت
البته درباره سرنوشت زمین های یوسف آباد بعد از درگذشــت میرزا یوسف و فروش آنها توسط میرزا 
حسن، روایت دیگری هم وجود دارد. گفته می شود این اراضی در دوره قاجار به مالكیت بانك استقراضی 
روسیه درآمد و با سقوط نظام تزارها در روسیه، دولت اتحاد جماهیر شوروی این بانك و همه دارایی آن 
را به دولت ایران واگذار كرد كه ابتدا بانك ایران، سپس بانك فالحتی و درنهایت بانك كشاورزی نامیده 
شد. در سال 1319خورشیدی، وزارت دارایی زمین های یوسف آباد را به مبلغ 93هزار تومان از بانك 
كشاورزی خریداری كرد. اما از آنجا كه زمین های كشاورزی یوسف آباد كم درآمد بود و درآمد ساالنه 
دولت از آن به چند هزار تومان هم نمی رسید، در سال 1322هجری شمسی دكتر »میلسپو« مستشار 
آمریكایی وزارت دارایی دستور داد این زمین ها به كارمندان دولت فروخته شود. این شد كه زمین های 
یوسف آباد براساس مرغوبیت شــان از متری یك تومان تا متری 3تومان به كارمندان وزارتخانه های 
مختلف فروخته شد. اســناد و مدارك بر جامانده از این نقل و انتقاالت نشان می دهد كه به كارمندان 
دارای رتبه های باال، قطعات 400تا 500متری و به كارمندان معمولی قطعات 180تا 200متری فروخته 
شد. ظاهرا یكی دو قطعه هزار متری هم فروخته شد كه یكی از آنها را محمد ساعد مراغه ای، نخست وزیر 

وقت خریداری كرد و به این ترتیب بنای شكل گیری یوسف آباد امروزی گذاشته شد.

دست به دست تا دست دولت! تیول میرزا یوسف

عباس آباد و امیرآباد

ساخت و ساز در دهه 30
با واگذاری زمین های یوسف آباد به كارمندان 
دولت، رفته رفته همه  چیز برای شكل گیری این 
محله قدیمی و محبوب مهیا شد. براساس آماری 
كه در این خصوص وجود دارد تا پایان سال 1329، 
3هزار قطعه زمین در بخش شرقی یوسف آباد 
و 2هزار قطعه زمین در بخش غربی آن واگذار 
شد و در همین سال نقشه برداری و تقسیم بندی 
این قطعه زمین ها صورت گرفت. از دهه 30هم 
رفته رفته ساخت و سازها در این محله شروع شد 
تا درنهایت یوسف آبادی كه یادگار میرزا یوسف 
مستوفی الممالك بود، به شكل امروزی اش درآمد 
و به یكی از محبوب ترین و دلنشین ترین محله های 
پایتخت تبدیل شد.



رمان گردی7كتاب خانه

»5مســافر بــه نام هــای فــرح، 
یاســمینه، مصطفــی، ابومــا و 
طعان كه از دمشــق راهی بیروت 
هستند، سوار یك تاكسی شده و با 
یكدیگر همسفر می شوند. هر كدام 
از آنها در پی برآورده شــدن یك 
آرزو بار سفر به بیروت را بسته اند؛ 
یكی دنبال شهرت است، دیگری 
دنبال پول و یكی دیگــر به دنبال 
امنیت. یكی در ســر هوای عشق 
دارد و دیگری هوای آزادی اما آنها 
بافاصله پس از رسیدن به مقصد 
متوجه می شــوند تصویری كه در 
ذهن داشــته اند، هیچ شــباهتی 
به بیــروت واقعــی نــدارد.« این 
خاصه ای از كتاب »بیروت 75« 
است؛ نخســتین رمان بلند »غاده 
السمان« كه ســال1974 به زبان 
عربی منتشر شد و در ایران نیز نشر 
»ماهی« آن را با ترجمه »ســمیه 
آقاجانــی« به چاپ رســانده. این 
رمان حول محور لبنان در آستانه 

جنگ می چرخد.

مسافران بیروت

اگر این روزها به دنبال یك داستان 
طنز و حال خوب كن می گردید، 
كتــاب »چگونه با پدرت آشــنا 
شــدم« گزینه خوبــی برایتان 
به حســاب می آید. این كتاب كه 
درواقع از گردآوری یادداشت های 
ســریالی »مونا زارع« در ستون 
هفتگی روزهای پنجشنبه روزنامه 
شهروند به دست آمده، نامه هایی 
از زبان قهرمان داستان است كه 
در این نامه ها ماجرای آشــنایی 
با شــوهرش را بــرای دخترش 
می نویسد. در ابتدای این داستان 
طنز می خوانیم: »ساعت 7صبح 
جمعه بــود كه تصمیــم گرفتم 
شوهر داشته باشــم. چشم هایم 
كاما باز نشده بود و قِی بسته شده 
روی مژه ها، پلك هایم را سنگین 
كرده بود. دلم می خواست همان 
موقع، همان لحظه، یك نفر روی 
كره خاكی وجود می داشــت كه 
شــوهر من می بود. از خواب كه 
بیدار شــدم، دیدم جایش خالی 

است. پدرت را می گویم«.

چگونه با پدرت آشنا شدم؟

یك ازدواج آمریكایی

»یك ازدواج آمریكایی« نام رمان 
معروف و پرفروش »تایاری جونز« 
است كه سال 2018در آمریكا به 
چاپ رسید و همان سال برگزیده 
باشگاه كتاب اپرا شد و جایزه ادبیات 
داستانی زنان را هم به نویسنده اش 
رســاند. این كتــاب كــه از نگاه 
نیویورك تایمز، واشنگتن پســت، 
داالس مورنینگ نیــوز و... عنوان 
تحسین شده ترین و پرفروش ترین 
كتاب سال های 2018و 2019را از 
آن خود كرده، دربــاره زوج جوان 
سیاهپوســتی به نام های »ُری« و 
»ِسلستیال« اســت كه در آتانتا 
ســاكن هســتند و بعد از گذشت 
یك ســال از ازدواج شــان قصــد 
دارند برای دیدن خانواده شــان به 
ایالتی دیگر برونــد اما اتهام تجاوز 
به زنی میانسال باعث می شود ُری 
به 12ســال حبس محكوم شود 
و همین مســئله داستان عاشقانه 
دردناك و پر فراز و نشیب این كتاب 

را رقم می زند.

پنجشنبه

شماره 135
8  مهر 1400 

برای نسلی كه بعد از تمام شدن جنگ تحمیلی به دنیا آمده، همه  چیز درباره روزهای سخت و پرغرور آن 8سال، در خاطراتی كه از زبان راویان می شنود خالصه پشت خاكریز خاطره ها 
می شود. ادبیات و داستان فارسی بارها به سراغ این واقعه تاریخی مهم رفته و روایت گر آن بوده است و آثار ادبیات پایداری هنوز هم با استقبال مخاطبان مواجه 

می شود. در این گزارش كتاب هایی را معرفی كرده ایم كه خاطره نگاری از سال های دفاع مقدس محسوب می شوند.

دا
   سیده زهرا حسینی

»دا«؛ كتابی كه به چاپ 150رسید و به یكی از پرفروش ترین كتاب های ایران تبدیل شد، روایت زن كرد و 
عرب زبان خرمشهری از جنگ ایران و عراق است؛ روایتی از الیه های پنهان جنگ. در این كتاب سیده زهرا 
حسینی با جزئیات فراوان زندگی خود و خانواده اش را روایت كرده است. راوی حتی روابط عاطفی و دراماتیكی را 
كه در بستر جنگ تجربه كرده در این كتاب آورده است؛ خانواده ای كه پیش از جنگ ایران و عراق، تجربه زندگی 
در بصره و اخراج از خاك عراق را هم پشت سر گذرانده است.

آن بیست وسه نفر
   احمد یوسف زاده

كتاب »آن بیست وسه  نفر« روایت زندگی گروهی از رزمندگان نوجوان ایرانی است كه در جریان جنگ ایران و 
عراق به اسارت نیروهای عراقی درآمدند و سال ها بعد با قلم احمد یوسف زاده به بازار كتاب راه پیدا كردند. این 

كتاب را سوره مهر منتشر كرده و به زبان عربی ترجمه شده است.كتاب فقط شرح همین ماجرا نیست بلكه روایت 
8 ماه از اسارت 9 ساله  احمد یوسف زاده، یكی از همین 2۳ نفر است كه با قلمی روان و ساده و در عین حال جذاب و 

توصیف گر نوشته شده است. نویسنده به  خوبی توانسته حاالت انسانی و موقعیت وقوع رویدادها را ترسیم كند.

دختر شینا
   بهناز ضرابی زاده

دختر شینا خاطرات قدم خیر محمدی كنعان است. راوی، زندگیش را از دوران كودكی تا زمان شهادت همسرش 
روایت می كند. او روایتی واقعی از اوضاع شهرها و خانواده های درگیر جنگ نوشته و از هرگونه پیشداوری و 
جانبداری مثبت و منفی دوری كرده است.این كتاب را بهناز ضرابی زاده بر اساس خاطرات خانم محمدی كنعان 
نوشته است. ضرابی زاده برای نوشتن این كتاب 6 ماه، هر هفته با خانم محمدی كنعان مصاحبه كرده است. این 
كتاب تاكنون به زبان های تركی استانبولی، انگلیسی و عربی ترجمه شده است.

یادگاران
   روایت فتح

مجموعه ۳2جلدی »یادگاران« از آن دسته كتاب هایی است كه با نام فرماندهان بزرگ جنگ گره خورده و 
هر جلد از این مجموعه به یك فرمانده اختصاص دارد و روایت فتح آنها را منتشر كرده است كه در هر كتاب 

100خاطره كوتاه از شهید بیان شده و تعداد صفحات كتاب از 112صفحه تجاوز نمی كند. شهید چمران، شهید 
همت، شهید مهدی باكری، شهید حسن باقری، شهید عبداهلل میثمی، شهید محمود كاوه، شهید حسین 
خرازی، شهید مصطفی ردانی پور، حاج احمد متوسلیان، شهید زین الدین و شهید صیاد شیرازی از جمله 

فرماندهانی هستند كه 11جلد نخست مجموعه یادگاران را به ترتیب به خود اختصاص داده اند.

هفت روز آخر
   محمدرضا بایرامی

جنگ تحمیلی سرانجام در سال1۳67 بعد از 8سال با پذیرفتن قطعنامه از جانب ایران پایان گرفت اما روایت این 
روزهای آخر هم خواندنی است. محمدرضا بایرامی در كتاب »هفت روز آخر« درباره حضورش در هفت روز آخر 
جنگ تحمیلی می گوید؛ روایتی كه بخش اولش ماجرای شجاعت و جسارت جمعی از رزمندگان ایرانی در برابر 
تهاجم نیروهای عراقی است. بخش بعدی كتاب درباره جدال او و همرزمانش با تشنگی است.

من زنده ام
   معصومه آباد

كتاب »من زنده ام« خاطرات دوران چهار ساله  اسارت معصومه آباد در زندان های رژیم بعث صدام است. این 
كتاب در رابطه با اسارت و بخشی از خاطرات نانوشته 4بانوی اسیر ایرانی به نگارش درآمده تا گویای وضعیت 

زنان اسیر در زندان های رژیم بعث عراق و همچنین عفت و حیای آنان در دوران 8سال دفاع مقدس باشد. 
معصومه آباد، در زمان اسارت 17ساله بوده است، در روزهای ابتدایی حمله عراق تعدادی از ایتام جنگ زده را به 

شیراز می برد تا آنها را از صحنه جنگ دور كند و هنگام برگشتن ناگهان اسیر می شود و به همین دلیل وی در 
كتابش، بیشتر روزهای نخست جنگ هشت ساله را ترسیم می كند.

پایی كه جا ماند
   سیدناصر حسینی پور

راوی این خاطرات در 16سالگی و در آخرین روزهای جنگ اسیر شد. او كه در این دوران تجربه های تلخ و 
دردناكی را تجربه كرده، در همان دوران تصمیم گرفت خاطراتش را بنویسد. او در 2۳صفحه به صورتی رمزی 
خاطراتش را نوشت و بعد از آزادی از روی كدهایی كه یادداشت كرده بود، خاطراتش را روایت كرد. او هدفش از 
نوشتن این خاطرات را ثبت خاطرات دوران اسیری اش عنوان كرده است. این كتاب به زبان های تركی استانبولی 
و عربی ترجمه شده است. »پایی كه جا ماند« در سال 1۳91به عنوان كتاب سال دفاع مقدس انتخاب شد.

جنگ پابرهنه
   رحیم مخدومی

»جنگ پا برهنه« نوشته رحیم مخدومی شامل 244خاطره با نثری روان و دلنشین است كه سعی می كند تنها به 
دود و آتش و بوی باروت بسنده نكرده و نقبی به الیه های زیرین جنگ و شخصیت رزمندگان هم بزند. از ابتكارات 
زیبای كتاب آن است كه هر خاطره با آیه ای از قرآن آغاز می شود؛ آیه ای به عنوان مقدمه كه با خاطره همبستگی 

معنایی داشته و به نوعی ریشه های جنگ پابرهنه را مشخص می كند.

معرفی كتاب هایی كه راوی 
سال های دفاع مقدس بوده اند

    به نظر شما در دوره های سخت تاریخی، مانند 
آنچه با همه گیری كرونا تجربه می كنیم، ادبیات چه 

نقشی در زندگی ما دارد؟ 
در بستر وقایع تلخ و كشــدار اجتماعی مثل جنگ یا همین 
كه می گویید، همه گیری یك بیمــاری، آدمی پناه می برد به 
ادبیات برای تحمل روزگار و سختی؛ كا پناه می برد به هنر. 
هنر جدیدی آفریده نمی شود، نباید انتظار هم داشته باشیم 
كه در میانه تحول، هنر  زاده شود. از هنری كه قباً آفریده شده، 
جامعه استفاده می كند؛ شعر، ادبیات، سینما... . هر قدر واقعه 
هولناك تر باشد، بیشتر می توان به ادبیات پناه برد؛ زیرا هر چه 
بی پناه تر باشیم، بیشتر می خواهیم از واقعیت فرار كنیم. ادبیات 
اینجاست كه می تواند به وظیفه انسانی خودش بپردازد و ما را 

در دنیای خودش غرق كند و به  ما امید بدهد. 
    آیا از نظر شما سال های كرونا، ردپایی بر ادبیات 
و داستان خواهد گذاشت؟ اثر آن چه خواهد بود؟ 
ببینید، ادبیات در 2جا به اوج می رسد؛ جنگ و عشق. در جنگ، 
برون آدمی از این رو به آن رو می شود و در عشق، درونش. در انتهای 
این دو تجربه است كه ویرانه  و خاكستری به جا می ماند. دوره های 
سخت تاریخی هم عین جنگ هستند. در میان آتش عشق و جنگ 
و هر واقعه درونی و بیرونی، نمی توان چیزی خلق كرد؛ مثل این 
می ماند انسان در دره ای سقوط كند. در میانه غلت زدن و به صخره 
خوردن و دست و پایی شكسته شــدن كه نمی توان به آفرینش 
فكر كرد اما اگر از میانه نبرد این دو شــانس بیاوری و جان سالم 
به در ببری، وقتی آتش هر دو خاموش شد، وقت آفریدن است. 
برپایه ویرانه هاست كه ادبیات شكل می گیرد. كرونا زندگی بشر را 
متحول كرد و می كند. همه  ما در این 2سال خوب این موضوع را 
تجربه كردیم. می گویند واقعه ای را انقاب می نامند كه روی تمامی 
هنرها، پیوندها و تعاریف اجتماعــی اثر بگذارد. اصًا انقابی كه 
نتواند هنر بیافریند، ابتر و ناقص است. به نظر می رسد كرونا می تواند 

معناهای جدیدی به زندگی بدهد؛ هر چند این معناها مبتنی بر 
تجربیات گذشته باشد. یادتان هست اوایل كه كرونا آمده بود، همه 
ذوق داشتیم این بیماری آمده تا الاقل عدالت را برای نخستین بار 
در تاریخ بشر برپا كند! در ابتدا فكر می كردیم به عدالت مرگ را 
بین مردمان تقسیم می كند، كه »ظلم علی السویه عدل است«. اما 
چشم كه باز كردیم، دیدیم باز هم گول خورده ایم و كرونا مرگ را 
به فقرا بیشتر هدیه داد و داراها را داراتر و فقرا را فقیرتر كرد و به قول 
علی شریعتی كه قدیم ترها از او می خواندیم: »برادر، برخی برای 
آقایی به این دنیا آمده اند و برخی برای بردگی. و من یقین كردم كه 
ما برای بردگی به دنیا آمده ایم و جز این سرنوشتی نداریم و یقین 
كردم كه سرنوشت مقدرمان بار كشی و ستم كشی و خوردن شاق 
و تحقیر و نجس تلقی شــدن و بردگی  است، و جز این در جهان 
سرنوشتی نداریم«. همانطور كه تخیل ساراماگو توانست رمان 
»كوری«، این شاهكار ادبی را بیافریند، حقیقت كرونا هم خواهد 
توانست بنیانگذار شاخه مهمی در میان رسته های رمان نویسی 

باشد؛ شك نكنید.
    یك نویسنده برای نوشــتن از وقایعی كه بر 

اساس واقعیت هستند، چه مالحظاتی دارد؟
خودتان می گویید واقعیت! من طرفدار تعریف همینگوی از این 
موضوع هستم. او می گوید: »اگر نویسنده ای در حوادث مهمی 
حضور یافته باشد، وظیفه اش نوشــتن واقعیت است، نه اینكه 
آنها را تغییر دهد و با كمك فرضیات چیزهایی را سرهم كند«. 
كه البته در میان تك تك این كلماتش معنایی و شرحی نهفته 
است. نمی دانم داستان كوتاه پروانه و تانك او را خوانده اید یا نه. 
داســتان در كافه چیكوته در مادرید در حال محاصره می گذرد؛ 
در سال های جنگ های داخلی اســپانیا. مردی در كافه با تفنگ 
آبپاش به همه آب می پاشد و می خواهد موجب شادی آدم های 
عبوس و جنگ زده اطرافش شود اما یكی از همان آدم های عبوس 
و جنگ زده و جنگ كرده، با یك تفنگ واقعی دخلش را می آورد. 

جامعه عصبانی و درگیر جنگ، تــوان درك كاری را كه آن مرد 
انجام می دهد، ندارد و او را مانند پروانه ای كه مقابل تانك قدعلم 
كرده، به راحتی از سر راه برمی دارد؛ داستان عین واقعیت است. 
همینگوی ماجرا را همانگونه كه اتفاق افتاده، نوشته؛ یك رئالیسم 
محض. اما این داستان و این جور نوشتن، یك فوت كوزه گری دارد 
و آن هم دیدگاه و نظرگاه همینگوی است كه در این داستان و دیگر 
داستان های حقیقی اش، آنها را تبدیل به شاهكار می كند. اینكه 
نشان می دهد آن مرد، مانند پروانه ای است كه محكم به تانكی 
می خورد و متاشی می شــود. با همین داستان كوتاه و با همین 
نظرگاه، حقیقت جنگ را نشان می دهد. من با این روش موافقم؛ 

درباره حوادث واقعی، باید به شدت واقعی بود.
    سال ها پیش وقتی نوشتن نخستین اثرتان را 
شروع كردید، چه تصوری از نویسندگی و آینده 
خودتان در این حرفه داشتید؟ این مسیر چقدر 

منطبق با تصورتان بود؟
خب، دوران جوانــی، دوران آرمان هاســت. واقعیتش را بگویم، 
ننوشتم تا شغلم این باشد، نوشتم چون گمانم این بود كه »باید« 

بنویسم.
    اگر به گذشته برگردید، باز هم نویسندگی را 

انتخاب می كنید؟
یكی، دو بار قبًا هم این سؤال را از من پرسیده اند و هر بار جوابم 
همین بود: احتماالً نه. و نقل قول كنــم از احمد محمود، وقتی 
همین سؤال را از او پرســیدند، گفت )نقل به مضمون می كنم(: 
احتماالً می رفتم دنبال شغل آبرومندی كه چندان كاری به كار 

خایق نداشته باشم.
    خواندن چه آثــاری را در دوره ای با مختصات 

فعلی توصیه می كنید؟
در این دوره و زمانه، جنس اورژینال و فیك به شدت درهم قاطی 
شده و كتاب اصلی و تقلبی و نویسنده اصلی و تقلبی. می دانید 

چرا؟ چون تراز برای نویســنده خوب و تقلبی نداریم. نهادهای 
پول بگیر و ارزشــی، یك گروه را علم می كنند، آن طرفی ها هم 
آدم خودشــان را. هر دوی آنها هم یك جنس را دارند! دو روی 
یك سكه اند. من باشم به هیاهوها توجه نمی كنم. فقط شاهكار 
می خوانم؛ آنچه امتحانش را پس داده؛ چه در ادبیات كشورمان 

و چه در دنیا.
    خودتان روزهای كرونایی را چگونه گذراندید؟ 

فعالیت حرفه ای شما چه تغییری كرد؟
كرونا مرا هم با خود به زیرزمین برد و فقط نوشتم.

    قصه ای هست كه تا به حال به هر دلیل، موفق 
نشده اید آن را بنویسید؟

هر نویسنده چندین و چند داستان نانوشته دارد. من به اندازه یك 
عمر دیگر سوژه در دفتر سوژه هایم دارم اما بیش از همه به 2رمان 
نانوشته فكر می كنم. یك داستان جنگی در روزهای ابتدایی پایان 
جنگ و دیگری داستانی در سال های دهه70. آرزویم این است 
كه بتوانم بنویسم شان و البته یك مجموعه داستان تا بعد از »من 
قاتل پسرتان هستم« و »جشــن جنگ«، سه گانه  داستان های 

كوتاهم را به پایان برسانم.
    به نظر شما ادبیات توانسته روایتی ماندگار از 
دوره های مهم تاریخی، مانند ســال های جنگ 

تحمیلی ثبت كند؟
جنگ در ادبیات ما مانند آن حیوان زبان بسته در مسابقه بزكشی 
در بین افغان هاست؛ بی صاحب، و سرگردان در میان اسب سوارانی 
كه تاخت می زنند تا آن را بربایند و از آن خود كنند. در انتها، هر 
كس قطعه ای از آن را به غنیمت برمــی دارد و می گریزد. بدون 
شــك، جنگ هشت ســاله بزرگ ترین حادثه معاصر ماست و 
پرافتخارترینش اما همچنان كه تاریخ جنگ نوشته نشده، اما تا 
دل تان بخواهد نهادهایی با اسامی مشابه مانند مركز تحقیقات و 
فان جنگ تاریخ سازی كرده اند، داستان جنگ هم هنوز نوشته 

نشده. آن چیزی كه اكنون داریم، تا آن چیزی كه باید از این واقعه 
داشته باشیم، فاصله اش از زمین تا آسمان است اما خوبی اش این 
است كه چه بخواهیم و چه نخواهیم و چه بخواهند و چه نخواهند، 
داستان جنگ نوشته خواهد شد؛ شك نكنید؛ چه نهادهای مزاحم 
ادبیات بخواهند، چه نخواهند. این كشور باهوش تر از آن است كه 

از چنین واقعه بزرگی به سادگی بگذرد.
    جای پرداختن به چــه جنبه هایی از جنگ 
تحمیلی را در میان آثار این حوزه خالی می بینید؟

می دانید نویسندگان بزرگ مثل تولســتوی یا داستایوفسكی 
یا حتی همینگــوی و احمد محمــود كه اسم شــان را آوردم، 
نوشته هایشان چه مشخصه اساسی دارد؟ ذهنشان، دنیایشان 
و جهانی كه می سازند، به طرز شگفت انگیزی بزرگ، گسترده و 
معنادار است. داستان و رمان را كان می بینند، نه خرد. »جنگ و 
صلح« را ببینید، »وداع با اسلحه« را ببینید، »دن آرام« را ببینید... 
یك لحظه جنگ و صلح یا »برادران كارامازوف« را درنظر بیاورید: 
چه دنیای بزرگی دارد! دیوانه كننده است. داستان جنگ ما هم 
در وهله اول به چنین نویسندگانی محتاج است. داستان مفعول 
و داستان نویس فاعل است. او است كه داستان را می آفریند. ما 
احتیاج به نویســندگان بزرگ داریم. داستان جنگ احتیاج به 
داستان نویس و نقال بزرگ دارد. مشكل اینجاست. این جامعه، 
االن گویی توان زایش و خلق چنین نویســندگانی را ندارد. تا 
نویســنده بزرگی ظهور پیدا نكند، داستان بزرگ جنگ نوشته 
نمی شود. متأسفانه ابر و باد و مه و خورشید و فلك دست به دست 
هم داده اند كه هیچ نویســنده بزرگی ظهور پیــدا نكند؛ اصًا 
هیچ آدم بزرگی ظهور پیدا نكند. ظهور و بروز نویســنده بزرگ 
كار دولت ها و نهادها نیســت. آنها هیچ كاره اند و فقط زور الكی 
می زنند. نویسنده بزرگ را یك جامعه تربیت می كند؛ با خواندن 
كتاب هایش، تشویق ها و مامت هایش... ما در ادبیات كشورمان و 

ادبیات جنگ به نویسنده بزرگ احتیاج داریم و بس.

احمد دهقان از لزوم ظهور نویسندگان بزرگ 
برای روایت جنگ می گوید

داستان جنگ هنوز 
نوشته نشده است

احمد دهقان، داستان نویس نام آشنای ادبیات، مشهورترین و محبوب ترین 
آثارش را درباره دفاع مقدس نوشته، با این حال نه تنها هنوز موضوع داستان 
نانوشته اش، جنگ است بلكه معتقد اســت بعد از همه این سال ها، داستان 
جنگ هنوز نوشته نشده است. او از لزوم ظهور نویسندگان بزرگ برای روایت 
مهم ترین و پرافتخارترین حادثه تاریخ معاصر می گوید و معتقد است ادبیات در 
2جا به اوج می رسد؛ عشق و جنگ. با احمد دهقان از ادبیات و روایت گری درباره 
وقایع مهم تاریخی و اجتماعی و ردپای این روزها بر داستان گفت وگو كرده ایم.

نیلوفر  ذوالفقاری
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زادگاه تمدن جهانی

سرزمین های خشك 

دست به دست شدن های یك منطقه

بیراه نیست اگر سرزمین عراق فعلی 
را، قلب تمــدن جهانی و جایی كه 
تمدن آدمیزاد در آن متولد شــده، 
بدانیم. البته در آن دوره ها و حتی 
بعد از آن ســرزمینی به نام عراق 
وجود خارجی نداشته است. حتی 
تا همین یك سده پیش هم خبری 
از این كشور نبوده و حاصل تجزیه 

عثمانی و شیطنت های بریتانیا و... بوده است. جمعیت این كشور، چیزی كمتر از 
نصف ایران است و مساحت آن هم، باز چیزی كمتر از یك چهارم ایران است. ایران، 
كویت، سوریه، تركیه، اردن و عربستان مرزهای مشتركی با این كشور دارند. نزدیك 
به 70، 80درصد جمعیت آن عرب زبان هستند و باقی را هم كردها و تركمن ها و 

آشوری ها و باقی قومیت ها می سازند.

عراق در كل سرزمینی خشك و گرمسیری محسوب 
می شــود. غرب آن، یعنی در مرز با ســوریه، كویری 
است. شــرق آن هم یعنی در مرز با ایران، جلگه های 
حاصلخیــزی دارد. البته شــمال آن در ناحیه اقلیم 
كردستان، كوهستانی و سردسیر است. عراق همچنین 
از قطب های دارنده نفت و انرژی در جهان محسوب 
می شود و همین امر باعث شده تا دردسرهایی برایش 
درست شود و سال هاست كه روی آرامش به خودش 
ندیده. این كشور در كل، بین سه گروه كردها در شمال 
و شمال شرقی، اعراب سنی در مركز عراق و شیعیان 
در جنوب این كشور تقسیم می شود كه در فرهنگ و 

مذهب و... با هم تفاوت های زیادی دارند.

فرهنگ عشیره ای

شــیعیان نزدیك به 60درصد از جمعیت كشــور عراق 
را تشــكیل می دهند. بعد از آنها هم اهل تسنن هستند 
با 35تا 37درصد و باقی را هم مســیحیان و یهودیان و 
آشوریان و ایزدی ها و... می سازند. همین امر باعث شده 
تا زبان رایج در این كشــور، ابتدا عربی و سپس كردی 
باشد. البته زبان های دیگری مانند تركی آذربایجانی در 
تركمن های این كشور، فارسی، ارمنی، آشوری و... را هم 
می توان در نواحی مختلفی از این كشور یافت. از سوی 
دیگر، از ویژگی های این كشور اهمیت خانواده در آن و 
در نتیجه قدرت زیاد ساختارهای خانوادگی و قبیله ای 
در آن است كه باعث شده قدرت زیادی به دست بیاورند. 
به همین دلیل است غالباً كسانی كه می خواهند در این 
كشور نفوذ داشته باشند، سعی می كنند ابتدا از در مذاكره 
و مصالحه با این خانواده های بــزرگ و قبایل درآیند و 
اگر این جنبه از مردم شناســی عراق را مدنظر نداشته 
باشند، حسابی زمینگیر می شوند. این فرهنگ درست 
همان فرهنگی است كه در خوزستان ایران هم به چشم 
می خورد. همین امر باعث شده تا خویشاوندساالری حتی 
در حوزه های دولتی و حكومتی و سازمانی این كشور هم 
به چشم بخورد؛ چرا كه اساساً این كار را بد نمی دانند و 

خویشاوندان خود را قابل اعتمادتر می دانند.

عراق در دوران باستان، معموالً بین ایرانی ها و رومی ها دست به دست می شده و محل 
نزاع این قدرت ها بوده است. سال ها محل اصلی و پایتخت ایرانیان بوده است و هنوز هم 
آثار آن باقی اســت. معروف ترین رودهای این كشور را دجله و فرات تشكیل می دهند؛ 
همان بین النهرین معروف و سرآغاز تمدن هایی چون آشوریان و كلدانیان و سومریان و.... 
این رودها از تركیه سرچشمه می گیرند كه البته سدسازی های بی قاعده این كشور باعث 
شده تا مشكالتی برای جلگه های عراق و حتی زمین های حاصلخیز ایران پیش بیاید. این 
منطقه بعد از تمدن های باستانی سومریان و آشوریان و كلدانیان و... روی هم رفته تحت 
فرمانروایی هخامنشیان، سلوكیان )جانشینان اسكندر(، اشكانیان، ساسانیان، رومیان، 
اعراب مسلمان، امویان و عباسیان بوده است. بعدها كه بغداد توسط آل بویه فتح شد، 
این فرمانروایی به برخی از سلسله ها منتقل شد تا اینكه كار به رقابت صفویه و عثمانی 
رسید و این منطقه بین این سلسله ها دست به دست می شود. فروپاشی عثمانی در جنگ 
جهانی اول، موجب شــد تا بین النهرین زیرنظر بریتانیا برود و بعدش هم كه مستقل 
شود.  البته كه گفتنی های تاریخی و سیاسی درباره عراق فراوان است. اما از همه اینها 
بگذریم و ببینیم از نظر جذابیت هایی كه یك كشور می تواند داشته باشد، با چه مملكتی 
روبه رو هستیم. عراق در كل ســاحل ندارد، یك ساحل كوچك به اندازه 58كیلومتر با 
خلیج فارس دارد. شاید از دالیل حمله صدام به خوزستان و ایران، گسترش دسترسی 
بعثی ها به خلیج فارس بوده باشد. مهم ترین شهرهای این كشور را بغداد، بصره، موصل، 
اربیل، سلیمانیه، نجف و كربال تشكیل می دهند. از میان عجایب هفتگانه جهان باستان، 
یكی از آنها در همین عراق بوده است؛ باغ های معلق بابل؛ جایی كه یكی از پادشاهان آن 

دوره برای همسرش ساخته بود. البته االن كه اثری از آن نیست.

درباره عراق كه این روزها پیاده  روی اربعین دوباره مطرحش كرده، چه می دانید؟

سرزمین باغ های معلق

مسافرخانه 8

خیلی از كسانی كه برای پیاده روی اربعین رفته 
بودند، از عراق برگشته اند. بعضی ها هم كه ترجیح 
داده اند چند روزی دیرتر بیایند تا راه ها و مسیرها 
خلوت تر شــود، دارند كم كم باز می گردند. خود 
عراقی ها هم كه یحتمل به خانه و كاشانه شــان 
بازگشته اند. این روزها اربعین، باعث شده است تا 
نام سرزمین عراق بار دیگر سر زبان ها بیفتد؛ سرزمینی كه برای ما شیعیان 
و بیشتر مسلمانان تقدس خاصی دارد. سرزمینی كه در تاریخ صدر اسالم، 
جایگاه خاصی دارد و در تاریخ باستان ایران و بعد از آن نیز چیزهای زیادی 
از آن می شنویم. ســرزمینی كه زمانی با ما در جنگ و جدال بود و حاال 
جزو دوستان نزدیك ما شده است. اما عراق چگونه سرزمینی است؟ چه 
تاریخچه و نكته ها و جاذبه هایی دارد؟ حاال كه به بهانه اربعین از عراق بیشتر 

می شنویم، بد نیست در این شماره سفارتخانه، سری به این كشور بزنیم.

انیمیشنگردی

غرب آسیا و شمال آفریقا در سده معاصر، كودتاهای زیادی را به خود دیده است

سرزمین های كودتاخیز
خاورمیانه و شمال آفریقا، منطقه ای اســت كه در سده معاصر، درگیر وقایع ریز و 
درشت زیادی بوده است. از ویژگی های حكومت های این منطقه، آن بوده كه غالبًا 
وجهه نظامی داشته اند و رد و بدل شدن قدرت ها، به واسطه زد و بندهای نظامی یا 
از طریق كودتا و شبیه آن بوده اســت. به همین دلیل است كه درباره خاورمیانه، 
غالبًا می گویند منطقه ای اســت كه دمكراسی ها در آن پا نمی گیرند و با مشكالت 

عدیده ای روبه رو می شــود. وقتی تاریخ این منطقه را مرور می كنیم، می بینیم كه 
غالب حاكمان آن، یا حاصل كودتا بوده اند یا آبستن كودتا. در همین عراق هم كه در 
باالی صفحه بررسی كرده ایم، چنین اتفاقی بارها افتاده است. به این بهانه، سری به 
تاریخ معاصر منطقه زده ایم تا درباره بخشی از كودتاهای معروفی كه در آن شكل 

گرفته، بیشتر بدانیم.

»گریدمن« نام یك انیمیشن سریالی 
جدید، محصول كشور ژاپن است كه 
در مجامع بین المللی حسابی خوش 
درخشــیده و این روزها رتبه اش در 
ســایت معتبر IMDB به 7/1رسیده 
اســت اما درباره ماجرای این انیمه 
ســریالی كه تاكنون 4قســمت از 
آن منتشــر شــده، باید بگوییم كه 
»گریدمن« كه یك موجود عجیب 
و غریب و ربات گونه است، از طریق 
یك روبات قدیمی بــا دانش آموزی 
به نام »یوتا« ارتباط برقرار كرده و او 
را برای مقابله با اتفاقی قریب الوقوع 
و وحشــتناك، به دنیــای خودش 
می كشــاند. این انیمیشن سریالی 
كه در ژانــر اكشــن – ماجراجویی 
ساخته شده، توسط »آكیرا آممیا« 
كارگردانی شده است. اگر عالقه مند 
به دنبال كردن ایــن كارتون ژاپنی 
پرطرفدار در دنیا هستید، می توانید 
آن را از طریــق پلتفرم های ایرانی از 
جمله »فیلیمو« با زیرنویس فارسی 

یا به صورت دوبله تماشا كنید.

انیمیشن ژاپنی

این هم یكی دیگر از انیمیشن های 
ســریالی روز دنیا كــه در همین 
ســال2021 توسط كشــورهای 
كانــادا و آمریكا ســاخته شــده 
است؛ »داســتان اســنوپی«. در 
تعریف این انمیشــن جذاب آمده: 
»این انیمیشــن در مورد یكی از 
خاطره انگیزترین سگ های تاریخ 
انیمیشن ســازی جهان است. در 
این مجموعه از نمایی نزدیك تر با 
»اسنوپی«، سگ شاد و بازیگوش 
داستان و دوست صمیمی اش »وود 
استاك« و سایر اكیپ »پیناتس« 
آشــنا می شــویم و همراه آنها به 
ماجراجویــی می پردازیم«. »راب 
باتلیر« و »اســتیو ایونجالتوس«، 
كارگردان های این كارتون جدید 
هستند كه فصل نخســت آن در 
18قســمت منتشر شــده است. 
هر كدام از قســمت های داستان 
اســنوپی در 8تا 9دقیقه ساخته 
شده است. همچنین شاید برایتان 
جالب باشد بدانید رتبه این انیمه 
سریالی در ســایت IMDB، رتبه 

بسیار خوب 8  است.

ماجراهای اسنوپی

ماجراهای 3خواهر و برادر دایناسور 
به نام های »تاینی«، »شــاینی« و 
»دان«، انیمیشــن جذاب »قطار 
دایناســور: جزیره ماجراجویی« را 
ساخته است؛ انیمیشنی كه داغ داغ 
همین امسال توسط كشور آمریكا 
تولید شــده و »كریگ بارتلت« و 
»تــری ایزوومــی« كارگردانــی 
آن را برعهده داشــته اند. داستان 
این انیمیشــن كه مدت زمان آن 
حــدود 90دقیقه اســت و در ژانر 
ماجراجویی طبقه بندی شــده، از 
جایی آغاز می شود كه بعد از وقوع 
یك زمین لرزه، روبات های موجود 
در یك پارك ســركش می شوند و 
خانواده دایناسورها سعی می كنند 
جلــوی آنهــا را بگیرنــد. در این 
 IMDB انیمیشن كه در سایت معتبر
در دنیای تصویر، امتیاز خوب 7/3را 
به خود اختصاص داده، »ایان جیمز 
كورلت«، »چنس هرســتفیلد«، 
»كلیر مارگارت كورلــت«، »لورا 
مار«، »اریكا شــی گیــر« و »الن 

كندی« به هنرمندی پرداخته اند.

همراه با قطار دایناسور

پنجشنبه
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عیسی محمدی

محله بروبیای نظامی ها
عراق در كل، كشوری نظامی بوده است و از ابتدای تشكیل آن بیشتر این نظامیان 
بوده اند كه بر آن حكم رانده اند. قاعده هــم چنین بوده كه حكومت ها به صورت 
كودتاهای نظامی به گروه ها و احزاب بعدی منتقل می شده است. همین رویكرد 
نظامی هم بود كه باعث شد در این كشــور، كودتاها و جنگ های داخلی زیادی 
صورت بگیرد و همچنین جنگ علیه دو همسایه شرقی و جنوبی، یعنی ایران و 
كویت. سرانجام در ابتدای دهه80شمسی بود كه آمریكایی ها به این كشور حمله 
كردند تا مقدمات سقوط صدام فراهم شود. این حمله با ادعای تولید تسلیحات 
كشتار جمعی توسط عراق بود كه البته هیچ گاه اثبات نشد. آمریكایی ها هم مدت ها 
در این سرزمین بودند تا اینكه در ابتدای دهه90شمسی، از عراق خارج شده و این 
كشور دچار ناآرامی هایی شد؛ بهار عربی و رسیدن آن به عراق هم كه مزید بر علت 
شد. بعدها هم كه داعش ظهور و این كشــور و همسایگان آن را دچار تنش های 
زیادی كرد. روی هم رفته می شود گفت این كشور از استقالل خودش در تقریباً 

یك قرن گذشته تا به امروز، چندان روی آرامشی به خود ندیده است.

موزه ملی
از دیگر جاذبه های عراق باید موزه ملی آن باشد؛ موزه ای كه در آن 
می توانید از تمدن های بین النهرین چیزهای عجیبی ببینید. البته 
در ناآرامی های عراق، این موزه مورد سرقت قرار گرفت. زیگورات آور 
كه آن را قدیمی ترین زیگورات یا معابد هرم مانند می دانند، در شهر 
آور این كشور واقع شده اســت. زیگورات ها را غالباً در ایران و عراق 
می توان جست. در باالی این زیگورات، محل دفن شاهزاده نانا، از 
بزرگان شهر آور به چشم می خورد. در 37كیلومتری جنوب شهر 
بغداد هم بنای مهمی برای ایرانیان چشم نوازی می كند؛ ایوان مدائن 
و طاق كسری. البته این بنا دچار مشكالتی هم شده بود و ایرانی ها 

برای مرمت آن اعالم آمادگی كرده بودند. ارگ كركوك كه 880سال 
قبل از میالد قدمت دارد، از دیدنی های عراق و كركوك است. این 
ارگ را برای دفاع و دید بانی ساخته بودند. داخل ارگ، كلیسای سرخ 
و مسجد گنبد سبز هم وجود دارد. قصر عباسی بغداد هم كه آخرین 
كاخ به جا مانده از خلفای عباسی اســت كه چشم انداز دجله را هم 
دارد. شــهر تاریخی كوفه نیز از دیگر جاذبه های عراق است كه در 
آن زیارتگاه پیامبرانی چون هود و صالح علیهماالسالم وجود دارد. 
شهر باستانی هترا، كاخ آشور، شهر باستانی اوروك، شهر باستانی 
بابل، آرامگاه امیركبیر، برج نمرود، مســجد سهله و كوفه، كاخ فاو، 
باغ وحش بغداد، شهر باستانی سلوكیه، مقبره حضرت آدم و نوح و... 

از دیگر نقاط دیدنی این كشور هستند.

مصر

عبدالفتاح السیسی
یكــی از معروف ترین كودتاهــای صورت 
گرفته در سال هاي اخیر، در مصر بوده است؛ 
همین هفت، هشت سال پیش. دولت قانونی 
محمد مرسی در مصر حكومت می كرد. اما 
اعتراضاتی علیه دولت او صورت گرفته بود 
كه نمی تواند كار كند. تجمعات فراوانی هم 
در میــدان تحریر و دیگــر مناطق مصر در 
جریان بــود. در صدر مخالفــان هم محمد 
البرادعی قرار داشت. او درخواست انتخابات 
زودرس را داشت. از ســوی دیگر برخی از 
وزرای محمد مرسی هم استعفا دادند. اوضاع 
بغرنج شده بود. طرفداران اخوان المسلمین 
و مرسی نیز، در خیابان ها جمع شده و اوضاع 
مصر حســابی به هم ریخته بود. ارتش هم 
وارد شده و اولتیماتوم داد كه اگر اختالفات 
سیاسیون پایان نپذیرد، ناچار است كه وارد 
عمل شود. محمد مرسی البته این كار ارتش 
را غیرقانونی اعالم كــرد. اوضاع همینطور 
پیش رفت تا اینكه ارتش وارد عمل شده و 
كودتایی كرده و مرسی و دولت او را از صدر 
به زیر كشــید. عبدالفتاح السیسی كه آن 
موقع وزیر دفاع مصر بــود، نطقی خوانده و 
عدلی منصور را رئیس جمهور موقت معرفی 
كرد. جالب اینكه امروزه، همین السیســی 

رئیس جمهور مصر است.

پاكستان

پرویز مشرف
در همین كشور بغل دستی ما، یعنی پاكستان 
هم كودتاهای ریز و درشتی به وقوع پیوسته 
است. اساساً پاكســتان را یك سازمان نظامی 
عریض و طویل می دانند؛ كه در حال حكومت 
بر صدها میلیون شهروند اســت. یكی از این 
نظامیانی كه با كودتا توانست نزدیك به یك 
دهه بر این كشــور حكم براند، ژنــرال پرویز 
مشــرف بود. جالب اینكه او چهارمین ژنرالی 
پاكستانی بود كه توانســته بود با كودتا، زمام 
امور را به دست بگیرد. او در اكتبر 1999بود كه 
با بركنار كردن نوازشریف، نخست وزیر قانونی 
این كشور به قدرت رســید و عالی ترین مقام 
اجرایی این كشور شــد. او قبل از این كودتا، 
رئیس ستاد ارتش پاكســتان بود. بعدش هم 
كه، یعنی 2سال بعدتر، یك همه پرسی برگزار 
كرد تا خودش را رئیس جمهــور اعالم كند. 
حكومت او تا 2008طول كشــید و سرانجام 
ناچار به استعفا شد. او جزو نظامیان باسابقه این 
كشور بوده و در جنگ پاكستان و هندوستان 
هم حضور فعالی داشت. كودتای پرویز مشرف 
 كاماًل بــدون خونریزی بــود. در زمان كودتا، 
نواز شریف سعی می كرد فردی دیگر را به جای 
مشرف بنشاند و مقاومت هایی صورت گرفت. 
تا اینكه ژنرال های طرفدار مشرف فرودگاه ها را 

تحت كنترل درآوردند.

ایران

فضل هللا زاهدی
یكی از مهم ترین كودتاها و چه بســا بشود 
گفت مهم ترین كودتای صورت گرفته معاصر 
در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در ایران 
و در سال 1332صورت گرفت. اهمیت این 
قضیه هم به خاطر انرژی و نفت و همچنین 
روحیــات استعمارســتیزانه دكتر مصدق 
بود. بعد از این كودتا بود كه حكومت شــاه 
به عنوان حكومت معتمــد آمریكا و غرب، تا 
دو و نیم دهه، عماًل قدرت اول غرب آســیا و 
شمال آفریقا شده بود. این كودتا با همراهی 
سرویس اطالعات مخفی بریتانیا و سازمان 
ســیا و همچنین همراهی بخشی از ارتش 
كه طرفدار شاه بودند، صورت گرفت. ضمن 
اینكه توده های خیابانی طرفدار شاهنشاهی 
هم بخشــی از این فرایند را شكل می دادند. 
مصدق تا لحظه كودتــا، دولت قانونی ایران 
را در اختیار داشت. این دولت، اقدام به ملی 
ســاختن نفت هم كرده و البته ســرآغاز و 
الهام بخش حركت هایی دیگر چون حركت 
جمال عبدالناصر در مصــر هم بود. تا اینكه 
در 28مرداد 1332، كودتایی به فرماندهی 
سرلشــكر فضل اهلل زاهدی صورت گرفته و 
مصدق در جریان این كودتا سرنگون شد تا 
غربی ها بابت دو و نیم دهه، نگرانی خاصی در 

منطقه نداشته باشند.

تركیه

ارتش
یكی از جدیدترین كودتاهای منطقه هم اخیراً 
در تركیه اتفاق افتاده است. این كودتا 5 سال 
پیش عملیاتی شد، ولی با شكست روبه رو شد. 
در واقع آن شب، همه وزرای خارجه كشورهای 
منطقــه نخوابیدند تا ببیننــد تكلیف یكی از 
مهم ترین كشورهای منطقه چه می شود. این 
كودتا توسط ارتش ســاماندهی شد. بخشی 
از ارتش تركیه در ژوئیــه 2016، با جت های 
جنگی در آسمان استانبول و آنكارا مانور دادند 
و ارتش نیز پل های بسفر و سلطان محمد فاتح 
در استانبول را به وسیله تانك و نیروهای نظامی 
مسدود كرد. خطوط تلفن و اینترنت در تركیه 
قطع شد و دولت این كشور از پلیس درخواست 
كمك كرد. بیانیه ای هم توسط نیروهای نظامی 
از تلویزیون پخش شــد كه هدف از این كار را 
حفظ دمكراسی و حقوق بشــر اعالم كردند! 
برخی می گویند كه این كودتــا كار نیروهای 
وابسته به فتح اهلل گولن از مخالفان دولت تركیه 
بوده. حتی دولت تركیه بعدها خواستار استرداد 
این فرد به كشور هم شــد. نكته جالب اینكه 
گولن نیز، خود اردوغان را متهم به این كار كرد. 
این فرضیه كماكان وجود دارد كه اردوغان با 
این كودتا، قصد داشــت پایه های حكومتش 
را محكم تر كند. با به خیابان آمدن طرفداران 

دولت و اردوغان، كودتا شكست خورد.

عراق

صدام حسین تكریتی
اما ســكه ای كه به هوا پرتاب می شود، كلی 
چرخ می خورد تا به زمین برسد. همان بالیی 
كه البكر سر رئیس جمهور قبلی عراق درآورد، 
بر سر خودش هم آمد؛ آن هم توسط فردی 
به نام صدام حســین تكریتی. مردم ایران و 
بیشتر مردم منطقه آشنایی زیادی با صدام 
دارند؛ مــردی كــه بلندپروازی های زیادی 
داشت و چون به طور رسمی نمی توانست این 
جاه طلبی هایش را بروز دهد، در قالب نوعی 
ناسیونالیسم عربی و اینكه او در عراق حافظ 
مرزهای عربی علیه ایرانیان و غیرعرب هاست، 
به آنها جامه عمل پوشــاند. صدام پنجمین 
رئیس جمهور عراق بود كه بر این كشور حكم 
می راند. او چند ماه بعــد از پیروزی انقالب 
اســالمی بود كه تصمیم بــه كودتا گرفت. 
صدام، حسن البكر را مجبور كرد تا متنی را 
بدین شرح قرائت كند: »فرزندم صدام حسین 
در تمام دوره انقــالب از 1963 تاكنون در 
بیشتر كارهای انقالبی پیشگام بوده و لیاقت 
خود را ثابت كرده اســت و من چون به علت 
بیماری قادر به انجام وظیفه خود نیستم او را 
به ریاست جمهوری عراق انتخاب می كنم«. 
دوره زمامداری صدام، با دو جنگ علیه ایران و 
كویت و سرانجام فروپاشی حكومت او توسط 

ائتالف جهانی همراه بود.

عراق

احمد حسن البكر
بخشــی از معروف ترین كودتاهای نظامی 
منطقه در عراق به وقوع پیوسته است. عراق 
معاصر و حزب بعث، همپوشانی های زیادی 
با هم دارند و سرنخ بیشــتر این كودتاها به 
نظامیان حــزب بعث بازمی گــردد. یكی از 
این كودتاها توسط احمد حسن البكر اتفاق 
افتاد؛ در ســال 1968میالدی. اما ماجرا چه 
بود؟ 2ســال قبل از كودتا، یك نظامی دیگر 
به نام ژنرال عبدالرحمــن محمد عارف در 
عراق به تخت و تاج نشست. او سعی كرد برای 
آرام كردن وضعیت این كشــور، با كردهای 
شورشی شــمال عراق وارد مذاكره شود. به 
همین دلیل امتیازاتی هم به آنها داد تا آرامش 
برقرار شود. بعثی ها از دســت این امتیازها 
و به زعم خودشان عقب نشــینی های ژنرال 
خیلی عصبانی بودند و این عصبانیت در سال 
1968میالدی، خودش را در قالب كودتای 
احمدحســن البكر، كه معاون رئیس جمهور 
عراق بود نشــان داد. عارف، از كلیه مناصب 
حكومتی خلع و به تركیه تبعید شــد. این 
حكومت را، ســرآغاز دیكتاتــوری بعثی ها 
 بر این كشــور می دانند؛ كه ســه و نیم دهه
به طــول انجامیــد. جالــب اینكــه خود 
عبدالرحمن هم یك بعثی بود، اما سیاست 

حزب به گونه ای دیگر رقم خورد.



مستندگردی9تماشا خانه

آنها كه عشــق گربــه دارند، حتما 
مستند »داســتان فیكا و فیدان« 
حسابی به دلشان خواهد نشست؛ 
مســتندی درباره گربــه ای به نام 
»فیدان« كه از بچگــی در خانه ای 
بــه سرپرســتی گرفتــه شــده و 
زندگی آرامــی دارد اما بــا آمدن 
بچه گربه ای جدید بــه نام »فیكا« 
نظم زندگی اش به هــم می ریزد و 
درنتیجه به خشــونت، لجبازی و 
حسادت علیه بچه گربه رو می آورد، 
تا اینكه درنهایــت طی یك ماجرا، 
این دو گربه به دوستی و همزیستی 
در كنــار هم تن می دهند. شــاید 
برایتان جالب باشد بدانید ساخت 
این مستند 60دقیقه ای از زندگی 
2گربه، یك سال طول كشیده است! 
»دالور دوســتانیان« تهیه كننده 
و كارگــردان این مســتند جذاب 
اســت كه یكی از پرمخاطب ترین 
مســتندهای پرجایزه تریــن   و 

2،3 سال اخیر ســینمای مستند 
ایران به حساب می آید.

داستان فیكا و فیدان

اهــل كتــاب حتمــا انتشــارات 
»امیركبیر« را می شناسد. این نشر 
یكی از بزرگ ترین مؤسسات تولید و 
نشر كتاب در ایران و حتی خاورمیانه 
اســت كــه توســط »عبدالرحیم 
جعفری« بنیان گذاشــته شد. حاال 
با این مقدمه كوتاه به سراغ مستند 
»در جست وجوی صبح« می رویم؛ 
مستندی كه همین روزها می توانید 
آن را در بخش »شب های مستند« 
سایت »هاشور« ببینید. این مستند 
را »مهرداد شیخان« ساخته و در آن 
به بنیانگذاری مؤسســه انتشارات 
امیركبیــر به دســت عبدالرحیم 
جعفری، چاپ 2هزار عنوان كتاب 
در زمینه هــای مختلــف در دوران 
مدیریت او و درنهایت مصادره این 
مؤسســه پرداخته اســت. در تهیه 
این مستند چهره های سرشناسی 
همچون »سیمین بهبهانی«، »بهمن 
فرزانه«، »احســان نراقی«، »لیلی 
گلستان«، »ابراهیم حقیقی«، »علی 
دهباشی«، »بهاءالدین خرمشاهی«، 
»عبدالحسین آذرنگ«، »مهدخت 
معین« و... نیز با مهرداد شــیخان 

همكاری كرده اند.

در جستجوی صبح

اشغال در جنگ  جهانی

همه ما بســته بــه عالقه مندی و 
مطالعاتی كه در حوزه تاریخ داریم، 
جسته و گریخته در جریان اشغال 
ایران در جنگ جهانی دوم، یعنی 
شهریور ماه ســال1320 هستیم 
اما اگر می خواهیــم اطالعات مان 
را در این بــاره كامــل كنیــم، بد 
نیست نگاهی به مستند »اشغال« 
بیندازیم؛ مســتندی شسته و رفته 
كه تماشــای آن فقط 3ربع ساعت 
از ما وقــت می گیرد امــا با همین 
45دقیقه همــه اطالعاتی كه باید 
درباره اشغال ایران از سوی شوروی 
و انگلیس داشــته باشیم، به دست 
می آوریم. در این مستند كه كاری 
از »سیداحســان عمادی« است و 
سال1396 ساخته شــده، روایت 
تاریخی اشغال ایران كه با تالش های 
دیپلماتیك »محمدعلی فروغی«، 
نخست وزیر وقت برای جلوگیری 
از فروپاشی كشور، منجر به تغییر 
سلطنت از رضاشاه به محمدرضاه 

پهلوی شد، نقل شده است.

پنجشنبه

شماره 135
8  مهر 1400 

نگاهی به 10 فیلم كه درباره سرداران و فرماندهان دفاع مقدس ساخته شده است

ادای دین هنر به قهرمانان ملی
تا پیش از ساخته شدن چند فیلم درباره زندگی شهدا و كســانی كه در جنگ ایران و عراق، سال ها درگیر بودند، 
كمتر كسی درباره زندگی و كارهای آنها می دانســت. این افراد نهایتا اسامی خیابان ها و بزرگراه هایی بودند كه در 
آنها با ترافیك سر و كله می زدیم. اینجاست كه قهرمان پردازی یا قهرمان سازی  اهمیت پیدا كرد و برخی فیلمسازان 
سراغ این دست آثار سینمایی كه ساخت تاریخ و هویت یك ملت را به دوش می كشند، رفتند. با وجود منبع غنی از 
اسطوره های مذهبی و ملی كه در تاریخ و به ویژه در ۸ سال دفاع مقدس داریم اما كمتر فیلم ایرانی را می توان یافت كه 
اساسا قهرمان محور باشد. با این حال شایسته است در این ایام به چند فیلم سینمایی و سریالی كه به موضوع سرداران 
و فرماندهان دفاع مقدس پرداخته اشاره كنیم. شما می توانید این فیلم ها را از پلتفرم های نماوا، فیلیمو  و... تماشا كنید.

 منصور
از ســاخته های جدیــد ســینمای ایــران پیرامون 
قهرمان های ملی می توان به فیلم »منصور« ساخته 
سیاوش سرمدی اشــاره كرد. این فیلم درباره شهید 
تیمسار منصور ستاری، فرمانده نیروی هوایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران است كه از بهمن 1365 تا 15 
دی 13۷3 كه در سانحه ســقوط هواپیما به شهادت 
رسید، این سمت را به عهده داشت. محسن قصابیان، 
نقش شهید ستاری را بازی كرده و عالوه بر او بازیگران 
دیگری در نقش هاشمی رفســنجانی و آیت اهلل خامنه ای بازی می كنند. رویارویی 
بازیگر اصلی با این كاراكترهای سیاســی قدرتمند ازجمله نكاتی است كه بیننده 

ایرانی را به خود جلب می كند.

 بزرگ مرد كوچك
فیلم »بزرگ مرد كوچك« ســاخته صــادق دقیقی 
به سرگذشت شــهید بهنام محمدی پرداخته است. 
داستان فیلم به اوایل جنگ و حمله عراق به خرمشهر 
بازمی گردد. نوجوانی به رغم ســن انــدك خود، پا به 
پای مردان و زنان مجاهد شــهر، قصــد دفاع از وطن 
خــود را دارد اما در همــان ابتدا به دســت نیروهای 
عراقی می افتد و مورد ضرب و شــتم قرار می گیرد اما 
اعتماد عراقی ها را جلب كرده و مواد غذایی، مهمات 

و گرای دشــمن را به نیروهای ایرانی می رســاند. فیلم قصه مقاومت دلیرانه مردم 
 خرمشــهر در برابر متجاوزان بعثی اســت كــه ظرفیت های روایی و ســینمایی 

تمام ناشدنی دارد.

 شور و شیرین
جواد اردكانی با فیلم ســینمایی »شــور و شیرین« 
روایتی از زندگی ســردار شــهید محمود كاوه را به 
نمایش كشــید و رضا رویگری، جــواد عزتی، احمد 
نجفی، پردیــس افكاری، شــبنم قلی خانی بازیگران 
این فیلم بودند. البته نقش شــهید كاوه را حمیدرضا 
عمارلــو به عنوان نخســتین كار حرفــه ای اش بازی 
كرد. داســتان شــور و شــیرین در اوایــل انقالب و 
حوادث اشغال كردســتان روایت می شود كه طی آن 

منطقه بوكان و سقز توسط حزب دمكرات اشــغال و نهایتا با عملیات های متعدد 
ســپاه پاســداران با فرماندهی محمود كاوه بازپس گرفته می شــود. این فیلم با 
 فضاســازی خوب و روایت مســتند و دقیق، حوادث آن روزهای كردســتان را به 

تصویر می كشد.

 شب واقعه
شهید دریاقلی سورانی، مردی خوشگذران و بلوف زن 
است كه در حاشیه شــهر آبادان كار می كند. با آغاز 
جنگ، خانــواده خود را بــه جایی امــن می برد و به 
اوراق فروشی خود برمی گردد اما شبی متوجه می شود 
كه عراقی ها تصمیم دارند به آبــادان حمله كنند. او 
مسافت زیادی را پیاده و با ســرعت می دود تا به مقر 
سربازان ایرانی برسد و خبر را برساند اما كسی حرف او 
را با توجه به سابقه بلوف زنی اش، باور نمی كند. عاقبت 

یكی از فرماندهان به او اعتماد می كند و ســربازان ایرانی با پاتك زدن به عراقی ها 
نمی گذارند آبادان را به تصرف درآورند. این حقیقت جنگ را شهرام اسدی در فیلم 

»شب واقعه« به تصویر كشید.

 به كبودی یاس
فیلم سینمایی »به كبودی یاس« براساس كتاب »خاك 
نرم كوشــك« به روایت زندگی شــهید عبدالحسین 
برونسی با نقل خاطرات اطرافیان، آشنایان و همرزمان 
ایشان می پردازد. به كبودی یاس چند داستان مرتبط 
و منفك از هــم دارد. به كارگیری بازیگــران گمنام و 
غیرسینمایی، گرچه از جذابیت گیشه ای فیلم كاسته اما 
با نوآوری تكنیكی در روایت غیرخطی قصه، رفت وآمد 
دوربین بین جبهه و پشت جبهه و دیدن بسیجی ها در 

جبهه زندگی، در كنار زندگی در جبهه از امتیازات این فیلم است. سال 13۸۷ جواد 
اردكانی، جایزه سیمرغ زرین »نگاه ملی« را كه از جشنواره فجر دریافت كرده بود به 

خانواده شهید برونسی تقدیم كرد.

 عبور از خط سرخ
جمال شورجه 2 فیلم »خلبان« 
و »عبــور از خط ســرخ« را با 
محوریت شــهید عباس دوران 
ســاخته است. ســروان عباس 
دوران، خلبــان موفــق نیروی 
هوایی كه دشــمن چندبار در 
ترور او ناكام مانده، سرپرســتی 
عملیات دشواری بر فراز خاك 
بغداد را به عهده می گیرد تا عالوه 

بر گذشتن از دیوار مســتحكم پدافند بغداد، با پرواز در ارتفاع 
پایین دیوار صوتی را بشكند. هدف از این عملیات ناامن نشان 
دادن بغداد اســت كه پس از فتح خرمشهر، جامعه بین الملل 
برای تجدید روحیه ارتش بعثی تــالش می كند تا كنفرانس 
غیرمتعهدها را در آن شهر برگزار كند. علی دهكردی در نقش 

عباس دوران در فیلم خلبان هنرنمایی كرده بود.

 زیباتر از زندگی
انسیه شاه حسینی زندگی شهید 
علم الهدی را در فیلم »زیباتر از 
زندگی« روایت كرده اســت. با 
شروع جنگ تحمیلی، حسین 
علم الهدی، فرمانده سپاه هویزه، 
به همراه نیروهــای مردمی و با 
دست های خالی به كمك مردم 
روستاها می شــتابند. نیروهای 
ارتش گرچه از بنی صدر دستور 
عدم همكاری گرفته بودند اما با كمك های تسلیحاتی، در یك 
عملیات مشترك، همراه با ســپاه و مردم به مقابله با متجاوزین 
می روند. گرچه فیلم روایتی ناقص از شخصیت شهید علم الهدی 
ارائه داده و اما صحنه های تأثیرگذاری همانند درگیری نیروهای 
عراقی با مردم بومی منطقه دهالویه را به خوبی به تصویر می كشد. 

حامد كمیلی نقش علم الهدی را در این فیلم بازی كرده است.

 چ
ابراهیــم حاتمی كیــا از كارگردان هــای پــركار 
سینمایی دفاع مقدس اســت اما در كارنامه كاری او 
فیلم ســینمایی »چ« حرف های زیادی برای گفتن 
دارد.  در این فیلم زندگی شــهید مصطفی چمران 
و شــهید اصغر وصالی با بازی فریبرز عرب نیا و بابك 
حمیدیــان در »چ« ابراهیم حاتمی كیــا  به تصویر 
كشیده شده اســت. همزمان با بحران شهر پاوه در 
مرداد مــاه 135۸دكتر مصطفی چمــران به عنوان 
معاون دولت موقت در امور انقالب به همراه سرتیپ فالحی، فرمانده وقت نیروی 
زمینی ارتش وارد شــهر پاوه می شــوند تا به اوضاع و امور سركشی كنند. در این 
 میان گروه اصغر وصالی به عنوان فرمانده نیروهای مردمی تنها مدافعان شهر پاوه 

محسوب می شوند.

 ایستاده در غبار
فیلم »ایســتاده در غبــار« در ژانر مســتند درام و 
جنگی به زندگی یكی از ســرداران سپاه پاسداران 
در جنگ تحمیلی می پردازد. احمد متوســلیان كه 
دوران نوجوانی اش را در ســكوت گذرانده و اكنون 
بزرگ تر شده، فرمانده لشــكری می شود كه باید در 
دروازه های خرمشهر با دشمن بجنگند. اما سرنوشت 
او فرسنگ ها دورتر از مرزهای ایران رقم می خورد. 
این فیلم برای حضور در بخش نگاه نو سی وچهارمین 
دوره جشنواره فیلم فجر انتخاب شد اما با رهیابی به بخش سودای سیمرغ، سیمرغ 
بلورین بهترین فیلم و چندین جایزه مهم دیگر از جشــنواره فیلم فجر 1394 را 
از آن خود كرد. ناگفته نماند هادی حجازی فر نقش سردار متوسلیان را به خوبی 

ایفا كرده است.

 یوسف هور
»یوسف هور« درباره زندگی، مبارزات و شهادت سردار 
شهید علی هاشمی در منطقه هور است. علی هاشمی 
یكی از فرماندهان ســپاه در جبهه جنوب در اســتان 
خوزســتان بود كه از ابتدای جنگ حضور فعالی داشت 
و به ویژه در زمانی كه جنگ در جبهه سوسنگرد شدت 
داشــت وی در آن منطقه فعال بود، اما نام شهید علی 
هاشمی با قرارگاه نصرت و تالش های شبانه روزی و گروه 
وی برای بررسی منطقه هورالهویزه برای انجام عملیات 
خیبر و بدر گره خورده است. قرار بود نقش شهید هاشمی را شهاب حسینی بازی كند 

اما نهایتا آرش مجیدی این نقش را بازی كرد.

    ایفای نقش شهید زرین در فیلم تحسین 
شــده »تك تیرانداز« كه مابه ازای بیرونی 
دارد، كار ســختی بــوده و از طرفی كار در 
شهرك دفاع مقدس و حال و هوای جنگ هم 
دشواری های خاص خودش را دارد. انگیزه تان 

از  پذیرش این نقش چه بود؟
به نظرم در سینما كار ساده و راحت نداریم. یعنی كار كردن 
در سینما، شغل سختی اســت و از طرفی هم ما در زندگی 
خارج از ســینما هم یاد گرفته  ایم كه شــیرینی معموال با 
سختی كشیدن به دســت می آید. بنابراین همیشه به عشق 
رسیدن به آن شــیرینی و حالوت، این سختی ها را تحمل 
می كنیم. چه بهتر كه این سختی ها و مرارت ها برای رشته ای 
باشد كه عاشق آن هســتی و ســال ها در این زمینه درس 
خوانده و زحمت كشیده ای. به هر حال 20سال از سال های 
عمرم را پای این رشته و ســینما گذاشته  ام و طبیعی است 
كه این ســختی برای من یك سختی شــیرین بود. نه تنها 
برای من بلكه برای حدود 100نفر از دوستان خوب و درجه 
یك من كه در ســخت ترین روزها برای ســاخت این فیلم 
زحمت كشــیده اند. این فیلم ســینمایی پاییز و زمستان 
سال گذشته در اوج همه گیری كرونا ســاخته شد، همه با 
استرس، ماسك و رعایت پروتكل های بهداشتی سر صحنه 

حاضر می شدند. عالوه بر اینها، سوز سرما 
و سختی های كار در شهرك دفاع مقدس 
و آلودگی و دود و ده ها مشكل دیگر را 
هم اضافه كنید. البته من تجربه بازی 
در این فضاها را داشتم و به هرحال 
نخستین بارم نبود و می دانستم كه 
قرار است در چه فضایی بازی كنم 
و كامال برایــم قابل پیش بینی 
بود. خداراشكر كه به شیرینی 
ختم شد. درخصوص بازی در 
نقش شخصیت های حقیقی 
كه مابه ازای بیرونی دارند، 
وقتی بازیگــر می پذیرد 

كه اینگونه نقش ها را بازی كند، 
یك بار سنگین امانتداری هم روی دوش 

بازیگر سنگینی می كند. به هر حال كاراكتری 
را بازی می كنیم كه اقوام، دوست و آشنای این 
شخصیت بزرگ، این فیلم را می بینند و قضاوت 
می كنند. البته بماند كه این فیلم كپی برداری و 
روایت مستندی از زندگی شهید زرین نبود كه ما 
عینا بازسازی كنیم. ما در واقع روایت خودمان را از 

كامبیز دیرباز، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون 
درباره بازی در نقش شهید زرین می گوید

زیرقولم زدم و 
تك تیرانداز شدم

نامش با چند كاراكتر معروف سینمایی و تلویزیونی گره خورده 
است تا جایی كه وقتی اســم كامبیز دیرباز به میان می آید 

ناخواسته مجید سوزوكی »اخراجی ها« به یادمان می آید. 
عقب تر كه برگردیــم نادر ایرانی در ســریال فاخر »در 

چشم باد« هم با آن نقش آفرینی طنازانه  اش همیشه در 
خاطرمان مانده است. از حق نگذریم كمتر كسی چون 
دیرباز می توانست »اسد پنبه« سریال »نابرده رنج« را برایمان جذاب كند. افسر 

با شهامت سریال »میكائیل« و غیاث »پشت بام تهران« و خلیل كبابی »زیر پای 
مادر« و پیمان »تب سرد« هم كه جای خود دارند. نقش یحیی در فیلم برگزیده »دوئل« 

هم چنان چشمگیر بود كه سیمرغ بهترین بازیگر نقش مكمل مرد از جشنواره فجر در سال 
۱۳۸۲ را برای او به ارمغان آورد. حاال تمام نقش هایی كه از او دیده  اید را كنار بگذارید و او را 

در قامت یك تك تیرانداز در جبهه های نبرد فرض كنید. جایی كه او نقش شهید عبدالرسول 
زرین را بازی كرده و با افتخار می گوید كه به سینمای قهرمان پرداز عالقه دارد. به بهانه اكران 

فیلم سینمایی »تك تیرانداز« سراغ او رفتیم و از این نقش و حال و هوای سینمای این روزهایمان 
پرسیدم. در ادامه بخش هایی از این گفت وگو را می خوانید.

الناز عباسیان

این تك تیرانداز بزرگ جنگ داشتیم كه حاصلش شد آنچه 
شما در پرده سینما دیدید.

     شما ۲ نقش خاص دفاع مقدسی در كارنامه 
كاری تان ثبت كرده اید؛ یكی نقش شــهید 
مجید خدمت معروف به مجید ســوزوكی در 
»اخراجی ها-۱« و دیگری شــهید زرین در 
تك تیرانداز. به نظرتان بازآفرینی دالوری های 
چنین شــهدایی، چقدر می تواند در الگو و 
قهرمان سازی  ملی در میان نوجوانان و جوانان 

ما مؤثر واقع شود؟
بعد از اكران تك تیرانداز از گوشــه و كنار شــنیدم كه افراد 
زیادی نســبت به این تك تیرانداز زبده ایرانی به گونه های 
مختلف ابراز عالقه و افتخار كردند. چقدر خوشــحال شدم. 
شنیدن این صحبت ها برای من غرورانگیز است. چه كیفی 
دارد و چقدر قد آدم بلند می شــود وقتی كه این صحنه ها 
را می بینــد و این حرف ها را می شــنود. البته مشــابه این 
تأثیرپذیــری از نقــش قهرمان هایی كه بــازی كرده ام را 
بارها و بارها شــنیده و دیده ام. عالوه بر این دو نقشــی 
كه شــما اشــاره كردید من نقش یك قهرمان نظامی 
به نــام میكائیــل را هــم در تلویزیون بــازی كرده ام. 
چند نفر از افســران جــوان به من می گفتنــد ما بعد 
از تماشــای ســریال میكائیل به اندازه اي شیفته این 
كاراكتر شــدیم كه دانشــگاه افســری رفتیم و االن 
لباس افسری تن ماست. این خیلی برای من جذاب 
بود كه چقدر یك كاراكتر می تواند در الگوســازی 
برای مردم جامعــه مؤثر واقع شــود. اگر به بحث 
 اصلی مان ســینما برگردیم هم همین گونه است 
و صد درصد قهرمان ســینمایی تأثیر می گذارد. 
متأسفانه در چند سال اخیر سینمای ما به دلیلی 
نامعلوم، از قهرمان پردازی كمی فاصله گرفته 
اســت اما تك تیرانداز نشــان داد كه مردم 
كماكان قهرمان های ملی شــان را دوست 
دارند و تشنه دیدن قهرمانانشان روی پرده 

سینما هستند.
    با همه این ســختی ها، آیا باز هم 
این ریســك را كرده و نقش های 

اینچنینی را می پذیرید؟
بله با كمال افتخار می پذیرم كه نقش 
قهرمان های ملی را بــازی كنم. اگر 
كاری از من به عنــوان بازیگر برای 
باورپذیری نقش آنها و شناساندن 
بیشترشان به مردم ساخته باشد، 
دریغ نخواهــم كرد. اگــر انجام 
ندهیم، كم فروشــی كــرده و تا 
آخر عمر عذاب وجــدان خواهم 
داشــت. خاطرم هســت بعد از 
سریال »نابرده رنج« در روز های 
آخر با جدیت به سام درخشانی 
گفتم من دیگر جان ندارم و چهار 
گوشه این قاب دوربین را می بوسم 
و از سینمای دفاع مقدس خداحافظی 
می كنم. بعد از چندین ســال بــا خواندن 
فیلمنامه تك تیرانــداز دوباره به این ســینما 

برگشــتم. همانطور كه گفتم به اندازه نتیجــه   و بازخورد و 
لطف مخاطب شیرین و لذتبخش هست كه سختی ها را به 

جان می خریم.
    خاطره ای از بازی در ایــن فیلم دارید كه 

بخواهید به آن اشاره كنید؟
سكانسی بود كه باید من روی قایق چوبی به نام بلم الی نیزار 
پنهان  شده و تا صبح صبر می كردم و بعد به مواضع عراقی ها 
نفــوذ می كردم. وقتی می خواســتیم این پــالن را بگیریم 
بچه های فیلمبرداری با شرایط سخت در 2قایق جدا بودند 
و من در یك قایق دیگر كه قایق نامناسبی بود و با یك تكان 
اضافه ممكن بود در آب عمیق لجن زار پرت شوم. به هر حال 
لباس و تجهیزات نظامی داشتم و خیلی شرایط خطرناكی 
بود. قرار شــد كه بچه ها بعد از زاویه روبه رو پالن های زاویه 
مخالف را بگیرند و به من گفتند كه اینجا بمانم و تكان نخورم 
تا آنها با 2قایق بروند و دریاچه را دور بزنند و موضع دیگر را 
فیلمبرداری كنند. زمانی كه بچه های فیلمبرداری رفتند تا 
دریاچه را دور بزنند، نیم ســاعت طول كشید و من تنها در 
نیزار روی كف قایق دراز كشیدم و سكوت عجیب و غریبی 
بود كه یك دفعه صدایی شبیه مارمولك در بین نیزار ها آمد 
و من خواستم تكان بخورم تا ببینم چه چیزی هست، اما اگر 
تكان می خوردم ممكن بود قایق تعادلش را از دست بدهد و 
من به داخل آب می افتادم. با خود گفتم من االن در شهرك 
سینمایی اطراف تهران هستم و 100 نفر از گروه فیلمبرداری 
و هموطنم دور من هستند ولی نیم ساعت تحمل كردنش 
برایم خیلی سخت و ترسناك است. چگونه عبدالرسول زرین 
و عبدالرسول های زرین در واقعیت چندین روز -فقط با یك 
كف دست نان خشك و 2 تا خرما- كمین كردند تا سوژه شان 
را شكار كرده و تیراندازی كنند؟! این كار از دست هر كسی 
برنمی آید، این كار قهرمان می خواهد و فقط باید برای قهرمان 

ایستاد و تشویق كرد و كاله از سر برداشت.
    از بازخوردهای مردم و خانواده و همرزمان 

شهید زرین برایمان بگوید؟
آخر همین هفته با خانواده شــهید زرین فیلم را در سینما 
خواهیم دید، به هر حال شرایط كرونایی بود و سینما تعطیل 
بود و ما نتوانستیم خدمت خانواده عزیز شهید زرین باشیم. 
ولی این فرصت پیش آمد. می دانم كه در جشــنواره در یك 
تك ســانس در اصفهان فیلم را دیدند، ظاهرا دختر ایشان 
تحت تأثیر قرار گرفته بود و در صحنه شهادت شهید زرین 
از حال رفته بودند. خیلی ناراحت شدم ولی افتخار كردم به 
اینكه ذره  ای از قهرمانی های پدرشان را بازسازی كردم و برای 

دخترشان چنین باورپذیر بوده و منقلب شان كرده است.
    بزرگ ترین سرمایه زندگی تان بعد از ۲ دهه 

بازیگری چیست؟
در زندگی سینمایی  ام لطفی كه مردم به من دارند بزرگ ترین 
سرمایه است. این عزتی است كه خداوند به من داده است. 
وقتی كه مردم می گوینــد تو را باور كردیــم در قامت این 
قهرمان و دمت گرم كه بازی كردی. گاهی چنان لطف دارند 
كه می گویند نمی توانیم تصور كنیم كه غیراز تو كسی دیگر 
این نقش را بازی كند. خدارا شاكرم برای این عزت و این یك 
سرمایه معنوی اســت كه با هیچ میزان پولی قابل خریدن 
نیســت كه شــما قصد كنید و بگویید من می خواهم مثال 
چندین میلیارد هزینه كنم تا خودم را در دل مردم جا كنم. 

اصال امكان پذیر نیست. عكس:  كورش جوان



مطبخ خانه 10 فیلم گردی

چقدر اهل تماشای فیلم های 
اگــر  ترســناك هســتید؟ 
جواب تان »خیلی زیاد« است و 
تا كنون فیلم »فانوس دریایی« 
را ندیده ایــد، نصــف عمرتان 
برفناست! فیلم فانوس دریایی 
یك فیلم ترســناك و در عین 
حال فانتزی است كه در آمریكا 
و كانادا در سال2019 ساخته 
شده است. اگر درباره موضوع 
این فیلــم كنجكاو شــده اید، 
باید بگوییم كــه در اواخر قرن 
نوزدهم میالدی، مردی به نام 
»افریم وینســلو« با یك قایق 
به جزیره ای دورافتــاده اعزام 
می شود تا تحت نظارت مردی 
مسن، به عنوان نگهبان فانوس 
دریایی خدمت كند اما در این 
جزیره مرموز و متروكه اتفاقات 
عجیب و غریبی رخ می دهد كه 
عالم واقع و خیال را با هم پیوند 
می زند. بازیگــران نقش اصلی 
این فیلم »رابرت پتینسون« و 

»ویلم دفو« هستند.

فانوس دریایی

فیلم ســینمایی »اتاق فرار« را 
دیده  اید؟ اگر پاســخ تان مثبت 
است كه هیچ اما اگر جواب تان 
منفی است، پیشنهاد می كنیم 
هر چه سریع تر این فیلم را تماشا 
كنید تا بتوانید قسمت دوم آن 
را هــم ببینید. بــه تازگی فیلم 
»اتاق فرار 2؛ جدال قهرمانان« 
منتشــر شــده كه دنباله فیلم 
اتــاق فرار اســت و قرار اســت 
همان هیجان را به مخاطبانش 
منتقل كند. داســتان این فیلم 
هم از جایی آغاز می شــود كه 
6نفر ناخواســته در یك ســری 
از اتاق هــای فرار گرفتــار و در 
ادامه با 2بازمانده اتاق فرار قبلی 
مواجه می شوند! حاال همه باید 
به یكدیگر كمك كنند كه از این 
اتاق های فرار، جان سالم به در 
ببرند. این فیلم روانشناســانه 
در ژانر وحشــت و هیجان انگیز 
 را »آدام رابیتــل« كارگردانــی 

كرده است.

اتاق فرار 2

فرقی نمی كند چقدر اهل تماشای 
فیلم های هندی باشــید، توصیه 
می كنیم حتما فیلم »شیرشــاه« 
یكی از جدیدترین ســاخته های 
بالیوود را تماشــا كنید. این فیلم 
بلند 2ساعت و10دقیقه ای در ژانر 
بیوگرافی، اكشن و ماجراجویی و بر 
اساس حوادث واقعی ساخته شده 
است. در تعریف این فیلم مهیج كه 
از نگاه سایت IMDB رتبه88  را در 
بین 250فیلم برتر هندی به دست 
آورده، آمده است: »این فیلم درباره 
كاپیتان »ویكرام باترا« اســت كه 
در جنگ كارگل در سال1999 با 
روحیه ای تسلیم ناپذیر و شجاعتی 
بی بدیل رهبری افرادش را برعهده 
داشــت و بــا تعقیب ســربازان 
پاكستانی، باعث پیروزی كشورش 
هند شد. او درنهایت به دلیل همین 
اقدامات شــجاعانه اش، باالترین و 
معتبرترین جایزه شــجاعت را از 
آن خود كرد«. كارگردان این فیلم 

»ویشنووردان« است.

فیلم هندی شیرشاه

پنجشنبه

شماره 135
8  مهر 1400 

سرآشپز این هفته ۳ دستور غذایی 
خوشمزه پیشنهاد می كند

هنر آشــپزی، تركیبی از آموزش و 
تجربه است كه هر فردی با هر سن و 
ســال و هر تخصصی می تواند جذب 
این آن شود. مثل نیره خطیبی، آشپز جسور و خالقی كه با 
داشتن مدرك كارشناسی مدیریت بازرگانی، شیفته خلق 
مزه های جدید شده و پیوندی ناگسستنی با علم و هنر ایجاد 
كرده اســت. این بانوی فعال، با وجود تحصیل در رشته ای 
مدیریتی، خودشــكوفایی را فراموش نكرده و در خانه، با 
دستپخت خود، وعده هایی سالم و دوست داشتنی را برای 
خانواده فراهم كرده است. خطیبی، به مدت ۸ سال است كه 
در زمینه آشــپزی فعالیت دارد و با شیوع كرونا، در فضای 
مجازی نیز مهارت های خود را بــه عالقه مندان این حوزه، 
آموزش می دهد. در ادامه او ۳ دستور عصرانه های خانگی 

را به شیفتگان هنر آشپزی آموزش می دهد.

سحر  غفوری 

حلوای زعفرانینون و پنیر فانتزی

نان پاپیونی زنجبیلی

برای میان وعده های فرزندانتان چه انتخابی بهتر از یك نان خانگی با چاشنی 
پنیر، سبزی و گردو خواهد بود؟ این نان كه عصرانه ای شگفت انگیز است، تمامی 
مواد مغذی و الزم برای سالمت شما را در خود جای داده و در ضمن سالمت، از 

مزه فوق العاده ای نیز برخوردار است.

درست است اغلب از حلوا در مراسم های سوگواری استفاده می شود، اما 
این دسر خوشمزه به تنهایی یكی از خوشمزه ترین عصرانه های ایرانی 
است كه به گونه های متنوع پخته می شود. شما می توانید به جای خرید 
خوراكی های كارخانه  ای با مواد  نگهدارنده، یك حلوای خانگی سالم و 
خوش عطر بپزید. این حلوا كه دستور بسیار راحتی دارد، این امكان را 

به شما می دهد كه در كمترین زمان، حلوایی باكیفیت باال تهیه كنید.

نان، پایه ثابت سفره تمامی ایرانیان است و پخت انواع آن در خانه، مهارتی است 
كه می توانید با تقویت آن كیفیت نان مصرفی خود را تضمین كنید. نان پاپیونی 
نیز با چاشنی زنجبیل در كنار مزه لذیذ خود، از خواص خوراكی باالیی برخوردار 
است. زنجبیل دارای شناسنامه تغذیه ای بسیار عالی، حاوی پروتئین، كلسیم، 
آهن، اسیدفولیك، كربوهیدرات، قند، فیبرهای محلول و نامحلول، سدیم، 
ویتامین ها، مواد معدنی، اسیدهای چرب، و آمینو اسیدهاست؛ كه همه اینها 
زنجبیل را به عنوان منبعی برای عناصر غذایی ارزشمند تبدیل كرده  است. 

پس بیایید امروز نانی با این طعم گرم و تند تهیه كنیم.

 ابتدا خمیر مایه را در آب و شكر حل كرده و كمی استراحت 
دهید تا عمل بیاید. سپس خمیر مایه عمل آمده را در ظرف 
بزرگ تری با شیر و نمك مخلوط كرده و آرد را كم كم اضافه 
كنید. سپس با دســت به مدت 10 دقیقه ورز دهید. بعد روی خمیر را با سلفون 
پوشانده و اصطالحاً پتو پیچ كنید و به مدت یك ساعت استراحت دهید. بعد از 
طی شدن این مدت، دســت خود را كمی چرب كرده و پف خمیر را بگیرید. در 
مرحله بعد، از خمیر چانه گرفته و چانه را با وردنه باز كنید. مخلوط پنیر صبحانه، 

گردو و سبزی های خرد شده و زیره را روی آن پخش كرده و به آن شكل مورد نظر 
بدهید. بعد روی سینی كه كاغذ روغنی چرب شده انداخته  اید قرار داده و به مدت 
20 دقیقه استراحت مجدد دهید. در این فاصله فر را با دمای 180 درجه با یك 
كاسه آب روشن كنید. بعد از سپری شدن 20 دقیقه با یك زرده تخم مرغ و كمی 
شیر، چانه ها را رومال كنید. می توانید روی مواد كنجد و سیاه دانه بریزید و سپس 
در فر قرار دهید. زمان پخت آن به صورت تقریبی 20 دقیقه است و بعد از سپری 
شدن این مدت نان ها را بیرون آورده و استراحت دهید و در انتها نوش جان كنید.

طرز تهیه

  آرد: ۵/۲ پیمانه
  خمیرمایه: ۲ قاشق چایخوری

  شیر ولرم:  یک دوم پیمانه
  آب: یک چهارم پیمانه

  كره: ۲ قاشق غذاخوری
  شكر: ۲ قاشق چایخوری

  نمک:  یک دوم قاشق چایخوری
  سبزی: ۲ دسته كوچک )شوید/ گشنیز(

  پنیر خامه  ای و گردو: به میزان دلخواه
  زیره سیاه: یک قاشق غذاخوری

مواد الزم

  تخم مرغ: یک عدد
  شیر: ۱۲۰ میلی لیتر

  كره: ۲۵ گرم
  ماست پرچرب: ۳ قاشق غذاخوری

  خمیرمایه: یک قاشق غذاخوری

  روغن مایع:  یک چهارم پیمانه
  شكر: یک قاشق غذاخوری

  پودر زنجبیل: یک قاشق غذاخوری
  نمک: یک قاشق چایخوری

  زرده تخم مرغ: یک عدد برای روی نان

مواد الزم

  آرد گندم: ۲ پیمانه
  آب: یک پیمانه

  كره: ۲۵ گرم
  گالب:  یک سوم پیمانه

  شكر و روغن مایع و جامد هركدام: یک دوم پیمانه
  پودر هل و زعفران: به مقدار الزم

مواد الزم

برای شروع در ظرفی، تخم مرغ، زنجبیل، شیر ولرم، 
كره، ماست پرچرب، شكر، خمیر مایه، آرد و نمك 
را با هم مخلوط كرده و به خوبی هــم بزنید تا مواد 
یكدست شوند. پس از چند دقیقه هم زدن اطمینان حاصل كنید كه خمیر 
به دستانتان نمی چسبد. سپس مشغول ورز دادن خمیر شوید. مدت زمان 
ورز دادن 10 تا 12 دقیقه اســت. بعد از ورز دادن، روی ظرف خمیر را با 
سلفون پوشانده و به مدت یك ساعت استراحت دهید. پس از طی این زمان، 
از خمیر چانه گرفته، به صورت پاپیون در بیاوریــد و در حدود 20 دقیقه 
استراحت دهید. در این فاصله شما فر را با دمای 180 درجه و با كاسه  ای 
آب كه در سطح پایین فر باید قرار دهید روشن كنید. در انتها پاپیون ها را با 
زرده تخم مرغ رومال زده و كنجد بپاشید. حاال آماده است تا در فر بگذارید. 
در حدود 20 دقیقه زمان پخت بوده و در انتها چند دقیقه شعله باالی فر را 
روشن كنید تا سطح آن طالیی شود. بعد از طی زمان پخت روی نان ها پودر 

قند الك كنید تا لذیذتر و زیباتر شوند.

طرز تهیه

عصرانه های 
شگفت انگیز

برای آماده كردن شهد حلوا قابلمه كوچكی را 
روی حرارت متوسط گذاشــته و آب و شكر را 
درون آن ریخته و كمی با قاشق آن را مخلوط 
كنید تا شكر كامال حل شــود و بعد گالب، پودر هل و زعفران را اضافه 
كرده و بعد از چند دقیقــه قبل از اینكه مایعات به جــوش  آید، آن را 
خاموش كنید. ســپس آرد را الك كرده و در ماهی تابه ریخته و روی 
حرارت متوسط تند تند هم بزنید تا بوی خامی آن گرفته شود. هم زدن 
آرد در حدود 20 دقیقه طول می كشد و باید متوالی و سریع باشد. پس 
از 20 دقیقه گاز را خاموش كنید و دوباره آرد تفت خورده را الك كنید و 
مجددا روی حرارت متوسط قرار دهید. در این مرحله ابتدا كره را اضافه 
كرده و بعد روغن مایع و جامد را، خوب هم بزنید و با پشــت كفگیر از 
گلوله شدن آرد جلوگیری كنید. حتما دقت كنید كه مواد حلوا یكدست 
و صاف باشد تا در دهان گلوله های آرد احساس نشود. در انتها می توانید 

حلوا را به شیوه مورد نظرتان تزئین كنید.
نكته: اگر میزان شهد كم باشد، حلوا بافت منسجمی پیدا نخواهد كرد. 
همچنین شهد باید با دمای گرم به حلوا اضافه شود. اگر شهد سرد باشد 
مخلوط كردن حلوا سخت می شود و انســجام كافی میسر نمی شود. 
برای تهیه حلوا به خصوص در فصل سرد روغن جامد به تنهایی گزینه 
مناسبی نیست زیرا استفاده از روغن جامد باعث سفت شدن حلوا و 
ظاهر و مزه بد آن خواهد شد. بهتر است در دستور حلواهایی كه روغن 
جامد دارند نصف جامد و نصف كره بزنید تا حلوای عالی داشته باشید.

طرز تهیه

معرفی چند غذای نذری كه در شهرهای مختلف طبخ و توزیع می شوند

نذری های خاطره انگیز
از قدیم االیام در تمامی نقاط ایران رسم نذری دادن به راه بوده است. ازجمله ماه هایی كه 
مردم در آن اطعام و پخش نذری می كنند محرم و صفر است كه باورهایی نیز در این زمینه 
وجود دارد. در روزگار قدیم، تقسیم غذا یا اطعام به این شیوه انجام می شد كه مردم یک 
محل، ظرف و قابلمه هایشان را از قبل به خانه شخصی كه قرار بود نذری بدهد می فرستادند 
و سپس صاحب نذر قابلمه ها را پر می كرد و افرادی را برای رساندن نذر، به در خانه صاحبان 

ظروف می فرستاد. رفته رفته، شیوه دریافت و پخش نذورات تغییر كرد و بعدتر، افراد به در 
خانه اطعام كننده می آمدند و از همانجا نذر را تحویل می گرفتند. امروزه نیز، با وجود ظروف 
یكبار مصرف و سایر امكانات، پخش نذورات بسیار راحت تر از قبل صورت می گیرد و دارای 
تنوع بیشتری است. گرچه محدودیت های كرونایی امكان توزیع گسترده نذری را از ما 

گرفته اما بد نیست با هم نگاهی به نذری های مرسوم در این ایام داشته باشیم.

نذری سمنانی ها: مانی پلو
مانی پلو هم مثل ته چین گرمساری یكی از غذاهای مجلسی استان سمنان و شهر دامغان است و 

معموال برای شام و ناهار مهمانی و به عنوان غذای نذری سرو می شود. این غذا پای ثابت نذری های 
در ماه محرم و صفر بوده و مزه دلچسبی دارد. گوشت، رشته پلویی، لپه، تخم مرغ و انواع خالل پسته و 
بادام مواد اصلی این غذای محلی است. به نظر می رسد پلوهای مخلوط با انواع گوشت در این منطقه 

كویری از كشورمان بیشتر از سایر غذاها محبوب هستند. البته اصالتا این غذای مخلوط متعلق به 
شهر دامغان بوده و غذایی رنگارنگ و پر عطر است كه اغلب با ساالد شیرازی، ترشی یا سبزی خوردن 

میل می شود.

نذری شیرازی ها: شكر پلو
شیرازی ها هم مانند دیگر استان های كشور، غذای خاص خود را داشته و شكر پلو را به عنوان نذری 

در ایام ماه محرم و صفر و حتی ماه رمضان می پزند. شكر پلو شیرازی، یك غذای سنتی و اصیل ایرانی 
است كه معموال آن را در مجالس مهم و بزرگ عزا و عروسی به همراه مرغ، گوشت بره یا گوشت 

گوسفندی و انواع خورش سرو می كنند. اگر از آن دسته افرادی هستید كه به طعم شیرینی در غذا 
عالقه دارید و از غذاهایی چون شیرین پلو خوشتان می آید، بدون شك عاشق شكر پلو خواهید شد. 
این غذای خوشمزه از برنج، شكر، خالل نارنج، پوست پرتقال یا پوست نارنگی، خالل بادام و پسته، 

زعفران، گالب، نمك، روغن و زردچوبه تشكیل می شود.

نذری آذری ها: پیچاق قیمه
پیچاق قیمه یكی از قیمه های آذری هاست كه در ایام محرم و صفر و همچنین ماه رمضان طبخ 

می شود و طرفداران زیادی از تمام ایران دارد. خورش بادام نام دیگر این غذا بوده و عطر و بوی فراوانی 
دارد. گوشت گوسفندی، خالل بادام، تخم مرغ و ادویه مخصوص پیچاق قیمه، مواد اصلی این غذا را 
تشكیل می دهند كه در اردبیل به اصیل ترین شیوه طبخ می شود. نكته جالب اینجاست كه خورش 
زمانی كه جا افتاد خیلی كم آب است. در انتها زرده تخم مرغ را در ظرفی جداگانه به صورت درسته 

پخته و پس از كشیدن در ظرف سرو زرده ها را روی آن قرار می دهند.

نذری كرمانشاهی ها: خورش خالل
خورش خالل از غذاهای محبوب و محلی كرمانشاه است كه به عنوان غذای نذری محرم و صفر هم 
تهیه می شود و بانوان كرمانشاهی به خوبی از پس پختن آن برمی آیند. گوشت گوسفندی و خالل 

بادام، مواد اصلی این غذا هستند كه عطر و طعم فوق العاده ای به آن می بخشد. اهالی بومی در مناطق 
سرد و خشك اغلب سعی می كنند از غذاهایی با طبع گرم استفاده كنند و از مصرف غذاهای سرد 

بپرهیزند. خورش خالل كرمانشاهی از طبع مالیم و گرمی برخوردار است. بنابراین غذای مناسبی 
برای مناطق سرد و خشك است. به همین علت با ذائقه اهالی كرمانشاه و اطراف آن هماهنگ است.

نذری قزوینی ها: قیمه نثار
قزوینی ها، قیمه نثار را بیشتر از سایر غذاها برای اطعام در ماه صفر قبول دارند. این غذای لذیذ و 

دلچسب از گوشت راسته گوسفندی یا گاوی، برنج، پیاز داغ، خالل بادام، خالل پسته، خالل پوست 
پرتقال و زرشك، گالب و زعفران به همراه دیگر ادویه ها پخته شده و خاصیت باالیی دارد. قیمه نثار 
در گذشته، از خوراك اعیان به شمار می رفت و مختص به مجالس بزم و پایكوبی بود و رفته رفته در 
میان سفره عوام نیز ورود پیدا كرد. این قیمه برخالف دیگر خورش های قیمه، لپه ندارد. بسیاری از 

افراد این خورش مخصوص قزوینی را شبیه به مرصع پلو و آجیل پلو می دانند.

نذری لرستانی ها: آش ترخینه
آش ترخینه یكی از غذاهای اصیل لرستان و از معروف ترین آش های لرستانی است كه پای ثابت 
سفره های نذری در این خطه است. در آن از ترخینه یا كشگینه استفاده می شود كه خواص بسیاری 
دارد. كشگینه تركیبی از بلغور گندم، كشك و سبزی معطر كوهی است كه در خواربارفروشی ها پیدا 
می شود. نخود، لوبیا، عدس، سبزی  آش )جعفری، گشنیز، شوید، نعناع و تره(، پیاز داغ، نعناع داغ، 
نمك و زردچوبه ازجمله مواد دیگری هستند كه در این  آش مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین  
آش شله ماش یكی از آش های خوشمزه  ای است كه در شهرستان درود استان لرستان به عنوان نذری 
طبخ می شود.

نذری عرب ها: قیمه نجفی
قیمه نجفی غذای دیگری است كه در  ماه های محرم و صفر در شهرهای نجف، كربال و شهرهایی از 
ایران مانند شهرری )دولت آباد( و تهران، بوشهر و جهرم نیز متداول است. هرچند كه اسم این غذا 
قیمه است و با برنج سرو می شود اما هیچ شباهتی به خورش قیمه سیب زمینی ما ایرانی ها ندارد و 
اگر كسی اسمش را نداند، فكر می كند كه ظرفی پر از گوشت كوبیده پیش رویش است. این قیمه كه 
پخت سریعی دارد در كنار خیابان ها و در خانه ها آماده می شود و در روند آماده سازی آن آقایان و 
خانم ها در كنار هم مشاركت دارند.

نذری شمالی ها: خورش فسنجان
یكی از خورش های خوشمزه ای كه در همه جای كشورمان طرفدار دارد خورش بسیار خوشمزه 
فسنجان است. شمالی ها و ازجمله اهالی رشت از طرفداران پروپاقرص خورش فسنجان ترش هستند و 
در مجالس رسمی اعم از عروسی و عزا در سفره هایشان خودنمایی می كند. خورش فسنجان با رب انار 
ترش خوشمزه كه اغلب به رنگ سیاه است پخته می شود و بسیار لذیذ و دلچسب است. در مازندران 
هم شیر برنج غذای مرسوم نذری است و در روز عاشورا طبق رسم كهن در این منطقه در خانه ها به 
روی همه عزاداران باز بوده و اهالی با پختن غذای نذری از سوگواران بر  سر سفره خود دعوت می كنند.

نذری مشهدی ها: شله مشهدی
مشهدی ها هم در ایام محرم و صفر یك  آش محبوب به نام شله مشهدی دارند كه مقداری خورش 
قیمه روی   آش ریخته و به این شیوه  آش را سرو می كنند. قابل توجه اینكه این غذا ثبت ملی شده 
است و با پیشینه تاریخی جالبی كه دارد، از سایر خوراك های این خطه از كشورمان مستثنی شده 
است. این غذای بسیار پرمالت و خوشمزه از گوشت، حبوبات )نخود، لوبیا سفید، لوبیا چیتی، عدس 
و گاهی ماش(، برنج نیم دانه، بلغور گندم و ادویه فراوان تشكیل می شود و معموال برای خوشمزه 
و مقوی تر كردن این غذا در آن، مغز قلم گاو می ریزند. طبخ این غذا به تجربه و دقت زیاد، حوصله 
فراوان و البته زمان احتیاج دارد.

نذری كرمانی ها: آبگوشت امام حسینی
كرمانی ها هم از روزگار قدیم آبگوشت متنجنه را به عنوان غذای نذری ماه محرم و صفر می دانستند و 
همیشه در این ایام از آن برای نذورات خود بهره می بردند. وقتی صحبت از آبگوشت به میان می آید، 
اغلب ما یك مایه گوجه ای رنگ كه تكه های گوشت، نخود و لوبیا و سیب زمینی در آن شناور شده 
را در ذهن مان مجسم می كنیم. اما آبگوشتی كه مردم كرمان در روزهای عزاداری بار می گذارند، 
ظاهری متفاوت و طعمی خاص دارد. این نذری كرمانی ها تركیبی از یك آبگوشت ساده سنتی با 
سبزیجات معطر، برگه میوه های خشك، گردو و زیره است و بعید است كه بعد از یك بار خوردن آن، 
طعم خاص و متفاوتش را فراموش كنید.



سریال گردی11زور خانه

»در یك دنیای آخرالزمانی كه همه 
 »Y« جانــداران دارای كرومــوزم
از بین رفته انــد، »یوریك براون« 
تنها مردی است كه از این انقراض 
بزرگ جان سالم به در برده و روی 
ســیاره زمین به زندگی خود ادامه 
می دهــد.« این همــه آن چیزی 
است كه باید درباره سریال »وای، 
آخرین مرد« بدانید؛ ســریالی در 
ژانر اكشن، ماجراجویی، فانتزی و 
علمی و تخیلی كه براساس مجموعه 
طنزی به همین نام ســاخته شده 
و یكــی از جدیدتریــن تولیدات 
سینمای آمریكا به حساب می آید. 
در این سریال كه تا زمان تنظیم این 
مطلب 4قســمت آن منتشر شده، 
بازیگرانی چون دایان لین، اشــلی 
رومنز، بن سچنتزر، اولیویا ترلبی، 
كوئینسی كركوود، جس سالگوئرو، 
لورا د كارترت و سامانتا براون حضور 
دارند. »دستینی ایكاراغا« و »لوئیز 
فریدبرگ« كارگردانان این سریال 

محصول سال2021 هستند.

وای، آخرین مرد

اگــر از ســال2016 تا بــه امروز 
سریال »این ما هستیم« را دنبال 
می كنید، حتما خودتان در جریان 
پخش ســری پنجم این ســریال 
قرار دارید. اما اگر تــا به امروز این 
ســریال را ندیده اید، بد نیست به 
بهانــه انتشــار فصــل جدیدش، 
دیدن ایــن مجموعــه خانوادگی 
بی نظیر را هــم در برنامه تان قرار 
بدهید. داســتان این ما هستیم، 
درباره 3فرزند ســه قلو به نام های 
»كویــن«، »كیــت« و »رندال« 
است كه داســتان زندگی شان در 
بازه های زمانــی مختلف به تصویر 
كشیده شده است. در این سریال 
خانوادگی بسیار خوش ساخت كه 
بدون هیچ قصه عجیب و غریبی، به 
یكی از پرطرفدارترین سریال های 
هالیوودی تبدیل شده و در سایت 
IMDB رتبــه 9/3را دارد، میلــو 
ونتیمیگلی، مندی مور، استرلینگ 
كی براون، كریسی متز، جاستین 
هارتلی و ســوزان كلچی واتسون 

بازی كرده اند.

این ما هستیم

برنامه صبحگاهی

»The Morning Show« كــه در 
ایران »برنامه صبحگاهی« ترجمه 
می شود، نام یك سریال هالیوودی 
اســت كه این روزها فصل دوم آن 
در حال پخش اســت. این سریال 
همانطــور كه از نامش مشــخص 
است، درباره یكی از محبوب ترین 
برنامه های خبری ابتدای صبح در 
آمریكاســت كه در منهتن ضبط 
شــده و از شــبكه یوبی ای پخش 
می شــود. این سریال ســعی دارد 
چالش های روبــه روی مجریان و 
دست اندركاران این برنامه روتین 
صبحگاهی را به تصویر بكشد. این 
سریال كه نامزد جایزه گلدن گلوب 
بوده و برنــده جوایــز متعددی از 
جشــنواره های معتبر بین المللی 
شده، در سایت IMDB امتیاز 8/4 را 
دارد و در آن بازیگرانی چون »جنیفر 
آنیستون«، »بیلی كراداپ«، »ریس 
ویترســپون«، »مارك دوپالس«، 
»گوگو امبتــا« و... ایفــای نقش 
كرده اند. سریال برنامه صبحگاهی 
با الهــام از كتــاب »اول صبح« اثر 
»برایان استلتر« ساخته شده است.
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    وزیر ورزش در گفت وگو با رسانه ها خواسته 
زندگینامه ورزشــكارانی مثل شما در مدارس 
تدریس شود. اگر قرار باشد زندگینامه شما در 
ایران به كتاب تبدیل شــود آن را به چند فصل 

می شود تقسیم كرد؟
فكر می كنم كتاب زندگی من به ســه فصل تقســیم خواهد 
شد؛ فصل اول شــامل دوران كودكی تا زمان وقوع تصادف در 
19سالگی می شــود، فصل دوم به دوره ای تعلق خواهد داشت 
كه ورزش تیر و كمان را انتخاب می كنم و قهرمان پارالمپیك 
می شوم، فصل سوم هم روایت می كند كه چگونه به رغم اتفاقات 
مختلف به مســیری كه بعد از معلولیت انتخــاب كردم ادامه 
می دهم. البته با كمك آقای منصــور ضابطیان در حال تدوین 
و جمع آوری این كتاب هستیم و در ماه های آینده در دسترس 

عموم قرار خواهد گرفت.
    كدام فصل برای خودتان جذابیت بیشتری 

خواهد داشت؟
جذاب ترین فصل زندگی ام به زمانی تعلق دارد كه به المپیك 

راه پیدا كردم و رؤیای دوران كودكی و نوجوانی ام محقق شد.
    البته رؤیای شــما قهرمانی در مســابقات 
تكواندوی المپیك بود اما سرنوشت طوری رقم 
خورد كه با ویلچر وارد دهكده بازی ها شــدید. 
برای همه كسانی كه حین زندگی دچار معلولیت 
می شوند، ســخت ترین مرحله، پذیرش است. 
اینكه بپذیرند بدون دســت یا بدون پا باید به 

زندگی ادامه بدهند. این مرحله را چطور پشت 
سر گذاشــتید كه حاال از شــما به عنوان یك 
ورزشكار الهام بخش برای همه معلوالن و افراد 

سالم نام می برند؟
من فكر می كنــم تا كنون دو بــار زندگی كــرده  ام؛ یكی قبل 
از معلولیت و یكی هــم در دوران معلولیت. البتــه خانواده ام 
معتقدند چندین بار زندگی كرده ام چون بارها طعم شكست را 
چشــیده ام و زندگی را دوباره از سر گرفته ام. به نظرم مشكالت 
و شكست هایی كه در زندگی شخصی متحمل می شویم باعث 
رشد و پیشرفت می شود؛ مهم این است كه چگونه از شكست ها و 
بحران های پیش رو فرصت بسازیم. اگر همه اتفاقات تلخ زندگی 
را به عنوان یك واقعیت بپذیریم، راحت تر می توانیم از سد آنها 
عبور كنیم. ما نمی دانیم اتفاقاتی كه در مســیر زندگی مان رخ 
می دهد كمك كننده اســت یا بازدارنده. بنابراین بهتر اســت 
با اعتماد بــه نفس كامل هر اتفاقی را بپذیریم و آن را درســت 

تحلیل كنیم.
    حاال كه سال ها از تصادف ناگهانی و معلولیت 
شــما گذشــته، این اتفاق را چگونه تحلیل 

می كنید؟
من نوجوانی بودم كه در تكواندو كمربند مشكی گرفتم و خیلی 
دوست داشتم این ورزش را ادامه بدهم.رؤیای حضور در المپیك 
را داشتم و مورد حمایت خانواده ام بودم اما یكباره دچار سانحه 
شدم و دیگر نتوانستم روی پاهایم بایســتم. تكواندوكاری كه 
نتواند روی پاهایش بایستد مثل پیانیستی است كه نمی تواند 

گفت وگو با زهرا نعمتی كه از طرف كمیته بین المللی پارالمپیك 
به عنوان الگوی زنان جهان انتخاب شد 

افتخاراتم را به زنان 
ایرانی تقدیم می كنم 

چند روز قبل بود كه وزیر ورزش در یك اظهارنظر رسمی خواستار تدریس زندگینامه 
زهرا نعمتی در كتاب های درسی شد. ســبك زندگی قهرمان سه دوره بازی های 
پارالمپیك مدت هاست در كتاب های درسی تدریس می شود اما در آن سوی دنیا و 
در مدارس كشور كلمبیا. زهرا نعمتی، بانویی كه بعد از یك تصادف هولناك، با تیر و 
كمان به صحنه ورزش و زندگی برگشت حاال برای بسیاری از افراد سالم و معلول در 
سراسر دنیا الهام بخش است و اتفاقات زندگی اش بارها دستمایه ساخت مستندهای 
خارجی هم شده اما در كشور خویش كمتر مورد توجه قرار گرفته و در سكوت خبری بارها قهرمان جهان و 
پارالمپیك شده است. او نخستین بانوی معلول جهان است كه 3 بار متوالی قهرمان پارالمپیك شده و مدتی 
قبل هم از طرف كمیته بین المللی پارالمپیك به عنوان الگوی زنان جهان انتخاب شد.خیلی ها بانوی تیرانداز 
ایرانی را یك استثنا در تاریخ ورزش جهان می دانند و معتقدند تكرار موفقیت ها، او را در تاریخ ورزش دنیا 
جاودانه خواهد كرد. زهرا نعمتی در این گفت وگو از رؤیای دوران نوجوانی اش و آن تصادف ناگهانی می گوید و 

به ماجرای بدل شدنش به یكی از برترین ورزشكاران تاریخ پارالمپیك اشاره می كند.

مهرداد رسولی

از دست هایش استفاده كند اما بعد از مدت زمان نسبتا كوتاهی 
شرایط جدید را بپذیرفتم. پذیرفتن واقعیت زمانی برایم آسان تر 
شــد كه فهمیدم هنوز زنده ام. زمانی واقعیــت را پذیرفتم كه 
افرادی را با شرایط به مراتب سخت تر از خودم دیدم كه با روحیه 
شادابی به معنای واقعی زندگی می كردند. بنابراین خدا را شكر 
كردم كه زنده ام و این شانس را دارم كه دوباره به زندگی ادامه 
بدهم. اشكالی نداشــت كه دیگر نمی توانستم تكواندو را ادامه 
بدهم و تصمیم گرفتم از مســیر دیگری وارد ورزش شــوم و 

شانسم را امتحان كنم.
    ورزش های دیگر را امتحــان كردید یا تیر و 

كمان انتخاب اول و آخر بود؟
قبل از تیراندازی با كمان، پینگ پنگ و بسكتبال كار كردم اما 

برای من كه قبال جزو تیم بسكتبال مدرسه بودم قابل هضم نبود 
كه روی ویلچر بســكتبال بازی كنم. وقتی با تیر و كمان آشنا 
شــدم یك نكته مهم نظرم را جلب كرد و آن هم این بود كه در 
این ورزش می توانم با ورزشكاران المپیكی رقابت كنم و شانس 
حضور در المپیك را داشته باشم. این همان رؤیای نوجوانی ام 

بود و مرا به آینده امیدوار می كرد.
    بعد از معلولیت یك تغییر كلی در ســبك 
زندگی شــما به وجــود آمد و حتی رشــته 
تحصیلی تان را تغییر دادید. این همه تغییر بیش 
از هر چیز اعتماد به نفس و خودباوری می خواهد. 
این خودباوری در آن شرایط سخت از كجا نشأت 

می گرفت؟

شاید این خودباوری به نوع تربیت من در خانواده ام ارتباط داشته 
باشــد. از كودكی اعتماد به نفس زیادی را از طرف پدر و مادرم 
پیدا می كردم و سراغ هر كاری می رفتم از طرف آنها تشویق و 
حمایت می شدم. حتی وقتی دچار معلولیت شدم حمایت آنها 
را پشت سر خودم احســاس می كردم. من معتقدم شخصیت 
انسان ها در دوران كودكی شكل می گیرد و تلخ و شیرین های 

دوره كودكی در طول زندگی آدم خودش را نشان می دهد.
    استمرار شــما در موفقیت هم نكته عجیبی 
اســت. ورزشــكاران معلول زیــادی مثل 
پیستوریوس در دوومیدانی یا پائولو فانتاتو در 
تیراندازی، قهرمان پارالمپیك شدند اما بعد از 
مدتی محو شدند. فكر می كنید چه مولفه هایی 
به تداوم موفقیت شما در عرصه ورزش و قهرمانی 
در سه دوره متوالی پارالمپیك كمك كرده است؟
برای نخستین بار در تاریخ تیر و كمان یك بانوی تیرانداز سه بار 
متوالی قهرمان پارالمپیك شده است. به نظرم مهم ترین عاملی 
كه به تداوم موفقیت ها كمك كرده سرسختی است. خیلی ها 
تصور می كنند زهــرا نعمتی با حمایت كامل وارد مســابقات 
می شود و بدون زحمت، مدال طال می گیرد اما من هم از جانب 
خیلی ها بی مهری دیده ام. من هم در این مســیر سختی های 
زیادی را تحمل كرده ام. شاید خیلی ها نمی خواستند تیراندازی 
را ادامه بدهم. خیلی مهم است كه با وجود همه نامالیمت ها خم 
به ابرو نیاورید و همچنان برای كسب موفقیت هایی كه ممكن 

است از نظر بقیه ناممكن باشد تالش كنید.
    ســه بار در بازی های پارالمپیك و بارها در 
مســابقات جهانی قهرمان شــده اید و خارج 
از میدان ورزش هم به عنوان یك ورزشــكار 
اسطوره ای شــناخته می شوید. افتخار دیگری 

هست كه در ورزش كسب نكرده باشید؟
مدال گرفتن، دیگر برایم جذابیت خاصی ندارد اما مهم اســت 
كه برای برخی انسان ها در سراســر دنیا الهام بخش باشم. برای 
همین همچنان می خواهم به این مســیر ادامه بدهم. برای من 
خوشحال كننده است كه وقتی به مسابقات مختلف می روم مورد 
استقبال ورزشكارانی از كشورهای مختلف قرار می گیرم و همه 
آنها به طور كامل با زندگی ام آشــنایی دارند. وقتی به بازی های 
پارالمپیك ریودوژانیرو رفتم بسیاری از زنان و دختران برزیلی با 
پالكاردهایی كه در دست داشتند به ورزشگاه آمده بودند تا من را 
تشویق كنند. در مسابقات جهانی چین هم یك دختر ژاپنی برای 
تشویق من به ورزشگاه آمده بود. وقتی زنان و دختران می گویند 
برایشان الهام بخش بوده ام مطمئن می شوم كه در مسیر درستی 
قرار دارم. امســال هم از طرف كمیتــه بین المللی پارالمپیك 
به عنوان الگــوی زنان جهان انتخاب شــدم. اینهــا افتخارات 
بی نظیری اســت و به همه زنان ایرانی كه برای محقق شــدن 
رؤیاهایشان تالش می كنند و هرگز خسته نمی شوند تعلق دارد.

    این عناوین مســئولیت شــما را سخت تر 
می كند. به هر حال به عنوان یك الگوی جهانی 
مدام در كانون توجه قــرار دارید و انتظارها از 

شما باالست.
من سال های زیادی اســت كه زیر ذره بین مردم دنیا قرار 
دارم. شاید در ایران گاهی به واسطه حسادت ها دیده نشدم 
اما جهانیان به خوبی تالش های من بــرای ادامه زندگی و 
كسب موفقیت های تازه را رصد كرده اند و با این نوع نگاه ها 

بیگانه نیستم.

راهنمای آشنایی با تیر و كمان ورزش و تفریح 

تیراندازی با كمان ورزش مفرحی است و 

برخی منابع مكتوب از تیراندازی با كمان به عنوان 

قدیمی ترین ورزش جهان نام می برند. آنطور كه در برخی از 

این منابع آمده، استفاده از تیر و كمان ریشه در شروع زندگی بشر 

دارد و انسان برای در امان ماندن از گزند جنگ های گاه و بیگاه 

تیراندازی با كمان را یاد می گرفتند. ابزارهای ساده ای مثل تیر و 

كمان با گذشت زمان به وسیله ای برای ورزشی به نام تیراندازی 

با كمان بدل شد و خیلی زود مورد اقبال مردم جهان قرار گرفت. 

تیراندازی با كمان كه به گفته كارشناسان موجب كاهش استرس 

و افزایش تمركز می شود جزو پرطرفداران ورزش های المپیك 

هم به شمار می رود و تكنیك های آن در حال به روز شدن است. 

این گزارش به مبتدی ها كمك می كند كه نخستین قدم ها را برای 

یادگیری این رشته ورزشی درست و اصولی بردارند.

انواع تیراندازی 

ه تیــر و كمان را در دســت 
قبل از آنك

ش تیر و 
بگیرید باید با مختصــات ورز

كمان آشــنا شــوید. در قدم نخســت 

باید بدانید كه تیرانــدازی با كمان در3 

رشــته كامپوند، ریكرو و سنتی برگزار 

د و هر كــدام از این شــاخه ها 
می شــو

قوانین متفاوتی دارند. تیراندازی ریكرو 

بیشتر به تیراندازی با كمان های قدیمی 

شــباهت دارد و در مســافت های18 
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بســیاری دارد. تیرانــدازی با اســلحه 

پیشــرفته كامپوند هم به لحاظ قدرت 

ت اما ورزش 
و دقت از ریكرو باالتر اســ

المپیكی نیست. تیراندازی سنتی هم با 

كمان های ساده ای كه شباهت زیادی با 

كمان های اولیه دارد انجام می شود.یكی 

از ویژگی های جالب این رشته ورزشی 

این اســت كه هرفرد با لباس محلی در 

مسابقه شركت می كند.

انتخاب هدف

افرادی كه به تیراندازی عالقه دارند اما 

صرفا برای تفریح و شكار كمان به دست 

می گیرند بــه ثبت نــام در كالس های 

آموزشــی نیــاز ندارنــد. این افــراد با 

و در موتورهای جست وجوگر 
جست وج

به راحتی می توانند با نحوه دست گرفتن 

كمان و تیراندازی كــه به طور تصویری 

آموزش داده شده آشــنا شوند. كسانی 

كه می خواهند به طور حرفه ای تیراندازی 

را دنبال كنند در درجه اول باید به طور 

دقیق، شیوه ایستادن و استایل مناسب 

برای تیرانــدازی را یــاد بگیرند و برای 

ایــن كار باید در كالس های آموزشــی 

تیراندازی با كمان ثبت نام كنند. اگر در 

این رشته مفرح ورزشی استعداد داشته 

باشــید بعد از چند مــاه تمرین فرصت 

حضور در مسابقات نصیب تان می شود.

تمركز 

تیراندازی جزو معدود رشته های ورزشی اي 

است كه ورزشــكار اگر اســتعداد داشته 

باشــد در كمترین زمان ممكن می تواند 

تكنیك های آن را یاد بگیرد و در یك بازه 

ـبتا كوتاه به جمع تیراندازهای 
زمانی نسـ

ود اما فراموش نكنید كه 
حرفه ای وارد شــ

در این ورزش باید صبور باشــید و تمركز 

داشته باشــید. تمركز یكی از اصلی ترین 

فاكتورهای فعالیت در تیراندازی است و اگر 

به واسطه موقعیت شغلی یا بنا به هر دلیل 

ركز الزم برخوردار نیستید بهتر 
دیگری از تم

است سراغ ورزش های دیگری بروید. اگر 

روحیات شما با تیراندازی با كمان سازگار 

باشد و با انتخاب مربی مجرب، تكنیك های 

این ورزش را به طور صحیــح و اصولی یاد 

ك بازه زمانی یكساله 
گرفته باشــید در ی

می توانید در مســابقات استانی و كشوری 

شركت كنید و درصورت كسب امتیازهای 

الزم وارد مســابقات برون مرزی شــوید. 

فراموش نكنید كه ورزشــكاری مثل زهرا 

نعمتی یك سال بعد از ورود به این رشته 

ركورددار جهان شد.
ورزشی، قهرمان و 

ثبت نام 

برای یادگیری الفبای هر رشته ورزشی 

ظــر مربیان مجــرب تمرین 
باید زیرن

كنیــد و تیراندازی با كمــان هم از این 

قاعده مستثنی نیســت. تمام شهرهای 

شــور هیأت تیراندازی با كمان دارند 
ك

و در تماس با ایــن هیأت ها می توانید از 

برنامه كالس های آموزش تیروكمان یا 

باشگاه های فعال تیراندازی با كمان مطلع 

شوید. شماره تماس هیأت های تیراندازی 

با كمان شهرهای مختلف را هم می توانید 

جوگر بیابید. 
با كمك موتورهای جست و

یادگیری تیراندازی با كمان، محدودیت 

ســنی ندارد و خانم ها و آقایان 8 تا 80 

سال می توانند در كالس های آموزشی 

ثبت نام كنید. فراموش نكنید كه عالوه بر 

هیأت های تیراندازی شهرها و استان ها 

می توانید به ســایت ها و باشــگاه های 

تیراندازی ای كه در شــهرهای مختلف 

فعالیت می كنید مراجعه كنید و زیرنظر 

مربیانی كه دوره هــای مربیگری را طی 

كرده اند آموزش ببینید.

یادگیری تكنیك

تیرانــدازی یكی از معدود رشــته های 

ی رود كــه هیچ 
ورزشــی به شــمار مــ

محدودیتی برای ورزشكار قائل نیست. 

حتی افرادی كه بنا بــه دالیلی از ناحیه 

چار معلولیت شده اند می توانند 
دست د

ز پا تیرانــدازی كنند و در 
با اســتفاده ا

مســابقات كالس های مختلف كه برای 

معلوالن طراحی شــده شــركت كنند. 

نكته اصلی در ورزش تیراندازی، آموزش 

تكنیك های این رشــته ورزشی است و 

تیراندازی با كمــان هم به عنوان یكی از 

شاخه های ورزش تیراندازی تكنیك های 

پیچیــده ای ندارد اما شــامل سلســله 

مراتب می شــود. ازجمله تكنیك های 

مهم تیراندازی كه نیاز به آموزش دارند 

می توان به نحوه صحیح ایستادن ، نحوه 

صحیح استقرار، شیوه نگه داشتن كمان 

ت، قرار گیری انگشتان روی زه 
در دســ

ن، قرارگیری دســت روی كمان، 
كمــا

ن، قرارگیری زه كمان 
كشــیدن زه كما

روی صورت، نشانه گیری، رها كردن تیر 

تیر تا هنــگام برخورد به هدف 
و تعقیب 

شاره كرد.
ا

هزینه 

تیراندازی با كمان برای مبتدی ها ورزش 

گران قیمتی نیســت اما اگر می خواهید 

به یك تیرانداز حرفه ای بدل شــوید باید 

هزینه های گزافی بابــت خرید ملزومات 

این رشــته ورزشــی بپردازید. مبتدی ها 

بعــد از ثبت نام در كالس های آموزشــی 

می توانند از كمان های آموزشــی رایگان 

ستفاده كنند 
كه به باشــگاه ها تعلق دارد ا

و نیازی به خرید كمان نیســت. شــهریه 

كالس های آموزشــی هم در شــهرهای 

مختلف متفاوت است و هر جلسه بین 30 

تا 40هزار تومان برآورد می شــود. تعداد 

جلسات آموزشــی 10 تا 12 جلسه است. 

در جلسات اول اصول تیراندازی با كمان را 

یاد می گیرید و جلسات بعدی به باال بردن 

مهارت تعلق دارد.

خرید كمان

از همان شروع تیراندازی با كمان باید یك 

تصمیم اساسی بگیرید؛ اینكه می خواهید 

به طور حرفه ای تیراندازی را ادامه بدهید 

یا صرفا برای تفریح و آموزش سراغ این 

ورزش آمده ایــد. علتش هم این اســت 

كه یك ســت كمان حرفــه ای حدود 

150میلیون تومان قیمت می خورند و 

 دارد اما برای 
تنظیمات حساس و دقیقی

كار و تفریح مناسب نیستند. پس قبل 
ش

از خرید كمان باید هدف تان را مشخص 

كنید. قیمت یك كمان آموزشــی برای 

3تا 6میلیون تومان 
بزرگســاالن حدود 

برآورد می شود اما با صرف هزینه كمتر 

می توانید كمان های تولید داخل را تهیه 

كنید. بنابراین با یك دست لباس ورزشی 

معمولی می توانید نخستین قدم را برای 

یادگیری تیراندازی با كمان بردارید.



بله، در دوره ای كه دانشگاه استاركالید اسكاتلند در ایران 
برگزار كرده بود شــركت كردم. آن موقع اجالس ســران 
كشورهای اســالمی می خواســت در ایران برگزار شود و 
دنبال عده ای آدم تحصیل كرده و حاذق در این رشته بودند 
كه آموزش بدهند و در این اجالس در نیروهای آشــپزی و 
تشریفات باشند. استادهای خیلی خوبی داشتیم. نخستین 
اســتادم آقای جهان وند بود، كــه در هتل های بین المللی 
بنیاد مستضعفان در خارج كشور كار می كرد. او بود كه به 
من آموخت آشپزی آكادمیك یعنی چه. تمام زندگی ام را 
مدیونش هستم. تا اینكه رسیدم به آن اتفاق بزرگ كه در 

زندگی ام رخ داد. 
    ماجرای این اتفاق بزرگ چه بود؟

من همیشه جزو  دستیارهاي اســتادهایمان بودم. شاگرد 
اول بودم. همیشــه دنبال یادگیری بــودم. حتی یكی از 
دوستانم كه خارج كشــور بود، كتابی درباره درست كردن 
انواع سس را به من معرفی كرد. از او خواستم هرطور شده 
كتاب را برایم بفرستد. او هم از طریق یكی از اقوام كتاب را 
برایم فرستاد، به شــرطی كه وقتی خواندم آن را برگردانم. 
آن موقع كه اینترنت و فضای مجازی نبود. جالب اینكه 
اینجور چیزها را به همكالسی هایم نیز یاد می دادم. یك 
شب به خانه كه برگشتم، دیدم كتاب را جا گذاشته ام. 
تا صبح خوابم نبرد. صبح زود به محل كالس ها رفتم. 
نگهبان گفت اول صبح اینجا چه كار می كنی و مگر 
اسمت توی فهرست است؟ با ایمان كامل گفتم 
می روم جزوه ام را بردارم. چنان با اعتقاد این را 
گفتم كه نگهبان فكر كرد البد من قرار 
و مداری دارم. چهل متری كالس كه 
بودم، دیدم روی ســقف، پروژكتور 
انداخته اند. اعتنایی نكردم و رفتم 
داخــل. در زدم و در را باز كردم. 
دیدم كلی دوربیــن و نور و... 
مستقر كرده اند. استادمان 
گفــت اینجــا چــه كار 
می كنی؟ مگر اســمت 
تــوی فهرســت بود؟ 
گفتم آمده ام جزوه ام را 
بردارم. گفت برو بردار. 
مــن انتهــای كالس 
می نشستم؛ یعنی حتی 
این محل نشســتن من 
در سرنوشــت من دخیل 
بود. رفتم انتهای سالن و دیدم 
كتابم داخل كمد است. آن را برداشتم 
و با خوشحالی می خواستم خارج شوم. 
آقایی از استادمان پرســید این كیست؟ 
استاد گفت دســتیار من است ولی اسمش 
در فهرست شما نبود. همین كه داشتم در را 
می بستم، آن آقا با انگشت اشاره اش مرا را خطاب 
كرد و گفت پسرجان بیا. گفت می توانی یك دقیقه 
جلوی دوربین درباره غذا حرف بزنی. گفتم بله. گفت 
چه می خواهی بگویی؟ برای او درباره یك غذای اوكراینی 
توضیح دادم كه بله، در ایران به غلط تلفظ می شود و چطور 
درست می شود و... . اطالعات خیلی جالبی دادم. گفت كه 

دوربین ها را جمع كنید ما فرد مورد نظرمان را پیدا كرده ایم.
    چه جالب، بعدش چه شد؟

بله، حتی در برنامه دورهمی مهــران مدیری هم كه دعوت 
بودم، این را كه گفتم، مدیری گفت كــه اصاًل یادش نبود! 
خالصه، من برگشتم خانه و به مادرم گفتم كه در تلویزیون 
اســتخدام شــده ام. زیاد جدی نگرفت؛ آن موقــع ورود به 
تلویزیون مثل گرفتن پنج تا اســكار بــود. رفتم و خوابیدم. 
صبح مادرم مرا بیدار كرد و گفت آقایی به اسم مهران مدیری 
پشت خط است و می گوید كه قرار بود پسرتان بیاید و برای 
ما املت درست كند. ســریع رفتم و گوشی را گرفتم. دیدم 
مهران مدیری اســت و می گوید آقای كاشانی منتظر است 
چرا نمی آیی! بعدش به سه راه یاسر و استودیوی برنامه رفتم. 
یك اتاق 20متری را برای آشــپزی اختصاص داده بودند. 
امروز كه دارم با شما صحبت می كنم، استودیوی »بهونه« 

400متر شده است.
    آن موقع مهران مدیری به شهرت رسیده 

بود؟
واال خاطرم نیست. ولی نخستین دوستان صمیمی من در 
این حرفه افرادی چون مهران مدیــری، رامین ناصرنصیر، 
نیما فالح، ســروش صحت و... بودند. من از آن دوره خیلی 
چیزها یاد گرفتم؛ اینكه چطــور اجرا كنم و كی حرف بزنم 

و كی بخندم و... .
    آن موقع كه به این حرفه ورود كردید، فكر 

می كردید كه به جایگاه امروزتان برسید؟
نه. ولی نكته اینجاســت كــه یك  ماه از شــروع برنامه كه 
گذشت، بازتاب آن در سراسر ایران مثل یك بمب صدا كرد. 
از آنجا بود كه متوجه شدم وارد یك بازی خیلی مهم شده ام 

و باید خیلی حرفه ای، علمی، متعهدانه و... پیش بروم.
    شما نخستین آشپز مرد تلویزیون بودید 

دیگر؟
بله. البته صاحب دوتا ركورد هستم؛ نخستین آشپز حرفه ای 
مرد تلویزیونی و ركورددار كسی كه نزدیك به 28سالی است 
كه دارد به صورت مداوم تدریس آشــپزی می كند. باالخره 
وقتی عشــق زندگی ات را پیدا می كنی چنیــن اتفاقاتی 
هم می افتــد. االن هم برایم خیلی مهم اســت كه هروقت 
می خواهند نخســتین آشــپز حرفه ای مرد ایران را به یاد 

بیاورند، چطور او را قضاوت خواهند كرد.
    االن ایــن چیزهــا را بــرای جوان ها و 
عالقه مندان حوزه خودتــان تعریف كنید، 
خواهند گفت خوش شانس بوده اید. جوابتان 

چیست؟
من االن دارم در نماوا، مستندی درباره غذاهایی كه آمریكا 
را ساخته اند می بینم. این نشان می دهد غذاهایی كه مشهور 
شده و مثل بمب صدا كرده اند و ارزش های میلیارددالری 
دارند، چطور ساخته شــده اند؛ با زحمت و مشقت فراوان. 
درباره اینكه من با چه ســختی هایی به عنوان آشــپز مرد 
در تلویزیون روبــه رو بودم، باید كتابی بنویســم. من االن 
بزرگ ترین كتابخانه آشــپزی ایــران را دارم و حتماً باید 
بیایید و آن را ببینید؛ آن موقع كه این همه منبع و اینترنت 
و... نبود و ما اطالعات خودمان را با چنگ و دندان به دست 
می آوردیم. االن هم دارم در كتابخانه ام روی غذای خیابانی 
تحقیق می كنم تا بتوانم اقتصادی جدید در حوزه آشپزی 

را وارد جامعه كنم.

با سامان گلریز، مربی آشپزی 
به روزهای اول شروع كارش رفته ایم

يك اتفاق
مرا جلوی دوربين برد
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عاشق آشپزی بود اما این را نمی دانست! تا اینكه یك اتفاق همه چیز 
را عوض كرد. با سرآشپز بین المللی سرشــناس ایران و مربی 

مرد آشپزی در تلویزیون كشور با ســابقه 30سال آموزش، به روزهای نخست آغاز 
كارش رفته ایم؛ روزهایی كه می گوید باید قصه هایش كتاب شود، از بس كه مفصل 

و نكته دار اســت. او را امروزه با اجرای برنامه »بهونه« شبكه سوم سیما به یاد 
می آوریم؛ مردی كه البته در برنامه های ریز و درشت بسیاری شركت داشته و 

آرزوهای زیادی برای آشپزی ایران دارد.

پادكستگردی

عیسی محمدی

اگر اهل شــعر، به خصــوص اهل 
غزل هستید، از شنیدن پادكست 
»سعدی« غافل نشوید. در توضیح 
این پادكســت تازه آمده: »مروری 
بر تمام آثــار ســعدی و دقت در 
ظرافت هــای آن«. یعنــی در هر 
اپیزود یك یا 2اثر از آثار ســعدی 
خوانــده شــده و بعــد در ادامه 
درباره ویژگی هــا و زیبایی هایش 
صحبت می شــود. خوانش و شرح 
آثار ســعدی در این پادكســت با 
»محمدرضــا طاهــری« اســت؛ 
شاعر غزل ســرایی كه پیش از این 
در پادكســت نظامــی گنجوی، 
هفت پیكر و خسرو و شیرین را هم 
خوانده بود. خالصه اینكه عاشقان 
شیخ اجل خوشــحال باشند كه از 
این بــه بعد یك پاتــوق تمام عیار 
مجازی در اختیار دارند. پادكست 
سعدی كه می توانید آن را از طریق 
اپلیكیشن های پادكست گیر دنبال 
كنید، تا به امــروز 5 اپیزود درباره 
غزل های كتاب »بوستان« منتشر 

كرده است.

عاشقان سعدی

رادیو »فلســفیدن« همانطور كه از 
نامش پیداســت، یك پادكســت با 
محوریت فلسفه است. این پادكست 
نسبتا قدیمی كه نخستین اپیزودش 
را حدود 4سال پیش منتشر كرده، 
ســعی دارد به هر موضوعی با نگاه 
فلسفه نگاه كند؛ از موضوعاتی مثل 
آثار »اســپیلبرگ« و ســریال های 
»بیگ بنگ تئــوری« و »بازی تاج و 
تخت« بگیرید تــا قرنطینه و كرونا! 
اگر كمــی، فقط كمی بــه موضوع 
فلسفه عالقه مند هستید، پیشنهاد 
می كنیم حتما این پادكست را دنبال 
كنید تــا همراه تیم ســازنده اش به 
دنیای بی كران و جذاب فلسفه قدم 
بگذارید. »چرا در خانه نیســتیم؟«، 
»كرونــا، هواپیما و باقــی اخبار«، 
»هوش مصنوعــی و مفهوم تراژیك 
زندگی«، »هــگل و بیهودگی تالش 
برای تغییر تاریــخ«، »مكبث روی 
شیشــه«، »مــرگ لرد اســتارك: 
مخاطرات ایده آلیسم«، »اخالقیات، 
خودانگیختی و هنر شانس آوردن در 
قرار اول« و... اپیزودهای جذاب این 

پادكست هستند.

رادیو فلسفیدن!

»این یك پادكست كمدی، فلسفی، 
جامعه شناســی،  روانشناســی، 
اجتماعــی، تاریخــی، جغرافیایی، 
ادبیاتی، نجومی، سیاسی، آموزشی، 
اقتصادی، مادی، معنوی، جســمی، 
روحی و حتی پرورشــی است«! این 
توضیحی است كه تیم سازنده »رادیو 
سیتكام« درباره پادكست شان داده اند! 
همین قدر جامــع و كامــل و البته 
همین قدر متنوع! درنتیجه هر چه كه 
فكرش را بكنید در این پادكست وجود 
دارد و دســت تان برای دنبال كردن 
اپیزودهای مورد عالقه تان باز است. این 
پادكست كه امروز به اپیزود سیزدهم 
رسیده، اینطور ما را به دنیای خاص 
خودش می برد: »ما در رادیو سیتكام 
براتون یه قصه روایت می كنیم؛ قصه  ای 
كه از یك كلبه لعنتی كنار دریای شهر 
تهران شروع می شه؛ دریایی كه البته 
به اقیانوس هم راه داره! كاراكترهای 
زیادی درگیر این قصه هستن اما همه 
كاراكترها در همه قسمت ها حضور 

ندارن«.

رادیو سیتكام

پنجشنبه
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    دقیقًا چند سالتان است؟
50ســال دقیقاً؛ البته 50ســال كاركرده، نــه كم كاركرد 

)باخنده(.
    ایــده ورود به دنیای آشــپزی، دقیقًا در 

چندسالگی تان اتفاق افتاد؟
ایده من نبــود؛ ایده محمــد كاشــانی، از تهیه كنندگان 
كشورمان كه كارهای تلویزیونی چون 77 و ببخشید شما 
و... را در كارنامه اش دارد، بود. آنها 35ســالی در ذهن شان 
بود كه آشپز مرد را برای آموزش به تلویزیون بیاورند. دنبال 
كسی هم بودند كه بتواند چنین قابلیتی داشته باشد و من، 

آن فرد بودم.
    این كه اتفاق بیرونی قضیه بود. در زندگی 

شما آشپزی از كی شروع شد؟
من عكاسی می خواندم و خبرنگار مجله فیلم و ویدئو بودم. 
هر كســی عكس هایم را می دید می گفت معمولی اند و من 

همیشه می خواستم برای مملكتم فردی خاص باشم.
    25سالتان بود وقتی كه خبرنگار و عكاس 

بودید؟
بله. ولی عالقه به آشپزی از نوجوانی در من وجود داشت. ولی 
اتفاقی بزرگ در زندگی ام افتاد و من به آشپزی رسیدم. درست 
مثل كسی كه به معشوقش رســیده باشد، من هم به عشقم 

رسیدم و همه زندگی و شبانه روزم را به آن اختصاص دادم.
    كی این اتفاق افتاد؟

پدرم در فوالد مباركه كار می كرد. ایران با كمك ایتالیایی ها 
داشــت این مجموعه را می ســاخت. ایتالیایی های زیادی 
با پدرم دوســت بودند. آنها روزهای تعطیل نمی دانستند 
چه كار كنند. پدرم برای اینكه حوصله شان سر نرود، آنها را به 

طبیعت گردی می برد. من 
هم می رفتــم. عكس هایم 
را كه به آنها نشان می دادم 
می گفتند معمولی است. 
گاهی برای شان آشپزی 
هــم می كــردم. در این 
آشــپزی كردن كارهای 
خاصــی انجام مــی دادم؛ 
مثاًل زمیــن را حفر كرده و 
یك تنور درســت می كردم 

یــا داخــل ورق آلومینیوم 
غــذا طبــخ می كــردم و... . 

به غذاهــا طعم هــای خاصی 
می زدم. ایتالیایی هــا گفتند چرا 

نمی روی آشپزی بخوانی، ما روی تو 
سرمایه گذاری می كنیم! عالقه به آشپزی 

در من ژنتیك بود؛ از پدرم به ارث برده بودم. 
یكی از دوستان پدرم به نام آقای ملك زاد هم در 

این مسیر خیلی مشوق من بود و كمكم 
كرد. مادرم می گفت زمــان بچگی یك 
مجله مد معروف آلمانی برای ما می آمد 
و تو فقط 5-4صفحه آخرش را كه مربوط 
به آشپزی بود، نگاه می كردی. شاید كتاب 
رزا منتظمی را 100بار خوانده بودم. من 

عاشق آشپزی بودم ولی نمی دانستم.
    برای عملی كــردن این رؤیایی كه 

داشتید، دوره خاصی دیدید؟

نگاهی به تاریخچه غذا در ایران باستان و محبوب ترین غذاهای ایرانی برای خارجی ها

ایرانیان؛ مالزمان همیشگی غذا و آشپزی
همه ما در طول روز، باید یك یا چند وعده غذای كامل میل كنیم. به همین دلیل است كه فرهنگ غذاخوردن و غذاپختن و 
غذامیل كردن در بیرون منزل، این چنین گسترده است چراكه با یكی از رفتارها و نیازهای روزمره ما انسان ها گره خورده 
است. به همین نسبت همه كشورها، فرهنگ و سنت آشپزی و اغذیه ای مناسب خودشان دارند. اما برخی از كشورها، دارای 
سنت غذایی و غنا و محبوبیت غذایی بیشتری هستند؛ چیزی كه باعث می شود حتی توریسم غذایی هم مطرح شود؛ یعنی 
شما غالباً برای غذاهای خوشمزه و رستوران ها و سرآشپزهای معروف یك منطقه به آنجا سفر كنید. ایران نیز با اینكه در حوزه 
گردشگری، جزو كشورهای نخست نیست ولی دارای غذاهایی است كه محبوبیت جهانی هم دارد و غالب جهانگردان كه به 
ایران می آیند، نمی توانند از كنار این همه غذای خوشمزه به راحتی عبور كنند. در این مطلب، هم نگاهی به تاریخ آشپزی در 

ایران می اندازیم و هم نیم نگاهی به غذاهای محبوب ایرانیان نزد خارجی ها.

یك تجربه مثال زدنیشیفته آشپزی ایرانی

سفره 15هزار نفره

اعتراف تلخ اسكندر

تعبیر خاص از غذاهای خاص تر

روایت های گزنفون

معروف ترین غذاهای ایرانی
فخر آشپزی ایرانی

اجازه بدهید نقل قول هایی از لوئیزا شافیا، سرآشپز و معلم و نویسنده 
آمریكایی، داشته باشیم. او تأكید زیادی بر آشپزی سازگار با محیط زیست 

دارد و به همین دلیل عالقه مند به آشپزی جاده ابریشم و البته آشپزی ایرانی 
شده است. جالب اینكه حتی رستورانی ایرانی هم دارد و چند كتاب آشپزی 
هم نوشته؛ ازجمله كتاب »آشپزخانه جدید پارسی«. او از شیفتگان غذاهای 

ایرانی است و حتی برای لوگوی كسب وكارش هم از این غذاها تأثیر گرفته 
است. به همین دلیل مورد سؤال زیادی هم واقع می شود كه كاًل آشپزی 

ایرانی چه چیزی است و نیست.

كی.ای. ایدالجی، در مقاله ای، درباره روایت موزه بریتانیا از سنت غذا و آشپزی 
در ایران باستان چنین نقل قول می كند: »غذاخوردن در زمان هخامنشیان 
باید تجربه مثال زدنی ای بوده باشد. ظروف طال و نقره به وفور بر سر میزهای 
غذا وجود داشته كه البته امروز تعداد بسیار كمی از آنها به یادگار مانده است. 
این ظروف همه دست ساز بوده و توسط استادكارانی كه از سراسر دنیا به ایران 
دعوت شده بودند، با مهارت و ظرافت خاصی ساخته شده بودند.« چنین 
نقل قول هایی، نشان می دهد كه ایرانیان باستان چه اهمیت فراوانی به غذا و 
دورهمی هایی كه به بهانه غذا خوردن شكل می گرفته، می دادند.

از دیگر نكته هایی كه درباره غذا در دوره هخامنشیان مطرح می شود، 
استفاده از آن به عنوان نوعی مزایا برای كارمندان و كارگران بوده است. به 
همین دلیل بوده كه وعده های غذاخوردن در این دوره، حالت مجلس مانند 
و عظیم بوده است. جالب است كه نقل می كنند 15هزار نفر در روز و برای 
سه وعده در دربار هخامنشیان غذا می خوردند. شاید فكر كنید كه چه كار 
تجمالتی بیهوده ای؛ البته اكیداً این طور نبوده. با این كار، صرفه جویی زیادی 
هم صورت می گرفت، هرچند كه ایرانی ها در طعم داركردن غذاها سنگ 
تمام می گذاشتند. غذای ایرانیان غالباً شامل مواد ضروری آنها بوده.

از همان دیرباز، میوه، زعفران و انواع مغزها سه ماده اصلی تشكیل دهنده 
غذاهای ایران باستان بوده اند. البته برخی مانند اسكندر مقدونی، به این رویه 
غذایی ایرانی ها خوش بین نبوده و آن را حتی از دالیل شكست هخامنشی ها 
می دانستند. اسكندر مرد جنگ و رزم بود و دوست داشت كه همیشه روی اسبش 
و در میدان نبرد باشد؛ دلیل پیروزی هایش را نیز می توان همین امر دانست. 
شاید به همین دلیل بوده كه اشتغال بیش از حد ایرانیان به غذا و آشپزی را زیاد 
تاب نمی آورد. هرچند كه خودش بعد از پیروزی بر ایرانی ها، تا چند ماه در شهر 
سلطنتی پرسپولیس زندگی كرد و خودش شیفته همین غذاها شد.

تعبیر شافیا برای خارجی ها درباره غذای ایرانی چنین است: دارید از یك بیابان 
گرم و سوزان عبور می كنید، درحالی كه آفتاب شما را می سوزاند. به دیوار سنگی 

بزرگی با دروازه ای زیبا می رسید. از دروازه عبور می كنید. نسیمی خنك و 
موسیقی آرام آب شما را می نوازد. در یك باغ سرسبز و پرگل هستید، كه هربار 

رایحه ای از خود منتشر می كند. دور تا دورش درختان پسته، بادام، گردو، گالبی 
و... . از زمین بوته های كدو، خیار، هویج و... درآمده. هوا نیز پر از عطر لیمو، 
زردچوبه، هل و نعناع است. این، بهترین تعبیر من از آشپزی ایرانی است.

البته شافیا به گذشته ها هم سفر می كند. مثاًل می گوید كه ایرانیان قرن هاست 
كه به خاطر غذاهای خوشمزه ای كه دارند، معروفند. از گزنفون، سرباز و 
فیلسوف یونانی یادی می كند كه 400سال پیش از میالد در سپاه ایران 

می جنگید. او البته از سر اجبار تن به این خدمت داده بود ولی با همه این 
احواالت غذاهای ایرانی را خیلی دوست داشت. گزنفون در »كورش نامه« 

خود نگاشته است: »همچون دیگر هنرها كه در شهرهای بزرگ ایران به اوج 
كمال و دلفریبی رسیده اند، آشپزی و غذایی كه در دربار پادشاه ایران تهیه و 

توزیع می شود نیز از كیفیت و طعمی استثنایی برخوردار است.«

فلسفه یك تعبیر عجیب
تعبیر باغ پر از عطر نارنج، گالب و بِه و استفاده از میوه های خشك 
و تازه با گوشت و برنج و دسرها و موادی مانند انار و زعفران و پسته 

و...، البته برای ما ایرانی ها كاماًل آشناست. اما شاید از تعبیر باغی 
در دل یك كویر سوزان جا بخورید. علت آن هم این است كه این 
سرآشپز آمریكایی، در تحقیقات خود متوجه شده كه ایرانی های 

باستان، آب های زیرزمینی را در دل كویر به شهرها و مناطق 
مسكونی خود رسانده و بدین ترتیب می توانستند فضاهایی دلنواز و 
چشم نواز ایجاد كنند. شاید منظور او مواردی چون یزد و كرمان و... 

بوده كه با همین رویه، تبدیل به مناطق مهم و مسكونی شده اند.

آشپزی های نیم روزه
اینكه غذاخوردن برای ایرانی ها از دیرباز، بهانه ای برای دورهمی 
بوده است، به همان دوران باستان بازمی گردد. در همان دوره 
در دربار شاهان ایرانی، از خبره ترین آشپزها و حرفه ای ترین 
خدمتكاران استفاده می شد. آداب غذاخوردن و جزئیات فراوان 
مربوط به آن هم، از همان دوره باب بوده است. در همان دوره از 
آشپزها و خدمتكاران درخواست می شد كه با نهایت پاكیزگی 
بر سر سفره ها حاضر شوند. جالب اینكه آماده سازی غذا از همان 
دوران نصف روز طول می كشیده؛ اتفاقی كه در حوزه آشپزی به 
بیشتر غذاهای ایرانی سرایت كرده و هنوز هم وجود دارد.

اما برگردیم به ایده های شافیا. او معتقد است كه این موارد را باید جزو بهترین و محبوب ترین غذاهای ایرانی دانست كه می شود به خارجی ها 
پیشنهاد كرد: ته دیگ ها،  آش رشته، خوراكی های جانبی مانند فالوده و بستنی های زعفرانی و بشقاب سبزی های تازه، مرصع پلو، زرشك پلو، 

باقالی پلو، خورش بادمجان، خورش قورمه سبزی، خورش فسنجان و كباب های متنوع ایرانی. او این موارد را جزو پیشنهاد شدنی ترین غذاها برای 
خارجی ها می داند و خودش نیز عالقه زیادی به آنها دارد. او می گوید: »ته دیگ یكی از معروف ترین غذاهای ایرانی از دید خارجی ها محسوب 
می شود و از محبوبیت بسیار باالیی نیز بین خانواده های ایرانی برخوردار است و بارها خود بعینه شاهد چرخاندن ظرف ته دیگ بین آنان برای 

برداشتن تكه ای از آن بودم كه بسیار سبب تعجب من از این میزان استقبال آنان از ته دیگ شد!«

شافیا در كتاب خواندنی خود، البته سری هم به فخر آشپزی ایرانی ها می زند؛ كباب ها ی ریز و درشت. او كباب های ایرانی را بسیار متنوع می داند، 
طوری كه در یك سفر نمی شود همه آنها را تجربه كرد. او ساده ترین نوع كباب ایرانی ها را كباب كوبیده می داند كه البته به تنهایی از مزه های 
دوستی داشتنی و پیچیدگی زیادی برخوردار است. البته راست هم می گوید؛ كباب درست كردن هنری است كه هر مرد و زنی ندارد. او كوبیده ها 
در كنار گوجه های سرخ شده را دارای »مزه جادویی« می داند. او سپس سراغ كباب برگ كه با گوشت گوساله و پیاز و زعفران و آبلیمو و كره پخته 
می شود، می رود. بعدش هم كه به جوجه كباب می رسد و فرایند این مدل از كباب ایرانی را هم تشریح می كند.



ماجرای كیفی ها 

راز بقاآهسته و پیوسته

پاسخگویی به پلیس

13رصدخانه
در شلوغی سرســام آور بازار بزرگ و بین انبوه جمعیتی كه هر 
روز روانه این نقطه از تهران می شــوند با خونسردی رفت وآمد 
می كنند. مثل مامورهای مخفی تا شــعاع چند متری شــان را می پایند و خدا می داند 
با چه دلهره ای چند كیلو طال را حمــل می كنند و به دوردســت ها می برند. آنها فقط 
با صاحبان كارگاه های طالســازی دمخور می شــوند و قلق كارشــان این است كه 
هویت شان را مخفی نگه دارند. اینجا بازار دادزن ها حسابی داغ است اما راز كسب وكار 
»كیفی« سكوت و خاموشی در دل شــلوغ ترین نقطه تهران اســت. سكوت آنها كه 
 هر كدام حكــم گنجینه متحرك را دارند و با جان شــان معامله می كنند سرشــار از 

ناگفته هاست.

خانهگردی

حميدرضا رسولی

همه ما از بچگی با بازی منچ آشنا 
هستیم اما احتماال هیچ كدام مان 
تا به امــروز »منچ ســگی« بازی 
نكرده ایم! »منچ ســگی« نام یك 
بازی ایرانی جذاب است كه درواقع 
همان بازی منچ محبوب و معروف 
اســت اما با قوانین جدیــد! این 
بازی دارای 5روش بازی از ســاده 
تا حرفه ای است كه آسان ترینش 
این اســت: »این بازی دقیقا بازی 
منچ است؛ یعنی كسی برنده است 
كه قبــل از ســایر بازیكنان، همه 
مهره هایش را به خانه های مقصد 
برســاند. با این تفاوت كه در این 
میان یك سگ ســیاه بی اعصاب 
هــم وجــود دارد كــه دنبال  تان 
می كند تــا گازتان بگیــرد! پس 
باید مراقب باشــید كه نه شما به 
سگ سیاه بخورید، نه سگ سیاه 
بتواند شما را بگیرد. ضمنا اگر وارد 
خانه هایی شــوید كه جای پنجه 
 سگ روی آنهاســت، صفحه بازی 

می چرخد!«.

منچ سگی!

»معجون های جادویی بپز. به امید 
اینكه منفجر نشی!« این شعار بازی 
»شارالتان  های كوئدلین بورگ« 
اســت؛ بازی ای كه عنوان بهترین 
بازی سال 2018را از آن خود كرده 
است. در توضیح این بازی آمده: »به 
»كوئدلین بورگ« خوش اومدین؛ 
جایی كه شفادهندگان و درمانگران 
قالبی از سرتاسر كشور جمع شدن 
تا برای درمان بوی بد پا، غم غربت، 
سكسكه و شكســت های عشقی، 
معجون های جادویی بپزن! همه 
این شارالتان ها امیدوارن كه بتونن 
عنوان شــفادهنده ترین درمانگر 
رو تصاحب كنن«. پــس در این 
بازی بازیكنان باید از كیســه های 
خودشان موادی را بیرون كشیده و 
آنها را در دیگ مخصوص خودشان 
بریزند تا بهترین معجون را درست 
كنند اما گاهی تركیب چند ماده 
باعث می شــود كه دیگ روی هوا 
رفته و بازیكن منفجر شود! درپایان 
كســی كه با توجه بــه كتابچه ها 
بهترین معجون را درســت كند، 

برنده است.

شارالتان ها

آقای جك

بازی »مســتر جــك« یك بازی 
2نفره اســت كه برای بازیكنان 
باالی 9ســال طراحی شــده. در 
این بــازی یكــی از 2بازیكن در 
نقش »جك قاتل« كــه یكی از 
8كاراكتر موجود در صفحه بازی 
است، ظاهر می شود. این بازیكن 
باید تالش كند از چنگ كارآگاه 
فرار كند و در طــول 8دور بازی، 
متهم نشود. حاال كارآگاه كیست؟ 
بازیكن دیگری كه در بازی حضور 
دارد. او باید در نقش یك كارآگاه 
خصوصی، تالش كند تا با حذف 
مظنونین اضافی، مســتر جك را 
گیر بیندازد. ولی او در طول بازی 
فقط یك بار می توانــد به یكی از 
كاراكترها اتهام بزند. درواقع این 
یك بازی اســتنتاجی اســت كه 
با یــك صفحه بــازی، 17كارت 
قابلیت، 10عــدد توكن و 9عدد 
مهــره در 9رنگ مختلــف انجام 

می شود.
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خودشان را كیفی معرفی می كنند. كیفی چه شغلی است؟ كار بنكداران طال را به طور 
سیار انجام می دهند و حلقه اتصال كارگاه های طال سازی  با مغازه دارها به حساب 
می آیند. آنها طال را از كارگاه های طالســازی می خرند و بــرای فروختن به 
مغازه دارها به شــهرهای دور و نزدیك می برند؛ یعنی حمل طالی گرمی یك 
 میلیون تومان به اقصي نقاط ایران، آن هم در پوشــش مســافران معمولی. 
پیدا كردن كیفی ها كار آسانی نیســت، چون هویت شان را برای هر غریبه ای 

فاش نمی كنند. اگر چند روز در شلوغی بازار زاغ سیاه شان را چوب بزنند 
باز هم پیداكردن شان در میان انبوه جمعیت، مثل ردیابی قطره ای در دل 
دریاست. گاهی همصحبت شدن با كیفی ها غیرممكن به نظر می رسد اما 

كافی است یك شماره تماس از آنها بیابید و به طور كامل اعتمادشان 
را جلب كنیــد. آن موقع از مصایب یكی از عجیب ترین شــغل هایی 
می گویند كه اساس آن در تعقیب و گریز و دست و پنجه نرم كردن با 
سارقان مسلح و احتمال بر باد رفتن جان و سرمایه شان در یك چشم 
بر هم زدن است. سلمان كیفی است. او كیفی ها را مثل سربازان بی نام 

و نشانی می داند كه چند دهه برای روشن ماندن چراغ بازار بزرگ طال 
از جان مایه گذاشــته اند؛ »بسیاری از شــهرهای ایران بازار اصلی طال و 

جواهر دارند اما همه آنها تولید كننده نیستند. كیفی ها مسئولیت 
انتقال طال از بازار بزرگ تهران به بازار های محلی را دارند 

و به همین خاطر سارق ها همیشــه در كمین مان 
نشسته اند. مثل سال های دور خبری از تعقیب 

و گریز با اســب نیســت اما گاهی اوقات 
موضوع ســرقت از كیفی ها و قتل آنها 

در صدر اخبــار قــرار می گیرد و 
حتی سوژه فیلم های سینمایی 

می شود.«

داستان كسب وكار كیفی ها هیجان انگیز و به شدت دلهره آور است. كسانی كه در 
سال های دور به آنها حمال طال به معنی حمل كننده طال می گفتند، بعدها به كیف بر 
تغییر نام دادند و حاال با نام كیفی با تولیدكننده های طال دادوستد می كنند. ورود 
به این شغل پرمخاطره آسان نیست و دایره كیفی هایی كه با صاحبان كارگاه های 
طالسازی كار می كنند به شــدت محدود اســت. بیشــتر آنها از افراد باسابقه و 
شناخته شده ای به حساب می آیند كه با توصیه چند نفر از معتمدان بازار طال وجواهر 
وارد این كار می شوند یا این شغل را از پدر به ارث برده اند. اینگونه نیست كه فردی 
تصمیم بگیرد در گروه كیفی های بازار فعالیت كند و به راحتی از طرف طالسازها 
و عمده فروش ها مورد تأیید قرار بگیرد. ابراهیم، یكی از معدود بازمانده های نسل 
قدیم كیفی ها می گوید: »كســی كه وارد گروه كیفی های بازار می شود تازه در 
ابتدای كار است. تازه كارها تا مدت زمان زیادی باید با یكی از پیشكسوتان این 
حرفه به سفرهای دور و نزدیك بروند تا آب دیده شوند و بدانند كه چگونه ردی 
از خودش به جا نگذارند. بعد هم باید انتقال و نحوه محاسبه و جمع آوری فاكتور 
را یاد بگیرند تا بعد از مدتی مستقل شوند و به عنوان كیفی در بازار طال و 

جواهر فعالیت كنند«.

مخاطرات شغل كیفی های بازار طال و جواهر تهران با گرانی سرسام آور 
قیمت طال بیشتر هم شده و تقریبا روزی نیست كه خبر حمله به یكی از 
افراد این گروه، دهان به دهان نچرخد. با اینكه دوربین های پیشرفته در 
محدوده اطراف بازار بزرگ طال و جواهر نصب شده اما هنوز هم بسیاری 
از سارقان طال در این حوالی پرسه می زنند و كیفی ها را از لحظه خروج از 
بازار طال و جواهر تحت تعقیب قرار می دهند تا مثل افعی در موقع مناسب 
زهرشــان را بریزند و طعمه را ببلعند. كیفی های قدیمی و كاركشــته 
شگردهای مختلفی برای گمراه كردن ســارقان حرفه ای دارند. بیشتر 
آنها سعی می كنند ساعت حركت از مبدا، مسیر حركت، وسیله سفر و 
حتی لباس های شان را مدام در طول مسیر تغییر بدهند تا به آسانی تحت 
تعقیب قرار نگیرند و مدت زمان طوالنی تری در این حرفه دوام بیاورند. 
ماشین شــخصی، هواپیما و اتوبوس از اصلی ترین وسایل حمل ونقل 
آنهاست و در هر مورد سعی می كنند با ترفندهایی هویت و شغلشان را 
كامال مخفی نگهدارند. اكبر این شگردها را راز بقای كیفی ها در بازار طال و 
جواهر تهران می داند؛ »این روزها سیستم توزیع طال از سوی كارگاه های 
بزرگ به كلی تغییر كرده و دامنه فعالیت ما محدوده شده اما هنوز هم 
صدها نفر با این شغل امرار معاش می كنند. كار ما دو بخش دارد؛ یكی 
رساندن طال به مقصد و دیگری جمع آوری مطالبات هفته یا  ماه قبل است. 
وقتی یك كیلو یا دو كیلو طال را به مقصد می رسانیم انگار یك تن بار از 
روی دوش مان برداشته شده و بخش دوم كار برایمان آسان می شود. اگر 
هوشیار باشید و همه موارد ایمنی را رعایت كنید چندین و چند سال در 
این كار دوام می آورید اما افراد مغروری می آیند و فقط به زور بازو اكتفا 

می كنند و خیلی زود جان و مال شان را از دست می دهند.«

 مسلح به شوكر 
و اسپری فلفل

باید به كیفی ها حق داد كه تمایل 
چندانی برای همصحبت شــدن با 
دیگران نداشته باشــند و از دادن 
هرگونه اطالعات درباره این شغل 
پرمخاطــره طفره برونــد، چرا كه 
برمال شدن راز و رمز كارشان مثل 
لو رفتن نقشه گنج اســت. آنها از 
چند دهه قبل كه با اســب و قاطر 
از تهران به شــهرهای مختلف طال 
می بردند تا امروز كه امكان ســفر 
با ماشین شخصی و قطار و هواپیما 
مهیــا شــده در تیررس ســارقان 
حرفه ای بوده اند و بســیاری از آنها 
در این ســال های طوالنی به شكل 
بی رحمانه ای به قتل رســیده اند. 
برخی كیفی ها اگر توان مالی داشته 
باشند از كارگاه های تولیدی، طال 
می خرند و پــس از انتقال و فروش 
آنها به بنكداران محلی سود خوبی 
عایدشان می شــود اما بسیاری از 
آنها صرفا وظیفه نقل و انتقال طالی 
ساخته شده از كارگاه به بنكداری و 
برگرداندن حساب را برعهده دارند و 
درصد اندكی از اجرت ساخت طالی 
فروخته شده را به عنوان حق الزحمه 
دریافت می كنند. اكبر، یكی دیگر 
از كیفی های نســبتا قدیمی بازار 
معتقد است، گروه دوم كه معموال 
با اتوبوس و قطــار برای فروش طال 
به شهرهای دور و نزدیك می روند 
آسان تر تحت تعقیب سارقان مسلح 
قــرار می گیرند؛ »كســی امنیت 
كیفی های بازار را تضمین نمی كند 
اما با پیگیــری اتحادیه صنف طال 
و جواهر، چند ســالی می شود كه 
اجازه حمل وسایل حفاظت شخصی 
مثل اسپری فلفل یا شوكر را به آنها 
داده اند تا در برابر سارقان حرفه ای 
از خودشان دفاع كنند. با این حال 
گروه كیفی های بازار طال و جواهر 
به دلیل لو رفتن مسیر حركت شان 
همواره در خطر حمله سودجویان 
قرار دارند. مثل كیفــی جوانی كه 
4سال قبل خبر قتلش توسط سارقان 
مسلح در صدر خبرها قرار گرفت. اما 
بسیاری از آنها در سكوت خبری و در 
جاده های كشور به قتل می رسند و 

اموالشان هم به تاراج می رود.«

نظم و ترتیب ســفرها و البته نحوه محاسبه طلب و بدهی كیفی ها، 
یكی از منظم ترین روش های مرسوم در بازار تهران است و آنها بیش 
از سرمایه به اعتبار و اعتماد سازندگان و خریداران طال تكیه می كنند. 
درصورت خدشه دار شدن هر آیتم، آنها دیگر قادر به ادامه فعالیت 
اقتصادی در این حرفه نخواهند بود و احتماال به همین دلیل حرفه 
كیفی در بازار طال و جواهر به طور موروثی ادامه داشته و ورود افراد 
متفرقه به این گروه تقریبا غیرممكن است. هر چه از شغل كیفی ها 
بیشتر می دانیم سؤاالت بیشــتری در ذهنمان نقش می بندد. مثال 
اینكه كیفی ها چطور و با چه مجوزی چند كیلو طال را از تهران به شهر 
دیگری منتقل می كنند؟ یكی از كیفی های بازار كه این شغل را از پدر 
به ارث برده و با نام مستعار بهمن حاضر به گفت وگو می شود می گوید: 
»اتحادیه طال و جواهر برای ما كارت شناسایی صادر كرده و به این 
ترتیب هیچ جایی برای سوءاستفاده نیست. كارت شناسایی به این 
دلیل صادر می شود كه گاهی در موارد امنیتی بتوانیم از پلیس كمك 
بگیریم یا در مواقع الزم به مأموران پلیس ثابت كنیم كه این همه طال 
را برای فروش حمل می كنیم و به شهرستان می بریم«. گفت وگو با 
كیفی ها به پایان رسید، بدون اینكه هویت و چهره آنها برایمان آشكار 
شود. گفت وگو با آنها شبیه هیچ گفت وگوی دیگری نیست و آنها را 
می توان مردان نقاب دار بازار بزرگ تهران نامید. این هم سبك زندگی 
آدم هایی است كه خواســته یا ناخواسته وارد دوئلی ابدی شده اند و 
اگر ســربلند بیرون بیایند لقمه نانی برای خوردن خواهند داشت. 
داستان زندگی آنها سوژه اصلی بسیاری از فیلم های سینمایی مثل 
فیلم »جویندگان طال«، اثر چارلی چاپلین است؛ مردان نقابداری كه 

سهم شان از كیف های پر از طال رنج است و گاهی مرگ.

به قیمت جان 
طال

همراه با چند »كیفی«  بازار بزرگ 
طال و جواهر كه شغل عجیب و 

دلهره آوری دارند

آشنایی با كسب  وكارهای عجیب 

چند می گیری گریه كنی؟
»كار، عار نیست«؛ این شعار كلیشه ای ســرلوحه كار افرادی است كه معتقدند تحت هر 
شرایطی و با هر شغل و حرفه ای می توان به درآمد رسید و در انتخاب شغل و برای كسب 
درآمد هیچ محدودیتی قائل نیســتند. به همین دلیل این روزهــا آگهی های عجیب و 
نامتعارفی مثل »همكاری در دعوا« در فضای مجازی منتشــر می شود و هر كدام تعرفه 
خودشان را دارند. عده ای اما ترجیح می دهند شغل آبرومندانه تری پیشه كنند و با اینكه 

ناشناخته می مانند درآمد پایداری داشته باشند. برخی از این شغل ها از سال های دور رواج 
داشته و برخی دیگر با گسترش زندگی شهری به منبعی برای كسب درآمد بدل شده اند. 
مثل قالكارها كه كارشان جدا كردن طال از خاك كف كارگاه های طالسازی است یا مارگیرها 
كه مارها را می گیرند و به قیمت گزاف به مؤسسه های سرم سازی  می فروشند تا از زهر آنها 

پادزهر تولید شود.

برخی افراد پولدار 
و ســنتی عالقــه  دارند 

كه در مراسم شــان جمعیت 
قابل توجه و پرشوری حضور داشته باشند. برای 

پاسخگویی به این نیاز، مؤسسه های خاصی وجود 
دارند. این مؤسسه ها كارشــان این است كه مراسم 

عزا را چنان پرسوز و گداز برگزار كنند كه حاضران در 
مراسم تحت تأثیر محبوبیت فرد متوفی قرار بگیرند. 

گریه كن ها برای پرســوز و گدازكردن مراسم ختم و 
تشییع، سرویس ایاب و ذهاب، یك وعده غذا و حدود 
100هزار تومان طلب می كنند و قبل از ورود به سالن این 

مبلغ باید به آنها پرداخت شود. حق الزحمه كسی 
كه گریه كن ها را به مراسم می آورد هم برای هر 

مراسم بین 3 تا 5 میلیون تومان است.

این روزها، شلوغ بودن مراسم 
و همایش ها به مــالك اصلی مهم 

بودن آنها بدل شده و چنین تصوری كار عده ای را كه 
كارشان آدم جمع كردن برای حضور در مراسم است، سكه 

كرده. این افراد استخدام می شــوند تا جمعیت مورد نیاز را 
برای حضــور در همایش ها و مناظره ها و مراســمی از این 

دســت دور هم جمع كنند. كار آنها مدیریت و ساماندهی 
مراسم است و خودشان را »آدم جمع كن« معرفی می كنند. 
آدم جمع كن ها بنا به خواسته كارفرما می توانند سالنی را با 
ظرفیت500 تا 1000 نفر پر كنند. آنها یكی از مهم ترین 

افراد برای گرم كردن میتینگ های سیاســی به شمار 
می روند و كارشان در زمان مناظره ها و انتخابات 

سكه می شود.

اگر به سوله های مرغداری سر 
بزنید افــرادی را می بینید كه مدام 

دنبال جوجه ها می دوند و برای جــدا كردن آنها تقال 
می كنند. این افراد خودشان را »جدا كننده جوجه« معرفی 

می كنند و كارشان این اســت كه جوجه های نر و ماده را از 
هم جدا كنند. كسی كه این شغل را انتخاب می كند هر روز 

باید بین انبوه جوجه ها راه برود امــا فهمیدن این موضوع 
كه این جوجه ها تبدیل به مرغ یا خروس می شــوند اصال 
كار ساده ای نیســت. جداكننده های جوجه برای انجام این 
ماموریــت، آموزش های مخصوصی می بینند. این شــغل 

معموال متقاضیان زیادی دارد اما بیشــتر آنها وقتی با 
دوره های آموزشی طوالنی مواجه می شوند عطای 

آن را به لقایش می بخشند.

حتما تا به حال دیده اید كه 
برخی میوه ها ظاهر خوشرنگ و لعابی 

دارند اما موقع خوردن معلوم می شوند نارسند. 
شاید باورش سخت باشد اما عده ای كه شغل شان 

رنگ كاری مركبات است وظیفه رنگ و لعاب دادن به 
میوه های نارس را دارند و با این كار میوه ها را رسیده 

و سالم جلوه می دهند. وظیفه رنگ كار مركبات این 
است كه با كمك بخار آب و مواد شیمیایی مثل گاز 
اتیلن به محصوالت نارس چیده شده، ظاهری طبیعی 
ببخشــد و كاری كند كه این میوه ها كامال رسیده 

به  نظر برســند. كار آنها، حكایت گنجشك را 
رنگ كردن و به جای قناری فروختن است.

رنگ كار مركبات

اگر مارگیرها نباشــند، 
درمان افــرادی كــه دچار 

مارگزیدگی می شوند ممكن نخواهد بود و جان 
خیلی از انسان ها به خطر می افتد. كار مارگیرها این 

است كه به محل زندگی مارها در طبیعت می روند و بعد 
از به دام انداختن مارهای سمی با كمك متخصصان زهر 

آنها را می گیرند تا برای تولید پادزهر از آن استفاده شود. 
برخی دیگر از مارگیرها به تنهایی به شكار می روند و بعد از 
به دام انداختن مارهای سمی آنها را با قفس های مخصوص 
به مؤسسه های تحقیقاتی و سرم سازی  می رسانند. شغل 

مارگیری چیزی حدود 70ســال در ایران قدمت دارد 
و بســیاری از افرادی كه به طور سنتی در این شغل 

فعالیت می كنند خودشان قربانی نیش مارهای 
سمی می شوند.

مارگیری 

حتما تا كنون نام مســتر 
شــنیده اید؛  را  تســترها 

افرادی كه به رســتوران های مختلف می روند 
و كارشان چشــیدن طعم انواع غذا و معرفی آنها به 

شكم گردهاست. مستر تســتری بعد از رشد قارچ گونه 
رستوران ها به یك شــغل پرطرفدار و پولساز بدل شده 

اما عده ای دیگر از تســترها سال هاســت كه در این 
حرفه فعالیت می كنند و كســی از آنهــا خبر ندارد. 
تست كننده های بو، معموال در صنایع مختلف مشغول به 
 كار می شوند. این افراد یا به استخدام كارخانه های تولید 

دئودورانت درمی آیند یا ممكن است در شركت های 
تولیدكننده های دهان شویه استخدام شوند. برخی 

از آنها بعد از چند سال فعالیت در این شغل به 
مشكالت ریوی دچار می شوند.

تست كننده های بو

گریه كن  آدم جمع كن 

مغــز گاو و گوســفند 
خواص فراوانــی دارد و برای 

خیلی ها غذای محبوبی اســت اما 
برای اینكه بدانید مغز با چه فرایندی به دست مشتری 

می رسد باید ســری به كشــتارگاه بزنید. در كشتارگاه با 
افرادی مواجه می شوید كه با مهارت خاصی، جمجمه حیوان 

ذبح شده را می شــكافند تا مغز آن را خالی كند. این افراد 
تكنیك های ویژه ای برای ســالم و كامل درآوردن مغز گاو 
و گوسفند دارند و نام شغل شان هم »مغز خالی كن« است. 
مغز خالی كنی شغلی رســمی و محترمانه است و فردی كه 
چنین حرفه ای را انتخاب می كند باید هر روز در كشتارگاه ها 

حاضر شود، سر حیوان ذبح شــده را روی میز بگذارد یا 
به قالب آویزان كند و سپس جمجمه را بشكافد و 

مغز آن را به طور سالم و كامل خارج كند.

مغز خالی كن

تولید محصول در كارگاه های 
طالسازی همواره با كسری مواجه است. مقداری 

از این كسری در خاك كف كارگاه طال ریخته می شود و 
به همین دلیل صاحب كارگاه، هر چند  ماه یك بار خاك ها 

را جمع می كند و به قالكار تحویل می دهد تا طالی موجود 
در خاك را استخراج كند. قالكاری به معنی بازیافت طال از 
زباله هایی است كه در آن اثری از طال پیدا می شود. قالكار 
هم كسی اســت كه كارش جدا كردن طال از خاك است. 
آنها با شــگردهای مختلف، از هرچیزی كه احتمال دارد 
حاوی مقدار كمی طال باشد، این فلز گرانبها را استخراج 

می كنند و در ازای هر گرم طالی استخراج شده از 
صاحب كارگاه دستمزد می گیرند.

قالكاری

جدا كننده جوجه 

طرح:  محمدعلی حليمی



همشهری؛ ناشر اختصاصی خاطرات انیو مورریكونه، آهنگساز شهیر 

همكاریها
تجربیات و تحكیم جایگاه شغلی

پونته كوروو؛ دِ ِستا ؛ بلّوكّیو

14 موزیكگردی

یكی از جدیدترین تولیدات موســیقایی 
كشــور، آلبوم »شــرح ایــن هجران« 
اســت؛ آلبومی كه همین 2هفته پیش با 
آهنگسازی »امیر شریفی« و خوانندگی 
»مهدی امامی« در ســبك موســیقی 
كالسیك ایرانی منتشــر شده است. این 
آلبوم دارای 10قطعه با عنوان كلی »اسفار 
ثالثه« است كه در قالب سه سفر هجران، 
شــوریدگی و رهایی تنظیم شده است. 
آهنگساز شــرح این هجران درخصوص 
انتخاب اشعار این آلبوم می گوید: »اشعار 
این نوبت موسیقایی، 40بیت برگرفته از 
3ساحت عاطفی و حسی گوناگون شامل 
هجران، شــوریدگی و رهایــی، از میان 
غزل واره های مثنوی مولوی برگزیده شده 
و سپس با چینشــی خاص روایت كننده 

داستانی پرتالطم است«.

شرح این هجران

محرم امسال نماهنگی با نام »دهه هشتادیا« 
در فضای مجازی و تلویزیون منتشر شد 
كه مورد توجه بسیاری از مخاطبان قرار 
گرفت. در این نماهنگ كه سعی شده از 
زبان نوجوانان این نسل، عشق و ارادت به 
امام حسین)ع( و  ماه محرم بیان شود، از 
ترانه ای با اصطالحات نوجوانان و همچنین 
موسیقی ای كه ســلیقه این نسل است، 
استفاده شده است. ترانه این نماهنگ را 
»سعید پاشازاده« ســروده، موسیقی آن 
اثری از »نیما عالمه« است و درنهایت كار 

را گروه سرود »وصال« خوانده اند. 

نماهنگ دهه هشتادیا

پنجشنبه

شماره 135
8  مهر 1400 

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

دهم 

تاكنون خاطرات انیو مورریكونه، آهنگســاز بزرگ سینما جهان را در 
همكاری های درخشان او با ســرجو لئونه و پیر پائولو پازولینی، مطالعه 
كرده اید. این متن حاصل گفت وگوی آلســاندرو در روزا با مورریكونه است كه در كتاب »در پی آن نغمه؛ موسیقی 
من، زندگی من« منتشر شده. مؤسسه همشهری با كسب اجازه رسمی از ناشر ایتالیایی، این گفت وگوهای بلند را 

به صورت پاورقی هر هفته منتشر می كند.

مترجم: مهدی فتوحی -- حامد صرافی زاده

خاطرهخانه

    با لئونــه و پازولینی ورود شــما به 
سینما مسّجل شــد و در اندك زمانی 
این همكاری های شوق برانگیز افزایش 

یافت...
بله. من خودم را در شبكه ای از ارتباطات یافتم 
آن هم با اشخاصی كه بسیار متفاوت بودند و 
اغلب به نحو قاطعانه ای برانگیزاننده. هركدام 
اندیشه و شیوه روایی خود را داشتند و شوری 
در فضا موجود بود. قطعاً نزدیكی به هركدام 
از این شخصیت های خالق باعث شكل گیری 
رقابت هایی می شد. مثل چشم و هم چشمی 
میان ِد ِســتا و پونته كوروو در سال 1۹۶۶. 
هم فیلم »نیمچه مــرد«/ Half a Man )به 
كارگردانی ویتوریو د ســتا( هم فیلم »نبرد 
الجزیره« به جشنواره ونیز رفتند. منتقدان 
فیلم د ستا را نكوهیدند درحالی كه فیلم جیلّو 
پیروزمندانه ستایش همگان را برانگیخت و 
در آن سال شیر طالیی ونیز و نشان نقره ای 

بهترین كارگردانی را نصیب او كرد.
    به ونیز هم رفتید؟

بله و خاطــره جالبی هــم دارم از كنفرانس 
مطبوعاتی كه در پی موفقیــت فیلم جیلّو 
رخ داد. از طریق موزع  و هیه كننده فیلم قرار 

شد آن موسیقی ها را پونته  كوروو هم تأیید 
كند و نام او در كنار نام من به عنوان سازنده 
موسیقی متن بیاید. جیلّو ماه ها تم های الزم 
 GELOSO را با سوت می زد، روی نوار ضبط
ثبت می كرد و هر بار ما به هم بر می خوردیم 
آن نوار های ضبط شده را برای من می آورد و ما 
پیشنهادهای خود را با هم مبادله می كردیم. 
ولی من موافق ایده های او نبودم و او هم موافق 
نظرات من نبود. ما خط درست را نمی یافتیم. 
یك روز داشــتیم از پله های خانــه من باال 
می رفتیم و او یك ملودی بــا چهار نت را كه 
پشت هم تكرار می شدند، با سوت می زد. سر 
ضرب و بدون اینكه او بفهمد آن را یادداشت 
كردم و كمی بعد به او دادم. او شگفت زده شد 
و البته كمی هم ممانعت كرد. ابتدا پســش 
زد تا به همان روال معمول خودش برگردد 
ولی سرانجام ما موفق شــدیم تم درست را 
بیابیم. سرچشمه آن تم را بعدها فقط پیش 
همسرش پیّچی اعتراف كردم كه خودش هم 
نوازنده و دوست صمیمی من بود. پیّچی به 
من قول داد كه تا وقتی كه فیلم جایزه بزرگی 
نگرفته هیچ چیزی به جیلّو نگوید. من هم سر 
قولم ماندم تا وقتی كه ما برنده شیر طالیی 
شدیم. ما در كنفرانس مطبوعاتی بودیم كه 
یك روزنامه نگار از من پرســید: چطور است 
كه موسیقی فقط كار من نیست؟ در آن لحظه 
من واقعیت را تعریف كردم و پیش روی همه 
از راز سرچشمه آن تم پرده برداشتم. یعنی تم 
علی. پونته كوروو شگفت زده به من نگریست و 

روزنامه نگاران هم همه زدند زیر خنده.
] GELOSO: نــام برند/مــارك نوارهای 
مغناطیسی ای بود كه در آن سال ها به وفور 
در ایتالیا استفاده می شد. پیّچی لقب »ماریا 

آدل زینو«، موسیقیدان و نوازنده ایتالیایی 
بود كه در مدرســه عالی موســیقی و هنر 

»Santa Cecilia« تدریس می كرد.[
    در مقابــِل تم شــاعرانه علی، تم 
الجزیره، قاطعانه می ایستد! قطعه ای 
كه موسیقی آغازین فیلم هم هست و 

عناوین ابتدایی فیلم روی آن می آیند.
 فیلم درون خودش مملو از تقابل ها و تضادها 
بود و الزم بود این را به زبان موسیقی هم بیان 
كنیم. خیلی خوشحالم از اینكه به قطعه ای 
كه در عنوان بندی آغازین وجود دارد اشاره 
كردی. چون به دالیل متعــدد خیلی برایم 
ارزش دارد. ولی بیــش از همه به یك دلیل 
خاص. درواقع باید بدانی كه ملودی ویولنسل 
كه به صورت استاّكاتو نواخته شده و در حالت 
تك صدایی با پیانوها و كنترباس ها در زمینه 
طبل نظامی اســت، از مجموعه ای مشتق 
می شــود كه جیروالمو فرسكوبالدی بزرگ 
در آغاز اثرش »پژوهش هــای كروماتیك« 
به كار برده. قطعه ای كه وقتی من دانش آموز 
بودم خیلی مرا تحت تأثیر قرار داد. ســه نت 
در توالی كروماتیك اند كه ســبب می شوند 
 ســه نت دیگــر در حركت معكــوس آنها 

حاصل شوند. ال- ال# سی- فا # فا-می؛ 
]اِستاكاتو )ایتالیایی:  Staccato( یا مقطع یا 
نوعی نواختن به طور ناپیوسته یا جدا، آوای 
متشكل از صداهای ناگهانی و مشخص، یك 
شكل از جمله بندی یا »آرتیكوالسیون« در 
موسیقی اســت كه با قرار دادن نقطه ای در 
باال یا پاییِن یك یا چند نــت، ارزش زمانی 
آن را به نصف كاهش می دهد. در این شیوه 
ابتدا نیمی از ارزش زمانی نت داده شده اجرا و 
نیمی دیگر به سكوت تبدیل می شود. اجرای 

سوءتفاهم است؟
حق داشــت كه نخستین پیشــنهاد مرا 
نپذیرد. چون غیرمنتظره بــود. این را هم 
دریافتم كه ســوء تفاهمی پیش آمده. ولی 
ناراحت بودم كه او بــه اینكه من با دیگران 
هم كار كرده ام ارجی نگذاشت. به هر حال 
ضمن تأسف باید بگویم كه خوب كاری كرد 
راه خودش را رفت. ولی من كماكان او را یك 

كارگردان عالی می دانم.
    پس از همان آغاز همیشــه برای 
همكاری با كارگردان هــای تازه كار 

آماده بوده اید؟!
معموالً. چون فیلم های تجربی از این دست 
پول چندانــی در نمی آورنــد ولی حاوی 
پژوهش های بزرگی هســتند. من همیشه 
با اشــتیاق جذب پروژه هــای اینچنینی 
شده ام. یعنی كار با جوانانی كه لزوماً توقعات 
اقتصادی ات را برآورده نمی كنند ولی عالقه 
و نگاه منتقدان را همراه دارند. گاه در روند 
برخی از این تولیدات دســت می داد كه با 
استعدادهای تازه ای مواجه شوم كه بعدها 
در طول زمان با آنها همكاری كردم. مثاًل در 
طول تولید فیلم مشت ها در جیب به سیلوانو 
آگوستی برخوردم كه تدوینگر فیلم بود. در 
ادامه همین مالقات جذاب و گفت وگوهایی 
كه با هم داشتیم از من خواست تا موسیقی 
فیلم »باغ شــعف« )1۹۶۷( را بسازم. فیلم 
بلندی از او درباره تجربــه ای كه در همان 
روزها داشت می كرد. بعدتر از طریق آنها با 

لیلیانا كاوانی هم مالقاتی داشتم.
]ماركــو بلوكیــو )متولــد 1۹3۹(، 
ســیلوانو آگوســتی )متولــد 1۹3۸( و 
لیلیانــا كاوانــی )متولــد 1۹33( در 
 اوایــل دهــه ۶0 همــراه یكدیگــر در
  Centro sperimentale di cinematografia  
)مركــز فیلم تجربی یا مدرســه ملی فیلم 
ایتالیا( رم به تحصیل فیلمسازی پرداختند. 
فیلم های مستقل ابتدایی ایشان در مقوالت 
نگاه سیاسی، نقد اجتماعی و پژوهش تجربی 
اشتراكات فراوانی داشتند. مورریكونه برای 
فیلم های »بــاغ لذایذ«، »همســایگی« 
)1۹۸۷(، »مرد گلولــه« )1۹۹۵ همراه با 
آندریا مورریكونه( ساخته آگوستی موسیقی 
ساخته است. مورریكونه ساخت موسیقی 
فیلم های »گالیلئو گالیله« )1۹۶۸(، »سال 
آدم خــواران« )1۹۷0( و »بــازی ریپلی« 

)2002( از آثار كاوانی را بر عهده داشت.[
    كارگردانان دیگری هم بوده اند كه 
در آن سال ها با آنها تجربیاتی داشته  

باشید؟
به قطع یقین می توانم بگویم با آگوستی، 
دامیانی، آرجنتو، پتری، كاستاّلری، الدو 
و ســامپه ری تجربه همكاری داشــته ام. 
با التــوادا هم بــود كه در كارش ســبقه 
طوالنی داشت. به عالوه برای برخی از این 
موسیقی های متن، برخی از همكارانم را 
نیز فراخواندم و همینطور دوستان گروه 
بداهه نوازی نوئووا كونسونانتزا را. فیلم های 
گونه های سینمای تریلر/ دلهره آور، پلیسی 
و علمی تخیلی به من مجوز اســتفاده از 
زبان های موسیقایی مختلفی را می دادند 
و این برایم مثل تنفس در هوای تازه بود. 
به هر ژانــری نزدیك می شــدم و این به 
تفكر موسیقایی من اجازه می داد تا مدام 

چیزهای تازه ای جست وجو كنم.
]انزو كاستالری )متولد 1۹3۸(، آلدو الدو 
)متولد 1۹34( و سالواتوره سامپه )متولد 
1۹44( انبوهــی از فیلم های ســینمایی 
در گونه هــا/ ژانرهای مختلــف را در دهه 
۷0 كارگردانی كرده انــد كه برخی از آنها 
به آثار شناخته شده جهانی بدل شده اند. 
برای مثال كاســتالری در بین مخاطب 
جهانی كارگردان سرشناسی بود به طوری 
كه كوئینتیــن تارانتینو با الهــام از فیلم 
»حرامزاده های بی آبــرو« ی او )محصول 
ســال 1۹۸۷( فیلم موفــق تقریبا همنام 
خودش را در سال 2013 ساخت. آلبرتو 
ال توادا )200۵-1۹14( كارگردانی از نسل 
نئورئالیست های ایتالیایی بود كه فیلم های 
گوناگونی از ملودرام و آثــار اجتماعی تا 
كمدی های سیاه و جنسی ساخته است.[

اِستاكاتو در ریتم موسیقی تغییری ایجاد 
نمی كند و نقطه مقابــل حركِت متصل یا 
لگاتو محسوب می شــود. ویكی پدیا. نوای 
فرسكوبالدی كه مورریكونه معموال به آن 
اشــاره می كند و به صورت احساســی هم 
شدیدا به آن تعلق خاطر دارد الهام بخش او 
در مجموعه زیادی از آثارش بوده است كه 
 »Gestazione«  از آن جمله می توان بــه
)1۹۸0(، دومیــن كنســرت او )1۹۸۵-
1۹۸4( و واریاســیون های گوناگــون تم 
فرسكوبالدی )1۹۵۵( اشاره كرد. نخستین 
نسخه/ واریاسیون این تم در كارهای متاخر 
او در عنوان بنــدی ابتدایی نبــرد الجزیره 
شنیده می شود. به صورت تصادفی سه نت 
 Tone(  ابتدایی سلسله نت های دوازده گانه
Row( این تم برگرفته شده از نام باخ است 
)A- Bb- B( كه مورریكونه بــه تناوب در 
آثارش از ساخته های او اقتباس كرده است.[

    پونته  كوروو را چطور شناختید؟ 
او پیش تر كارگردان مهمی بود و چند سال 
قبل با فیلم »كاپو« نامزد اســكار 1۹۵۹ 
برای بهترین فیلم خارجی شده بود ولی ما 
همدیگر را نمی شناختیم. او سراغم آمد و 
گفت كه از موسیقی فیلم »برای چند دالر 
بیشتر« خیلی خوش اش آمده و من هم 
پذیرفتم با او كار كنم. آخر من در ابتدای 
كارم بودم و او یــك كارگردان ارزنده بود 
و به یاری او می توانستم در كارم پخته تر 
شوم. در ضمن از ایده این فیلم هم خیلی 
خوشم آمد. به هر روی كار برای فیلم نبرد 
الجزیره اصالً ساده نبود. موسیقی هایی كه 
می ساختم هرگز او را متقاعد نمی كردند و 
زمان نمایش فیلم هم مدام داشت نزدیك 
می شد و پای جشنواره ونیز هم در میان 
بود. همین كه فرصت یافتیم همه  چیز را 

برای هم تعریف كردیم...
    با هم رفیق شدید؟

دوستان خوب! و باید بگویم كه ما خارج از 
فضای همكاری مان خیلی بیشتر همدیگر 
را می دیدیم؛ درحالی كــه فیلم همچنان 
داشت تولید می شد. پس از نبرد الجزیره 
 ما »كیمادا« را در ســال1۹۶۹ ساختیم و 
10 سال بعدش »اورگو« را در سال1۹۷۹. 
برای این فیلــم آخر من دو تم نوشــتم. 
حالت درد، و شــب تار و شب روشن. ولی 
 HERR GOTT، NIN قطعــه كــورال
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را هم روایت كردیم. من در آن تالش كردم 
فضای رنج بار انتظار كشیدن شخصیت های 
فیلم را كه گروهی بودند متعلق به نهضت 
مقاومت ضد فاشیســتی باسك به ملودی 
برگردانم. متأسفانه این آخرین فیلم جیلّو 
بود و این خیلی باعث تأســف من است. او 
سال هایی را وقف تهیه فیلمنامه هایی كرد 
كه آن زمان اندیشه هایی قوی پشت شان 
وجود داشــت. ولی ســرانجام از ساخت 
آنها منصرف شــد. در عــوض او گاه به گاه 

مستندهایی می ساخت.
    به نظر شما چه اتفاقی افتاده بود؟

او بــا فیلم »كیمــادا« بحران ســختی را 
ســپری كرد و به همه چیز مشكوك شده 
بود. پایان بندی فیلم نیــز نوعی آنتولوژی 
از كار درآمــد و مطمئن نبود كــه در چه 
جهتــی نتیجه گیری كند. نمی توانســت 
آنچه می خواســت به من بگوید و سرانجام 
پانورامایی ساخت از چهره شخصیت های 
فیلم كه بیانگری آنها خیلی به موســیقی 
وابسته بود. من سیزده نمونه از قطعه ای نه 
چندان طوالنی نوشتم. سیزده قطعه. او برای 
انتخاب اینكه كدام قطعه را بگذارد چندین 
نفر را صدا زد. ازجمله خود من، همسرش و 
خیلی های دیگر. این نمونه ها را به دفعات 
می گذاشــت و هركس یكی را برمی گزید. 
همه چیز بدل شده بود به یك مكافات واقعی.

    و د ستا؟
از همان آغاز نســبت به رابطه من با جیلّو 
حســادت می كرد. چون با او خیلی دوست 
شده بودم و توفیق ونیزی نبرد الجزیره او را 
آزار می داد و در برابر نقد بی رحمانه فیلمش 
»نیمچه مرد« كه موســیقی آن را هم من 
نوشته بودم رفتار مغایر نشان  می داد. به عالوه 
آن دوره برای او دوره دشواری بود. بیشتر در 
دام یك تخلیه عصبی افتــاده بود و تحت 

نظارت و مراقبت های همسرش بود.
    نظر شما درباره فیلم او چیست؟

عالی بود. ببین هر دوی این فیلم های بلند 
عالی بودند. ولی زیبایی شناسی د ستا هیأت 
داوران را قانع نكــرد. آنها پژوهش بزرگ او 
در فیلم را درنیافتند. درحالی كه مرا خیلی 
تحت تأثیر قرار داده بود. من تصمیم گرفتم 
موسیقی های متن فیلم او را بازآفرینی كنم 
و بدلش كنم به یك باله، این كار را كردم و 
او سال بعد آن را اجرا كرد. )یعنی ركوئیم 
 برای یك سرنوشــت.( متأســفانه دیگر با 
د ستا كار نكردم. هرچند با گذر زمان رابطه 
ما دوستانه شد. سال ها قبل به من زنگ زد 
برای فیلمنامه »از صحــرا« )200۵(. ولی 
با اظهار تأســف نپذیرفتم. چــون او از من 
خواسته بود از موسیقی آفریقایی استفاده 

كنم و این از نظر من مناسب كار نبود.
     واژه هــای پژوهش و تجربه گرایی 

غالباً در گفته های شما حضور دارند...
همیشه به پژوهش های برخی كارگردان ها 
عالقه مند بوده ام. به ویــژه جوانان. آنان با 

شــجاعت كارشــان را پیــش می برند و 
توجهی به نتایج اقتصــادی كار ندارند. به 
همین خاطر در ســال 1۹۶۵ پذیرفتم كه 
موسیقی نخســتین فیلم بلّوّكیو را بسازم. 
یعنی فیلم »مشــت ها در جیب«. من در 
آن كارگردان جوان میــل به تجربه گرایی 
را  یافتم. موسیقی آن هم با استفاده فراوان 
از صدای یك پسربچه ساخته شده بود و به 
یمن ترفندهای آهنگسازی بسیار پیچیده 
همانطور معلق می ماند. وقتی در پایان بندی 
فیلم، شــخصیت اصلی كــه بازیگرش لو 
كاستل بود در پی یك حمله صرع ناگهانی 
با دهانــی باز می مرد در حالی كه داشــت 
قطعاتــی از تراویاتــای وردی را گــوش 
می داد، بالفاصله به ذهن بلّوّكیو رســید 
كه آن لحظه معلق میان زندگی و مرگ با 
تیزی صدای سوپرانویی از گرامافونی كه 
سوزنش گیر كرده پخش شود، و بدین سان 
آن را با فریادی ثابت و بی پایان كشدارتر 
كند، و این یك شهود درخشان بود. وقتی 
اجرایش كردم خودم آن را میخكوب كننده 
یافتم. اینها راه حل هایی كاماًل نامعمول در 

آن ژانر سینمایی بود.
    ولی با بّلوّكیو فقط یك فیلم دیگر 

كار كردید؟
فیلــم دیگــر او یعنــی »چیــن نزدیك 
اســت« )1۹۶۷(كه فرانكو كریستالدی 
تهیه كننده اش بــود را هم با اشــتیاق به 
سراغش رفتم. با همان روح پژوهشگرانه. 
ولی هدف پروژه را كاماًل اشتباه درك كردم. 
تالش كردم ظاهر گروتســك كار را قوت 
ببخشم كه البته لزومی نداشت. فكر كرده 
بودم عنوان را قلب كنم. برای اینكه آن را 
به یك سوپرانو واگذار كنم تا آن را تقریباً 
به شــیوه »رپ«ی ظریف و جــذاب اجرا 
كند. درحالی كه داشــتم ایــده ام را برای 
بلّوّكیو تعریف می كــردم او طوری به من 
نگاه می كرد كه انگار دیوانه شده ام. در ادامه 
موسیقی را نوشتم و خوب از كار درآمد ولی 
از آن به بعد دیگر نخواست با من همكاری 
كند. یادم می آید كه روی عناوین ، قطعه ای 
تأثیرگذار میان حالت نظامی و ســیركی 
وجود داشت و ســرود ملی فرانسه اهالی 
مارسی را هم روایت می كرد. ]در واقع، در 
عنوان بندی ابتدایی آشكارا به سرود ملی 

ایتالیا ارجاع داده شده است.[
    او نفهمیــد كه این ناشــی از یك 

ماركو بلوكیو جیلو پونته كوروو
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درست همان وقت كه بعضی افراد با فرستادن پیام های 
شاعرانه، رسیدن پاییز را به همدیگر تبریك می گویند، 
بعضی دیگر با گالیه از رسیدن این فصل درباره غم انگیز بودن و دلگیری پاییز حرف 
می زنند. بعضی افراد هم بدون اینكه بخواهند، با شروع فصل پاییز دچار كج خلقی و 
افسردگی می شوند و این حس و حال تا زمستان اوضاع روحی آنها را تغییر می دهد. 
افسردگی فصلی علت بروز عالئم كج خلقی، كاهش سطح انرژی و حاالت روحی 
ناخوشایندی اســت كه این افراد تجربه می كنند. اقدس حسینی، روانشناس و 
روان درمانگر درباره افسردگی فصلی، نشانه های آن و راه حل هایی كه برای كنترل 

و درمان این نوع از افسردگی وجود دارد توضیح می دهد.

نیلوفر  ذوالفقاری

پای علم وسط است

درمان چیست؟

از دام افسردگی فصلی رها شوید

چه زمانی كمك بگیریم؟

كرونا و افسردگی فصلی

قبل از اینكه سراغ نشانه ها یا ریشه های روانی ابتال به افسردگی فصلی برویم، بد نیست بدانیم برای این مشكل، 
می توان چند دلیل علمی محكم را هم مطرح كرد. با تغییر فصل، ساعت زیستی بدن ما هم تغییر می كند.كاهش 

سطح نور خورشید در فصل پاییز و زمستان، یك عامل مهم برای این اتفاق است. كاهش میزان تابش نور 
خورشید می تواند عملكرد ساعت زیستی بدن را مختل كند. از طرف دیگر كاهش 
میزان سروتونین، دلیل دیگری است كه متخصصان برای بروز افسردگی فصلی 

به آن اشاره می كنند. سروتونین به عنوان یكی از مواد شیمیایی و پیام رسان  عصبی 
مغز، روی خلق و خو اثر زیادی دارد و كاهش ترشح آن ممكن است در بروز اختالل عاطفی 

فصلی هم مؤثر باشد. كاهش میزان نور خورشید باعث كاهش سطح سروتونین می شود. عامل بعدی 
هم به هم خوردن تعادل سطح مالتونین در بدن است. 

بازیگردی15مكتبخانه

بازی »فراتر از اینجــا« هم یك 
بازی ایرانی است اما بنا به دالیل 
مختلف ازجمله وجود تحریم ها، با 
نام »Beyond This Side« روی 
گوگل پلی منتشــر شــده است. 
داســتان این بازی درباره فردی 
به نام »سم« است كه همسرش 
»آنا« به شــكل مرموزی ناپدید 
شــده و تنها چیزی كه پلیس ها 
پیدا می كنند، دست قطع شده او 
است! سم كه نمی تواند با حادثه 
ناپدید شــدن همســرش كنار 
بیاید، سعی می كند پاسخی برای 
سؤال هایش پیدا كند و در این راه 
به ســرنخ های مهمی در رابطه با 
ناپدید شدن همسرش دست پیدا 
می كند. این بازی سریالی دارای 
2نسخه یك و 2است كه در سبك 
اشاره و كلیك تولید شده. كاربر 
بازی با حل معماهای محیطی و 
پازل های مخصوص باید به سم در 
پیدا كردن همسرش كمك كند.

فراتر از اینجا

با یك بازی موبایلی منحصر به فرد 
چطورید؟ بازی ای كه داستانش 
با پلك زدن شما روایت می شود! 
بله، درســت خواندیــد؛ در این 
بازی هــر بار كه چشــمان تان را 
می بندید، بــازی پیش می رود و 
اتفاق جدیدی می افتــد. نام این 
بازی خالقانــه و منحصر به فرد، 
»Before Your Eyes« اســت؛ 
یك بازی ماجراجویانه كه داستان 
ســفر یك روح به زندگی پس از 
مرگ را روایت می كند. داستان از 
این قرار است كه شخصیت اصلی 
قصه در بازی مرده و حاال قرار است 
داســتان زندگی اش را از روز اول 
تعریف كند اما نكته جالب توجه 
بازی همانطور كه گفته شــد این 
است كه شما در نقش شخصیت 
اول هر بار كــه پلك می زنید، یك 
قدم در زمان جلو می روید و ســر 
از خاطره بعدی درمی آورید! پس 
باید با قدرت چشمان تان بازی را 

كنترل كنید.

جلوی چشمانت

سایه ی هیچ

یكــی از بهتریــن بازی هــای 
ایرانــی موبایلــی، بازی »ســایه 
هیــچ« اســت؛ بــازی ای كــه با 
 »Shadow of Naught« نــام 
به صورت جهانی نیز منتشــر شده 
و توانســته جوایز بســیاری را در 
جشــنواره های بین المللــی از آن 
خود كند. این بازی كه در ســبك 
تعاملی طراحی شــده و شعارش 
»تجربه ای نو از قصه گویی« است، 
در مجموع 45دقیقه گیم پلی دارد 
و به دلیل داستان چندالیه اش، از 
جذابیت بسیاری برخوردار است. 
»پویا« مدیر یك شــركت فناوری 
است كه همراه »شــكیبا« یكی از 
مشــتریانش به كافه مــی رود. در 
كافــه، پویــا 3پیامــك جدید از 
منشی شركت، همسرش هستی 
و صمیمی ترین دوســتش وحید 
دریافت می كند كه درواقع هشدار 
یك فاجعه است. اینجاست كه شما 
به عنوان كاربر بــازی باید درگیر 
زندگی شخصیت ها شده و معمای 
زندگی شان را حل كنید تا درنهایت 

برنده بازی شوید.

پنجشنبه
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نشانه های افسردگی پاییزی
حواســتان باشــد هر بی حوصلگی یا غم و اندوه گذرایی 
به معنای ابتالی شما به افسردگی نیست. با این حال دقت 
كردن به بعضی نشانه ها كمك می كند احتمال رخ دادن 
این نوع از افســردگی را در خودتان پیدا كنید. دلتنگی، 
اضطراب، كج خلقی، بی عالقگی نســبت به فعالیت های 
روزمره، صرف نظر كردن از شركت در فعالیت های لذتبخش 
و همچنین فعالیت های گروهی و ناتوانی در تمركز كردن 
روی موضوعی خاص، نشانه های قابل مشــاهده در بروز 
افسردگی فصلی هســتند. مبتالیان به افسردگی فصلی 
معموال نشانه های دیگری مانند خستگی بیش از اندازه، 

پاییزیبی انرژی بودن، نیاز شدید به خواب را هم تجربه می كنند.
كج خلقی و افسردگی فصلی چرا اتفاق می افتد؟

برای همه ما اتفاق می افتد كه بعضی روزها احساس خوبی نداشته باشیم یا 
بی دلیل غمگین و بی انرژی باشیم؛ این كامال طبیعی است اما باید حواسمان 
باشد چه زمانی به كمك گرفتن از پزشك و متخصص احتیاج داریم. اگر 
نشانه های افسردگی فصلی در شما ادامه پیدا كرد و بر اثر آن انگیزه الزم برای 
انجام كارهایی كه پیش از این از انجام آنها لذت می بردید را از دست دادید، باید به 
پزشك مراجعه كنید. كمك گرفتن از متخصص موقعی مهم تر می شود كه الگوی 
خواب و اشتهایتان تغییر كرده باشد. داشتن احساس مداوم ناامیدی، فكر كردن 
به خودكشی یا پناه بردن به روش های ناسالم و خطرناك مثل موادمخدر، یعنی 
زنگ خطر به صدا درآمده است. پزشك موقع معاینه احتماال سؤاالتی هم در مورد 
وضعیت سالمت جسم شما خواهد پرسید. در برخی از موارد، افسردگی ممكن 
است با بیماری های زمینه ای دیگر فرد ارتباط داشته باشد. ممكن است آزمایش 
خون كامل  یا تست تیروئید انجام شود. تست تیروئید كمك می كند تا پزشك 

عملكرد این ارگان مهم بدن را ارزیابی كند.

زمستان سال 98 بود كه كرونا مهمان ناخوانده كشورمان شد و هنوز هم بار و بندیلش را جمع نكرده 
تا برود. این دومین پاییزی است كه مجبوریم كرونا را تحمل كنیم. كرونا عالوه بر تحمیل آسیب های 
جسمانی، سبك زندگی جدیدی را هم به مردم دنیا اجبار كرد. افراد زیادی سطح باالیی از استرس 
بیماری و مرگ را تجربه می كنند. این شــرایط برای افرادی كه سابقه  افسردگی فصلی دارند، 
اوضاع را بدتر از قبل كرده است. مبتالیان به افسردگی فصلی به انزوا و كناره گیری از جمع 
تمایل پیدا می كنند، حاال تصور كنید این تمایل، با فاصله گذاری اجتماعی هم همراه 
شود؛ معلوم است كه آسیب های این رفتار تشدید خواهد شد. ضمن اینكه 
بسیاری از تفریحات جمعی، سرگرمی های بیرون از خانه و دیدن دوستان 
و عزیزان در دوره كرونا حذف شده و این موارد می تواند به افسردگی فصلی 

دامن بزند. در خانه ماندن مدام باعث می شود عالئم افسردگی فصلی تشدید شود.

برای رها شدن از افسردگی فصلی، درمان هایی وجود دارد. متخصص 
ممكن است داروهایی را تجویز كند كه به افزایش تولید سروتونین 
در مغز كمك می كند. میزان دارو در افراد مختلف متفاوت اســت و 
ممكن است نیاز باشد داروهای مختلفی را امتحان كنید تا به نتیجه 
الزم برسید. یك درمان علمی دیگر، استفاده از برخی المپ هاست كه 
می تواند جایگزین نور خورشید شود. به دلیل كاهش نور خورشید در 
پاییز و زمستان، میزان ویتامینD دریافتی كاهش پیدا می كند. البته 
هنوز اثربخشی این روش درمانی كامال تأیید نشده، هر چند برخی از 
تحقیقات درباره اثرات مثبت مصرف این ویتامین در بهبود افسردگی 

فصلی به نتایج مثبتی رسیده اند.

توصیه می شود با دوستان و عزیزانتان ارتباط مستمر و انرژی بخش داشته باشید. ورزش كردن یكی از بهترین راهكارهای 
بهبود خلق و خو محسوب می شود. حواســتان جز فعالیت بدنی، به رژیم غذایی تان هم باشــد. رژیم غذایی متعادلی از 
سبزیجات، سبوس و میوه داشــته باشید. از خوردن كربوهیدرات های ســاده و قند، مثل نان سفید، خودداری كنید. از 
خوردن غذاهای شور، ترش و تند هم خودداری كنید. آب و مایعات را هم خیلی سرد ننوشید. برنامه خوابتان را منظم كنید. 
حداقل 7ساعت خواب در شب برای سالمت عمومی كافی است. محل خواب باید راحت، كمی خنك و به دور از حواس پرتی 
و سروصدا باشد. برای هر روز، برنامه مشخصی از كارها را بنویسید تا با انجام هركدام از آنها، احساس مفید بودن داشته 
باشید. برای انجام كارهای عقب افتاده، به خودتان پاداش دهید تا انگیزه پیدا كنید. گل بكارید یا خاك گلدان را عوض كنید. 

شواهدی وجود دارد كه نشــان می دهد افرادی كه 
تحمل بیشتری نسبت به سرما دارند، نسبت به افرادی 

كه مستعد سرماخوردگی هستند یا آلرژی دارند، 
دچار افسردگی كمتری می شوند؛ زیرا ورود میكروب 

به بدن باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن می شود كه این 
خود یك عامل خطر برای افسردگی است.

چند 
نكته

در زنان، افسردگی 
فصلی بعد از یائسگی 

شایع تر می شود.

احتمال بروز 
افسردگی فصلی 

در كسانی كه دارای 
افسردگی زمینه ای هستند، 

بیشتر است.

اختالل عاطفی 
فصلی در زنان تقریبا 
4برابر بیشتر از 

آقایان است.

افراد در هر سنی می توانند دچار 
افسردگی فصلی شوند اما 
میانگین سن افراد مبتال به 
این بیماری 23سال است.

تقویت مغز در 
سالمندی با ورزش

پیــاده روی و دیگر انواع ورزش هاي ســبك 
می تواند زمــان را بــرای میانســاالنی كه 
هوشیاری ذهنی شان را از دست می دهند، به 
عقب برگرداند. در نتیجه مغز افراد میانسال با 
استفاده از پیاده روی و برخی دیگر ورزش ها 
می تواند تقویت شود. این مطالعه روی افراد 
سن باالیی تمركز داشت كه در مهارت های 
تفكر و حافظه مشكالت خفیف تری داشتند. 
محققــان دریافتند 6 مــاه ورزش متعادل، 
مانند استفاده از دوچرخه ثابت یا پیاده روی، 
می تواند برخی از این مسائل را بهبود ببخشد.

با ورزش كردن خون رسانی به اندام ها بیشتر 
می شــود و اعضای بدن اكســیژن بیشتری 
دریافت می كننــد. همین موضوع ســاده، 
رمز ســالمت و جلوگیــری از زوال عقل در 
سالمندان است. تأثیر فعالیت بدنی بر حافظه 
سالمندان بیشتر از هر قرص، شربت یا داروی 
دیگری است. هیچ راه جادویی برای تقویت 
حافظه وجود ندارد و تنها راه حل مؤثر، انجام 

فعالیت های ورزشی مداوم است.
فرد سالخورده دچار تغییراتی در مغز می شود. 
به مرور برخــی از توانایی های شــناختی و 
حافظــه كوتاه مدت كاهــش می یابد. حتی 
گاهی حافظه بلندمدت و توانایی های كالمی 
و دیداری نیز تحت تأثیر افزایش ســن قرار 
می گیرد. تنها راه جلوگیری از این مشكالت، 
حفظ سالمت مغز اســت. جالب توجه اینكه 
مغز نیز یك عضله اســت و درست مثل بقیه 
ماهیچه های بدن با انجام تمرینات ورزشی، 
فرم و شــكل صحیح خود را حفظ می كند. 
بهبود حافظه سالمندان با ورزش تنها یكی 
از مزایای تقویت مغز اســت. افزایش تمركز، 
توانایی تجزیه و تحلیل، حفظ تعادل بدنی و 
سالمت عمومی بدن با ورزش منظم حاصل 

می شود.

سهراب سپهری در سال 1307در كاشان به دنیا آمد. 
دوران ابتدایی خود را در دبستان خیام كاشان شروع كرد 
و بعد از فارغ التحصیلی از دبیرستان در خرداد 1322در 

دوره دو ساله دانشسرای مقدماتی به استخدام اداره فرهنگ 
كاشان درآمد. با شركت در امتحانت ششم ادبی دیپلم 
دبیرستان خود را گرفت و به تهران آمد و در دانشكده 

هنرهای زیبای دانشگاه تهران به ادامه تحصیل پرداخت 
كه بعد از استخدام در شركت نفت پس از 8 ماه استعفای 
خود را نوشت. سهراب در سال1330 نخستین مجموعه 

شعر نیمایی خود را به اسم مرگ رنگ منتشر كرد و در 
سال1332 از دانشكده هنر فارغ التحصیل شد و نشان 

درجه اول علمی خود را دریافت كرد. همین موقع بود كه 
در تهران در چند نمایشگاه نقاشی شركت كرد و دومین 

مجموعه اشعار خود را به نام زندگی خواب ها به بازار كتاب 
رساند. سپهری دهه های اول و دوم زندگی خویش را به 

فراگیری علم و هنر گذراند، دهه  سوم زندگی اش را به كسب 
تجربه و سفر پرداخت و دهه چهارم زندگی خویش را بیشتر 

به سفرهای دراز اختصاص داد. در این دوره بود كه بارها 
به كشورهای ژاپن، فرانسه، ایتالیا، هندوستان، آمریكا و 

بسیاری دیگر از كشورهای شرق و غرب سفر كرد. سفرهای 
وی در اصل سیر و سلوك معنوی بود.

از خصوصیات سهراب احساس نزدیكی و تمایل به درك 
احساسات دیگران و تمایل به كمك كردن به آنها ذكر شده 
كه همه در قالب عالقه اجتماعی كه از ویژگی های افراد 
خود شكوفاست قابل تفسیر است. یكی از خصوصیات افراد 
خودشكوفا، خود انگیختگی، سادگی و طبیعی بودن آنهاست. 
رفتار افراد خودشكوفا بی پرده، مستقیم و طبیعی است.این 
افراد به ندرت احساس های خود را مخفی می كنند یا نقش بازی 
می كنند. این ویژگی در سهراب قابل مشاهده است. نقل است 
كه صراحت لهجه و شجاعت او را همگان قبول داشتند. او با 
آنكه بسیار كم حرف و خجول بود، از چیزی نمی ترسید. سهراب 
هنرمندی جست وجوگر، تنها، كمال طلب، فروتن و خجول بود 
كه دیدگاه انسان مدارانه اش بسیار گسترده و فراگیر بود.

الگوبرداری و همانندسازی  با والدین می تواند یكی از عوامل مهم 
در گرایش سهراب به هنر و ادبیات و موفقیت در این زمینه باشد. 
پدر سهراب سپهری، همانگونه كه در »صدای پای آب« خود 
سهراب عنوان می كند، خطی خوش داشته و با منبت كاری 
آشنا بوده و تار را خوب می نواخته و خوب می ساخته. مادر 
وی نیز اهل شعر و ادب بوده است. همیشه پس از صرف شام، 
كتابخوانی دسته جمعی شروع می شد. خانواده سپهری از یك 
كتابفروشی، رمان های بزرگ دنیا را قرض می گرفتند و همراه 
با مادر به ترتیب آنها را می خواندند. به این ترتیب كودكانی 
هم كه نمی توانستند بخوانند، داستان ها را می شنیدند و لذت 
می بردند. حافظ خوانی و مشاعره هم كاری بود كه مادر سهراب 
هیچ وقت از آن غفلت نمی ورزید. زندگی در خانواده ای كه با هنر 
و ادبیات ارتباط نزدیكی داشته  و مطالعه جزء سبك زندگی و 
عادت های زندگی آنها بوده است، و دیدن اینكه مثاًل پدرش تار 
می نواخته یا مادرش شعر می خوانده، ممكن است در سهراب 
نگرشی مثبت نسبت به هنر و ادبیات ایجاد كرده باشد.

لبريز از طبیعت
ســهراب دوران كودكــی اش را بانشــاط و 
دوست داشــتنی توصیــف می كنــد. كودكی 
سهراب با طبیعت آمیخته بود و ارتباط نزدیكی 
با آن داشت. او در 14ســالگی از یك خانه پر از 
درخت به خانه ای نقل مكان می كند كه از هیچ 
گل و درختی خبری نیست. در این برهه از زمان 
اســت كه ارتباط او با طبیعت كم  اما عالقه اش 
افزون می شود. بازگشــت به دوران كودكی در 
اغلب ابیات شعر سهراب دیده می شود. سهراب 
ســپهری را شــاعر طبیعت و امید نامیده اند. 
توصیف طبیعت و اســتفاده از مضامینی كه با 
طبیعت گره ناگسســتنی خورده اند در سراسر 
شعر سهراب دیده می شود. این نزدیكی و انس 
با طبیعت شاید ریشه در كودكی سهراب داشته 
باشــد. ســهراب كودكی خود را در باغ بزرگ 
اجدادی كه پر از گل و گیاه و درخت بود، گذراند 
و در باغی زندگی می كرد كه به گفته خواهرش 
شمارش درختان آن كار ساده ای نبود. سرتاسر 
كودكی سهراب و خواهر و برادرهایش لبریز از 
بوی گل های داوودی، شــب بو، زنبق و اطلسی 
بوده است و انعكاس این دوران زندگی با طبیعت 
را می توان به وضوح در اشعار سهراب مشاهده 

كرد.

راهنما

شاعری كه اهل كاشــان بود، برعكس آنچه خودش می گفت تنها سر سوزن ذوقی و خرده 
هوشــی نداشــت، بلكه هنرمندی باذوق و توانمند بود كه نامش در ادبیات و هنر ایران 
ماندگار شده است. سهراب سپهری را به توصیفات سرشار از احساس و زبان روان و لطیف 
 اشعارش می شناسند. او كه شعر را وسیله گفتن از دنیای ذهنی خود كرد، در هنر نقاشی هم 
خوش درخشــید و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشت. آشنایی با زندگی و شخصیت 

سهراب سپهری می تواند برای عالقه مندان به هنر و ادبیات جذاب باشد.

آشنایی با شخصیت و زندگی سهراب سپهری؛ شاعر و نقاش نام آور

چینی نازك تنهایی یك شاعر

در صلح با مرگ
سهراب سپهری در سال1358 به بیماری سرطان 

خون مبتال شد و به همین سبب در همان سال برای درمان 
به انگلستان رفت اما بیماری بسیار پیشرفت كرده بود و وی 

ناكام از درمان به تهران بازگشت. پذیرش واقعیت مرگ و برخورد با 
آن، به طوری كه دیگران به جای آنكه به سهراب روحیه بدهند روحیه 
می گرفتند نیز ویژگی روزهای پایان عمر سهراب است. درحالی كه 
سهراب به بیماری سرطان مبتال شده بود، همه تالش می كردند تا او 
چیزی از موضوع نفهمد اما سهراب كه از موضوع باخبر شده بود در 
برابر درخواست مادرش برای مراجعه به پزشك برای معاینه عمومی 
مخالفت كرده و گفته است: » من خودم خوب می دانم كه چه هنگام 

می میرم«. سهراب با گفتن این جمله كه من خودم می دانم كی 
می میرم و با ایجاد احساس كنترل و استثنایی بودن در 

خود موفق شده تا نگرانی و اضطرابی را كه مرگ 
غیرقابل اجتناب برای هر انسانی ایجاد 

می كند كاهش دهد.

خانواده فرهنگیدر مسیر پیشرفت

جست وجوگری و كمال طلبی

لشكر افسردگان 
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بازگشت زائران بعد از گذشت 2روز از اربعين به 
اوج خود رســيده؛ حاال عالوه بر مرز مهران در گزارش

اســتان ايالم كه از پيش براي بازگشت زميني 
زائران تعيين شده بود، چذابه و شلمچه هم در خوزستان به اين 
جمع اضافه شــده اند و با راه اندازي 70موكب پذيراي افرادي 
هستند كه تردد زميني را براي ورود به كشور انتخاب كرده اند. 
به گفته داريوش اماني، معاون وزير راه و شهرســازي و رئيس 
ســازمان راهــداري و حمل ونقل جــاده اي، براســاس آمار 
غيررسمي بيش از 200هزار زائر براي شركت در آيين بزرگ 
اربعين حســيني به كربالي معلي رفته اند و تاكنون بيش از 
20هزار نفر از زائران از 2مرز خوزستان و حدود 12هزار نفر از 
مرز مهران وارد كشور شده اند. پيش بيني مسئوالن استاني از 
برنامه ريزي بازگشت زائران نشان مي دهد اوج تردد براي ورود 
به كشور تا جمعه، 9مهر خواهد بود و احتماال بازماندگان هم تا 

يكشنبه، 11مهر به كشور بازگردند.

فعاليت مواكب تا بازگشت آخرين زائر
معاون عمراني اســتاندار ايالم و رئيس قــرارگاه اربعين مرز 
مهران با بيان اينكه تاكنون حدود 12هزار نفر از پايانه مرزي 
مهران وارد كشور شــده اند به همشهري مي گويد: پيش بيني 
ما اين است كه تا ظهر امروز)پنجشــنبه( حدود 20هزار زائر 

وارد كشور شوند.
احمد كرمي با اشاره به فعاليت 20موكب در پايانه مرزي مهران 
مي افزايد: عراق موكب هاي خود را جمع آوري كرده است، اما ما 

2موكب آن  سوي مرز و در پايانه عراق داريم كه به زائران ايراني 
خدمات رساني مي كنند. مواكب تا زماني كه آخرين زائران به 
كشور وارد شوند، فعال هستند كه پيش بيني مي شود اين زمان 
تا نيمه هاي هفته آينده باشــد. وي با بيــان اينكه مرز مهران 
هيچ محدوديتي براي ورود زائران ندارد، مي گويد: هم اكنون 
با توجه به تعداد زائران حــدود 30هزار پرس غذا در هر وعده 
توزيع مي شود و آمادگي افزايش اين تعداد را تا 50هزار پرس 
هم داريم. به گفته رئيس قــرارگاه اربعين مرز مهران، تغذيه، 
حمل ونقل و كنترل هاي بهداشــتي در مــرز در حال انجام 
است و زائران در بدو ورود بعد از كنترل مدارك و كنترل هاي 
بهداشتي از سوي نيروهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي و علوم پزشكي استان، پذيرايي مي شوند و بعد از آن در 
پايانه اتوبوس، تاكســي و ون براي حمل ونقل آنها به شهرها و 

استان هاي مقصد تعبيه شده است.

3بيمارستان آماده باش در مهران 
فرماندار مهران هم با بيان اينكه موج بازگشت زائران به پايانه 
مرزي مهران از دوشنبه شــب آغاز شده اســت به همشهري 
مي گويد: با توجه به اينكه تمهيدات الزم پيش بيني شده است، 
زائران در پايانه ســاماندهي و به اســتان هاي مورد نظر اعزام 
مي شوند. البته بيشترين زائران مربوط به تهران، قم، اصفهان، 
همدان، كرمانشاه، كردستان، خوزستان، لرستان و... هستند.

مجيد كاكي با تأكيد بر تدابير مســائل درمانــي و خدماتي 
مي افزايــد: 2بيمارســتان صحرايي در پايانه مــرزي مهران 
راه اندازي شده و بيمارستان امام حســين)ع( مهران هم در 
حالت آماده باش اســت تا اگر زائران نياز به درمان يا به دليل 

كرونا مشكلي داشته باشند به آنها خدمات رساني شود.

اسكان موقت زائران در مدرسه 
دبير كانون هاي خدمت رضوي اســتان ايالم نيز با بيان اينكه 
وضعيت اربعين امسال استثنا بود و همه مسئوالن را غافلگير 
كرد، به همشــهري مي گويد: برنامه ريزي اين بود كه امسال 
همان 60هزار نفر كه عراق اعالم كرده بود به صورت هوايي تردد 
كنند، اما مدتي كه گذشت گفتند برخي از افرادي كه هوايي 
رفتند، زميني برمي گردند و به همين دليل برنامه ريزي براي 

خدمات رساني به تعداد معدودي از زائران انجام شد.
محمدكريم رحيمي با اشــاره به باز شدن مرز زميني از سوي 
عراق و اجازه ورود به زائران مي افزايد: بعد از اين اتفاق زائران 
بسياري از نقاط مختلف كشــور به مهران آمدند و وقتي اين 
اتفاق افتاد، مســئوالن اعالم كردند هر كــه مي تواند موكب 

فعال كند.
او با بيان اينكه موكب آستان قدس رضوي از ظهر شنبه)3مهر( 

فعال شــد، مي افزايــد: از همــان روز 
نخستين ســرويس دهي را داشتيم و از 
روز دوم نيز روزانــه 15هزار پرس ناهار 
و 15هزار پرس شام و همچنين صبحانه 

بين زوار توزيع مي شود.
دبير كانون هاي خدمت رضوي ايالم در 
بخش ديگري از سخنان خود به اسكان 
موقت زائران با 3وعده پذيرايي در مدرسه 
استيجاري آســتان قدس رضوي در پل 
زائر مهران اشــاره مي كنــد و مي گويد: 
مديرعامــل بنياد كرامــت رضوي هم 
چندبار از محل پايانه مرزي، گيت هاي 
خروج از كشــور و قرنطينه بازديد و از 
نزديك در جريان نحوه خدمت رساني به 

زائران قرار گرفت.
وي با تأكيد بر اينكه موكب امام رضا)ع( 
از ابن ســبيل و زائران افغانســتاني هم 

پذيرايي مي كند، توضيح مي دهد: پيش بيني اين اســت كه 
روزهــاي6، 7 و 8 مهر شــاهد اوج بازگشــت زوار اربعين از 
مرز مهران باشــيم و به همين دليل تا جمعه، 9مهر در پايانه 

به صورت كامل خدمات رساني مي كنيم.
رحيمي تأكيد مي كند كه با وجود نداشتن برنامه ريزي قبلي، 
خدمات رســاني و تردد زائران با نظم پيش  مي رود و به روال 

طبيعي هر سال در حال انجام است.

ناهماهنگي هاي هميشگي 
با اينكه از چند روز پيش اعالم شده بود كه زائران فقط از پايانه 
مرزي مهران امكان بازگشــت زميني به كشور را دارند، اما از 
روز دوشنبه، 5مهر مرزهاي چذابه و شلمچه در خوزستان هم 
به مرز مهران اضافه شدند؛ هرچند جمعيت زائراني كه اين دو 
مرز را انتخاب مي كنند بسيار كمتر از جمعيتي است كه از مرز 
مهران وارد كشور مي شوند، اما موكب هاي خدمات رساني در 

شلمچه و چذابه هم فعال است.
يكي از موكب داران حاضر در شلمچه در نقطه صفر مرزي به 
همشهري مي گويد: كار پيش بيني نشــده بود و ما تازه 4روز 
اســت كه در اين منطقه موكب حضرت فاطمه زهرا)س( را با 
كمك خيران خرمشهر، تهران، كاشان، قم، يزد و... راه اندازي 
كرده ايم، اما خدمات دهي روي روال پيش مي رود و تا غروب 

جمعه هم پذيراي زائران خواهيم بود.
محمدجالل زارع اما به نكته ديگري هم اشــاره مي كند و آن 
ناهماهنگي بين دستگاه ها و مشكالت زيرساختي است كه از 

سال هاي قبل وجود داشته و امسال بيشتر به چشم آمده است.
او توضيح مي دهد: چند سال است قرار شده جاده اضطراري 
ايجاد شــود، اما با وجود تأكيدهاي فراوان هنوز هيچ اتفاقي 
نيفتاده است. از سوي ديگر آبرســاني به شلمچه، ارائه زمين 
به موكب ها، ايجاد ســرويس هاي بهداشــتي و... هم با وجود 
وعده هاي فراوان هنوز محقق نشــده اســت. مــا بايد روزانه 
3500ليتر آب بخريم تا بتوانيم با شربت پذيراي زائران باشيم 
يا براي حمل غذا و وعده هاي پذيرايي مشكالت زيادي داريم.

 زارع تأكيد مي كند: موكب داران از اين شرايط ناراضي هستند 
و اين انتظار وجود دارد كه مســئوالن حداقل زيرســاخت ها 
را براي ســال هاي آينده آماده كنند تا هــم زائران رفت وآمد 
راحتي داشته باشند و هم موكب داران بتوانند خدمات رساني 

را به درستي انجام دهند.

چذابه تا پايان صفر، پذيراي زائران 
است 

در چذابه هم گرچه آمــار ورود زائران 
بسيار كمتر بوده، اما همه  چيز مهياي 
ورود اســت. جــواد چناني،مســئول 
روابط عمومي گمرك چذابــه با بيان 
اينكه بيشترين زائران بازگشتي از اين 
مرز از شهرهاي مختلف خوزستان چون 
آبادان و خرمشهر و همچنين اصفهان، 
قم و مشــهد هســتند، تأكيد مي كند 
كه در زمان ورود گذرنامه بررســي و 
همچنين كنترل هاي بهداشتي انجام 

مي شود.
فرماندار دشت آزادگان هم در اين باره 
توضيح مي دهد:  بعــد از اربعين يعني 
دوشــنبه، 5مهر ما اعــالم كرديم كه 
آمادگي الزم براي پذيرش زائران از مرز 
چذابه را داريم و پس از آن همه  چيز با استقرار تيم هاي پزشكي 
و بهداشــتي، اتوبوس حمل زوار، فعاليت موكب ها و... مهياي 

ورود زائران شد.
حميد ســيالوي با بيان اينكه ورود زائران از مرز چذابه از روز 
دوشنبه آغاز شده است، مي افزايد:  نخستين گروه شامل 92زائر 
روز دوشنبه و دومين گروه شامل 150نفر روز سه شنبه از اين 
مرز وارد كشور شدند. روز گذشته اين آمار افزايش قابل توجهي 
داشــت كه هنوز جمع بندي نشده اســت. وي با بيان اينكه 
هم اكنون 15اتوبوس برون اســتاني و 5اتوبوس درون استاني 
آماده خدمات رساني به زائران است، ادامه مي دهد:  با افزايش 
ورود زائران آمادگي افزايش اين تعداد را تا 150اتوبوس داريم. 
سيالوي به فعاليت 20موكب هم در اين مرز اشاره مي كند و 
مي گويد: گيت هاي بازرسي گذرنامه و كنترل هاي بهداشتي از 
6به12مورد افزايش يافته است و خدمات رساني به زائران در 

مرز چذابه تا پايان  ماه صفر ادامه دارد.

    
به گزارش قرارگاه اربعين ناجا، تردد زائران در هر سه مرز بدون 
مشكل خاصي و آرام در جريان است و خدمات رساني تا پايان 
بازگشت همه زائران اربعين در مرزها ادامه دارد؛ اين در حالي 
است كه اغلب زائران سه شنبه و چهارشــنبه را براي ورود به 
كشور انتخاب كرده اند و حجم تردد تا جمعه قابل توجه خواهد 
بود.  پيش بيني ها نشان مي دهد حدود 70تا80 درصد زائران از 
مرزهاي زميني و به ويژه پايانه مرزي مهران به كشور بازگردند.

چرا واردات »فايزر« منتفی شد
چه كسانی در كميته ملی واكسن واردات فايزر را بررسی كردند؟

بررسي هاي همشهري نشان مي دهد كه مقرون به  مريم سرخوش 
صرفه نبودن واردات واكســن فايزر و مشــكالت روزنامه نگار

حمل ونقل و همچنين مخالفت كميته ملی واكسن و حاشيه هايی كه با اعالم خبر 
واردات فايزر به وجود آمده بود، در نهايت باعث شد با دستور مستقيم وزير بهداشت 
واردات اين نوع واكسن به كشــور ممنوع شود. روز گذشــته وزارت بهداشت در 
اطالعيه اي از ممنوعيت دوباره واردات واكسن فايزر خبر داد. اين درحالي است كه 
براساس گفته وزير بهداشت قرار بود بيش از 2ميليون دوز واكسن فايزر براي تزريق 
به زنان باردار وارد كشــور شــود، اما حاال آنچه در اطالعيه وزارت بهداشت آمده 
حكايت ديگري را روايت مي كند. در اين اطالعيه آمده: »اعضاي كميته ملي واكسن 
كوويدـ 19در جلسه اخير با اجماع و تكيه بر شــواهد معتبر علمي به اين نتيجه 
رسيدند كه واكسيناســيون زنان باردار همچنان با واكسن سينوفارم كه تأييديه 
سازمان بهداشت جهاني را دارد، ادامه يابد.« در ادامه هم تأكيد شده كه »در وزارت 

بهداشت تصميمي براي واردات واكسن فايزر وجود ندارد.« 

چه كسانی عضو كميته علمی واكسن هستند؟
جلسات كميته ملی واكسن كرونا با حضور بهرام عين اللهی وزير بهداشت و ديگر 
اعضای اين كميته از جمله عليرضا رئيسی معاون بهداشت، سيدكامل تقوی نژاد 
معاون توسعه مديريت، منابع وبرنامه ريزی،  محمدرضا شانه ساز، رئيس سازمان 
غذا و دارو، محمدمهدی گويا، رئيس مركز مديريــت بيماری های واگير،  محمد 
هاشمی، رئيس مركز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت،  محسن اسدی 
الری مديركل امور بين الملل وزارت بهداشت )از ديروز حسين نيكنام به جای الری 
منصوب شده است(،  سيدحيدر محمدی مديركل دارو و مواد تحت كنترل سازمان 
غذا و دارو و سيدحسين صفوی مديركل امور تجهيزات و ملزومات پزشكی سازمان 

غذا و دارو برگزار می شود. 

جزئيات واردات فايزر
ممنوعيت واردات واكسن فايزر با دستور مستقيم وزير بهداشت صورت گرفته؛ اين 
در حالي است كه اول مهر، بهرام عين اللهي، وزير بهداشت در بازديد از مراكز درماني 
شهرستان دهلران خبر داده بود كه واكســن فايزر تنها براي مادران باردار تزريق 
مي شود. پيش از اين معاون بهداشتي وزارت بهداشــت حتي ميزان واردات اين 
واكسن را هم اعالم كرده و گفته بود كه قرار است 2ميليون و 400هزار دوز واكسن 
وارد كشور شود. او گفته بود در كنار واكسن فايزر واكسن جانسون  و جانسون هم 
در راه بوده و خريد 5ميليون دوز از آن نهايي شده است. حاال پرسش اصلي اين است 
كه دليل اصلي تغيير موضع وزارت بهداشت براي واردات اين واكسن ها چيست؟ 
بررسي هاي همشــهري از اين ماجرا اما جزئيات ديگري از ممنوعيت واردات اين 
واكسن را مشخص مي كند. براســاس اعالم مســئوالني در وزارت بهداشت كه 
نخواستند نامشــان در گزارش بيايد، حمل ونقل اين واكســن با توجه به شرايط 
نگهداري در دماي منفي 60درجه به نقاط مختلف كشور مقرون به صرفه نيست 
و واردات آن محدود است. اين مســئوالن تغيير نظر وزير بهداشت را از داليل لغو 
واردات آن اعالم كردند. قرار بود اين واكسن، از خط توليد كشور بلژيك وارد كشور 
شود. مسئوالن وزارت بهداشت تأكيد كرده بودند كه اين واكسن درصورت توليد 
در كشور ديگر، مجوز ورود به ايران را دارد؛ درســت مانند واكسن آسترازنكا كه 
سوئدي – بريتانيايي است و زمستان سال گذشته مانند فايزر با ممنوعيت واردات 
مواجه شد، اما با توليد آن در كشورهاي ديگر، در چندين محموله وارد ايران و تزريق 
شد. در اطالعيه وزارت بهداشت  شواهد علمي  براي منتفي شدن واردات اين واكسن 
مورد استناد قرار گرفته، هرچند پيش از اين مقاالتی درباره ايمني زايي تزريق فايزر 
و مدرنا به زنان باردار در كشورهاي مختلف منتشــر شده بود. قبال اين واكسن به 
148زن باردار آمريكايي تزريق شده و نشان داده كه نگراني از ايجاد ايمني در اين 
افراد وجود ندارد. يكي از همين مسئوالن كه نخواست نامش در گزارش بيايد، به 
همشهري مي گويد: »زمان ورود اين واكسن ها به كشور ممكن بود تا 2 ماه آينده 
طول بكشد؛ بنابراين تصميم گرفته شد كه زنان باردار معطل واكسيناسيون نمانند. 
از ســوي ديگر با توجه به مطالعاتي كه درباره ايمن بودن واكسن سينوفارم وجود 
دارد، كميته علمي تصميم گرفت تمركزي بر واردات فايزر نداشته باشيم.« به گفته 
او، واردات فايزر به ايران غيرمنطقي است؛ با اين توضيح كه »ميزان واردات فايزر به 
كشور بسيار محدود است و با توجه به پراكندگي كه در سطح كشور حتي با وجود 
روستاهاي دور از دسترس وجود دارد، بحث نگهداري اين واكسن در دماي منفي 
60درجه مطرح است كه حمل ونقل آن را پرهزينه مي كند. از سوي ديگر با توجه به 
موضوع عدالت در تزريق اين واكسن براي تمام مادران، اين واكسن به تعداد خيلي 
كمي به برخي مناطق مي رسيد؛ بنابراين به صرفه نبودن واردات و توزيع آن، باعث 
شد تا چنين تصميمي گرفته شود.« اين مسئول همچنين به مخالفت هاي مطرح 
شده از سوي گروهي پس از اعالم ورود فايزر به كشور هم اشاره مي كند و مي گويد:  
»نمي دانيم چرا نسبت به خريد اين برند از واكسن اينقدر حساسيت وجود دارد؛ 
درحالي كه قرار بود فايزر از خط توليد بلژيك وارد شــود؛ مانند آسترازنكا كه ما از 
كشورهاي ديگر آن را وارد مي كنيم، اما به تأكيد وزير بهداشت فعال خريد و واردات 
فايزر منتفي شده است. جالب است كه اين مخالفت ها نسبت به ديگر واكسن هاي 
آمريكايي ازجمله مدرنا و جانسون و جانسون وجود ندارد و در كميته ملي واكسن 
هم در اين باره هنوز تصميم گيري نشده اســت.« به گفته اين مسئول با توجه به 
داليل مطرح شده و ايمن بودن واكسن سينوفارم هم اكنون تصميم  بر تداوم روند 

واكسيناسيون زنان باردار با واكسن سينوفارم است.

فعال فقط فايزر ممنوع است 
محمد هاشمي، سرپرست روابط عمومي و اطالع رساني وزارت بهداشت هم با تأكيد 
بر تصميم كميته ملي واكسن، درباره ابهامات واردات 5ميليون واكسن جانسون  و 
جانسون به همشهري مي گويد: »2 كميته علمي كوويدـ 19و كميته ملي واكسن، 
هنوز درباره ديگر واكســن هاي آمريكايي، تصميم گيري نكرده اند.« به گفته اين 
مسئول، واكسيناسيون چه براي مردم عادي و چه زنان باردار حتي نبايد يك روز هم 
به تأخير بيفتد و بهتر است جامعه هدف و مشمول واكسن هرچه سريع تر نسبت به 
تزريق واكسن هاي مورد تأييد و وارد شده به كشور اقدام كنند. هاشمي در پاسخ به 
اين سؤال كه چرا پيش از اعالم اين خبر براي واردات واكسن هاي فايزر بررسي الزم 
در اين باره صورت نگرفته، توضيح مي دهد: »در كميته هاي علمي و واكسن كوويدـ 
19متخصصاني از اين حوزه حضور دارند و پس از درخواست وزير بهداشت مبني بر 
بررسي اين واكسن اعضاي اين كميته ها از نظر علمي به چنين نظري رسيده اند.« 

نبايد روي واكسن خاصي تمركز شود
انتشار اخبار واردات واكســن فايزر در هفته هاي اخير باعث شد تا بسياري با اميد 
بستن به تزريق اين واكسن، با وجود رسيدن نوبت واكسيناسيون شان، دست نگه 
دارند و منتظر رســيدن واكســن فايزر بمانند؛ اين در حالي است كه متخصصان 
تأكيد مي كنند بايد واكسيناسيون با سرعت انجام شود و به باالي 75درصد برسد. 
حميدرضا جماعتي، دبير كميته علمي ســتاد ملي مقابله بــا كرونا در اين باره به 
همشهري مي گويد:   »ممنوعيت ورود فايزر، تصميم كميته ملي واكسن بوده، اما 
در مجموع هيچ اجباري درباره زنان باردار مبني بر استفاده از يك واكسن با برند 
خاص نيست. اين يك تصور اشتباه بود كه تمام زنان باردار الزاما بايد با واكسن فايزر 
واكسينه شوند. اين گروه هم مانند ديگر افراد جامعه هستند؛ بنابراين واكسيناسيون 

آنها با واكسن هاي مورد تأييد سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت منعي ندارد.« 
جماعتي در پاسخ به اين سؤال كه چرا با وجود چنين داليلي تمركز خاصي بر فايزر 
براي تزريق روي زنان باردار در يك هفته اخير رخ داده است، توضيح مي دهد:  »ما 
در پاندمي هستيم و نمي توانيم براي تزريق واكسن حتي يك روز صبر كنيم. فعال 
هدف وزارت بهداشت قطع زنجيره كرونا و پايان پاندمي در كشور است و بايد هر چه 
سريع تر جامعه هدف را تحت پوشش واكسيناسيون قرار داد. بعد از دست يافتن به 
اين هدف و تكميل تزريق 2دوز واكسن، مي توانيم درباره برندهاي مختلف براي 

دوز بوستر بهتر تصميم گيري كنيم.« 

طــرح مديريــت جامــع تــاالب 
جازموريــان كــه بيــن 2اســتان تاالب

سيستان وبلوچستان و كرمان قرار 
دارد، تصويب شد. براساس اين طرح، برنامه هاي 5 
و 20ساله احياي تاالب كه تدوين شده، گام به گام 
به اجرايي شدن نزديك  مي شود. اين تاالب پهناور 
كه 17شهرســتان در حوضه آبريز آن قرار دارند، 
سال هاست كه شرايط نامساعدي دارد و فقط در 

سال هاي 97و 98 اوضاع بهتري داشت.
ندا رحيم پور، معاون پژوهشــي جهاد دانشگاهي 
البرز كه نويسنده طرح مديريتي تاالب جازموريان 
است، درباره آنچه قرار اســت در سال هاي آينده 
منجر بــه تغيير و تحــول به نفع تاالب شــود به 
همشهري مي گويد: اين طرح با مشاركت ذينفعان 
آن در ميان دستگاه هاي دولتي ها و غيردولتي ها 
در 2بازه زماني 5و 20ساله تدوين شده و وظايف 
هر كدام از ذينفعان و همكاران در آن مشــخص 

شده است.
طرح مديريــت جامع تــاالب جازموريان 3بخش 
اصلي دارد؛ 1- آب و خاك، 2- مســائل اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي و 3- مســائل مربوط به تنوع 

زيستي پايدار در بخش گياهي و جانوري.
 اگرچه اين برنامه به گفته نويسنده طرح مديريتي 
تاالب جازموريان، با چشــم انداز 20ساله تدوين 
شده اســت، اما به دليل مشــاركتي بودن طرح، 
قابليــت انعطاف پذيري بااليي دارد و براســاس 
اولويت هــاي انتخــاب شــده، در كارگروه هاي 
شهرستاني و سپس استاني اجرايي مي شود. بدين 
معنا كه تبديل به پروژه شدن هركدام از اقدامات 
با تصميم كارگروه هــا و منابع مالي موجود امكان 

تغيير دارد.
براســاس برنامه اي كه براي بخش آب و خاك آن 
طراحي شــده بايد در 5ســال آينده حقابه هاي 
زيستي تاالب جازموريان تعيين و تامين شود. ندا 
رحيم پور، كارشناس مديريت منابع آبي مي گويد: 
هدف از اين بخش برنامه مديريت منابع و مصارف 
آب است و هم اكنون بررسي هاي تعيين نياز آبي 
تاالب اجرايي شده اســت. آب منطقه اي هم قول 

همكاري براي تامين آب داده است.
عضو هيأت علمــي جهاد دانشــگاهي، در مورد 
معيشت جايگزيني كه قرار است در بخش مسائل 

اجتماعي،  اقتصادي و فرهنگي طرح اجرايي شود، 
مي گويد: شغل اهالي حاشــيه تاالب كشاورزي 
است؛ بنابراين معيشت جايگزين براي آنها بررسي 
شده و صنايع و معادن بايد براي فراوري توليدات 
كشاورزي اقدام به استقرار صنعت در منطقه كند.

در بخش احياي تنوع زيســتي پايــدار نيز هدف 
راهبردي، احيا و حفاظت اكوسيستم و بهره برداري 
خردمندانــه و پايــدار از منابع تاالب اســت و با 
اقداماتي مانند ايجاد بانك اطالعاتي زيســتي از 
گونه هاي جانــوري و گياهي منطقــه و كنترل و 
جلوگيري از بهره برداري هــاي غيرمجاز از منابع 
زيستي تاالب و... اجرايي خواهد شد. ظرف مدت 
يك ســال نيز برنامه بهره برداري پايدار از تاالب 
تدوين و تا 3سال آينده حداقل 15درصد آن بايد 

اجرايي شود.
به اعتقــاد نويســنده طــرح مديريتــي تاالب 
جازموريان، اگر اين برنامه با تامين اعتبار اجرايي 
شود، اوضاع تاالب جازموريان بهبود مي يابد. ندا 
رحيم پور مي گويد: ستاد ملي هماهنگي و مديريت 
تاالب هاي كشور و سازمان حفاظت محيط زيست 

براي تامين اعتبارات موردنياز طرح مديريتي قول 
مساعد داده اند.

او مي گويــد: در تدويــن ايــن برنامــه از همه 
دســتگاه هاي متولــي و مــردم منطقــه كمك 
گرفته ايــم. مشــاركت ذينفعــان در كرمــان و 
سيستان وبلوچستان در تدوين طرح مديريتي باال 
بود و در نتيجه اميد داريــم برنامه حفظ و احياي 
تاالب جازموريان براي 20ســال آينده به خوبي 

اجرايي شود.
تــاالب آب شــيرين جازموريان تنهــا منبع آب 
شيرين جنوب كرمان و غرب سيستان وبلوچستان 
اســت. اين تاالب بابــت تأثيري كه بــر تثبيت 
شــن هاي روان دارد و همچنين تأثيــري كه بر 
زندگي جوامع محلي و اهالي روســتاهاي اطراف 
براي تاميــن آب كشــاورزي و دامــداري دارد، 

جمعيت زيادي را تحت تأثير خود قرار داده است.
وحيد پورمردان، مديركل حفاظت محيط زيست 
اســتان سيســتان و بلوچســتان در گفت وگو با 
همشهري مي گويد: 49درصد تاالب جازموريان و 
پايين دست ترين بخش تاالب در استان سيستان 

و بلوچســتان قرار دارد. در نتيجه برنامه مديريت 
تــاالب متاثر از اجــراي برنامه هــاي حفاظتي و 

مشاركتي در باالدست است.
تامين حقابه زيستي اولويت اول تاالب جازموريان 
است كه وحيد پورمردان تأكيد مي كند: تا زماني 
كه به موازات تامين حقابه، الگوي كشــت و نحوه 
كشاورزي تغيير نكند، شرايط چندان به نفع تاالب 

تغيير نخواهد كرد.
او مي گويــد: كشــاورزي در محــدوده اســتان 
سيستان وبلوچســتان تاالب جازموريان هنوز با 
روش هاي قديمي صورت مي گيــرد و تكنولوژي 
وارد فرايند كشاورزي نشده است؛ ضمن اينكه در 
اين استان بخشي از بهره برداران تاالب را عشاير و 
صيادان تشكيل مي دهند و مردم هم بايد به هواي 

پاك دسترسي داشته باشند.
به گفته پورمردان، بايد در اســتان سيســتان و 
بلوچستان براي كشاورزان معيشت جايگزين ايجاد 
كرد. اين تغيير بايد با خريد تضميني محصوالت 

استراتژيك مناسب اقليم منطقه همراه باشد.
مديركل حفاظت محيط زيســت استان سيستان 

و بلوچستان مي گويد: هم اكنون در حاشيه تاالب 
به دليل زودبازده بودن، خربزه و هندوانه كشــت 
مي شــود. اين كار حتي توسط كشــاورزان ساير 
استان ها در اين اســتان انجام مي شود؛ بنابراين 
اجرايي شــدن طرح مديريتي تاالب جازموريان 
درصورتي امكانپذير است كه به روال هاي پيشين 
عمل نشــود و اگر مثال مي گوييــم دولت خريد 
تضميني انجام دهد، بايد اين اقدام صورت بگيرد؛ 
در غيراين صورت تدوين طرح تأثيري در احياي 

تاالب ندارد.
او با اشــاره به اينكه براي اجرايي شدن اين طرح 
اداره حفاظت محيط زيســت دلگان راه اندازي و 
تجهيز شده است، مي گويد: ايستگاه پايش كيفي 
هوا با تشخيص 2ميكرون در مترمكعب راه اندازي 
شده است. دبيرخانه اجرايي طرح مديريت تاالب 
جازموريان نيز در اســتان سيستان و بلوچستان 

قرار دارد.
طرح مديريت جامع تاالب جازموريان درصورت 
تصويب در شوراي برنامه ريزي استان سيستان و 

بلوچستان اجرايي مي شود.
مرجان شاكري، مديركل حفاظت محيط زيست 
استان كرمان در گفت وگو با همشهري مي گويد: 
اين طرح از سال 1395 با هدف استقرار رويكرد 
مديريت زيســت بومي در تاالب شروع به تدوين 
شده و تا كنون 3مديركل روي آن كار كرده اند. در 
برنامه هاي 5ساله اي كه براي تاالب درنظر گرفته 
شده، مطالعات زيســت محيطي، مديريت منابع 
آب، هواشناسي، ريزگردها، موضوعات معيشتي 

و اقتصادي منطقه و ميراث فرهنگي قرار دارد.
او با اشــاره به اينكــه اجرايي شــدن اين طرح 
نيازمند منابع مالي است، مي گويد: وقتي وظايف 
دســتگاه ها براي اجراي تعهداتشــان مشخص 
شود، آنها موظفند آن را اجرايي كنند. در غير اين 
صورت نهاد هاي نظارتي و قضايي به مسئله ورود 
پيدا خواهند كرد؛ مثال وقتي اسناد باالدستي مثل 
سند ســازگاري با كم آبي تصويب مي شود براي 
همه الزم االجراست. بحران آب را نمي توان ناديده 
گرفت، ولي بايد براي خانواده اي كه به طور مثال با 
چاه غيرمجاز گلخانه ايجاد كرده و مشغول به كار 
است، گزينه  ديگري به عنوان معيشت جايگزين 
پيشــنهاد داد. اكنون نيز اولويت هاي دستگاه ها 
براي رسيدن به هدف نهايي تدوين شده و احياي 
تــاالب جازموريان بدون همــكاري آنها و مردم 

امكانپذير نيست.

حیات به جازموريان باز می گردد؟

تست سريع در مرزهاي عراق 
 زائران اربعين كه از 3مرز شلمچه، چذابه و مهران قصد ورود به كشور را دارند بايد در گيت هاي ورودي تست سريع كرونا را 
انجام دهند. با توجه به استقرار تيم هايي از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و همچنين دانشگاه هاي علوم پزشكي 

در صورت شناسايي، بيماران مبتال يا افراد مشكوك با خودروهاي جداگانه به استان هاي خود اعزام مي شوند.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي اهواز در اين باره به همشهري مي گويد:  عالوه بر توزيع پك هاي بهداشتي، تست سريع كرونا براي 
تك تك مسافران انجام مي شود و اگر موردي مشكوك يا مبتال شناسايي شود، ابتدا قرنطينه و بعد، عالوه بر ثبت در سامانه 
سيب  به دانشگاه هاي علوم پزشكي استان هاي مقصد اعالم خواهد شد. به دليل اينكه تست سريع ممكن است تا روز سوم 
ابتال منفي باشد از همه زائران مي خواهيم چند روز بعد از بازگشت ديد و بازديد نداشته باشند؛  حتي در خانه ماسك استفاده 

و نكات بهداشتي را رعايت كنند.
فرهاد ابول نژاديان با بيان اينكه بيمارستان 32تختخوابي صحرايي در مرز شلمچه، بيمارستان وليعصر)عج( درخرمشهر و 
بيمارستان شهدای سوسنگرد در صورت نياز به زائران خدمات رساني مي كنند، مي افزايد: براي قرنطينه بيماران كرونايي هم 

يك محل در شلمچه و بيمارستان بستان در چذابه درنظر گرفته شده است.
در مرز مهران هم روال به همين شكل است و طبق اعالم محمد كريميان، رئيس دانشگاه علوم پزشكي ايالم 50گيت نمونه گيري 
در مرز مهران برپاست و براي فعال كردن گيت ها از ظرفيت سپاه، ارتش و همچنين دانشگاه هاي علوم پزشكي كرمانشاه و 

همدان استفاده شده است.
همچنين عالوه بر 2بيمارستان صحرايي فعال و آماده باش، بيمارستان امام حسين مهران و سامانه ثابت اورژانس اتوبوسي در 

مرز مهران مستقر شده و همچنين ارتش هم يك پست اورژانسي را در مرز مهران برپا كرده است.

ث
مك

پايان سفر عاشقان
براساس آمار اعالم شده از سوي مسئوالن استاني تا ديروز بيش از 40هزار زائر از 
مرزهاي ايالم و خوزستان وارد كشور شده اند و موج بازگشت زائران اربعين امروز 

و فردا هم ادامه خواهد داشت

سيده زهرا عباسي
خبر نگار

طرح مديريتي تاالب جازموريان در 2 استان كرمان و 
سيستان و بلوچستان اجرايي مي شود

زهرا رفيعي
خبرنگار
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با اينكه از چنــد روز پيش 
اعالم شده بود كه زائران فقط 
از پايانه مرزي مهران امكان 
بازگشــت زميني به كشور 
را دارند، اما از روز دوشــنبه، 
5مهــر مرزهــاي چذابه و 
شلمچه در خوزستان هم به 

مرز مهران اضافه شدند
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  نيش طارمي
 بر تن بزرگان

  باید مدیر 
اولدترافورد 

می شدی!

  از این دختران توقع 
زیادي نداشته باشيم
سرمربي تيم ملي فوتبال زنان مي گويد اگر 
حمايت هاي فدراسيون ادامه داشته باشد 
تيم مي تواند نتايج خوبي بگيرد اما در مجموع 
بهتر است از تيمي كه براي نخستين بار به جام 
ملت ها رسيده توقع زيادي نداشته باشيم
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پرسپوليسي ها با دلخوري از مشكالت مالي تمرين ديروز را نيمه كاره رها كردند
 باشگاه هم فقط توانست بخشي از مطالبات بازيكنان را بپردازد

مالل پيش از هالل
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مهاجم ايراني پورتو دست از سر 
باشگاه هاي بزرگ برنمي دارد.

 پس از چلسي و يووه، او دروازه 
ليورپول را هم باز كرد

در مورد احمد مددی كه فقط سه 
روز بيکار ماند

ستاره آرژانتيني در داربي بچه مايه دارها براي نخستين بار   بازگشت مسي
با پيراهن پاريس به گل رسيد، آن هم مقابل پپ
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مجيد جاللي در رأس آكادمي 
استقالل؟

نام مجيد جاللي به عنوان يك گزينه جدي براي 
مديريت در آكادمي باشگاه استقالل مطرح شده 
است. جاللي كه سابقه سرمربيگري در بسياري 
از باشــگاه هاي ليگ برتر را دارد، در ليگ ســوم 
همراه با پاس تهران به قهرماني ليگ برتر رسيد و 
مديرعامل پاس در آن زمان مصطفي آجورلو بود. 
حاال آجورلو به عنوان مديرعامل جديد استقالل 
براي رياست آكادمي اين باشگاه به سراغ همكار 
قديمي اش رفته و گفته مي شود مذاكراتي هم با 
مجيد جاللي صورت گرفته تا استقالل از تجارب 
اين مربي در بخش آكادمي خود سود ببرد. پست 
مديريت فني در آكادمي استقالل پيش از اين در 
اختيار محمدرضا مهرانپور بازيكن اسبق اين تيم 
بوده است. از آرش برهاني كه سرمربي تيم اميد 
استقالل اســت هم به عنوان گزينه تصدي اين 
پست ياد مي شود اما به نظر مي رسد شانس جاللي 
براي مديريت فني در آكادمي اســتقالل بيشتر 
اســت. اگر جاللي در آكادمي استقالل مشغول 
به كار شود، بعيد نيست در صورت نتيجه نگرفتن 
مجيدي در ادامه فصل، نام اين مربي هم به عنوان 
يك آلترناتيو براي نيمكت استقالل مطرح شود. 
به هر حال جاللي در باشگاه هاي بسياري در ليگ 
برتر مربيگري كرده و در صــورت لزوم نام او هم 
مي تواند به عنوان گزينه براي نيمكت اســتقالل 

مطرح شود.

اميرحســين اعظمي| در فاصله 16روز مانده به 
بازي پرسپوليس و الهالل در مرحله يك چهارم 
نهايي ليگ قهرمانان آســيا، ديروز شــرايط 
خاصــي در اردوي سرخپوشــان حاكم بود و 
بحران مالي باعث ناراحتي شــديد بازيكنان و 
يحيي گل محمدي شــد. مديران پرسپوليس 
بعد از پايان فصل بــه بازيكنان قول داده بودند 
با شــروع تمرينات براي فصل جديد، مطالبات 
آنها را پرداخت مي كنند كــه اين اتفاق عملي 
نشد و اين وعده به 15شهريور و قبل از بازي با 
استقالل تاجيكستان موكول شد كه با استعفاي 
ســميعي باز هم پرداخت مطالبات به تعويق 
افتاد. مسئوالن باشگاه باز هم به بازيكنان اعالم 
كردند كه اواخر شــهريور پرداختي ها انجام 
مي شــود اما بحران مالي باعث شــده تا پولي 
به حساب بازيكنان واريز نشود.بازيكنان فصل 
گذشته پرسپوليس بابت قســط آخر قرارداد 
و همچنين آپشن هايي كه باشــگاه برايشان 
در نظر گرفته بود، 30 تا 40درصد از باشــگاه 
طلب داشتند. اين در حالي است كه بازيكنان 
جديد پرسپوليس هم تا ديروز حتي يك ريال از 
باشگاه پول نگرفته بودند. يكي از بازيكناني كه 
تازه به جمع سرخپوشان اضافه شده، ديروز به 
همشهري گفت: »باشگاه هيچ پولي به ما نداده 
است. من پيشنهادهاي ديگري هم داشتم كه 
حاضر بودند 40درصد همــان ابتدا به من پول 
بدهند. فعال كه منتظريم و اميدوارم باشــگاه 

هرچه زودتر مشكالت را برطرف كند.«

  يحيي تمرين را تعطيل كرد
مجيد صدري، سرپرست باشــگاه قول داده بود كه 
ديروز پرداختي ها انجام شــود اما ظاهرا بازيكنان 

متوجه شدند كه قرار بر پرداخت كامل پول ها نيست 
و باشــگاه پس از چندبار خلف وعده در دو سه ماه 
گذشته قصد دارد بخشي از مطالباتي كه وعده داده 
بوده را به حســاب ها واريز كند. اين در حالي است 
كه برخي از باشــگاه ها پيش پرداخت اوليه خود را 
به بازيكنان داده اند و پرسپوليسي ها از اين موضوع 
شاكي هستند. اعضاي تيم پرسپوليس ديروز طبق 
روال براي برگزاري تمرين در زمين شهيدكاظمي 
حاضر شدند اما اين جلسه تمريني نيمه كاره برگزار 
شد. بازيكنان قبل از شروع تمرين گاليه هاي خود را 
به گل محمدي اعالم كردند و سرمربي سرخپوشان 
متوجه شــد كه بازيكنان شــرايط روحي مناسبي 
براي برگزاري تمرين ندارند، به همين دليل تمرين 
را تعطيل كرد تــا بازيكنان مصدوم نشــوند. يكي 
از اعضاي كادرفني پرســپوليس هم در گفت وگو 
با همشــهري، در مورد بحران مالي در اين باشگاه 
گفت: »اوضاع خيلي بدتر از آن است كه شما تصور 
مي كنيد. ما حتي چنــد روز پيش 4ميليون تومان 
نداشــتيم تا يخ تهيه كنيم! روحيه بازيكنان پايين 

آمده و اين شرايط اصال به سود تيم نيست.«

   بدهي پرسپوليس چقدر است؟
يحيي گل محمدي از بحران مالي در باشگاه به شدت 
شاكي و ناراحت است. برخي نزديكان يحيي هم از 
اين مربي خواسته اند كه حداقل قسمتي از مشكالت 
را رسانه اي كند ولي گل محمدي ترجيح داده فعال 
سكوت كند تا تمركز تيمش قبل از بازي حساس با 
الهالل به هم نريزد. مهم ترين موضوع در مورد بحران 
مالي در پرســپوليس به بدهي سنگين اين باشگاه 
مربوط مي شود. گفته مي شود مديران پرسپوليس 
در يك سال گذشته، با اميد به گرفتن پاداش هاي 
آسيايي وام هاي ســنگيني گرفته اند. حتي محمد 

رويانيان، مديرعامل ســابق سرخ  پوشان چند روز 
پيش با مطرح كــردن ادعايي جنجالــي گفت كه 
سميعي 100ميليارد در پرســپوليس بدهي به بار 
آورده كه البتــه برخي نزديكان او ايــن موضوع را 
تكذيب كردند. با اين حال گفته مي شود رقمي كه به 
واقعيت نزديك تر است )بدهي پرسپوليس و دريافت 
وام در زمــان مديريــت ســميعي(، مبلغي حدود 
70ميليارد تومان اســت كه با اميد گرفتن پاداش 
آسيايي گرفته شده است. مديران پرسپوليس هم 
در اين مدت بارها بــه AFC نامــه زده اند  و گفته 
مي شود كه طلب اين باشگاه از كنفدراسيون فوتبال 
آســيا حدود 3/5ميليون دالر اســت. با اين حال 
مسئوالن پرسپوليس هنوز پاســخ روشني درباره 
زمان دريافت اين طلب از AFC دريافت نكرده اند و 
مشكل تحريم ها بزرگ ترين مانع براي واريز اين مبلغ 
به حساب پرسپوليس اســت. بدون شك اين مبلغ 
سنگين و دالري مي تواند حدود 100ميليارد تومان 
به حساب پرسپوليس واريز كند ولي با توجه به بحث 
تحريم ها بعيد است كه به اين زودي ها پرسپوليس 

اين پول را از AFC بگيرد.

   بخشي از طلب ها پرداخت شد
بعد از اينكه تمرين سرخپوشــان نيمــه كاره ماند 
و تعطيل شــد، مديران اين باشــگاه دست به كار 
شــدند و بخشــي از مطالبات بازيكنان را به آنها 
پرداخت كردند. خبرها حاكي از آن بود كه صدري 
فقط توانســت 40درصد از مطالبــات بازيكنان را 
بپردازد و آنها كــه منتظر بودند الاقــل باقيمانده 
قراردادهاي فصل گذشــته را به طور كامل دريافت 
كنند با دريافت 40درصــد از اين مبلغ هنوز كامال 
راضي نشده اند. ضمن اينكه كارمندان باشگاه هم 
حقوق طلب داشتند كه طلب آنها هم به طور ناقص 

پرداخت شده است. با اين شرايط بايد گفت بحران 
مالي در باشگاه پرسپوليس هنوز به پايان نرسيده 
و سرخپوشان در بدترين زمان ممكن با اين بحران 
مواجه شده اند. در اين وضعيت شكست دادن الهالل 
مي تواند يك ُمسكن براي سرخپوشان باشد ولي در 
صورت باخت در اين بازي، شايد يحيي سكوت خود 
را شكسته و مشكالت پرسپوليس طي اين مدت را 

رسانه اي كند.

پرســپوليس حدود 2 هفته ديگر بايد در مرحله يك چهارم نهايي 
ليگ قهرمانان آســيا به مصاف الهالل عربســتان برود. اين روزها 
مخصوصــا از آن جهت كه مســابقات ليگ تعطيل بوده و ســوژه 
خاصي هم در دست نيســت، خيلي زياد در مورد اين بازي حرف 
زده مي شــود. اين وســط جو غالب آن اســت كه پرسپوليس در 
وضع بهتري نســبت به الهالل قــرار دارد، اما گاهــي تعدادي از 
كارشناسان يا پيشكســوتان طوري در اين مورد اغراق مي كنند 
كه آدم حيرت مي كنــد. به عنوان مثال اســماعيل حاللي گفته: 

»الهالل در حد پرسپوليس نيســت. ما به راحتي مي توانيم از سد 
الهالل بگذريم. درست است كه آنها دو، ســه بازيكن خوب دارند 
اما ساير بازيكنان شان در شرايط خوبي قرار ندارند.« از اين دست 
اظهارنظرها طي روزهاي گذشته زياد داشته ايم و به تدريج وضعي 
به وجود آمده كه انگار هر كسي هر قدر بيشتر الهالل را تحقير كند 

و توي سر اين تيم بزند، از همه متعصب تر و پرسپوليسي تر است!
بيم آن مي رفت كه اين شــرايط روي ذهنيت كادرفني و بازيكنان 
پرســپوليس تأثير بگذارد و باعث شــود آنها كار را شل بگيرند. با 
وجود اين تازه ترين مصاحبه يحيي گل محمدي نشان داد دست كم 
حواس سرمربي پرسپوليس جمع اســت. يحيي اتفاقا به اين نكته 
درست اشاره كرد و گفت: » جو بسيار بدي راه افتاده كه مي گويند 
با تيمي ضعيف بــازي داريم. اذهان را از ايــن موضوع پر كرده اند. 
اصال اينطور نيست. با يك تيم واقعا حرفه اي و قهرمان آسيا بازي 
داريم. الهالل دو ســه دوره قهرمان آسيا شده اســت و پيشينه و 

بازيكنان خوبي دارد. آنها تيم پرمهره و يكدستي دارند و كار خيلي 
ســختي داريم. بايد بجنگيم و مبارزه كنيم.« اين ديدگاه درستي 
 اســت كه بايد از كادرفني بــه تك تك بازيكنان هم تســري پيدا

 كند.
جاي خشنودي و اميدواري است كه يحيي »سياه« اظهارنظرهاي 
مبالغه آميز گروهي از پيشكسوتان نشــده است. مطمئنا خيلي از 
اينها درك درستي از شرايط الهالل ندارند و استنادشان تنها به اين 
است كه تيم عربستاني مقابل استقالل نمايش مقتدرانه اي نداشت. 
در فوتبال اما هرگز يك تيم را فقط با يــك بازي محك نمي زنند. 
اميدواري دادن به پرسپوليسي ها و هراس زدايي از مقابله با الهالل 
خوب است، با اين حال نبايد دچار افراط و تفريط شويم. پيروزي بر 
رقيب عربستاني در دسترس است، اما نياز به جدي گرفتن دقيقه 
به دقيقه بازي دارد. متأســفانه اين اظهارنظرهــا، فقط كار خود 

پرسپوليس را سخت تر مي كند.

  يحيي سياه نشد
   در مورد جو شگفت انگيزي كه راه افتاده

 و الهالل را »ضعيف« مي دانند

بازيكنان از يحيي 
دلخورند؟

بعد از اينكه تمرين روز گذشــته پرسپوليس 
تعطيل شد، يكي از ســايت هاي ورزشي ادعا 
كرد بازيكنان پرسپوليس از يحيي گل محمدي 
هم دلخور هســتند. مديران پرسپوليس بعد 
از چندبار خلف وعده قرار بــود باالخره ديروز 
مطالبات بازيكنــان را پرداخت كنند اما وقتي 
سرخپوشان فهميدند اين بار هم پول شان به طور 
كامل پرداخت نمي شود، گاليه هاي خود را نزد 
يحيي بردند و سرمربي پرسپوليس هم تمرين تيم 
را نيمه كاره گذاشت. اما يحيي يك روز قبل طي 
مصاحبه اي در حاشيه تمرين، از سرپرست جديد 
باشگاه تلويحا حمايت كرده و گفته بود »صدري 
تنهاست و بايد به او فرصت داد تا مشكالت را حل 
كند«. سايت طرفداري ديروز در گزارشي نوشت 
بازيكنان پرســپوليس بابت همين مصاحبه و 
حمايت يحيي از سرپرســت موقت باشگاه، از 
سرمربي شان دلخور شده اند. البته يحيي ديروز 
پشت بازيكنانش ايستاد و وقتي نارضايتي آنها 
را از شــرايط مالي ديد، بالفاصله تمرين تيم را 
نيمه كاره رها كرد تا مسئوالن باشگاه جدي تر از 

قبل به فكر حل مشكالت مالي باشند.
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نكته بازي   

آماربازي

منت نگذاريم

سرمربي كه داشتند...

حرف مرد يكي است

در حــرف و كالم، همــه معتقدند 
كمك به تيم ملــي وظيفه تمام 
اهالي فوتبال اســت و ارزشــي 
بســيار باال دارد، امــا در عمل يا 
شاهد همكاري چنداني نيستيم، يا 
آقايان مدام منت مي گذارند. االن يحيي 
گل محمدي براي چندمين بار مصاحبه كرده و گفته ما به تيم 
ملي كمك كرديم، فدراسيون بايد هواي مان را داشته باشد و از 
اين حرف ها. كل كمك پرسپوليس به تيم ملي هم اين بوده كه 
كريم باقري را در اوقات بيكاري داده اند به آن تيم. معلوم نيست 
اگر يحيي به جاي برانكو بود، بدون 6 ملي پوش در جام حذفي 
به قشقايي مي باخت و سوژه خنده مي شد چه مي كرد. اينكه 
بايد به پرسپوليس به عنوان تنها نماينده ايران در آسيا كمك 
شود قابل هضم است، اما خداوكيلي اينقدر سر تيم ملي منت 

نگذاريد. اين حرف ها قشنگ نيست.

مدتي بود كه زمزمه هايــي در مورد 
احتمال پيوستن مسعود شجاعي 
به نساجي به گوش مي رسيد. اين 
ماجرا نهايتا قطعي شد و هافبك 
37ساله و پيشين تيم ملي كشورمان 
به عضويت باشگاه مازندراني درآمد. اين 
وسط به خاطر افت كيفي مســعود و اتفاقاتي كه فصل گذشته 
براي او رخ داده، حضور او در نســاجي دســتمايه شوخي هاي 
مجازي زيادي شد. به عنوان مثال يك نفر براي شجاعي توييت 
كرده بود: »در ايران فوتبال بايد از بازيكنان خداحافظي كند« 
و البته كامنت ديگري هم كه زياد ديده مي شد اين بود: »مگر 
نساجي سرمربي نداشت كه شــجاعي رفت آنجا؟«  اشاره اين 
طعنه به مدت نه چندان كوتاهي است كه شجاعي فصل گذشته 
به عنوان ســرمربي تراكتور فعاليت كرد. حاال بايــد ديد او در 
بازگشت به زمين سبز، جواب منتقدان و طنازان را مي دهد يا نه.

آقا بهترين مصداق براي ضرب المثل 
»حرف مرد يكي اســت« مي دانيد 
چيست؟ همين اعالم زمان ورود 
VAR به فوتبال ايران. 3 سال پيش 
كه هنوز عليرضا فغاني در ايران بود 
و كمك داور ويدئويي ســاخت وطن را 
تست كرد، گفتند اين فناوري در »نيم فصل« وارد ليگ مي شود. 
2 ســال پيش هم گفتند در »نيم فصل« ايــن اتفاق مي افتد، 
پارســال هم همين را گفتند و حاال كه در آستانه شروع ليگ 
 VAR »بيست ويكم قرار گرفته ايم، باز هم مي گويند از »نيم فصل
در ليگ مورد اســتفاده قرار خواهد گرفت. خب البته مهم هم 
نيست كه بعضي ورزشگاه هاي ما حتي نور كافي و چمن طبيعي 
هم ندارد. مهم اين است كه در »نيم فصل« كمك داور ويدئويي 
وارد مي شود و البد همه تيم ها مي توانند از آن استفاده كنند. 
امسال هم اگر نشد عيبي ندارد؛ ان شاءهلل »نيم فصل« ليگ بعد...

متريكا

قرعه كشــي فصل جديد ليگ برتر ايران 

شنبه هفته آينده برگزار مي شود تا شروع 21
دوباره اين مسابقات شــكل جدي تري 
به خود بگيرد. مســابقاتي كــه با تأخير 
2ماهه نسبت به هر سال برگزار مي شــود و تاريخ آغاز آن 27مهرماه 
اعالم شده است. اين بيست ويكمين دوره ليگ برتر است و طبق روالي 
كه از دوره ســيزدهم به اين طرف برقرار بوده با حضور 16تيم برگزار 
خواهد شــد. از اين جمع 4تيم پرســپوليس، اســتقالل، سپاهان و 
ذوب آهن در هــر 20دوره قبلي حاضــر بوده اند و حاال بــا 21دوره، 
ركوردداران حضور در ليگ برتر محسوب مي شوند. تيم سايپا هم در 
اين جمع حضور داشــت و در 20دوره قبلي حاضر بود اما با سقوط به 
ليگ يك نامش از ميان حاضــران در صددرصد ادوار ليگ برتر حذف 

شد.

در طــول 20دوره اي كــه از ليگ برتر 

گذشته هيچ تيمي به اندازه استقالل در 15
جمع 3تيــم برتر اين مســابقات حاضر 
نبوده است. آبي پوشان طي 20دوره اين 
مسابقات در 15دوره خودشان را به جمع باالنشينان رسانده و يكي از 
3پله اول را صاحب شده اند. استقالل 3بار به قهرماني ليگ رسيده كه 
آخرين قهرماني اين تيم سال92در ليگ دوازدهم به دست آمده است. 
اين تيم با 5نايب قهرماني ركورددار دوم شدن در ليگ برتر است و 7بار 
هم در رتبه ســوم قرار گرفته كه از اين لحاظ هم ركورددار است. در 
مجمــوع آبي ها با 3قهرمانــي، 5دومي و 7ســومي ركورددارند و در 
75درصد ادوار ليگ روي سكوهاي سه گانه بوده اند. پرسپوليس 11بار 
در جمع 3تيم برتر بوده و سپاهان هم 9بار به اين افتخار رسيده است.

تيم پرســپوليس با 7عنــوان قهرماني 

ركورددار كسب جام در ليگ برتر ايران 07
است. سرخپوشان اگرچه كمتر از رقيب 
آبي پوش در جمع باالنشين هاي جدول 
بوده اند اما از 11باري كه به جمع 3تيم اول رسيده اند 7بار قهرمان شده 
و ركورد بسيار خوبي كســب كرده اند. 5جام از 7جام پرسپوليس در 
همين 5سال اخير به دست آمده و 2جام ديگر هم در دوره هاي اول و 
هفتم كسب شده است. سپاهان با 5قهرماني پشت سر پرسپوليس قرار 
دارد و در رتبه دوم جام داران ليگ برتر نشسته است. سپاهان در كنار 
5قهرماني صاحب 3نايب قهرماني و يك مقام سوم هم هست. بعد از اين 
3تيم به نام فوالد مي رســيم كه 2بار قهرمان ليگ شده و 3بار هم به 

مقام سوم رسيده است.

فوتبال ايران

برنامه بازي ها

 شنبه 24 مهر

پرسپولیس ايران - الهالل عربستان

ليگ قهرمانان- يك چهارم نهايی

15 مهر 1400

20 مهر 1400

20 آبان 1400 

25 آبان 1400 

۷ بهمن 1400

12 بهمن 1400 

4 فروردين 1401 

۹ فروردين 1401

امارات - ايران

ايران - کره جنوبی

لبنان - ايران

سوريه - ايران

ايران - عراق

ايران - امارات

کره جنوبی - ايران

ايران - لبنان

مقدماتي جام جهاني - مرحله نهايي

باالخره فوتبال و ورزش ما با تمام دنيا فرق هايي دارد كه قابل انكار نيســت. اصال همين 
تفاوت هاست كه باعث شده اينقدر همه  چيز در ورزش ما بي عيب و نقص باشد و ما هر روز 
بيشتر از ديروز پيشرفت كنيم! مثال در ورزش، ما مديري را كه مردم از او راضي نيستند 
كنار نمي گذاريم، بلكه از تجارب او در پست هاي ديگر نهايت استفاده را مي بريم. باالخره 
برخورد قهري و سلبي كه درست نيست. حاال اگر يك مدير موفق نبود، بايد خيلي ساده از 
كنار نام او بگذريم؟ مسلما نه. بايد او را در پستي ديگر امتحان كنيم و باز اگر موفق نبود در 
پستي ديگر و همينطور الي آخر. نهايتا هيچ كجا هم موفق نبود، به عنوان يك نيروي خدوم 

بازنشسته مي شود. عيبش چيست؟ 
اينها را گفتيم تا يادآوري كنيــم انتصاب احمد مددي به عنوان مدير ورزشــگاه آزادي 

بعد از آن همه داســتان در اســتقالل، اصــال هم چيز عجيبــي نبود. انصافــا مددي با 
حســن مديريتش در اســتقالل بايد رئيس ورزشگاه اولدترافورد مي شــد، اما حيف كه 
اختيار تئاتر روياها در دســت ما نيســت. بضاعت مــا در همين حد اســت و اميدواريم 
مــددي در بزرگ تريــن مجموعه ورزشــي ايــران، همان تجــارب درخشــان دوران 
حضورش در اســتقالل را تكرار كنــد. به هر جهــت در ايران مرزهــاي جديدي براي 
»شايسته ســاالري« تعريف شــده كه كل دنيا حاال حاالها بايد در حســرتش بمانند. 
االن ما فقط غصه آن 3 روزي را مي خوريــم كه در فاصله جدايي از اســتقالل و حضور 
 در ورزشــگاه آزادي، ورزش كشــور از خدمات مددي محروم ماند. آيا اين كفران نعمت 

نبود؟

بايد مدير اولدترافورد مي شدي!
در مورد احمد مددي كه فقط 3 روز بيكار ماند

مالل پيش از هالل
پرسپوليسي ها با دلخوري از مشكالت مالي، تمرين ديروز را نيمه كاره رها كردند،  باشگاه هم فقط توانست بخشي از مطالبات بازيكنان را بپردازد
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  نيش طارمي بر تن بزرگان
مهاجم ايراني پورتو دست از سر باشگاه هاي بزرگ برنمي دارد. پس از چلسي و يووه، 

او دروازه ليورپول را هم باز كرد

داربي نفتي را پاري ســن ژرمن از منچسترســيتي برد تا 
به نوعي انتقام موقتي از شكســت فصل قبل مقابل اين 
تيم در نيمه نهايي ليگ قهرمانان گرفته باشد. در شبي كه 

همه نگاه ها به مسي بود، سيتي از جاي ديگري ضربه 
خورد. سيتي به خاطر گل زودهنگامي كه با شوت 
گانا گي كه 100كيلومتر بر ســاعت سرعت داشت 

دريافت كرد، مجبور شد بيشتر مالكيت توپ را در 
اختيار بگيرد و ضربه هاي زيادي به ســمت دروازه حريف 

بزند. سيتيزن ها 18ضربه داشتند كه 7تاي آن داخل چارچوب 
بود و 2 تاي ديگر هم به تير دروازه برخورد كرد. در مقابل پاريس 
تنها 3 ضربه از 6ضربه اش داخل چارچوب بود كه 2 تاي آنها گل 
شد. آمار مي گويد دوناروما بهترين بازيكن زمين بود اما جايزه 
مرد اول ميدان به گانا گي رســيد كه در كنار وراتي و دوناروما 

امتياز8گرفت؛ مسي )6(، نيمار )5( و امباپه )7(.

  پپ گوارديــوال در 300بازي قبلي كه روي نيمكت من ســيتي 
نشسته بود، 219برد داشت و تيمش 731گل به ثمر رسانده بود اما 
بازي شماره301داستان متفاوتي داشت. ســيتي در 5تقابل قبلي 
مقابل پاريسي ها شكست نخورده بود اما همانطور كه گفته شد، اين بار 
مسير داستان به سمت ديگري رفت. در شــبي كه مسي نخستين 
گلش را با پيراهن پي اس جي جشن گرفت، بازيكنان تيم ميزبان آنقدر 
خوب بودند، كه ستاره هاي ميهمان به چشم نيامدند. شايد اگر مسي 
هم گل دوم پاريس را نمي زد، كسي درباره او صحبت نمي كرد. وراتي، 
گانا گي، دوناروما و اشرف حكيمي كه اين آخري به جاي نفوذ اقدام 
به مهار كامل جك گريليش كرده بود، نمايش هاي فوق العاده اي از 

خودشان بروز دادند.
   وراتي به قدري خوب بود كه گوارديــوال بعد از بازي اعتراف كرد 
عاشقش شده: »عاشق وراتي شده ام. او استثنايي است. حتي تحت 
فشار هم فضاهايي كه به هافبك ها اجازه آزاد شدن مي دهد را پيدا 
مي كند. او اهل پاس هاي بلند نيســت اما هميشــه مي توانيد براي 

بازي سازي روي او حساب كنيد.«
   مسي جدا از 7گلي كه در ليگ قهرمانان به من سيتي زده، مقابل 
انگليســي ها كال آمــاري شــگفت انگيز دارد. او در 35رويارويي با 
انگليسي ها در اين رقابت ها توانسته 27گل بزند كه 15گل بيش از 
هر بازيكن ديگري است. البته رونالدو 113گل به تيم هاي انگليسي 

زده كه بيشترشان در ليگ برتر بوده و 
نه ليگ قهرمانان.

   مسي در 5بازي مقابل تيم هاي تحت هدايت گوارديوال 
7 گل به ثمر رسانده؛ 5 گل به سيتي و 2 گل به بايرن مونيخ. جيمي 
واردي 9 گل، سون 7 گل، صالح 6 گل و حاال مسي 5 گل، بازيكناني 
هســتند كه بيشــترين گل ها را وارد دروازه ســيتي تحت هدايت 
گوارديوال كرده اند. نكته اينجاست كه برخالف تمام اين بازيكنان، 

مسي در ليگ برتر بازي نكرده است!
   ليونل مســي و كريم بنزما با گلزني در هفته دوم مرحله گروهي 
ليگ قهرمانان اروپا، به ركورد گلزني در 17 فصل متوالي اين رقابت ها 
رسيدند. اين دو مهاجم تنها بازيكناني هستند كه موفق شده اند به 
اين ركورد خاص در ليگ قهرمانان برسند. ستاره آرژانتيني نخستين  
گل خود را در اين رقابت ها با پيراهن بارسلونا و مقابل پاناتينايكوس 
در فصــل 06-2005به ثمر رســاند. همچنين مهاجم 33 ســاله 
كهكشــاني ها نيز نخســتين بار با پيراهن ليــون و در ديدار مقابل 
روزنبرگ نروژ در فصــل 06-2005در ليگ قهرمانان اروپا گل زده 
بود. مسي در 151 بازي ليگ قهرمانان روي هم رفته 121 گل زده، 
41 پــاس گل داده و 4 قهرماني را تجربه كــرده و در مقابل بنزما در 
132 بازي، 72 گل زده، 27 گل ساخته و 4 قهرماني را جشن گرفته 

است.
   منچسترسيتي با ركورد 18 مسابقه شكست ناپذيري در مرحله 
گروهي ليگ قهرمانان به پاريس رسيد و اين ركورد را از دست داد. 
آخرين شكست آنها به ســال2018برمي گردد كه 2بريك به ليون 
باختند. آخرين شكست خارج از خانه آنها هم در سال2017مقابل 
شاختار بوده و از آن به بعد 10 بازي پشت هم شكستي نخورده بودند.
   منچسترسيتي در 5 مصاف قبلي با پاريس هرگز نباخته بود؛ 3 برد، 
2 تساوي. پي اس جي تنها مقابل يوونتوس با 8بازي بدون برد، ركورد 

بدتري از خود برجاي گذاشته بود.
   پي اس جي تنها يكي از 28مســابقه  خانگي آخر خود در مرحله 
گروهي را باخته و 21برد و 5تساوي داشته اما هر 3 بازي خانگي آخر 
در مراحل حذفي را بدون پيروزي به پايان برده  است؛ يك تساوي و 

2 باخت.

جهان

شب تلخ ميالن
طلسم شکنی سوارس و رکوردشکنی گریزی

ميالن در ديداری كه ده نفره 
شد و داور هوای اتلتيكو را 
داشت بازی را باخت و برای 
اولين بــار در تاريخ خود هر 
دو بازی ابتدای ليگ قهرمانان 
را واگذار كرد. اتلتی مثل نتايجی كه 
در اين فصل در الليگا گرفته، بــاز هم در دقايق 
تلف شده به گل رســيد و اين بار هم در شب اولين 
گلزنی گريزمان در بازگشــت به اتلتيكومادريد، 
توسط سوارس از روی نقطه پنالتی موفق به كام بک و 
كسب پيروزی شد. در اين بازی چاكر، داور تركيه ای 
مثل همه بازی های بزرگی كه قضاوت آنها را به عهده 

داشته، در تعيين نتيجه تاثيرگذار بود. 

     لوييس سوارس كه 6ســال در بازی های خارج خانه 
)5سال آن با پيراهن بارسلونا( موفق به گلزنی نشده بود، 
به لطف يك پنالتی بادآورده در ثانيه های تلف شده توانست 
اين طلســم را از بين ببرد. آخرين گل خارج از خانه او به 

سال2015 و 25 بازی قبل برمی گشت. 
      از آخرين بازی خانگی ميالن در ليگ قهرمانان 2هزار 
و 778روز می گذشت. جالب اينكه 2 هزار و 778روز پيش 
ميالن مقابل همين اتلتيكو برای آخرين بار ميزبان بود و 

توانست آن بازی را يك بر صفر به سود خود تمام كند. 
     در اين بازی گريزمان هم در شــبی كه مسی اولين 
گلش را با پيراهن تيمی باشــگاهی غير از بارسلونا جشن 
گرفــت، توانســت بــرای اولين بــار در بازگشــت بــه 
اتلتيكومادريد برای اين تيم گل بزنــد. او حاال با 24 گل 
بهترين گلزن اتلتی در ادوار ليگ قهرمانان اروپا محسوب 
می شــود. گريزمان بهترين گلــزن تاريــخ اتلتيكو در 
رقابت هــای اروپايــی )28گل( و بهترين گلــزن تاريخ 
اتلتيكومادريد در ليگ قهرمانــان )22گل( و همچنين 
برترين گلــزن اتلتيكو در بازی های خــارج از خانه ليگ 
قهرمانان )با 6 گل( است. او در اين فصل با پيراهن بارسا و 
اتلتی در مجموع 4ضربه به سمت دروازه حريفان زده كه 
هر 4 ضربه به گل تبديل شده است. گريزمان در اين بازی 
9دقيقه بازی كرد، يك گل زد و يــك پاس كليدی داد و 

بهترين بازيكن ميدان لقب گرفت.

بازگشت مسي
ستاره آرژانتيني در داربي بچه مايه دارها براي نخستين بار 

با پيراهن پاريس به گل رسيد، آن هم مقابل پپ

شگفتي تيم تازه به دوران رسيده

انگار بازي در خانه به رئال مادريد نمي ســازد. 
در 13بازي خانگي آخر در ليگ قهرمانان اروپا، 
رئال تنها 5بار به پيروزي رســيده است. آنها 
4 بار به سيتي، زســكا، آژاكس و شريف در خانه 
باخته اند كه آمار عجيبي به حساب مي آيد. باخت 
ناسزاوارانه مقابل شريف تيراسپول از مولداوي 
در حالي رقم خورد كه حريف تنها 3 سال پيش 
از آغاز قرن جديد تاسيس شده و 24سال سابقه 
دارد. شــريف در 37بازي اين فصل 122گل زده 
و تنها 7گل خورده بــود و با تفاضل مثبت 115و 
102امتياز در صدر جدول ليگ مولداوي حضور 
داشت. مجموع دستمزد همه بازيكنان اين تيم، 
به 5 درصد مجموع دستمزد بازيكنان رئال هم 
نمي رسد. اين باشــگاه از منطقه ترانسنيترياي 
مولداوي مي آيد، منطقه اي كه حتي به رسميت 
هم شناخته نمي شود! در زمان تاسيس آنها در 

سال 1۹۹7، رئال 6 بار قهرمان اروپا شده بود. با 
همه اينها اين تيم گمنام در حضور رئال و اينتر 
صدرنشين گروه است. درباره ويكتور گوشان، 
مدير باشگاه شريف كه جاسوس سابق »كاگ ب« 
بوده هم شايعاتي وجود دارد، مبني بر اينكه او 
يک بار پس از باخت، نارنجكي قالبي به رختكن 
تيم برد و ضامن آن را كشــيد. وقتي بازيكنان 
ترسيدند، وعده داد كه بعد از باخت بعدي نارنجک 
واقعي به رختكن خواهد بــرد. آنها حاال به هيچ 

تيمي نمي بازند؛ البد از ترس!
    شريف پس از لستر در ســال2016، به دومين 
تيمي تبديل شد كه در نخســتين حضور در ليگ 
قهرمانان هر دو مسابقه ابتدايي خود را مي برد. تنها 
4 تيم در ليگ قهرمانان موفق به پيروزي برابر رئال 
كارلو آنچلوتي شده اند؛ دورتموند، شالكه، يوونتوس و 
حاال شــريف. جالب تر اينكه اين اولين باري بود كه 

كارلتو به عنوان ســرمربي رئال در دور گروهي ليگ 
قهرمانان مي باخت.

    حتي 75درصد مالكيت توپ و 31ضربه به سمت 
دروازه حريف كه 11تــاي آن داخل چارچوب بود و 
دفع شد، در برابر 3 ضربه آنها و 13كرنر هم نتوانست 
رئال مادريــد را به پيروزي برســاند و آنچلوتي را از 
نخســتين شكســت روي نيمكت رئال در مرحله 
گروهي ليــگ قهرمانان بــازدارد. آتاناســياديس، 
دروازه بان ميهمان مولداويايي 10 مهار توپ داشت و 
با نمره8/6بهترين بازيكن زمين شد. شريف فقط 2 

ضربه داخل چارچوب دروازه كورتوا داشت.
    آزار مقابل شريف به ركورد 50 بازي با رئال مادريد 
در تمامي رقابت ها رسيد كه براي ستاره گران قيمتي 
مثل او در ســومين فصل حضورش در اين تيم عدد 
ناچيزي است. كروس هم براي اولين بار در اين فصل 
و پس از 141روز براي كهكشاني ها به ميدان رفت و 

دقايقي بازي كرد.
    آنچلوتي براي بيســت وهفتمين بار، رئال را در 
ليگ قهرمانان هدايت كرد. ركورد مربيگري در اين 
رقابت ها در اين باشگاه در اختيار ميگل مونيوس با 
71مسابقه است؛ دل بوسكه 60 بازي، زيدان 53 بازي 

و مورينيو 36 بازي باالتر از كارلتو قرار دارند.

    كريم بنزما بازي شماره113خودش را با پيراهن 
رئال در ليگ قهرمانان تجربه كرد كه فقط 16بازي 

از راموس در اين رقابت ها كمتر است.
    دروازه بان دوم شــريف هم نامي آشــنا براي 

هواداران ايراني فوتبال داشت. سرگئي پاشنكو كه 
ســابقه حضور در تيم ملوان را هم در 2 مقطع در 
فصول 2012تا 2014و فصــل 16-2015دارد با 

38سال سن روي نيمكت شريف نشسته بود.

رئال مادريد در شبي كه 31 شوت به طرف دروازه شريف مولداوی زد، 
بازنده از زمين بيرون آمد

ليگ اروپا

پنجشنبه 8 مهر 1400برنامه بازی ها

اسپارتا پراگ - گالسکو رنجرز

لیون - بروندبی

20:15

20:15

A گروه

پنجشنبه 8 مهر 1400برنامه بازی ها

لژیا - لسترسیتی

ناپولی - اسپارتاک

20:15

20:15

C گروه

پنجشنبه 8 مهر 1400برنامه بازی ها

آنتورپ - فرانکفورت

فنرباغچه - المپیاکوس

20:15

20:15

D گروه

پنجشنبه 8 مهر 1400برنامه بازی ها

التزیو - لوکوموتیو مسکو

مارسی - گاالتاسارای

22:30

22:30

E گروه

پنجشنبه 8 مهر 1400برنامه بازی ها

لودوگورتس  - ستاره سرخ بلگراد

براگا - میتیلند

22:30

22:30

F گروه

پنجشنبه 8 مهر 1400برنامه بازی ها

خنک - دیناموزاگرب

وستهام - راپید وین

22:30

22:30

H گروه

پنجشنبه 8 مهر 1400برنامه بازی ها

سلتیک - بایرلورکوزن

فرنتس واروش - بتیس

22:30

22:30

G گروه

پنجشنبه 8 مهر 1400برنامه بازی ها

رئال سوسیداد - موناکو

اشتورم گراتس - آیندهوون

20:15

20:15

B گروه

مهدي طارمي بعد از گلزني به تيم هاي بزرگي مثل چلسي 
و يوونتوس و گل ناكامش به اتلتيكــو مادريد، به ليورپول 
بزرگ هم گل زد اما اين گل براي جلوگيري از باخت خانگي 
سنگين پورتو كافي نبود. مهدي طارمي نخستين ايراني 
در تاريخ فوتبال شد كه به ليورپول گل مي زند. او درست 
در همان لحظه  اي كه مســي نخســتين گلش با پيراهن 
پاري سن ژرمن را مقابل من سيتي به ثمر رساند، موفق شد 
در دقيقه75 دروازه ليورپول را بــاز كند. او 8 بازي در اروپا 
انجام داده و تاكنون موفق شده 3 گل مقابل تيم هاي مطرح 
اروپا يعني يوونتوس، چلســي و ليورپول به ثمر برساند و 
دروازه شزني، مندي و بكر را باز كند. او حتي دروازه اوبالك 
را هم باز كــرد اما كمك داور ويدئويــي آن را مردود اعالم 
كرد. طارمي با امتياز6.9 بهتريــن بازيكن تيمش در اين 
باخت وحشتناك بود. توپ ربايي فابيو وييرا، هافبك پورتو 
از مقابل فابينهو و ارسال دقيقي كه از سمت راست و كنج 
محوطه جريمه ليورپول داشت، يك موقعيت نصف و نيمه 
را براي تيم پرتغالي به وجود آورد، اما مهدي طارمي با يك 
جا  گيري عالي، فرار از كنار جو گومز و ضربه سر شيرجه اي 
تماشايي، آليسون بكر را ناكام گذاشت و دروازه ليورپول را باز 
كرد. ملي پوش ايراني پورتو در بازي با ليورپول يك دريبل 

ناموفق، يك سانتر نادرســت، ناكامي در 8 دوئل زميني و 
11 بار از دست دادن مالكيت توپ داشت و همچنين يك بار 
هم در موقعيت آفسايد قرار گرفت، اما در نهايت كار خود 
را با يك شيرجه زيبا و زدن تنها توپش در چارچوب دروازه 
انجام داد تا يورگن كلوپ، سرمربي ليورپول هم ضربه سر او 
را تحسين كند و در صحبت هاي پس از مسابقه بگويد: »آن 

هد خيلي خوب بود.«
حاال ســردار آزمون با 4 گل )بدون احتساب بازي ديشب؛ 
اتلتيكومادريد، بايرن مونيخ، بنفيكا و ليون(، مهدي طارمي 
با 3 گل )يوونتوس، چلسي و ليورپول(، علي دايي با 3 گل 
)2 گل به چلســي و ميالن(، مهــدي مهدوي كيا با  2گل 
)يوونتوس( و علي كريمي با يك گل )راپيد وين(، بهترين 

گلزنان ايران در ليگ قهرمانان اروپا هستند.
    ليورپول در حالي از برد خارج خانــه در دراگائو لذت 
مي برد كه همزمان عزادار درگذشت دومين گلزن برتر تاريخ 
خود هم بود. راجر هانت، دومين گلزن برتر تاريخ باشــگاه 
ليورپول و يكي از قهرمانان جام جهاني1966 در  83سالگي 
درگذشت. هانت در ســال1958 و زماني كه ليورپول در 
دسته دوم حضور داشت، به قرمزها پيوست و تا سال1970 
براي اين باشگاه بازي كرد. او تا سال1992 برترين گلزن 

تاريخ ليورپول بود، تا اينكه اين ركورد توســط ايان راش 
شكسته شد. هانت از سال1958 تا 1970 براي ليورپول 
492 بازي انجام داد و 286 گل به ثمر رساند. او از سال1962 
تا 1969 هم 34 بازي براي تيم ملي انجام داد و موفق شد 

18 گل به ثمر برساند.
    با دبل محمد صالح مقابل پورتو، شــمار گل هاي اين 
بازيكن مصري در ليگ قهرمانان به 31گل رســيد تا او در 
كنار اتوئو و دروگبا به سومين گلزن برتر آفريقايي در ليگ 
قهرمانان تبديل شود كه بيش از 30گل براي تيم هايشان 
مي زنند. صالح حاال در 6 ديدار پياپي در همه رقابت ها براي 
ليورپول گل زده اســت.  آخرين باري كه يكي از بازيكنان 
ليورپول موفق شده بود در 6 ديدار پياپي براي اين تيم گل 
بزند، خود صالح در سال2018 بود. گل هاي پياپي مو صالح 
در اين فصل به چلســي، ليدز، ميالن، كريســتال پاالس، 

برنتفورد و پورتو بوده است.
    ليورپول در 9رويارويي مقابل پورتو، 6برد و 3 تساوي 
به دست آورده و هرگز نباخته. تنها 2 تيم ديگر يعني آنتورپ 
و والسال با 11بازي برابر ليورپول عملكرد بدتري نسبت به 

پورتو در ديدارهاي رودررو مقابل اين تيم داشته اند.
    مانه تاكنون موفق شده 5بار به پورتو گل بزند كه اين 
بهترين ركورد يك گلزن ليورپولــي در بازي هاي اروپايي 

مقابل يك تيم خاص محسوب مي شود.
    اين براي ســومين بار در طول تاريخ باشگاه ليورپول 
)1892، 2009 و 2021( اســت كــه آنهــا در 6بــازي 

پشت سرهم خود در همه رقابت ها 3گل يا بيشتر مي زنند.
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ليلی خرسند| تيم ملي فوتبال زنان به جام ملت  هاي آسيا صعود كرده اما 
ميدان سختي در پيش دارد. ژاپن، استراليا، چين و... مانند اردن و بنگالدش 
نيستند كه بشــود با 4ماه اردو، چند بازي دوستانه و غيرت بازيكنان 
شكست شان داد. جام ملت ها از 30دي ماه در هند آغاز مي شود و با اينكه 
هنوز گروه بندي مشخص نيست اما ايران در هر گروهي باشد، كار راحتي 
ندارد. مريم ايراندوست، سرمربي تيم هم با اينكه به توانايي هاي بازيكنانش 
ايمان دارد اما ديگر با احتياط حرف مي زند و از همين حاال مي گويد از تيمي 
كه براي نخستين بار به جام ملت ها صعود كرده، نبايد توقع زيادي داشت. 
ايراندوست بعد از بازگشت از ازبكستان درباره موفقيت اخير و برنامه هاي 

آينده تيمش به سؤاالت همشهري پاسخ داده است.

 به جام ملت ها صعود كرديد و از امروز 4ماه تا شــروع آن 
مسابقات باقي مانده است. در اين 4ماه تيم به چه چيزهاي ويژه اي نياز 

دارد؟
اگر یادتان باشد روز اولي كه اردو تشكيل شد، نگراني خود شما این بود كه اردوها 
تداوم نداشته باشد. اما خدا را شكر اردوهاي ما ادامه دار بود و بازي هاي تداركاتي 
خوبي داشتيم. ما براي جام  ملت ها هم همين ها را مي خواهيم؛ اردوهاي مداوم 
و بازي هاي تداركاتي. این حمایت ها بود كه به تيم انگيزه مضاعف داد. اردن هم 
از نظر رنكينگ و هم از نظر آمادگي جسماني از ما باالتر بود و به خاطر این انگيزه 

بود كه بچه ها بازي را بردند.

  برنامه ها را مشخص كرده ايد يا فعال تيم در استراحت است؟
در آخرین اردویي كه قبل از مسابقات مقدماتي داشتيم، آقاي عزیزي خادم 
)رئيس فدراسيون( به بچه ها گفت براي فدراسيون رشد و توسعه فوتبال زنان 
مهم است و نتيجه مهم نيست. االن هم هدف فدراسيون همين است و قرار است 
حمایت ها ادامه داشته باشد. تا جام ملت ها اردوهاي تيم ملي پابرجاست، بازي 
دوستانه داریم و قرار است در تورنمنت  هم شركت كنيم. درست است، تيم هاي 
مرحله بعد خيلي قوي هستند چون آنها هم خيلي زودتر از ما تشكيل شده اند 
و هم تجربه مسابقات بيشتري دارند. اما تيم ما هم راه خودش را پيدا كرده و راه 
موفقيت را بلد است. سعي ما این است كه در جام ملت ها بهترین عملكرد را 

داشته باشيم.

  از نظر سرمربي تيم در اين مقطع بهتر است بازي دوستانه با 
چه تيم هايي باشد؟ 

بهتر است با تيم هاي بزرگ بازي كنيم اما در این مورد چيزي را پيش بيني نكنيم 
بهتر است. همه  چيز بستگي به شرایط دارد. براي مسابقات مقدماتي هم دوست 
داشتيم با بعضي از تيم ها بازي كنيم اما به خاطركرونا قبول نكردند به ایران 
بيایند. سه چهار بازي تداركاتي و یك كمپ خارجي داشته باشيم، خوب است.

  براي بازي دوستانه يا برگزاري كمپ اسم چه كشورهايي 
مطرح است؟

بهتر است چيزي نگویم تا سورپرایز شوید. فقط بدانيد كه قرار است اتفاقات 
خوبي بيفتد.

  به گفته خودتان در بازي با اردن هم تيم ما از نظر فيزيكي 
عقب تر از حريف بود. بچه ها در اين چند ماه مي توانند به سطح تيم هاي 

ديگر برسند؟
از تيمي كه براي نخستين بار به جام ملت ها صعود كرده، نباید توقع زیادي 
داشت. ولي با توجه به شــناختي كه از بچه ها پيدا كردیم مي دانيم كه آنها 
مي توانند بهتر شوند. هفته هاي آینده ليگ شروع مي شود و اگر بچه ها در اردو 
هم نباشند، دیگر دغدغه ندارند كه براي تمرین زمين پيدا كنند. دكتر نوشادي 
هم مشاور بدنسازي تيم است و تمرینات او را اجرا مي كنيم. وقتي بچه ها از صفر 

به امروز رسيده اند، در این 4ماه هم مي توانند خيلي بهتر شوند.

  ايرادي كه به تيم شما گرفته شد، اين بود كه خيلي دفاعي كار 
كرد و در حمله ضعيف بود.

ما در این چند اردو روي دفاع و پرس تمركز كردیم. كار ما دفاع و اســتفاده از 
ضدحمله بود. 4ماه فرصت داریم كه خط حمله مان را بهبود ببخشيم. البته هدف 

اصلي باز هم تقویت نقطه قوت تيم است.

 انتقادهايي كه مي شــود روي روحيه تيــم تأثير منفي 
نمي گذارد؟

نه. در بازي با بنگالدش 5گل زدیم. این یعني در حمله هم خوب بودیم.

  البته بنگالدش هم ضعيف بود.
این بي انصافي اســت كه بگویيم بنگالدش تيــم ضعيفي بود. بازي 
بنگالدش و اردن پایاپاي بود و 2 مهاجم اردن روي تك موقعيت ها به 
گل رســيدند اما در بازي بنگالدش با ایران، تيم ما خيلي سرتر بود و 
بهتر بازي كرد. ما سعي كردیم بين حمله و دفاع تعادل باشد و بي گدار 
حمله نكنيم. براي ما نتيجه مهم بود. انتقاد زیاد است و انرژي مان را 

صرف پاسخ دادن به انتقادات نمي كنيم.

  تيم براي نخســتين بار با لباس رسمي يكدست و 
پرواز اختصاصي به مسابقات اعزام شد. واكنش ها متفاوت بود. 

واكنش هاي منفي و مثبت را چطور كنترل كرديد؟
ما دوست نداشتيم بچه ها اخبار منفي را ببينند. به خاطر همين روز 
قبل از بازي گوشي هاي همراهشــان را گرفتيم، كار سختي بود ولي 
مجبور شدیم. خيلي از مردم ویدئوكليپ هایي را كه از تيم ملي درست 
كرده بودند، برایمان ارسال كردند. در جلســات آناليز بعضي از این 
كليپ ها را براي بچه ها پخش كردیم. این توجه ها بود كه به تيم روحيه 

داد و آنها بيشتر براي صعود انگيزه پيدا كردند.

  قبل از مســابقات، فدراســيون اشــتباهاتي در 
اطالع رساني داشت. تا روز نشست فني، تاريخ بازي با بنگالدش 
اشتباه اعالم شده بود. يا مي گفتند اگر شرايط اردن و ايران براي 
صعود مساوي باشــد، رنكينگ تعيين كننده است درحالي كه 
طبق آيين نامه پنالتي تكليف را روشن مي كرد. بعضي ها هم ايراد 
گرفتند كه چرا حتي ســرمربي تيم ملي هم اطالعات درستي 

ندارد.
این اشــتباهات به من ربط ندارد. تيم سرپرست دارد، مي توانيد این 
سؤاالت را از او بپرسيد. من مي دانســتم بازي با بنگالدش چه روزي 
برگزار مي شــود. روز قبل از بازي با اردن هم اي اف سي توضيح داد 
كه تيم ها در چه شــرایطي صعود مي كنند. مــن كال اخبار منفي را 
نمي خوانم. من مثبت ها را مي خوانم، منفي ها را همان كســاني كه 

مي نویسند، بخوانند.

داورزني عليه منتقدان 

تيم پينگ پنگ زنان ایران در بخش تيمي در بين 10تيم 
اول آســيا قرار گرفت و براي هشــتمين بار به مسابقات 
قهرماني جهان صعود كرد، اما نتوانست به جمع 8تيم اول 
آسيا برسد. در مسابقات قهرماني آسيا كه در قطر برگزار 
مي شود، در بخش تيمي، تيم زنان ایران با پيروزي مقابل 
اندونزي و مالدیو به جمع 10تيم اول صعود كرد و سهميه 
جهاني را به دست آورد. ندا شهســواري، شيما صفایي و 
مهشيد اشتري بازیكناني هستند كه در تركيب تيم ایران 
بازي مي كنند. آنها دیروز براي قرار گرفتن در جمع 8تيم 
اول آسيا بازي كردند، اما نتوانســتند به پيروزي برسند. 
ایران كه با قزاقستان بازي مي  كرد 3بر یك باخت. اشتري 
بازي اول را انجام داد و به پيروزي رســيد. اما شهسواري 
و صفایي در 2بازي بعدي شكســت خوردند. بازي آخر را 
هم شهسواري انجام داد كه باز هم نتوانست برنده باشد. 
تيم ایران براي قرار گرفتن در رده نهم دیروز با ازبكستان 

بازي كرد.
پينگ پنگ زنان در بخش تيمي تجربه 7دوره مسابقات 
قهرماني جهان را دارد، اما این بار صعود به این مسابقات 
 ســخت تر از هميشــه بــود. ایــران ســال2006 براي 
نخستين بار ســهميه جهاني گرفت. در دوره هاي قبل، 
مســابقات با حضور 72تيم در 3دســته 24تایي برگزار 
مي شد. ایران از سال2006تا2016 در دسته3 بازي كرد 
و سال2016 به دســته2 صعود كرد ولي قرار نيست این 
دوره، تيم ها دسته  بندي شوند. مسابقات2022 به ميزباني 
چين برگزار مي شود و فدراسيون جهاني تعداد تيم ها را 
به 40تيم كاهش داده اســت و همه تيم ها در یك دسته 

بازي مي كنند.

محمدرضا داورزني، رئيس فدراســيون واليبال مدعي 
شد منتقدانش دنبال سهم خواهي هستند نه بهتر شدن 
وضعيت واليبال. بعد از اینكه گفته شــد بازنشســته ها 
نمي توانند در پست هاي مدیریتي ورزش حضور داشته 
باشند، بعضي از چهره هاي واليبال از داورزني خواستند 
استعفا دهد. تنها دليل آنها براي این خواسته، بازنشسته 
بودن رئيس فدراسيون نيست. آنها معتقدند فدراسيون 
عملكرد قابل قبولي در 2ســال گذشــته نداشته است. 
تيم ملي با اینكه امسال قهرمان آســيا شد، اما در ليگ 
ملت ها و المپيك نتيجه نگرفت. تيــم جوانان، قهرمان 
دوره پيش نتوانست به جمع 8تيم صعود كند و... داورزني 
دیروز در گفت وگو با برنامه آفســاید رادیــو ورزش، به 
منتقدان حمله كــرد: »این افراد دنبال ســهم خواهي 
هستند چون سرمربي تيم ملي، دبير و رئيس فدراسيون 
نشده اند. اگر این دوســتان توانایي دارند چرا از 14تيم 
ليگ برتري و 38تيم رده هاي دیگر، هيچ باشــگاهي به 
آنها اعتماد نمي كند و تيم دستشــان نمي دهد.« بهنام 
محمودي كه در انتخابات ریاست فدراسيون رقيب جدي 
داورزني بود، بيش از بقيه هم دوره هایش از داورزني انتقاد 
كرده است. داورزني او را خطاب قرار داد: »به خاطر اینكه 
در انتخابات رأي نياوردند به فدراسيون نمره6 مي دهند؛ 
درحالي كه فدراسيون ما فدراسيون نمونه شد. دوستان 
15سال دنبال كاسبي بودند و حاال به آب و آتش مي زنند 
از فدراسيون ســهم بگيرند.« داورزني معتقد است كه 
مردم بهتر از هر كســي مي توانند درباره فدراســيون او 

قضاوت كنند.

منهای فوتبال

پينگ پنگ زنان در هشتمين مسابقه جهاني 

جدول 8327
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افقي:
 1- بــه پيامبر اســالم)ص(، 
حضرت فاطمه)س( و دوازده 
امام شــيعه اطالق مي شود- 

واحدي نظامي
2- یاري دهنــده- از محالت 
شمال تهران- به صورت علني

3- آغاز- نمایشنامه كمدي از 
مولير فرانسوي

4- داراي نوســان و تغييــر- 
تشكر فرانسوي- تكيه كردن

5- نفي عرب- سرایت كردن- 
اذیت- خاك سرخ

6- مربوط به جامعــه داراي 
تمدن- از باشگاه هاي فوتبال 

اسپانيا- ثروتمند
7- دهم  ماه محــرم- تيره و 

ظلماني
8- كلمه هشدار- اثر مشهور 
جورج اليوت، بانوي نویسنده 

انگليسي- رد پا
9- بستر- زجردادن

10- ترسانده شــده- شكوه و 
جالل- عاشق

11- انتها- تيمارگر اســب- 
گردش دســته جمعي- اسم 

تركي
12- نخســتين نخست وزیر 
هند پس از استقالل- اصالح 
عكس پس از ظهور- طرد شده

13- مشاركت- راز ها

14- سيســتم عاملــي در 
كامپيوتر- گوزن مينياتوري- 

آساني
15- پوتين- نمایشنامه اي از 

ویليام شكسپير
  

عمودي:
1- شگرد- منطقه اي مرزي در 

غرب خرمشهر- پشت سر هم
2- شــبيه- فرمانده اصحاب 

فيل- ضمير انگليسي
ســبزي  ســخنوران-   -3
خوشــبو- درآمد نامشروع با 

امكانات دولتي
4- ســرمه- روزنامــه چاپ 

پاریس
5- قاضي- شك و تردید- مو 

طالیي
6- باالي زميــن- دزدیدن- 

وسيله توزین
7- پيشــوند فعــل مضارع- 
فرشته مهر- واحد بين المللي 

فركانس
8- نوعي ميمون- مســئول 
چاپارخانــه در دوره مغول- 

شهري در فرانسه
9- پایــه- نوعي آبگوشــت- 

تكرار حرفي
10- پرداخت وجه به حساب 
بانكي- هنر ششــم- سازمان 

همكاري هاي اقتصادي

11- نمونه خروار است- تهيه كردن- 
رشته اي در سواركاري

12- هر بخش از مسابقه بسكتبال- 
صعب

13- اسپري مو- وسطي- بهره مند 
و كامياب

14- مســاوي- آدرس ترســيمي- 
رسيدگي به دعوي توسط قاضي

15- از جذاب ترین تفریحات آبي در 
شهر هاي ســاحلي- بيش از اندازه- 

برهنه

جنشتقالطندودز
روابدوزاكوشيو
جتاياكحلاعماوج
يولهديدعسنواه

سقاتاينايسن
انوركدايشگت
يرجاباهذناميا
قارسرسيتاهدر
يكروگباتشوفوخ

ناداقنهسانق
لاچوتفادنوپ
سكيرشنادجيلفا

يبلچنيدلاماسحس
اايمنارابنابا
سبقلارليتافرژ 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 | 4036
ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.

سخت

953681742
281734695
674529318
817462539
496853127
325917864
538296471
762148953
149375286

متوسط

     9  6  
4       1 5
  6  3    7
  8  1  2   
   9  8    
  5  6  4   
7    4  6   
1 5       3
 9  8      214978356

376541289
895236174
189754623
653129847
427863915
532687491
968415732
741392568

ساده

متوسط

571489362
439627815
826135947
368714259
247958136
915362478
782543691
154296783
693871524

سخت

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

ساده

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

 لزومي ندارد خواجوي
 به تيم دعوت شود

 زهره كودايي در بازي با اردن هم 
در 90دقيقه خوب كار كرد و هم در پنالتي ها. با 
اين حال به نظر مي رسد تيم در دروازه مشكل 

دارد.
من برعكس اين را فكر مي كنم. ما 3دروازه بان 
خيلي خوب داريم. هم كودايــي، هم مريم 
يكتايي و هم مينا نافعي كه پديده فصل پيش 
ليگ بود تا روز آخر تالش كردند و نمي شــد 
گفت كه شماره يك كدام يك از آنهاست. روز 
آخر به خاطر تجربه بيشتر، زهره انتخاب شد. 
او هم در بازي با بنگالدش و هم در بازي با اردن 
عملكرد فوق العاده اي داشت و چند تك به تك 

را هم گرفت.
 خيلي ها مي گويند ايراندوست 
و تيمش خوش شــانس بودند كه دروازه بان 
شماره يك يعني زهرا خواجوي از تيم ملي قهر 

كرد و به كودايي بازي رسيد.
بعد از بازي هاي دوســتانه در بالروس كه به 
23بازيكن بازي دادم تا از تيم شــناخت پيدا 
كنم و به خاطر نتايج خيلي هم انتقاد شد، به 
همه بازيكنان گفتم خوبي تيم ما اين اســت 
كه همه در يك سطح هستند و هر بازيكني به 
هر دليلي كنار بكشد، تيم لنگ نمي ماند. من 
بازيكناني مي خواهم كه با قلبشان براي تيم 
بجنگند، چه 11بازيكني كه داخل زمين هستند 
و چه 12بازيكني كه بيرون هستند بايد با همه 
وجودشان تالش كنند. اين تيم با همين شيوه 

ادامه مي دهد.
  از صحبت شما مي شود اين طور 
برداشــت كرد كه خواجوي ديگر به تيم ملي 

دعوت نمي شود.
نه نمي شود. او تصميمش را گرفت و نخواست با 
تيم باشد. پس لزومي ندارد دوباره دعوت شود.

 سرمربي تيم ملي فوتبال زنان مي گوید اگر حمایت هاي فدراسيون ادامه داشته باشد تيم مي تواند نتایج خوبي بگيرد اما در مجموع بهتر است
 از تيمي كه براي نخستين بار به جام ملت ها رسيده توقع زیادي نداشته باشيم

از اين دختران توقع زيادي نداشته باشيم



21 2 پنجشنبه 8 مهر 1400    شماره 8327حوادث 3 0 2 3 6 2 3

  سواره روي خيابان هاي ديباجي و عين آبادي تعريض شود
بخش ســواره روي خيابان هاي شــهيد ديباجي جنوبي و شــهيد 
عين آبادي واقع در ناحيه 3منطقه 3شهرداري به خصوص در محدوده 

محله رستم آباد پايين بسيار ضروري است.
خوش از تهران

  23 سال از نيمه كاره ماندن فرهنگسراي ارغوان ايالم گذشت 
23سال قبل كلنگ احداث فرهنگسراي ارغوان ايالم به زمين زده شد 
و از آن زمان تاكنون بعد از چند مرحله ساخت وساز جزئي، اين پروژه 
به حال خود رها شده است. درحالي كه قرار بود اين فرهنگسرا مكاني 
براي اعتالي فرهنگ بومي استان ايالم باشد، هم اكنون تبديل به نمادي 
ضدفرهنگي و مكاني براي تجمع معتادان و اوباش شــده است. لطفا 

مسئوالن به اين وضع پايان دهند.
بيگ زاده از ايالم

  كيفيت ميوه ها در ميادين تره بار بسيار پايين است
آيا تا به حال مســئوالن ســازمان ميادين ميوه و تره بار شــهرداري 
خودشان از غرفه هاي آن خريد كرده اند؟ اكثر ميوه هاي عرضه شده در 
اين غرفه ها، كال، خراب و پرلك است كه براي فروش به اقشار ضعيف 
جامعه تهيه شده اما قيمت آنها تفاوتي با ميوه فروشي هاي بيرون ندارد 
كه دلمان خوش باشد اقال اگر ميوه خوب نخريده ايم هزينه كمتري 
كرده ايم. در برخي مواقع برخي ميادين خوب بوده اند كه مقطعي بوده 

است كه ازجمله مي توان به بازار تره بار اشراق اشاره كرد.
توسلي از تهران 

  لغو دوركاري ها يكباره مي تواند خطرساز باشد
با لغو دوركاري ها به طور ناگهاني، سازمان ما بسيار شلوغ شده و اين 
موضوع بسيار نگران كننده اســت. البته خود من در 2سال گذشته 
مشمول دوركاري نبوده ام ولي با لغو يكباره دوركاري ها در شرايطي 
كه هنوز مي تواند شكننده باشد را مناسب نمي دانم و ممكن است اين 
وضعيت عامل شيوع دوباره كرونا و ورود به پيك جديدي باشد. لطفا 

مسئوالن پيش بيني دقيق و اقدام اصولي كنند.
رحماني از تهران 

  طرح جلوگيري از تنش آبي خوزستان چه شد
مدتي كم آبي و بي آبي در استان بيداد كرد و حاشيه هايي به وجود آورد. 
مسئوالن وقت در آن زمان صحبت هايي كردند و قول دادند اقداماتي 
براي جلوگيري از تنش هاي آبي اســتان انجام گيرد. اكنون چند ماه 
گذشته و درحالي كه در خبرها آمده بود كه سدهاي خوزستان فقط 
13درصد آب دارند سؤال اين است كه در اين چند  ماه چه اقدام اساسي 

براي جلوگيري از تنش آبي در خوزستان انجام شده است.
ليساري از اهواز

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

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

با مردم

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

كوتاه از حادثه

پاسخ مسئوالن

  قتل عام خانوادگي
 در مالير به خاطر ارثيه

جوان خشــمگين كه بر سر تقســيم ارثيه با 
اعضاي خانواده اش دچار اختالف شده بود در 
جنايتي هولناك مادر و 2 برادرش را با شليك 

گلوله به قتل رساند.
به گزارش همشــهري، اين حادثــه تلخ در 
يكي از روستاهاي شهرســتان مالير واقع در 
اســتان همدان اتفاق افتاد. ماجرا از اين قرار 
بود كه جواني 34ساله از مدت ها قبل با مادر 
و برادرانش بر سر تقسيم ارثيه دچار اختالف 
شــده بود. آنها پيش از اين چندين مرتبه بر 
سر تقســيم ارثيه با يكديگر صحبت كرده اما 
به نتيجه نرسيده بودند. برادر كوچك تر عجله 
داشــت تا زودتر ارثيه اش را دريافت كند اما 
برادران بزرگ تر عجله اي نداشتند. اختالفات 
خانوادگي ادامه داشت تا اينكه برادر كوچك تر 
تصميم شتابزده اي گرفت. او اسلحه شكاري 
خود را برداشت و سراغ مادر و برادرانش رفت. 
آنها وقتي اسلحه شــكاري را در دستان برادر 
كوچك ترشان ديدند باورشان نمي شد كه او 
مي خواهد تهديدش را عملي كند. او پيش از 
اين بارها تهديد كــرده بود كه اگر زودتر ارثيه 
خانوادگي تعيين تكليف نشــود دست به كار 
خطرناكي مي زنــد. جوان خشــمگين حاال 
آمده بود تا حرفش را عملي كند. درحالي كه 
خون جلوي چشــمانش را گرفته بود اسلحه 
را به ســوي عزيزترين افراد زندگي اش نشانه 
گرفت و شــليك كرد و چند لحظه بعد مادر و 
2 برادرش را غرق در خون كرد. مرد جوان وقتي 
به خودش آمد كه ديگر كار از كار گذشته بود و 
آنها جان شان را از دســت داده بودند و در اين 

شرايط بود كه از صحنه جنايت گريخت.
دقايقي از اين جنايت مي گذشت كه مأموران 
پليس خــود را به محــل حادثه رســاندند و 
تحقيقات آغاز شد. بررســي هاي اوليه نشان 
مي داد عامل جنايت پســر كوچك تر خانواده 
است. در اين شرايط تالش ها براي دستگيري 
قاتل فراري آغاز شــد. قريب به يك ساعت از 
اين حادثه گذشته بود كه مأموران توانستند 
با شناسايي مخفيگاه متهم او را دستگير كنند.

سرهنگ محمدباقر سلگي، فرمانده انتظامي 
مالير بــا اعالم جزئيــات ايــن حادثه گفت: 
دقايقي بعد از اين درگيري خانوادگي در يكي 
از روســتاهاي مالير، بالفاصلــه با هماهنگي 
دســتگاه قضايي، مأموران انتظامي كالنتري 
11 شهدا براي بررسي موضوع به محل حادثه 
اعزام شدند. در بررسي هاي اوليه مشخص شد 
فردي 34ساله با استفاده از سالح گرم، 2 برادر 
4۹ و ۵1 ساله را به همراه مادر72ساله اش به 
قتل رسانده و گريخته اســت. او ادامه داد: با 
توجه به حساسيت موضوع، رسيدگي به اين 
پرونده به صورت ويژه در دستور كار مأموران 
پليس آگاهي و كالنتري 11 شهدا قرار گرفت 
و با اقدام بموقع و اعزام گشت هاي محسوس و 
نامحسوس مخفيگاه قاتل متواري شناسايي و 
كمتر از يك ســاعت توسط مأموران دستگير 
شد. سرهنگ سلگي در ادامه گفت: در بازجويي 
تخصصي از متهم به قتل، او بــه 3 فقره قتل 
خانوادگي اعتراف كرد و انگيزه اش را از ارتكاب 
جنايت اختالفات چندين ســاله بر سر ارث و 
ميراث اعالم كرد. به گفته او متهم در بازداشت 
به سر مي برد و تحقيقات در اين باره ادامه دارد.

عمليات 125براي نجات جان كارگر جوان از   بونكر
كارگر جوان كه داخل يك بونكر 

گرفتار شده بود و با مرگ دست داخلي
و پنجه نرم مي كرد با ســرعت 
عمل آتش نشانان پايتخت از مرگ نجات پيدا 

كرد.
به گزارش همشــهري، عصر روز سه شنبه به 
آتش نشاني تهران اعالم شد كه كارگر جواني 
در يك بونكر ايســتاده در شــهرك صنعتي 
شــمس آباد گرفتار شــده و جانش در خطر 
اســت. با وجود اينكه اين محل در محدوده 
آتش نشاني تهران نبود اما بي درنگ گروهي از 
آتش نشانان براي نجات اين كارگر راهي محل 

حادثه شدند.
سيدجالل ملكي، سخنگوي آتش نشاني تهران 

در اين باره گفت: ساعت16:10 روز دوشنبه 
يك مورد حادثه گرفتار شــدن فرد در داخل 
يك بونكر ايســتاده در يك كارگاه سنگبري 
واقع در شهرك صنعتي شمس آباد به سامانه 
12۵ سازمان آتش نشــاني اطالع داده شد و 
به دليل نياز به نيروي كمكي با آتش نشــاني 
تهران تماس گرفته و با هماهنگي انجام شده 

يك گروه نجات به محل حادثه اعزام شدند.
ملكي ادامــه داد: در يك كارگاه ســنگبري 
پساب هايي كه در هنگام برش سنگ استفاده 
مي شود در يك بونكر ايستاده به ارتفاع حدود 
24متر جمع  شده و پودر سنگ همراه در اين 
پساب ها در قسمت انتهاي بونكر به حالت گل 
سفت درآمده بود. كارگر 22ساله اهل كشور 

افغانستان وقتي متوجه شده بود انتهاي بونكر 
به دليل اشباع اين مواد سفت شده است و از 
قيف پاييني خارج نمي شود، وارد بونكر شده 
و تالش كرده بود با بيل اين بخش را كه دچار 
گرفتگي شده بود باز كند اما خودش در اين 
بخش گرفتار شده و چند ساعت در اين حالت 

باقي مانده بود.
ملكي در ادامه گفت: زماني كه آتش نشانان به 
محل حادثه رسيدند اين كارگر تا گردن در اين 
بخش گرفتار بود و حتي امكان نفس كشيدن 
نداشت. در اين شرايط به طور همزمان با برش 
قيف پاييني و تخليه پساب موفق شدند اين 
فرد را زنده از اين وضعيت خارج كنند و تحويل 

عوامل اورژانس دهند.

شهادت مأءمور پليس در درگيري مسلحانه 2طايفه

 از گدايي و موادفروشي
تا سرقت بي ام و  و عتيقه

زني معتاد براي انتقام از عتيقه فروش ثروتمند، 
نقشه سرقتي به ســبك فيلم هاي هاليوودي رويداد

كشــيد، اما فكــرش را نمي كرد كــه ردياب 
خودروي بي ام دبليو باعث دستگيري او و همدستانش شود.

به گزارش همشهري، چند روز قبل مردي ثروتمند كه فروشنده 
عتيقه و لــوازم آنتيك بود، قدم در كالنتري شــهرك قدس 
گذاشت و از دستبرد سارقان خشن به خانه اش خبر داد. وي در 
توضيح ماجرا گفت: سال ها قبل همسرم فوت شد و فرزندانم 
نيز در خارج از كشــور زندگي مي كنند. بعد از مرگ همسرم، 
تنها شدم و در يك خانه وياليي در شمال غرب تهران زندگي 
مي كنم. براي انجام كارهاي امور منزل زنــي به نام مهين را 
استخدام كرده بودم. او هرازگاهي به خانه ام مي آمد و كارهايي 
مانند نظافت خانه، آشپزي و خريد را انجام مي داد. آخرين بار 
او به همراه 2پسرش و دوست يكي از پسرانش مهمان خانه من 
بودند و بعد از انجام كارها رفتند. من هم به رستوران زنگ زدم 
و سفارش پيتزا دادم. وقتي زنگ خانه ام را زدند به خيال اينكه 
پيك رستوران، غذايم را آورده است در را باز كردم، اما ناگهان 
با 2پسر جوان و زني روبه رو شدم كه صورت هايشان را پوشانده 
بودند. افراد نقابدار اگرچه ســعي داشتند چهره خود را از من 
مخفي كنند، اما من احتمال مي دهم كه آنها مهين همان زني 
كه براي نظافت خانه ام مي آمد به همراه پسر بزرگش و دوست 
او بودند كه به خانه ام هجوم آوردند. وي ادامه داد: افراد نقابدار، 
با تهديد دستانم را بستند و به دهانم چسب زدند. بعد من را به 
باد كتك گرفتند و به  شدت مصدوم شدم. آنها به سمت اتاق 
خواب رفتند و داخل گاوصندوقم كه با تهديد رمزش را گرفته 
بودند، تمام اموال قيمتي ام را كه شامل طال، سكه، دالر و درهم 
بود، سرقت كردند. اگرچه ارزش اموالي كه داخل گاوصندوقم 

قرار داشت بسيار زياد بود، اما سارقان خشن به سرقت اين اموال 
راضي نشدند و سراغ عتيقه هايم رفتند. آنها تمام عتيقه ها و 
مجسمه هاي نقره ام را ســرقت كردند و سرانجام با برداشتن 
سوئيچ ماشين بي ام دبليوي شاسي بلندم متواري شدند. بعد از 
فرار آنها به سختي دستانم را باز كردم تا براي شكايت خودم را 

به اداره پليس برسانم.
شاكي در ادامه گفت: ماشين من مجهز به جي پي اس است و از 

اين طريق به راحتي مي شود دزدان را به دام انداخت.

رديابي بي ام و 
با شــكايت اين مرد، گروهي از مأموران پليس آگاهي تهران 
با دســتور قاضي عبدالســعيد مدرس، داديار شعبه چهارم 
دادســراي ويژه ســرقت رديابي ها را براي شناسايي سارقان 
خشن آغاز كردند و در كمتر از ۵ســاعت موفق شدند ردپاي 
آنها را در حوالي فرودگاه بين المللي امام خميني)ره( به دست 
آورند. همين كافي بود تا اكيپي از مأموران راهي محل مورد 
نظر شــوند و متهمان را كه ســوار بر خودروي شاكي بودند، 
دستگيركنند. متهمان دستگير شــده زني 40ساله به همراه 
پسري 23ساله بودند كه شــاكي در مواجهه حضوري آنها را 
شناســايي كرد. طراح نقشه ســرقت همان زني بود كه براي 
انجام كارهاي نظافت به خانه شاكي مي رفت. تحقيقات حاكي 
از اين بود كه او به همراه پســر 20ساله خود و دوست پسرش 
كه 23ساله بود نقشه سرقت را عملي كرده بودند كه پسر او نيز 

همان روز دستگير شد.
 آنها در بازجويي ها به سرقت از خانه شاكي و شكنجه او اقرار 
كردند و براي انجام تحقيقات بيشتر در اختيار مأموران اداره 

آگاهي تهران قرار گرفتند.

   گفت وگو با طراح نقشه سرقت
مهين، زني 40ساله و طراح نقشه سرقت است. او مجرمي سابقه دار بوده كه پيش از 
اين به اتهام فروش مواد مخدر زندان را تجريه كرده است. اين زن مي گويد: از مالباخته 
كينه به دل داشت و براي انتقام جويي و رسيدن به پول به سبك فيلم هاي خارجي 
دست به سرقت زده است، اما حاال كه دستگير شده به شدت پشيمان است و دلش 

نمي خواهد در زندان زندگي كند.

چطور جرأت كردي با وجود اينكه شاكي تو را مي شناخت نقشه سرقت 
بكشي؟

صورتم را پوشانده بودم و اصال فكر نمي كردم شناسايي ام كند. حتي خبر نداشتم كه ماشين او 
مجهز به سيستم ردياب است و در كمتر از 6-۵ساعت شناسايي و دستگير مي شوم.

چه شد كه نقشه سرقت كشيدي؟
2انگيزه دارم؛ اولي رسيدن به پول و دومي كينه اي كه از شاكي داشتم و مي خواستم از او انتقام 

بگيرم.
چرا از او كينه به دل داشتي؟

چون او هميشه تحقيرم مي كرد و مرا مورد تمسخر قرار مي داد. مي گفت تو يك زن گداي مواد 
فروش و معتاد هستي. هميشــه پول زيادش را به رخم مي كشيد و همه اين حرف هايش باعث 
مي شد تا روح و روانم به هم بريزد. يك جورايي با روانم بازي مي كرد و باعث مي شد كينه ام نسبت 
به او بيشتر شــود. هميشــه به دنبال راهي بودم تا از او انتقام بگيرم تا اينكه سرانجام نقشه ام را 

عملي كردم.
سابقه گدايي و مواد فروشي داري؟

من بعد از طالق از همسرم، براي به دست آوردن پول در زندگيم دست به هركاري زدم. از گدايي 
گرفته تا فروش مواد و دستفروشي. در خانه هاي مردم كار مي كردم تا خرج زندگي خودم و پسرانم 

را به دست آورم. شاكي هم خبر داشت كه من يك زماني گدايي مي كردم.
از جزئيات نقشه ات بگو؟

چند ساعت قبل از اجراي نقشه به خانه مالباخته رفتم. به همراه پسر 16ساله و 20ساله ام و دوست 
پســر بزرگم بودم. به مرد عتيقه فروش كه مي دانستم ميلياردها تومان پول در حسابش است و 
اموال قيمتي زيادي دارد، گفتم كه پول نياز دارم تا خانه اي اجاره كنم. راســتش چند  ماه قبل 
صاحبخانه ام حكم تخليه خانه ام را گرفته بود. به دليل اينكه نمي توانستم اجاره سنگين را بپردازم 
و جايي را نداشتم، ناچار بودم به خانه خواهرانم، دوستانم و بستگانم بروم. از اين وضعيت خسته 
شده بودم چون آواره بودم. دو پسر دارم كه تحمل اين شــرايط براي آنها هم خيلي سخت بود. 
دلم مي خواست خانه اي اجاره كنم و سرپناهي داشته باشم. به همين دليل سراغ مرد مالباخته 
كه در خانه اش كار مي كردم رفتم. او تنها زندگي مي كرد و خيلي پولدار بود. وقتي درخواســت 
پول از او كردم و حتي گفتم به شــكل وام به من بدهد و به جاي اقساطش مي توانم به خانه اش 
بروم و كارهايش را انجام بدهم او باز تحقيرم كرد. به اتاق رفت و ۵00هزارتومان پول نقد از داخل 
گاوصندوقش برايم آورد و با بي احترامي به سمت من پرت كرد. به او گفتم آيا با ۵00هزارتومان 
مي توانم خانه اجاره كنم؟ او خنديد و بار ديگر مرا مورد تمســخر قرار داد. اين رفتارهايش آزارم 
مي داد و همان لحظه تصميم گرفتم نقشه سرقت را عملي كنم، اما فكر نمي كردم لو بروم. به همين 
دليل وقتی خانه او را ترك كرديم، در كوچه به دوســت پسر بزرگم پيشنهاد سرقت دادم. او هم 
قبول كرد و بعد از آنكه صورت هايمان را پوشانديم، وارد خانه مالباخته شديم. حتي سعي داشتيم 

صداهايمان را تغيير دهيم تا لو نرويم، اما خيلي زود دستمان رو شد.
سابقه سرقت داري؟

نه. البته بارها فكر سرقت از خانه مالباخته به ذهنم خطور كرده بود، اما از زندان رفتن مي ترسيدم. 
هر بار كه فيلم هاي اكشن مي ديدم به سرم مي زد كه به سبك همين فيلم هاي هاليوودي، دست 
و پاي مرد عتيقه فروش را ببندم و پس از كتك زدن او دست به سرقت بزنم، اما وقتي ياد زندگي 
در زندان مي افتادم بي خيال نقشه ام مي شدم. چون مدتي به اتهام فروش مواد در زندان بودم و 
زندانيان خيلي مرا اذيت مي كردند. از سوي ديگر پسرانم نيز در خانه بستگانم مي ماندند و تحقير 
مي شدند. به همين داليل از زندان رفتن وحشت داشتم، ولی رفتار مالباخته باعث شد تا دلم را 

به دريا بزنم و خطر كنم.
اعتياد داري؟

شيشه و گل مي كشم. روزي كه نقشه سرقت را اجرا كردم مواد كشيده بودم و دچار توهم شديد 
بودم. اين را هم بگويم كه پسرم نقشي در سرقت نداشت و من نقشه دزدي را با همدستي دوست 

او انجام دادم. پسرم در واقع نظاره گر بود و فقط در آنجا حضور داشت.
فكرش را مي كردي به اين سرعت دستگير شوي؟

نه اصال. واقعا نمي دانستم ماشين مالباخته سيســتم ردياب دارد. قصدم اين بود از تهران خارج 
شوم و ماشين را در جاده اي در حوالي تهران رها كنم. مي خواستم اموال سرقتي را بفروشم و در 
شهرســتان خانه اي اجاره كرده و به همراه بچه هايم زندگي كنم، اما ۵ساعت بعد از سرقت گير 
افتادم و همه نقشــه هايم نافرجام باقي ماند. حاال هم بايد به زندان بروم؛ در حالی كه از زندگي 

در زندان بيزارم.

زني براي انتقام از مرد 
عتيقه فروش، وي را شكنجه 
كرد و دست به سرقت زد

حفظ سرانه فضاي سبز شهري از 
اولويت هاي شهرداري تهران است

روابط عمومي سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهرداري تهران پيرو 
چاپ پيام مردمي با موضوع حفظ فضاي سبز شهري و افزايش سرانه 
و جلوگيري از ساخت و ســازهاي بي رويه اولويت شهرداري باشد در 
ستون با مردم پاسخ داده است: صدور مجوز ساخت وساز توسط معاونت 
محترم شهرسازي و معماري شــهرداري تهران و با رعايت قوانين و 
مقررات مربوطه انجام مي گيرد. ليكن درخصوص حفظ، توســعه و 
ساماندهي فضاي سبز كه ازجمله وظايف ذاتي سازمان بوستان هاست، 
باعنايت به وضعيت اكولوژيكي شهر تهران )اقليم بياباني(، حفظ فضاي 
سبز به ويژه درختان در جهت ارتقاي كيفيت زندگي و رفاه شهروندان 
در شهر هميشــه در صدر اولويت هاي شهرداري تهران بوده است. به 
همين منظور و براي جلوگيري از تخريب فضاي سبز حين عمليات 
عمراني و ساخت و ساز، مصوبات و بخشــنامه هاي متعددي توسط 
سازمان بوستان ها صادر شــده و روند نظارت بر حسن اجراي آنها و 
همچنين حفظ فضاي سبز توسط ناظرين مقيم و عالي اين سازمان 
و روساي فضاي سبز مناطق 22گانه شهرداري تهران در دستور كار 
مستمر قرار گرفته است. به عالوه به منظور افزايش سرانه فضاي سبز 
نيز براساس اسناد باالدســت همچون طرح جامع شهر تهران، طرح 
تفصيلي، برنامه پنج ساله سوم توسعه و برنامه شهردار محترم تهران، 
سازمان بوستان ها و فضاي سبز شهر تهران هدف گذاري و برنامه ريزي 
الزم را به صورت مستمر انجام داده و اجراي آن را در دستور كار دارد. 
در اين راستا سرانه فضاي سبز درون شهري تا كنون به 16/42و سرانه 

فضاي سبز برون شهري به 2۵/16مترمربع رسيده است.

 حضور فعال وزارت ارتباطات
در بررسي طرح صيانت

اگر مي خواهيم واقعا حافظ حقوق مردم در فضاي  ادامه از 
مجازي باشيم بايد پرقدرت تر از گذشته و در عمل صفحه اول

ظاهر شويم و به اعتقاد من مجموعه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويي مغز متفكر اين حوزه است.«  وزير ارتباطات با اشاره به بررسي 
طرح حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردي در كميسيون 
ويژه مجلس، بر حضور فعال ســازمان تنظيم مقــررات و ارتباطات 
راديويي براي ارائه نظرات كارشناســي در جلســات اين كميسيون 

تأكيد كرد.

برنامه وزارت ارتباطات براي توسعه سريع اينترنت ثابت 
وزير ارتباطات در بخشــي ديگري از صحبت هاي خود به مســئله 
گسترش نامتقارن اينترنت ثابت و موبايل در كشور پرداخت و گفت: 
درحالي كه اكنون بيشتر از 82ميليون كاربر مشترك اينترنت سيار در 
كشور هستند تعداد مشتركان اينترنت ثابت تنها حدود 10ميليون 
نفر اســت. زارع پور در اين رابطه گفت: بايد در دوره جديد هم توسعه 
دسترسي همراه و هم ثابت مورد توجه جدي قرار گيرد و در عين حال، 
نگاه و توجه ويژه اي به توسعه دسترســي ثابت از طريق فيبرنوري به 
منازل و بنگاه ها صورت گيرد؛ به گونه اي كه مردم در 2ســال آينده 

ثمرات آن را لمس كنند.

»پدرم وصيت كرده بود اگر زماني دچار مرگ مغزي شد 
اعضاي بدنش به بيماران نيازمند اهدا شود. ما هم پس 
از حادثه اي كه برايش اتفاق افتاد همين كار را كرديم.« 
اين بخشــي از اظهارات مردي است كه چند روز قبل 
رضايتنامه اي را امضا كرد كه براساس آن اعضاي بدن 
پدرش را كه دچار مرگ مغزي شده بود به چندين بيمار 

نيازمند زندگي دوباره بخشيد.
به گزارش همشهري، چند روز قبل مردي كه دچار ورم 
شديد در پاي چپش شده بود به يكي از بيمارستان هاي 
تهران منتقل شد. پزشــكان در بررسي هاي اوليه پي 

بردند لخته خوني در پاي مرد وجود دارد و ممكن است 
خطرناك باشد. به همين دليل وي تحت عمل جراحي 
قرار گرفت و لخته خون از پايش خارج شد اما شرايط 
آنطور كه پزشكان پيش بيني مي كردند پيش نرفت و 
ساعتي بعد اين بيمار دچار خونريزي مغزي شد. شرايط 
هر لحظه براي وي وخيم تر مي شد تا اينكه 2روز بعد 
پزشكان اعالم كردند مرد ۵8ساله دچار مرگ مغزي 
شده و بازگشــتش به زندگي غيرممكن است. آنها به 
2پسر اين مرد پيشنهاد كردند تا اعضاي بدن پدرشان 
به بيماران نيازمند اهدا شود. هرچند باور از دست دادن 

پدر براي اين 2 جوان سخت بود اما آنها خيلي زود برگه 
رضايتنامه را امضا كردند تا پدر مرحوم شــان فرشته 

نجات چندين بيمار نيازمند شود.
احســان، فرزند مرحوم كيومرث پوراســماعيلي در 
اين باره به همشهري مي گويد: پدرم بازنشسته و اغلب 
اوقات در خانه بود. مشكالت پدرم از حدود 4۵روز قبل 
آغاز شد. بعد از اينكه او را به بيمارستان منتقل كرديم 
معلوم شد لخته خوني در پايش وجود دارد. پزشكان 
درباره دليل ايجاد لخته خون برايمان توضيحاتي دادند 
و گفتند بايد زودتر جراحي شود. ما هم موافقت كرديم 

و لخته خون از پايش خارج شد اما ظاهرا به دليل نوسان 
فشــار خون دچار خونريزي مغزي و در نهايت مرگ 

مغزي شد.
او كه در شــب هفتمين روز فوت پدرش با همشهري 

صحبت مي كرد ادامه داد: مدتي قبل دايي همســرم مرد بازنشسته، فرشته نجات بيماران نيازمند شد
هم دچار مرگ مغزي شده و اعضاي بدن او با موافقت 
خانواده اش به چندين بيمار نيازمند اهدا شده بود. پدرم 
همان زمان وقتي از اين ماجرا باخبر شد وصيت كرد اگر 
روزي دچار مرگ مغزي شد اعضاي بدنش به بيماران 
نيازمند اهدا شود. مدت ها از اين ماجرا گذشت و وقتي 
پدرم دچار اين حادثه شــد ياد حرف هايش افتادم و 
همراه با برادرم تصميم گرفتيم به وصيت پدرم عمل 
كنيم. به اين ترتيب او به بيمارســتان سينا منتقل و 
اعضاي بدنش بعد از جداسازي به چند بيمار نيازمند 
اهدا شد. حاال هم با وجود اينكه عزادار پدرم هستيم از 
تصميمي كه گرفته ايم راضي هستيم. مطمئن هستيم 

با اين كار روح پدرمان شاد مي شود.

مامور پليس بندرعباس وقتي براي پايان دادن به درگيري مسلحانه  2طايفه به 
محل درگيري رفته بود، هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسيد.

به گزارش همشهري، ساعت 3بامداد ديروز به دنبال وقوع درگيري و تيراندازي 
بين اعضاي 2طايفه در منطقه سورو بندرعباس، گروهي از مأموران يگان امداد 
براي پايان دادن به اين درگيري راهي محل حادثه شدند. يكي از اين مأموران 
استواريكم مجتبي ساالرنسب بود كه تالش كرد طرفين درگير را به آرامش 
دعوت كند اما ناگهان از سوي يكي از طرفين درگير هدف گلوله قرار گرفت. 
با وجود اينكه اين مأمور وظيفه شناس به مركز درماني منتقل شد اما به دليل 

شدت جراحت وارده به شهادت رسيد.

سردارغالمرضا جعفري، فرمانده انتظامي هرمزگان با اعالم جزئيات اين حادثه 
گفت: درگيري اوليه 2طايفه به دليل اختالفــات قبلي بود و همكارانم براي 
پايان دادن به اين نزاع و تامين امنيت راهي محل حادثه شده بودند كه در اين 
تيراندازي مأمور جان بر كف ناجا استواريكم مجتبي ساالرنسب هدف گلوله 
قرار گرفت و به شهادت رسيد. به  گفته وي افراد حاضر در درگيري بالفاصله 
توسط مأموران شناسايي و دستگير شدند و تحقيق از متهمان براي شناسايي 

ضارب اصلي به صورت ويژه در دستور كار مأموران قرار دارد.
براساس اين گزارش شهيدساالرنسب متولد 1372، اهل رودان و متاهل بود و 

از 8سال پيش تاكنون در نيروي انتظامي مشغول به خدمت بود.

مرحوم كيومرث پور ابراهيمی

شهيد مصطفی ساالرنسب
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 با پايــان يافتــن دوره مســئوليت 
علي  عسكري در سازمان صداوسيما، گزارش

حضرت آيت اهلل خامنه اي با تشكر از 
تالش هاي خستگي ناپذير ايشان، در حكمي پيمان 
جبلي را به رياست آن سازمان منصوب و بر مواردي 
همچون »ارتقاي سطح آگاهي و معرفت عمومي«، 
»هدايــت فرهنگي«، »تقويت روحيه و احســاس 
هويت ملي و انقالبي«، »پراكندن اميد و نشاط« و 
»ترويج سبك زندگي اســالمي- ايراني« به عنوان 
اولويت هاي كاري رسانه ملي در دوره جديد تأكيد 

كردند.

صفحهتوييتربرايرئيسجديدسازمان
با پايان ماموريت پنج ساله عبدالعلي علي عسكري، 
پيمان جبلي كه معاونت برون مرزي رسانه ملي را 
عهده دار بود، رياست سازمان صدا وسيما را برعهده 
گرفت. او چند روز اخير نشست هاي هم انديشي با 
نمايندگان دانشگاه ها و برخي از چهره هاي جبهه 
فرهنگي انقالب داشت. نكته قابل توجه نخستين 
توييت پيمان جبلي بعــد از گرفتن حكمش بود و 

پيمان جبلي هم توييتر خود را مانند ديگر مديران 
ارشد و مياني ســازمان فعال كرد. با آمدن جبلي 
به سازمان از هفته  آينده شاهد تغييرات در سطح 

معاونت ها و مديران شبكه و... خواهيم بود.

اوليناظهارنظرجبليبعدازگرفتنحكمرياست
پيمان جبلي در نخستين اظهارنظر پس از انتصاب 
به رياســت رســانه ملي تأكيد كرد: »صداوسيما 
به عنوان مصداق واقعي رسانه مردمي، رسانه كساني 

خواهد بود كه صدايشان به جايي نمي رسد.«
وي همچنين در بخشــي از صحبت هايش، درباره 
جذب نخبگان جوان در حوزه هاي مختلف رسانه اي 
عنوان كــرد: » تمام ظرفيت هاي ملــي بايد مورد 
اســتفاده قرار بگيرد؛ به ويژه ظرفيت هاي نخبگان 
جوان در برنامه تحولي دوره جديد صدا وسيما نقش 

محوري خواهد داشت.« 
رئيس جديد سازمان صدا و سيما درباره برنامه هاي 
آتي براي پوشش شبكه راديو و تلويزيون در سراسر 
كشور نيز گفت: »رسانه ملي امانت مردم و متعلق 
به آنها و منادي و مجري بازگشــت به مردم است. 
صدا وسيما بايد مصداق رسانه مردمي باشد؛ رسانه 
صداي كساني باشد كه صدايشان به جايي نمي رسد. 
صداوسيما بايد منعكس كننده مطالبات، خواسته ها 

و دغدغه هاي توده مردم باشد و نبايد منعكس كننده 
نظــرات و منويات يك طبقه خــاص آن هم طبقه 

خاصي كه جداي از مردم است، باشد.«

پيمانجبليازسفارتتاسازمان
جبلي در سال هاي 89تا 93به عنوان سفير ايران در 
كشور تونس فعاليت كرد. سپس به صداوسيما آمد و 
با حكم محمد سرافراز )رئيس وقت صداوسيما( كه 
اتفاقا او هم از معاونت برون مرزي بر صندلي ضرغامي 
نشست، به عنوان »معاون خبر« اين رسانه معرفي 
شد. سرافراز در آن زمان، همزمان با معرفي جبلي 
در اين سمت، رســما اعالم كرد كه تصميم گرفته 
معاونت سياســي را كه در مدت رياست ضرغامي 
حدود 10ســال در اختيار مجيــد آخوندي بود، 
حذف و عنوان »معاونت خبر« را جايگزين آن كند؛ 
تصميمي كه همانند بسياري ديگر از رويكردهاي 
رئيس اسبق سازمان صداوسيما، به تدريج و با آمدن 
علي عسكري از آن صرف نظر شد. با رفتن سرافراز و 
آمدن عبدالعلي علي عسكري، پيمان جبلي هم در 
معاونت ديگري مشغول به كار شد. مجيد آخوندي 
بار ديگر به معاونت سياسي صداوسيما بازگردانده 
شد و معاونت برون مرزي را به جبلي سپردند. البته 
نبايد معاونت رسانه اي دبير شوراي عالي امنيت ملي 

در زمان مسئوليت ســعيد جليلي را هم فراموش 
كرد. وي سال هاســت عضو هيأت علمي دانشگاه 
صداوسيماســت و پيش ترها، دبير اخبار خارجي 
بخش شامگاهي راديو، دبير اخبار خارجي و داخلي 
اخبار تلويزيون، ســردبير اخبار سراسري شبكه 2 
ســيما، مديركل اخبار داخلي واحد مركزي خبر، 
مديركل اخبار شبكه العالم و مدير دفتر شبكه العالم 

در بيروت بوده است.

پیمان جبلی رئیس جدید صداوسیما شد
فهيمهپناهآذر

روزنامه نگار

هليانصيري
خبرنگار

ياوريگانه
روزنامه نگار

نقد

دشواريهاي
روايتنزديكبهواقعيت

به بهانه انتشار كتاب »مهدي عراقي را بكش«

»وي در خانواده اي مذهبي 
ديده بــه جهان گشــود.« 
اين  جمله آشنا، گذشته از 
زبان فرسوده  و نخ نمايش، 
صورت مثالــي روايت رايج 
از مشاهير مذهبي - سياسي  
اســت. صورتي كه اگرچه 
مدتي  اســت، خوشبختانه، 
كمتر عين آن را در كتاب ها 
مي بينيم، باطن آن همچنان 
شــكل غالب و دســت كم 

موردپسند مديران، رسانه ها و حتي مخاطبان است؛ روايتي كه 
در آن »قهرمان« در خانواده اي مذهبي و ترجيحاً پرجميعت و از 
طبقات مستضعف جامعه ديده به جهان مي گشايد. در كودكي 
پدرش را از دســت مي دهد و ناگزير مي شود همزمان با تحصيل 
كار كند. به واسطه حضور در هيئات مذهبي با راه هدايت و صالح 
آشنا مي شود و در مبارزات سياسي عليه نظام طاغوت مشاركت 
مي كند، دستگير و در زندان هاي رژيم، زنداني و شكنجه مي شود. 
با پيروزي انقالب به ياري محرومان و بــا آغاز جنگ به جبهه ها 

مي شتابد و در پايان به شهادت مي رسد.
قهرمان داستان در همه دوراهي ها  راه حق را تشخيص مي دهد 
و با اراده اي خلل ناپذير آن را برمي گزيند. هستي هم، به ياري اش 
مي شتابد و حساب نيروهاي شيطاني را كف دست شان مي گذارد. 
خالصه در اينگونه روايت ها همه  چيز براي ســاختن ابرقهرماني 

تك رنگ دست به دست هم مي دهند.
چرا اين شكل از اين روايت تا اين اندازه رايج است؟ كار راوي در 
اينگونه روايت كردن ساده و سرراســت است. با اندك اطالعاتي 

از »صورت« زندگي هر شهيدي مي شود چنين رواياتی نوشت.
اســتقبال عمومي از اين روايت ها مي تواند نشــانه اي باشد براي 
اينكه ما هم، در مقام خواننده، بــا اينكه هر لحظه با رنج انتخاب، 
آشــكار نبودن حقيقت و نامعين بودن آينده روبه روييم، ترجيح 
مي دهيم داســتان هايي را بشــنويم و بخوانيم كه قهرمان هايي 
دارند كه يكپارچه مظهر حقيقت داني و اراده معطوف به حق اند. 
مشاهده شكل ديگري از رنج »انســان بودن«، يا همان انتخاب و 

عدم قطعيت، براي اغلب ما گوارا نيست.
اين مقدمه طوالني بهانه اي  اســت بــراي معرفي كتاب »مهدي 
عراقي را بكش« كه توســط عبدالرضــا نعمت اللهي و مصطفي 
حسيني تنظيم و به تازگي توسط انتشارات سروش منتشر شده 
است. كتاب در واقع متن كامل تر مصاحبه هايي  است كه براي تهيه 
مستندي درباره زندگي شــهيد عراقي گرفته شده است. مستند 
در ابتدا به صورت يك ســريال 4قســمتي  از صدا و سيما و سپس 
به صورت ســينمايي با همين عنوان منتشر شــد و در جشنواره 

سينماحقيقت و جشنواره فجر هم شركت كرد.
كار كارگردان و نويسنده و محقق مســتند و كتاب از اين جهت 
شايسته توجه و تقدير اســت كه در روايت زندگي شهيد مهدي 
عراقي بــا وجود آنكه همه  چيــز براي تكرار كليشــه پيش گفته 
حي و حاضر بوده، راه ســخت تر نزديك شــدن به »واقعيت« را 
انتخاب كردند. مقصود من از نزديك شــدن به واقعيت، منصرف 
از گفت وگوهاي فلســفي، روايت امر تاريخي از زواياي مختلف 
است؛ دســتاوردي كه بخشــي از آن، در گونه تاريخ شفاهي، با 
بيشينه كردن تعداد مصاحبه شوندگان محقق مي شود و »مهدي 

عراقي را بكش« از اين جهت كم نظير است.
دشوارتر از اين، تالش براي گنجاندن صداهاي مختلف در ميان 
مصاحبه شوندگان است. بهتر است اين اختالف منحصر به رويكرد 
سياسي و مذهبي نماند و گروه سني، صنف و حرفه و حتي محل 
اقامت را هم شامل شود. فهرست متنوع مصاحبه شوندگان نشان 
مي دهد مســتند و كتاب از اين آزمون هم موفــق بيرون آمدند؛ 
فهرســتي كه نام اعضاي خانــواده و مبارزين سياســي همراه و 
غيرهمراه و حتي كارگراني كــه در كوره پزخانه حاج مهدي كار 

مي كرده اند در آن ديده مي شود.
از قضــا پيچيدگي هــاي سياســي- اجتماعــي دوره زندگي 
حاج مهدي فرصت هاي خوبي به راوي براي دســت وپنجه  نرم 
كردن با يك روايــت چندوجهي مي دهــد؛ ازجمله ماجراهاي 
انشعاب در فدائيان اسالم، ترور حسنعلي منصور، فتواي نجاست 
ماركسيست ها، »جشــن سپاس« و درخواســت عفو زندانيان 
سياســي و حتي نقش حاج مهدي در تحوالت سال هاي 57و 
58؛ براي مثال از يك طرف حاج مهدي در قامت مدير همه كاره 
تشكيالت دفتر امام تصوير مي شود و از طرف ديگر به عنوان يك 

مدير تداركات ساده.
اگرچه طنين قهرماني در »مهدي عراقي را بكش« هم به گوش 
مي رســد و قرار نيست با يك شكل پســت مدرن از روايت بدون 
قهرمان روبه رو شويم، ولي اين بار قهرمان داستان قديس نيست، 
انساني كه ممكن است به اين نتيجه برسيد در يك يا چند دوراهي 
از زندگي اش راه درســت را نرفته يا با يك قــدم پيش تر رفتن، 
حقيقت يك راه واحد ندارد و حاج مهدي و مخالفانش مي توانند 

همزمان حق طلب و در مسير حق باشند.
درســت به همين دليل روايت زندگي  شهيد حاج مهدي عراقي 
در »مهدي عراقي را بكش« با آشــكار كــردن اين پيچيدگي ها 
ما را براي مواجهه متواضعانه تر با واقعيت زندگي آماده مي كند؛ 

دستاوردي  كمياب و شايسته تقدير.

محمدمهدي اســماعيلي، وزير فرهنگ و ارشــاد 
اسالمي اواخر شهريورماه زماني كه هنوز از انتخابش 
در وزارتخانه 20روزي نگذشــته بود، اظهارنظري 
درباره وضعيت نمايــش خانگي كرد؛ موضوعي كه 
پيش از اين با حضورش در وزارتخانه برخي از اعضاي 
خانه ســينما و اتحاديه تهيه كنندگان خواســتار 

رسيدگي به اين موضوع شده بودند.
مدت هاست كه درباره نظارت بر سريال هاي نمايش 
خانگي صحبت هاي زيادي شــده و ســينماگران 
خواستار اين هستند كه اين بخش نظارتي به وزارت 
ارشاد بازگردد و مجموعه ساترا ديگر نظارت بر توليد 
و نمايش مجموعه ها نداشته باشد؛ مجموعه اي كه 
زيرنظر صدا وسيما بوده و مدتي است 2شوراي مجوز 
توليد و مجوز پخش آن از سوي علي عسكري، رئيس 

وقت سازمان حكم گرفته و انتخاب شده بودند.
با توجه به صحبت هاي وزير و پيگيري ها از ســوي 
وزارتخانه و تأكيــد بر اجراي قانونــي كار، يكي از 

اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس هم عنوان كرده 
تغيير نهاد ناظر بر شبكه نمايش خانگي در دستور 
كار كميســيون فرهنگي قرار گرفتــه؛ چراكه اين 

كميسيون هم از عملكرد ساترا رضايت ندارد.
ســيدعلي يزدي خواه در گفت وگويــي كه با خانه 
ملت داشــته، تصريح كرده: »موضــوع نظارت بر 
شــبكه نمايش خانگي از چندين سال قبل محل 
اختالف بين وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و صدا 
و سيما بود. به علت ضعف مفرط نظارت ها در دولت 
دوازدهم در كميسيون فرهنگي تصميم گيري شد 
نظارت بر VOD ها به ساترا )سازمان تنظيم مقررات 
رسانه هاي صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي( 
زيرنظر صداوسيما واگذار شود.« وي البته در ادامه 
توضيح داده: »با توجه بــه صحبت هاي وزير دولت 
سيزدهم درباره بازگشــت نظارت بر شبكه نمايش 
خانگي از ساترا به وزارت ارشاد، اين موضوع مطالبه 
سينماگران نيز هست و مجدد آن را در دستور كار 
كميسيون فرهنگي قرار مي دهيم.« عضو كميسيون 
فرهنگي مجلس با اشاره به عملكرد ضعيف ساترا و 
شكايات مردمي و سينماگران نسبت به آن، گفت: 

نارضايتي كميسيون فرهنگي مجلس از عملكرد ساترا

گره گشايي در بهارستان
سرنوشت نظارت بر شبكه نمايش خانگي در مجلس مشخص مي شود

نمايش 14فيلم مرمت شده در موزه سينما
گذشتهبهوضوحآينه

چنــدي پيش كه نســخه ترميم شــده فيلم 
»شــطرنج باد« )محمدرضا اصالني، 1355( 
در فضاي مجازي منتشر شد، كاربران فضاي 
مجازي واكنشي از سر شگفتي و خرسندي به 
كيفيت باالي نسخه ترميم شده آن نشان دادند. 
»شطرنج باد« تنها فيلمي نيست كه در چند 
سال اخير نسخه ترميم شــده آن در دسترس 

عموم قرار گرفته است. 
تعدادي از فيلم هاي شاخص سينماي ايران در 
چند سال گذشته مرمت و بازيابي شده و البته 
نسخه تميز و باكيفيت آنها نيز در فضاي مجازي 
منتشر شــده است. البته انتشــار نسخه هاي 
ترميم شــده در فضاي مجازي، ممكن است 
بحث حقوق مولف را به ميان بكشد، اما تا وقتي 
كه ســازوكاري منطقي براي استفاده عموم از 
نسخه هاي ترميم شده فيلم هاي تاريخ سينماي 
ايران طراحي نشده، نبايد دل نگران موضوعي 
مثل حقوق مولف بود. حداقل ُحسن تماشاي 
فيلم هاي مهم تاريخ سينماي ايران اين است 
كه نســل جوان اين بخت را مي يابد تا تاريخ 
فرهنگ و هنر كشورش را بشناسد و خيال نكند 
سينماي ايران از گذشته هميشه حال و روزش 
چنين بوده است. از جمعه هفته آينده 14فيلم 
مرمت شده ايراني در سالن »سينما فردوِس« 
موزه سينما روي پرده مي رود. در اين برنامه كه 
با همكاري موزه سينما و فيلمخانه ملي ايران 

برگزار مي شود، فيلم هاي »گاو« )به همراه پشت 
صحنه فيلم(، »ناخدا خورشيد«، »دندان مار«، 
»اتوبوس«، »باد صبا« )به همراه پشت صحنه 
فيلم(، »عروس آتــش«، »گل هاي داوودي«، 
»عروس«، »بگــذار زندگي كنــم«، »پاتال و 
آرزوهاي كوچــك«، »رنگ خــدا«، »نياز«، 
»شــهر موش ها )يك(« و »دزد عروسك ها« 
نمايش داده خواهد شد. مسلما تمام فيلم هاي 
اين فهرســت از نظر كيفيت هنري با يكديگر 
برابر نيستند و حتي مي شد چند فيلم را كنار 
گذاشت و فيلم هاي ديگري را جايگزينشان كرد، 
اما نمي توان انكار كرد كه اغلب فيلم هاي اين 
فهرست نمونه هاي قابل مطالعه اي در سينماي 
ايران به شمار مي روند و تماشاي آنها روي پرده 
بزرگ تجربه لذت بخشــي خواهد بود. مطابق 
آنچه در خبر اين برنامه آمده، تعداد 10عنوان 
از فيلم هاي اين برنامه توســط فيلمخانه ملي 
ايران و نسخه هاي فيلم هاي »عروس آتش«، 
»رنگ خدا«، »نياز« و »شهر موش ها )يك(« 
با همكاري بنياد ســينمايي فارابي و صاحبان 
آثار مرمت و اصالح رنگ شده اند. اگر به تماشاي 
اين فيلم ها مي رويد حتما از روابط عمومي موزه 
سينما از كم وكيف اجراي پروتكل هاي بهداشتي 
جويا شويد و مطمئن شويد كه سالمتي تان به 
خطر نمي افتد. فيلم ها ساعت 19:00به نمايش 
درمي آينــد و براي ديدن فيلــم موردنظرتان 
مي توانيد از جدول نمايش فيلم ها در ســايت 

موزه سينما استفاده كنيد.

طي مدتي كه ساترا مسئوليت نظارت بر VODها 
و شبكه نمايش خانگي را برعهده داشت از عملكرد 
ساترا به هيچ عنوان راضي نيستيم و ساترا به درستي 
به وظايف خود عمل نكرده اســت؛ به همين دليل 
در نشســت آتي كميســيون به اين موضوع ورود 

خواهيم كرد.

ساتراياارشاد
يزدي خواه از دعوت هر دو بخش )ســاترا و وزارت 
ارشاد( به كميســيون فرهنگي در آينده اي نزديك 

براي تعيين تكليف اين مسئله خبر داد و گفت: »با 
توجه به اينكه اين آثار بــراي نمايش خانگي توليد 
مي  شود و خانواده ها مخاطب اين آثار هستند بايد از 
شاخص هاي الزم برخوردار باشد كه اميدواريم پس 

از جلسه با طرفين به نتيجه مناسب دست يابيم.«
البته اين مطالبه از سوي سينماگران در دولت قبلي 
هم بوده و در دولت قبل هم كميســيون فرهنگي 
نقش زيادي در گرفتن نظارت از وزارت ارشاد داشت 
و حاال با توجه به عدم نارضايتي از عملكرد ساترا، بايد 
ديد كميسيون فرهنگي مي تواند براي اين موضوع 

تعيين تكليف كند يا خير؟

پيشگووحاشيهديگر
ســاترا در چند هفته گذشــته با مميزي و حذف 
و عدم اجازه بــراي پخش برنامه ها و ســريال ها در 
پلتفرم ها حاال به يك مميز تمام عيار تبديل شــده 
كه حواشي زيادي را هم ايجاد كرده است. آخرين 
نمونه اش هم برنامه »پيشگو« اســت. در روزهاي 
گذشته پخش گفت وگوي پژمان جمشيدي با الناز 
حبيبي در قســمت 19 برنامه »پيشگو« با مميزي 
فــراوان، واكنش هاي زيــادي را در فضاي مجازي 

ايجاد كرد. 
به دنبال اين حواشي ساترا اطالعيه اي در 4بند صادر 
كرده و در آن نوشــته اســت: »تهيه كننده محترم 
برنامه با علم به نكات و مالحظــات تصويري، اين 
قسمت را قبال ضبط كرده بود. پس از ارزيابي توسط 
كارگزار، به دليــل نوع اصالحــات و راهكار عوامل 
توليد، به احترام مخاطب تصميم بر عدم انتشار اين 

برنامه بود. 
ساترا با توجه به اصرار عوامل توليد به انتشار با همين 
شــيوه فعلي و با رويكرد جلوگيري تحميل ضرر به 
بخش خصوصي، با مسئوليت شخص تهيه كننده و 
رسانه نماوا، با انتشار اين قسمت -با وجود كيفيت 
نامناسب- موافقت كرد.« در پايان اين اطالعيه هم 
آمده كه اين حواشي ايجاد شده محصول اقدامات 
بدون مالحظه و اصرار بر انتشــار اثر با هر كيفيتي 

است.

محمدخزاعيرئيسسازمانسينماييشد
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در حكمي، محمد خزاعي را به عنوان رئيس سازمان امور سينمايي و سمعي بصري منصوب كرد.به گزارش همشهري، محمدمهدي 
اسماعيلي، وزير ارشاد در حكم خود ماموريت انجام 12مطالبه را آورده است كه مي توان به برنامه ريزي جهت حفظ و انتقال معارف، ارزش ها و دستاوردهاي 
انقالب اسالمي از طريق آثار سينمايي و مستند در سطح جهان، برنامه ريزي براي صدور مجوز، هدايت، حمايت و نظارت درخصوص تأسيس و فعاليت كانون ها، 
انجمن ها و مؤسسات و آموزشگاه هاي سينمايي، تعيين ضوابط صدور پروانه توليد و نظارت بر اعمال آن در ساخت آثار سينمايي و سمعي و بصري، تعيين ضوابط 
شرايط شركت در جشنواره هاي سينمايي خارج از كشور، تعيين ضوابط خريد و پخش آثار سينمايي و مستند خارجي، سازماندهي وضعيت نمايش خانگي و... 

اشاره كرد. وي همچنين در حكمش از خزاعي خواسته تا گزارش پيشرفت كارها در هريك از بندها مستمرا به اينجانب ارائه شود.

علیعربزاده
مدير آژانس ادبی َسپِينس

متنحكمرهبرانقالباسالميبرایرئيسجديد
سازمانصداوسيمابهاينشرحاست:

»بسماهللالّرحمنالّرحيم
جنابآقايدكترپيمانجبليدامتوفيقه

باپايانيافتندورهمسئوليتپرتالشجنابآقاي
دكترعليعسكريكهكوششخستگيناپذيرو
دلسوزانهآنمديرمؤمنوبااخالصرابههمراه
داشت،جنابعاليراكهازصالحيتدينيوانقالبي
وتخصصوتجربهطوالنيدرمديريتهايسازمان
صداوسيما،وآگاهيازماهيتوعملكردووظايف
رسانهمليبرخورداريد،براييكدورهپنجسالهبه

رياستآنسازمانمنصوبميكنم.
رسانهملي،دانشگاهيبرايارتقايسطحآگاهي
ومعرفتعموميوآوردگاهيبرايمقابلهباامواج
خصمانهتحريفوتفتينوآسايشــگاهيبراي
بهرهمنديچشمودلهمگانازجلوههايزيبايي
وهنروقرارگاهيبرايپراكندناميدونشاطدر

فضايعموميكشوراست.
هدايتفرهنگی،تقويتروحيهواحساسهويت
ملیوانقالبی،ترويِجســبكزندگیاسالمی-
ايرانی،وافزايشهمبســتگیملی،درشــمار
اولويتهايیاســتكهبايدباارتقایسرمايهی
انسانیورشدكيفیبرنامههاوبهرهگيریازابتكار
وباتالششبانهروزیبهآندستيابيدانشاءاهلل.
وظيفهیخودمیدانمكهازتالشخستگیناپذير
جنابآقایدكترعسكریدرمدتمسئوليتشان
كهحقاًدرخورتقديراست،صميمانهتشكركنمو
جنابعالیرابهبهرهمندیازطرحهایبلندمدت
وناتمامدورهیايشــانتوصيهنمايم.توفيقات

جنابعالیراازخداوندمتعالمسألتمیكنم.
سّيدعلیخامنهای-۷مهر۱۴۰۰
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كيوسك

 والديميــر پوتين و رجب 
طيب اردوغان، روســاي گزارش1

جمهور روسيه و تركيه روز 
گذشته براي نخستين بار پس از شيوع 
ويروس كرونا با يكديگر در شهر سوچي 
در كرانه درياي سياه مالقات كردند. اين 
مالقات همزمان با افزايش تنش ها ميان 
دولت جو بايدن با تركيه از اهميت بااليي 
براي رسانه هاي بين المللي برخودار بوده 
است. پوتين پس از مالقات غيرعلني با 
اردوغان، با حضور در جمع خبرنگاران 
گفت: گاهي اوقات مذاكرات به سختي 
پيش مــي رود، اما در نهايــت به نتايج 
خوب و مثبتي دســت مي يابيم؛ تجربه 
مذاكرات روسيه و تركيه اين حقيقت را 
به ما نشان مي دهد. در مقابل اردوغان نيز 
با اشاره به اين مذاكرات گفت: جمهوري 
تركيه از ابتداي تاسيس، اهميت ويژه اي 
براي روابط اســتراتژيك خود با روسيه 
قائل بوده است. او همچنين تأكيد كرد: 
بدون تفاهم مســكو و آنــكارا، صلح به 

سوريه بازنمي گردد.
اين اظهارات در حالي بيان مي شود كه 
طي ماه هاي گذشــته تنش هاي ميان 
2كشــور در پرونده سوريه تشديد شده 
است. به گزارش شــبكه الجزيره، بر اثر 
حمــالت هوايي جنگنده هاي روســي 
به مناطق تحت كنتــرل ارتش تركيه 
در شمال ســوريه، دســت كم 3سرباز 
ترك جان خــود را از دســت داده اند. 
از سوي ديگر پيشــروي هاي تدريجي 
نيروي زميني ارتش ســوريه به ســوي 
ادلب با چراغ سبز مســكو، امكان تكرار 
درگيري هــاي نظامي ميان 2كشــور 
در ســال 2019را افزايش داده اســت. 
پيــش از ايــن، پوتيــن و اردوغان در 
تمامي گفت وگوهاي مســتقيم خود به 
توافق هاي مهمي دست يافته و مانع از 
تشديد تنش هاي ميداني ميان نيروهاي 
2كشور در سوريه و ليبي شده اند. حال 
بايد ديد نتايج آخرين مذاكرات رهبران 
2كشور در سوچي، چگونه در معادالت 

سوريه و ليبي ترجمه خواهد شد.

جزئيات نشســت و پيام هاي مثبت 
آنكارا

اولين نكته حائز اهميت در نشست روز 
گذشته سوچي، مربوط به هيأت همراه 
رئيس جمهور تركيه اســت. او همواره 
همراه با هيأتي بزرگ از شخصيت هاي 
نظامــي، ديپلماتيك، امنيتــي و البته 

تجار سفرهاي خود را انجام مي دهد. از 
سوي ديگر حضور چشمگير نمايندگان 
رسانه ها در تمامي ســفرهاي خارجي 
رجب طيــب اردوغان امري شــناخته 
شده است. اما روز گذشته، رئيس جمهور 
تركيه همراه با هيأتي بســيار كم تعداد 
وارد سوچي شــد؛ به گونه اي كه غير از 
هاكان فيدان، رئيس سازمان اطالعات 
تركيه، هيچ شخصيت تراز اول ديگري او 
را در سفر به روسيه همراهي نمي كرد. در 
اين ميان، عدم دعوت از خبرنگاران )به 
استثناي چند رسانه نزديك به دولت( 
براي پوشــش چنين سفر بااهميتي نيز 
از ديگر نقاط قابل توجه در هيأت همراه 

اردوغان بوده است.
اگرچه ســران 2كشــور پــس از پايان 
نشســت دوجانبــه، جزئياتــي درباره 
گفت وگوهــاي خــود را اعــالم نكرده 
و صرفا بــه بيان مطالبي كلي بســنده 
كردنــد، اما به نظر مي رســد بخشــي 
از جزئيــات ايــن نشســت در اختيار 
رسانه هاي نزديك به دولت روسيه قرار 
گرفته است. خبرگزاري اسپوتنيك در 
اين باره گزارش مي دهــد: اردوغان در 
اين مالقات براي نخستين بار خواستار 
انعقاد توافقنامه هاي بلندمدت با كشور 
روسيه شده و چشــم اندازي گسترده تر 
از پرونده هاي ســوريه يــا ليبي را روي 
ميز مذاكره قرار داده است. او همچنين 
تالش كرده اعتماد آســيب ديده ميان 

2كشور در برخي پرونده هاي مشترك 
را از طريق پيشنهاد سازوكارهايي جديد 
براي همكاري هاي مشترك، ترميم كند.
پيام هاي مثبت تركيه براي روسيه تنها 
محدود به گزارش هايي از اين دســت 
نيســت؛ براي مثال خلوصي آكار، وزير 
دفاع تركيه تنها ساعاتي پيش از برگزاري 
نشست سوچي اعالم كرد آنكارا به تمامي 
توافقنامه هاي امضا شده با روسيه پايبند 
اســت و به آن احترام مي گــذارد. وي 
همچنين تأكيد كرد مشــكالت ميان 
روســيه با غرب در پرونده شبه جزيره 
كريمه بايد بدون اســتفاده از ابرازهاي 
فشــار و با تكيه بر ديپلماسي حل شود. 
اين در حالي اســت كه طــي ماه هاي 
گذشــته و به موازات تشديد فشارهاي 
ميداني روسيه بر تركيه در ادلب، مواضع 
آنكارا در حمايت از اوكراين و مخالفت 
با سياست هاي روســيه در شبه جزيره 

كريمه شدت گرفته بود.

راز چرخش به سمت شرق
بســياري گمــان مي كردند بــا روي 
كار آمــدن دولــت بايدن، رونــد رو به 
توســعه روابط آنكارا-مســكو متوقف 
مي شــود؛ روندي كه معموال علت آن را 
سياست هاي غلط ترامپ مي دانستند. 
اما حاال با گذشت 9ماه از تشكيل دولت 
جديد آمريكا، رفتارهاي تركيه نشــان 
مي دهد اين پيش بينــي چندان دقيق 

نبوده است.
روزنامــه العربي الجديــد در اين بــاره 
مي نويسد: آنكارا از كاهش نقش آمريكا 
در منطقــه و تمركز مطلق اين كشــور 
بر شــرق آسيا نگران اســت؛ چراكه در 
نتيجه ايــن روند، مقابل روســيه تنها 
خواهد ماند. بر اين اساس تركيه ترجيح 
مي دهد به جاي پيروي از استراتژي هاي 
تعيين شده توسط آمريكا، به استقالل 
بيشتري در سياست خارجي دست يافته 
و مستقيما پرونده هاي تنش زا با روسيه 
را مديريت كند. همزمان، به نظر مي رسد 
مواضع بســيار منفي بايدن نســبت به 
اردوغان در تشــديد تمايل تركيه براي 
همكاري با روســيه نيز مؤثر بوده است. 
بايدن در جريــان رقابت هاي انتخابات 
رياست جمهوري گفته بود از همكاري 
با اپوزيسيون تركيه براي سقوط دولت 
اردوغــان حمايت مي كنــد؛ چراكه او 
خطوط قرمز را زير پا گذاشــته است. با 
توجه به چنين مواضعي مي توان انتظار 
داشت آمريكا، دست كم تا پيش از موعد 
انتخابات تركيه در ســال 2023امتياز 
مهمي در اختيار دولــت اردوغان قرار 

ندهد.
به رغم تمــام موارد ذكر شــده، اجراي 
سياست چرخش به شــرق براي تركيه 
چندان آسان نيست. روســيه و تركيه 
در پرونده هاي مختلف به ويژه ســوريه، 
با مشــكالتي عميق روبه رو شده اند كه 

حل آنهــا نيازمند عقب نشــيني هاي 
اساســي يكي از طرفين است. از سوي 
ديگر، افزايــش تماس هاي روســيه و 
تركيــه ممكن اســت واكنــش منفي 
غرب را به دنبال داشــته باشــد؛ امري 
كه به معناي اعمال تحريم هاي بيشــتر 
عليــه تركيه خواهــد بــود؛ آن هم در 
شــرايطي كه بانك مركزي اين كشور 
با چالش هاي متعددي براي حفظ ثبات 
لير مقابل دالر روبه رو است. پرونده هاي 
سوريه، ليبي، شــبه جزيره كريمه، نبرد 
ميــان آذربايجان-ارمنســتان و البته 
شبه نظاميان چچني ازجمله مهم ترين 
محورهاي تنــش در روابط روســيه و 
تركيه به حســاب مي آيند. در مقابل اما 
نمي توان از حجم بــاالي همكاري ها و 
منافع اقتصادي مشترك ميان 2كشور 
به ســادگي چشم پوشــيد؛ صــادرات 
گاز، مبادالت گســترده تجاري، تعداد 
چشمگير گردشــگران و البته قرارداد 
ساخت يك نيروگاه هســته اي توسط 

روس ها در تركيه.
با وجود تمام آنچه گذشت، عزم آنكارا 
براي تقويــت روابط با مســكو جدي 
به نظر مي رســد. البتــه چرخش هاي 
سياسي تركيه محدود به روسيه نبوده 
و بازيگــران ديگري را هم در ســطح 
منطقه شامل مي شود؛ براي مثال اين 
كشور طي يك ســال گذشته مذاكرات 
فشــرده اي را براي كاهــش تنش ها با 
عربستان ســعودي، امارات و مصر آغاز 
و در مواضع منفي خود نسبت به رژيم 
صهيونيســتي نيز تجديدنظــر كرده 
است. اين تالش ها تا كنون به استثناي 
عربســتان ســعودي بــا واكنش هاي 
مثبتــي از ســوي طرف هــاي مقابل 
روبه رو شده است؛ تا جايي كه 3صندوق 
ســرمايه گذاري امــارات بــراي ورود 
5ميليارد دالري به اقتصاد تركيه اعالم 
آمادگي كرده اند. از ســوي ديگر منابع 
خبري مدعي شده اند تركيه تماس هاي 
محرمانه اي را براي عادي سازي  روابط 
خود با ارمنســتان نيز آغاز كرده است. 
اين درحالي است كه تركيه، مهم ترين 
حامي بين المللي جمهوري آذربايجان 
در جنگ اخير قره باغ عليه ارمنســتان 
به شمار مي رود. شبكه الجزيره گزارش 
داده كه مذاكراتي در ســطوح امنيتي 
و سياســي ميان نمايندگان 2كشور با 
هدف عادي ســازي  روابط و بازگشايي 

مرزها در جريان است.

در پي بروز تنش ميان دولت اردوغان و بايدن، تركيه به دنبال تقويت روابط آسيب ديده خود با روسيه است
مانور آنكارا و مسكو عليه واشنگتن

وزير حمل و نقل انگليس اعالم كرد وضعيت در 
پمپ بنزين های اين كشور بهتر شده اما صف هاي 
خودروها براي دريافت سوخت به اين زودي ها 
جمع نمي شوند. در برخي جايگاه هاي سوخت، 
گزارش هاي متعدد درگيري ميان مردم معترض 
و كارگران جايگاه ها منتشــر شده است. ارتش 
همچنان در حالت آماده باش است تا در صورت نياز، 
براي برقراري نظم وارد عمل شود. مقام هاي وزارت 
بهداشــت در حال رايزني براي دريافت سهميه 

سوخت براي كادر درمان بيمارستان ها هستند.

روزنامه نيويورك تايمز ]آمريكا[

روزنامه  آي ]انگليس[

اعتراف به سياست اشتباه 
آمريكا در افغانستان

ادامه صف هاي بنزين در انگليس

فرماندهان نظامي آمريكا براي نخستين بار مسئوليت 
اشتباهات خود و يك »شكست استراتژيك« در برابر 
طالبان در افغانستان را پذيرفتند. لويد آستين، وزير 
دفاع آمريكا در نشست كميته نيروهاي مسلح سنا 
گفت: »اينكه ارتش افغانستان بدون شليك يك 
گلوله از هم فروپاشيد، همه ما را غافلگير كرد.« ژنرال 
مارك  ميلي، رئيس ستاد مشــترك و ژنرال كنت 
مك كنزي، فرمانده سنتكام نيز در جلسه گفتند 
كه به جو بايدن توصيه كرده بودند براي جلوگيري از 
فروپاشي دولت افغانستان، ۲۵۰۰نظامي آمريكايي 

بايد در اين كشور بمانند.

نگاه

چين و مسئله پيمان امنيتي 
آمريكا،انگليس و استراليا

رقابت هاي ژئوپلتيك بيش از هميشه غرب و چين را در مقابل يكديگر قرار 
داده، اما همه آن چيزی كه ميان دو طرف در جريان اســت، درچارچوب 
متقابل نيســت. از طرفي غرب مجبور اســت تا درحوزه  هايي همچون 
تغييرات اقليمي با پكن همكاري كند. در حوزه مســائل تكنولوژيك از 
جمله هوش مصنوعي 2 طرف، رقيب يكديگر به شمار مي روند و در زمينه 

اقتصادی، رقباي سيستمي هستند. 
درغرب، رويكرد اروپا در قبال چين به يك رويكرد واقع بينانه تبديل شده 
است. همزمان، اروپايي ها حضور خود در منطقه آسيا را تقويت كرده اند. 
در سال 2016 بود كه فرانسه با امضاي يك قرارداد مهم، راه را براي حضور 
بيشتر اروپايي ها در آســيا باز كرد؛ »قرارداد فروش زيردريايي ديزلي به 
استراليا«. فرانسه ديگر كشورهاي اروپايي را نيز ترغيب مي كرد كه تعامل 
با كشورهاي منطقه اقيانوس هند و اقيانوس آرام را در دستور كار خود قرار 
دهند. فرانسه در قبال چين نيز يك سياست متعادل تر را در پيش گرفته 
است؛ سياستي كه با سياست هاي انگليس به خصوص در دوره توني بلر يا 
سياست هاي فرانسه در دوره ژاك شيراك به كلي متفاوت است. در چنين 
شرايطي، ناگهان فرانسه خود را بيرون از معادالت ترسيم شده جديد در 
منطقه مي بيند. آمريكا، انگليس و استراليا وارد پيماني شده اند كه فرانسه 

به كلي از آن بي خبر بوده است. 
دوســتان فرانســه در پايتخت هاي خود، پيمان امنيتي جديد خود 
را با استراليا كه شــامل فروش زيردريايي های هســته اي آمريكايي 
به اين كشور است با هياهوي بســيار اعالم كردند. واشنگتن و لندن 
اين پيمان را به عنوان يكي از مهم ترين پيمان هاي استراتژيك خود 
معرفي كرده اند. براي آمريــكا، اين هياهو بي دليل نيســت. دولت 
جوبايدن درست بعد از عقب نشــيني فاجعه بار آمريكا از افغانستان، 
امضاي اين پيمان را اعالم كرد تا شــايد بتواند نشان دهد كه آمريكا 
همچنان در زمينه سياست خارجي، يك دولت مقتدر و توانمند است. 
تجهيز استراليا به زيردريايي های هسته اي، البته قدرت مانور آمريكا 
در منطقه هند-آرام  )Indo-Pacific( را بيشتر مي كند كه هدفي جز 

تحت فشار قرار دادن چين ندارد.

براي انگليس، پيمان امنيتي اخير با استراليا موسوم به »آكوس«، نخستين 
خودنمايي جهاني است. انگليس قصد دارد بگويد كه از بحران برگزيت به 
سالمت عبور كرده و اكنون قدم بر عرصه جهاني گذاشته است. انگليس 
همچنين قصد داشته تا نشان دهد كه همچنان روابطش با آمريكا نزديك 

و مستحكم است. 
درخالل اتفاقات رخ داده، فرانسه هم بي نصيب نبوده است. فرانسوي ها 
هميشه بر استقالل اســتراتژيك اروپا از آمريكا تاكيد داشته اند و اكنون 
بهترين فرصت ممكن پيش آمده تا پاريس بار ديگر بر ضرورت توجه به اين 
مسئله پافشاري كند. فرانسوي ها طي روزهاي اخير تا توانستند از دوستان 
آمريكايي شان گاليه كردند. امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانسه، حتي 
سفراي خود را از آمريكا و اســتراليا فراخواند. در نهايت نتيجه آن شد كه 
رئيس جمهور آمريكا با همتاي فرانســوي خود تماس گرفت و خواستار 
كاهش تنش شد. بايدن همچنين قول داد كه در منطقه ساحل در آفريقا از 
عمليات ضد تروريسم فرانسه حمايت كند. با گذشت چند روز از اين ماجرا، 
به نظر مي رسد آب ها از آسياب افتاده باشد، اما واقعيت اين است كه پيمان 
آكوس شايد براي آمريكا، انگليس و استراليا دستاوردهاي تاكتيكي داشته 
باشد، اما دستاوردهاي اســتراتژيك چنداني نمي توان براي آن برشمرد. 
درست است كه در چارچوب رقابت ميان چين و آمريكا، يك استرالياي 
مجهز مي تواند در نهايت قدرت مانــور دريايي آمريكا را افزايش دهد، اما 
مسائل ديگري هم هستند كه بايد آنها را مورد توجه قرار داد؛ مسائلي كه 
اتفاقا بيشتر مربوط به اروپا و كشورهاي عضو اتحاديه اروپاست. حوزه هايي 
مثل هوش مصنوعي، سيستم مالي جهاني، تكنولوژي هاي سبز، همگی 
جزو اين مسائل هستند.  به نفع آمريكاست كه اتحاديه اروپا به عنوان يك 
بازيگر قدرتمند، رشد كند و در سازوكار هاي امنيتي حضور داشته باشد. 
حذف پاريس از پيمان امنيتي در منطقه اي كه فرانسه بيش از هر كشور 
ديگري خواستار حضور در آن بوده است، در نهايت به ضرر اتحاديه اروپا 
تمام خواهد شد. در اين ميان، رفتار انگليس بيش از آمريكا كوته نظرانه 
بوده اســت. انگليس پس از خروج از اتحاديه اروپا، بــه جاي آنكه روابط 
خود را با كشورهاي همســايه اش در اروپا احيا كند، به فكر ايجاد ارتباط 
با كشورهايي است كه لزوما منافع مشتركي با آن ندارند. حتي هواداران 
برگزيت هم نمي توانند بگويند كه اســتراليا در مقايسه با فرانسه، گزينه 
مهم تري در رابطه با منافع نظامي و اقتصادي لندن است. همين روزها كه 
بحران سوخت در انگليس رخ داده، اين فرانسه است كه مي تواند با اعزام 

رانندگان خود به انگليس، به كمك اين كشور بشتابد، نه استراليا. 
فارغ از اينها، پاريس نيز در بحران پيش آمده بي تقصير نيست. بسياري 
از كشورهاي اروپايي، سياست فرانسه در حمايت از استقالل استراتژيك 
اروپا از آمريكا را نمود سياســت ضدآمريكايي پاريس مي دانند و همين 
باعث فاصله گرفتن آنها از اين ايده مي شود.  دولت هاي آمريكا، انگليس و 
استراليا شايد تصور مي كنند كه با تيترهايي كه رسانه ها براي آن ها زده اند 
و با تحريك احساسات ناسيوناليستي، برنده ميدان باشند اما واقعيت اين 
است كه چين بيشترين بهره استراتژيك را از اين ماجرا برده است. اكنون 
در صف غرب در مقابل چين در منطقه هند-آرام شكافي ايجاد شده كه 
به نظر مي رسد به اين سادگي ها ترميم نخواهد شد. اين در حالي است كه 
غرب بايد به فكر تقويت موضع خود در مقابل چين و فراهم كردن شرايط 

براي همراه  كردن ژاپن، كره جنوبي و هند با خود باشد. 
چين اما مسير ديگري را در پيش گرفته است. درست زماني كه تنش در 
ميان متحدان غربي باال گرفته، چين درخواســت خود براي عضويت در 
پيمان همكاری تجاری ترانس پاسيفيك )CPTPP( را مطرح كرده است. 
اين همان پيماني است كه باراك اوباما براي مهار نفوذ چين در اقيانوس 
آرام پايه گذاري كرده بود، اما پس از آنكه آمريكا در دوره ترامپ نقش خود 
را در عرصه جهانــي كاهش داد، پكن براي عضويــت در اين پيمان خيز 
برداشت. اين اقدام نشان مي دهد كه چيني ها تا چه اندازه به واقع گرايي و 
عمل گرايي معتقد هستند؛ آن هم در برهه اي كه پيمان امنيتي آكوس، 

در جبهه غرب شكاف ايجاد كرده است. 
Project-Syndicate :منبع

ادعاي پيونگ يانگ درباره آزمايش يك موشك هايپرسونيك موشك کره شمالي ، غرب را غافلگیر کرد
مي تواند معادالت تسليحاتي در شرق آسيا را برهم بزند 

كره شمالي مدعي شــده موشكي كه 
سه شــنبه در ســواحل شــرقي خود گزارش۲

آزمايش كــرده، يك موشــك جديد 
هايپرسونيك است.

به گزارش الجزيره، آژانس خبري مركزي كره ديروز 
اعالم كرد كه توليد و توسعه اين موشك، قابليت هاي 
دفاعي اين كشور را افزايش مي دهد و آن را »سالحي 

استراتژيك« خوانده است.
رودونگ ســينمون روزنامه رســمي كره شمالي هم 
عكسي از اين سالح را در مراحل اوليه پرتاب و در حال 

اوج گيري به آسمان منتشر كرده است.
كره شمالي در پي بن بســت در مذاكرات خلع سالح 
هســته اي با آمريــكا، به صــورت منظــم زرادخانه 
تسليحاتي خود را به روزرساني كرده و در هفته هاي 
اخير، به آزمايش هاي موشكي خود شتاب بيشتري 
بخشــيده اســت. كيم جونگ اون، رهبر كره شمالي 
در 2مالقــات با دونالد ترامپ، رئيس جمهور ســابق 
آمريكا موافقت كرده بود كه در مقابل برداشته شدن 
تحريم هاي آمريكا، خلع ســالح هسته اي را در پيش 
بگيرد و آزمايش موشــك هاي بالســتيك را متوقف 
كند. با اين حال اين توافق به سرانجام نرسيد. آزمايش 
اخير، بدون حضور كيم جونگ اون انجام شــده و به 
جاي او، پــارك جونگ چون از مقامات ارشــد رژيم 
كره شمالي بر انجام آن نظارت كرده است. در گزارش 
آژانس مركزي خبر كره شــمالي آمده اســت: »در 
نخستين پرتاب، دانشمندان دفاع ملي كنترل ناوبري 
و ثبات موشــك را تأييد كردند.« اين موشــك كه 
هواسونگ-8 نام دارد، به گفته آژانس خبري مركزي 
كره، موفق شــد به اهداف تاكتيكي از پيش تعيين 
شــده ازجمله مانورپذيري هدايت شــونده و پرواز با 
مشخصه هاي هايپرســونيك برســد. آنكيت پاندا، 
از انديشــكده آمريكايي صلح بين الملل كارنگي در 
توييتر نوشــته اســت: »اين نخســتين بار از نوامبر 
سال2017 است كه كره شــمالي موشكي با پيشران 
ســوخت مايع آزمايش مي كند.« لئونيــد پتروف، 
كارشناس كره شمالي و اســتاد دانشكده بين المللي 
مديريت سيدني به الجزيره گفته است كه اين فناوري 
تعيين كننده اســت؛ »اين ســالح قطعا بسيار قوي 
است و كره شمالي حتما به خودش افتخار مي كند كه 

نخستين تست را با موفقيت انجام داده است.«
كيم در زمســتان و در جريان نشســت حزب حاكم 

كره شــمالی قصدش براي ارتقاي قابليت هاي نظامي 
ارتش اين كشــور را نشــان داد و از ساخت 5سيستم 
نوين تسليحاتي پرده برداشت كه يكي از آنها موشك 
هايپرســونيك بود. اين ســومين آزمايش موشــكي 
كره شمالي در اين  ماه بوده است. همزمان با كره شمالي، 
كره جنوبي هم به توليد سالح هاي پيشرفته پرداخته و 
اخيرا از برخي دستاوردهاي خود رونمايي كرده است. 
2هفته پيش، هر دو كشور تنها با فاصله چند ساعت از 
همديگر، موشك بالستيك آزمايش كردند. سه شنبه 
هم كه كره شمالي موشك جديد خود را آزمايش كرد، 
كره جنوبي مراسمي براي رونمايي از سومين زيردريايي 
پيشــرفته خود داشــت. اين زيردريايي ها مي توانند 

موشك بالستيك حمل كنند.

تغيير معادالت 
توليد موشك هايپرســونيك، حتي براي كره شمالي 
هم كه سابقه طوالني در ساخت موشك هاي بالستيك 
دارد دستاورد بزرگي محسوب مي شود و پيامدهاي آن 
مي تواند معادالت نظامي در شرق آسيا را به هم بزند.

اين موشــك ها تا 20برابر ســرعت صــوت حركت 
مي كنند و چنان مانورپذيرند كه ساقط كردن آن ها 

با سيستم دفاع موشكي عمال غيرممكن مي شود.
ليونل فاتون، اســتاد دانشگاه وبســتر در سوئيس و 

محقق دانشــگاه ميجي در ژاپن به ســي ان ان گفته 
است: »اگر اين خبر درست باشد، به اين معناست كه 
سيستم هاي دفاع موشــكي ژاپن و كره جنوبي عمال 

ديگر كارايي ندارند.«
سامانه هاي دفاع موشكي اين دو كشور براي مقابله با 
موشك هاي بالستيك طراحي شده اند. موشك هاي 
بالســتيك از ارتفاعي بســيار باالتر از موشك هاي 
هايپرســونيك بر ســر اهداف خود فرو مي آيند و به 

همين خاطر، شناسايي و انهدام آنها راحت تر است.
درو تامسون، از مقامات ســابق وزارت دفاع آمريكا و 
محقق مهمان در دانشگاه ملي سنگاپور هم درباره اين 
موشك جديد كره شمالي گفته است: »يك موشك 
هايپرسونيك كه بتواند سيستم هاي دفاع موشكي را 
شكست بدهد و كالهك هسته اي داشته باشد، يك 
تحول بزرگ به شمار مي رود و بازي را تغيير خواهد 
داد. با اين حال خواستن يك چيزي و داشتن آن، 2امر 

كامال متفاوت هستند.«
كره شمالي يكي از قدرت هاي هســته اي دنياست و 
تا حاال 6انفجار هســته اي آزمايشي انجام داده است. 
آنها همچنين تعدادي كالهك هســته اي دارند اما 
آنطور كه پيش تر مت كوردا و هانس كريســتينس، 
كارشناسان فدراسيون دانشمندان آمريكا گفته اند، 
مشــخص نيســت كه پيونگ يانگ موفق شده باشد 

يك كالهك هســته اي را روي يك موشك گذاشته 
و با موفقيت آن را به هدفي كه از پيش تعيين شــده 
رسانده باشد. كارشناســان غربي بعد از بررسي تنها 
عكس منتشر شــده از اين موشك آن را يك موشك 

هايپرسونيك با توانايي پروازي باال خوانده اند.
ارتش كره جنوبي هم بعد از تحليل اين موشك گفته 
اســت كه احتماال در مراحل اوليه قرار دارد و مدت 
زماني طول خواهد كشــيد كه به عنوان يك موشك 

عملياتي تحويل ارتش كره شمالي داده شود.

ويژگي عجيب 
بعد از اعالم خبر آزمايش موشــك هايپرســونيك 
كره شمالي، بسياري درباره سرعت باالي آن صحبت 
كردند اما جفري لوئيس، استاد انستيتو ميدلبري در 
مطالعات بين الملل، نكته عجيبي در گزارش رسمي 
كره شمالي درباره اين موشك را برجسته كرده و در 

توييتر به آن پرداخته است.
گزارش رسمي كره شــمالي مي گويد كه از »آمپول 
سوخت« استفاده شده، به اين معنا كه موشك ها به 
جاي اينكه بعد از اعزام به مناطق عملياتي پر شوند، 

در خود كارخانه سوخت دريافت مي كنند.
لوئيس با اشــاره به اين بخش از گزارش در توييتر 
نوشته است: »اگر كره شمالي به موشك ها در كارخانه 
سوخت بزند، واحدهاي نظامي ديگر مجبور نخواهد 
بود كه در ميدان به موشــك ها سوخت بزنند و اين 
خود دســتاورد بزرگي براي جمهوري دمكراتيك 

كره شمالي است.«
كيم دونگ يوك، استاد دانشــگاه مطالعات كره در 
سئول هم به اين مســئله اشــاره كرده و گفته كه 
كره شمالي در تالش است تا از معايب دست و پاگير 

تزريق سوخت مايع قبل از پرتاب خالص شود.
ارتش آمريكا در بيانيه اي بعد از آزمايش موشــك 
گفته اســت كه اين آزمايش، تهديد فــوري عليه 
پرســنل و يا قلمروي آمريكا و متحدانش به حساب 
نمي آيد. پيونگ يانگ براساس قطعنامه هاي شوراي 
امنيت سازمان ملل، از آزمايش موشك بالستيك و 
تسليحات هسته اي منع شــده است. آزمايش هاي 
پيشين در اين سطح معموال با واكنش شديد مواجه 
مي شــد و هر آزمايش،  عالوه بر تحريم هاي آمريكا، 
تحريم هاي شــوراي امنيت ســازمان ملل را هم به 

همراه داشت.

 مارك لئونارد
پژوهشگر ارشد شوراي روابط خارجي اروپا

موشك هايپرســونيگ چطور كار 
مي كند؟

همچون موشك هاي بالستيك، موشك هاي 
هايپرسونيك در شروع پرتاب خود،  تا ارتفاع 
بسيار زيادي در اتمسفر باال مي روند. بعد از 
اوج گيري تا ارتفاع هزاركيلومتر، موشــك 
بالســتيك با اســتفاده از نيروي گرانش به 
سمت هدف مي رود. اما موشك هايپرسونيك 
بســيار زودتر ارتفاع كم مي كند و به زمين 
برمي گردد و مسير پروازي كم ارتفاعي را در 
پيش مي گيرد و هزاران كيلومتر پيش مي رود 

تا به هدف برسد.
اين سالح از ابزار ناوبري داخلي براي اصالح 
مسير و زيرنظر داشــتن هدف خود استفاده 
مي كند، آن هــم درحالي كه تا 1۲برابر صوت 

سرعت دارد.
رادريك لي، از دانشگاه آمريكايي هوا و فضا 
گفته است كه مسيرهاي پروازي ارتفاع پايين 
موشك هاي هايپرســونيك باعث مي شود 
كه اين موشــك ها براي مدتي طوالني زير 
رادارهاي دشمن قرار بگيرند. او گفته است: 
»اين ويژگي باعث مي شود كه اوضاع براي 

سامانه های دفاعی، بسيار پيچيده شود.«
موشك هاي هايپرسونيك،  پيشرفته ترين 
موشك هاي دنيا به شــمار مي روند و تا حاال 
فقط كشورهاي روسيه و چين اين موشك ها 
را در اختيار واحد هــاي عملياتي خود قرار 

داده اند.
روسيه در دسامبر۲۰19 اعالم كرد كه سيستم 
موشــكي هايپرسونيك اين كشــور، با نام 
آوانگارد، وارد خدمت شده است. والديمير 
پوتين رئيس جمهور اين كشــور در ســال 
۲۰18در يك سخنراني در پارلمان گفته بود 
كه سامانه آوانگارد در برابر دفاع هوايي غربي 

آسيب ناپذير نيست.
روسيه زمستان گذشته هم يك سيستم ديگر 

با نام كينژال را رونمايي كرد.
چين هم در ســال۲۰19 در يك رژه نظامي، 
موشك دي اف-17 خود را به معرض نمايش 

گذاشت.
براســاس گزارش انجمن كنترل تسليحاتي 
در واشنگتن، آمريكا در حال كار روي 8مدل 
سالح هايپرسونيك است و همين ماه گذشته، 

يك مدل را با موفقيت تست كرده است.
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فقط به من اشاره كن
فيد)RSS Feed(و آدام كاري به عنوان مجري شبكه سيداحمد واحدي  روزي كه ديويد واينر به عنوان توسعه دهنده آر اس اس 
ام تي وي)MTV( پروژه توليد برنامه ويدئويي بر بستر فيد آراس اس را به خاطر پهناي 
باند كم اينترنت در سال2000 كنار گذاشتند و به ايده توليد محتواي صوتي رسيدند، 
اصال فكر نمي كردند حاصل همكاري مشترك شــان اتفاقي باشد كه انتقال محتواي 
صوتي در عصر پادشاهي محتوا را اين قدر ساده، ارزان و مداوم كند. پادكست موجودي 
بود كه از همكاري اين دو متولد شد، خيلي زود رشــد كرد و خودش را توي زندگي 

آدم هاي عصر جديد جا داد.
پادكست اگرچه عقبه اي به اندازه مونولوگ هاي تنهايي آدم ها در طول تاريخ دارد اما 
رسانه جديدي شده كه لذت شنيدن را در ما زنده نگه داشته؛ مايي كه اصوال با چشم ها 
مبهوت ديدني ها مي شويم و جز از الاليي، قصه و موسيقي به ندرت از باقي شنيدني ها 

لذت برده ايم.
مهم ترين شاخصه اي كه پادكست را به يك كانال دوست داشتني براي توليد و انتشار 
محتوا تبديل كرده قدرت كنترل شوندگي آن است؛ چيزي كه به طور خاص در راديو 
به عنوان نمونه قديمي تر يك رسانه مبتني بر صدا وجود نداشت. ما انتخاب مي كنيم كه 
چه چيزي را از زبان چه كسي، در چه زماني، با چه وسيله اي و كجا بشنويم. پادكست 
دست ما را براي هرنوع برخوردي كه دوســت داريم با محتوا بكنيم باز گذاشته است. 
همين خصوصيت احترام به انتخاب آدم ها در سبك زندگي مدرن امروزي است كه جاي 

پادكست ها را بيشتر از قبل توي زندگي ما باز كرده.
ما حاال، هم هيچ وقت زمــان كافي نداريم و هــم هزينه هاي زندگي، ســبد گذران 
اوقات فراغت و ســبد يادگيري مان را روزبه روز خالي تر كرده. پادكست همان اتفاق 

دوست داشتني ا ست كه در زمان هاي مرده با كمترين هزينه همراهي مان مي كند.
پادكست براي سازندگانش هم، رفيق خوب و بي دردسر و ارزاني است؛ نه براي توليدش، 
به استوديو و دستگاه هاي حرفه اي ضبط صدا نياز است و نه براي پخشش به داشتن 

كانال هاي رسانه اي گران.
حاال از روزي كه براي نخستين بار از واژه پادكســت استفاده شده نزديك به 17سال 
مي گذرد. طبق آمار سايت پادكست اين سايت تا آوريل2021، 48ميليون اپيزود در 
قالب 2ميليون عنوان پادكست به 100زبان دنيا در پادگيرها يا نرم افزارهاي ميزباني 
پادكست منتشــر شــده. در ايران هم طبق آمار شــنوتو، هراپيزود از پادكست هاي 
فارسي زبان به طور ميانگين9500بار شنيده شده  است. اين عدد براي پادكست  هاي 
پرمخاطب فارســي به بيشــتر از 300هــزار بار براي هــر اپيزود مي رســد. كانال 
پرمخاطب ترين پادكست فارسي تنها در نرم افزار كست باكس بيش از 527هزار نفر 

عضو دارد و اپيزودهاي اين پادكست بيش از 11ميليون بار شنيده شده اند.
30سپتامبر روز جهاني پادكست، اين رسانه دوست داشتني است. به نظر من ما يا بايد 
پادكست بسازيم يا پادكست بشنويم. اگر حرف جذاب و محتواي مفيدي براي انتشار 
داريد شروع كنيد به توليد پادكست و البته پس از زيادشدن مخاطبان تان درآمدزايي 
از آن و اگر هم دوست داريد شنونده باشــيد همين حاال يكي از اپيزودهاي بي شمار 
پادكست فارسي را در نرم افزار پخش پادكســت روي تلفن همراه تان پخش كنيد و 

بشنويد. بي شك در دنياي جديد پيش رو غرق خواهيد شد.

موجود شنيدني عزيز

با ما مهربان باشيد 
من هيچ كجاي اين شــهر نمي روم، مگر اينكه پاســاژها و 
پارك ها و هر جاي ديگري كه توالت عمومي داشــته باشند 
را شناســايي كنم. تكليف توالت هاي عمومي كه مشــخص 
است. هميشه هم از اين و آن مي پرسم فالني تو كه فالن جا 
زياد رفت وآمد داري، توالت عمومي اش كجاست؟ همه اين 
نشان كردن ها و پرس و جو كردن ها براي اين است كه وقتي 
در جايي از شهر نيازمند توالت می شوم، كه متأسفانه خيلي 
پيش مي آيد، جايي در پس ذهنم باشد همان عذابي كه همه 

مي دانيم چيست بر من نازل نشود.
با همه اين هوشــياري و مراقبه اما هميــن چند روز پيش 
بدجوري الي منگنه گير كــردم. قرار بود براي ضمانت يكي 
از خويشاوندان، به يك بانك در پايين ميدان هفت تير بروم. 
بانك را پيدا نمي كردم، استرس دير رسيدن امانم را بريده بود 
و در گرماي قبل از ظهر، مدام آب مي خوردم. به بانك رسيدم 
و نيمي از مدارك را تحويل متصدي دادم كه ديگر ايستادن 
جايز نبود. عذري خواستم و بيرون پريدم. مي دانستم پايين تر 
استاديوم كبگانيان و شــيرودي حي و حاضرند. از اين بابت 
خاطر جمع بودم اما بيش از حد در تنگنا بودم. چشــم ام به 
ســاختمان يك اداره  افتاد. فرصت نكردم به ياد بياورم كه 
چقدر خجالتي هستم و سريع داخل رفتم. من آنقدر خجالتي 
هستم كه از دبير محترم صفحه آخر روزنامه خواسته ام اسمم 
را پاي اين يادداشت نزند اما آنجا جاي خجالت كشيدن نبود. 
آهســته به يكي از 3نگهباني كه آنجا بودند گفتم كه ماجرا 
چيست. انتظار داشتم انتهاي راهرويي يا دري را نشانم بدهد 
اما محكم و بي رودربايستي گفت كه نه نمي شود از توالت آنجا 
استفاده كنم. آنقدر شوكه شــدم كه حد نداشت. ناخودآگاه 
گفتم برادر! اگر اوضاع آنقدر اضطراري نبود، با اين قد و قواره 
و هيبت اصال اينجا نمي آمدم كه سنگ روي يخ بشوم، درك 
كنيد كه شرايط حاد است. اين بار 2نفر ديگر هم وارد معركه 
شــدند و محكم تر »نه« گفتند. چنان با صداي بلند من را به 
قول بچه هاي خيابان، دك كردنــد كه چند نفري هم كه در 
البي بودند متوجه ماجرا شدند و وقت رفتن يك خانم مسن 
مهربان با من همدردي كرد. سرشكسته و با قيافه اي آويزان 
بيرون آمدم و سريع خودم را به ورزشگاه كبگانيان رساندم. 

دم نگهبانش گرم كه با روي گشاده راهنمايي ام كرد.
وقت برگشتن، به آن ســاختمان اداری نگاه كردم كه با خط 
زيبا عنوان سازمان را نوشــته بودند. خواستم بروم پيش آن 
3نگهبان و بگويم كه همه اين دفتر و دســتك، در واقع مال 
شهروندان اســت. خواســتم بگويم كه اگر چنين جايي با 
شهروندان مهربان نباشد، پس انتظار مهرباني را از چه جاي 

ديگري مي توانيم داشته باشيم؟ 

خودماني

تصاويري از فيلم مستند زالو؛ بهمن كيارستمي در 10، 15و 24سالگي

عدد خبر

6
كیلوگرم

مدیرعامل اتحادیه مركزی 
دام سبك كشور گفت: سرانه 

مصرف گوشت كشور از 
۱۲كیلو در سال به ۶كیلو یعنی 
با ۵۰درصد كاهش مصرف 

مواجه شده است.

30
درصد

افزایش قیمت دام سبك 
برخالف تورم ۴۵درصدی 

هزینه های تولید، ۳۰درصد 
اعالم شده است و نرخ گوشت 

گوسفند نسبت به افزایش 
تورم كمتر است. دلیل این 

امر این است كه پدیده 
خشكسالی، هزینه های تولید 

دام را افزایش داده است.

یک
میلیون

امسال آمار كشتار دام 
در كشور نسبت به سال 
گذشته بیشتر است. 

پیش بینی می شود مصرف 
گوشت قرمز در كشور به 

یك میلیون و۲۰ هزار تن برسد.

7
میلیون

علت كاهش سرانه مصرف 
گوشت قرمز، تعطیلی های 

كرونایی بوده كه باعث توقف 
یا كاهش فعالیت هتل ها، 
رستوران ها و تاالرها شده و 

اكنون ۷میلیون راس دام روی 
دست دامدار ها مانده است.

عدد خبر

حافظ

تا نگردي آشنا زين پرده رمزي نشنوي

گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروش

در بيــن افــراد داراي  معلوليت كه بزرگ ترين فاطمه عباسي
اقليت اجتماعي جهان را تشكيل مي دهند، ناشنوايان در 
اكثريت هســتند. ســازمان جهاني بهداشت مي گويد 
5درصد جمعيت جهان ناشنوا يا كم شنواست و در ايران 
جمعيت ناشــنوايان بيــش از يك ميليون نفر اســت. 
سي ام ســپتامبر )8مهر(روز جهاني ناشنوايان است. در 
هفته منتهي به اين روز، صدها نهاد عضو در فدراسيون 
جهاني ناشنوايان با برگزاري سخنراني، گفت وگو، همايش 
و مراسم مختلف، حقوق اين اقليت زباني را به دولت ها، 
تصميم گيرندگان، رســانه ها و افكار عمومي گوشــزد 
مي كنند و اتحــاد و همبســتگي خود را بــه نمايش 
مي گذارند. فدراسيون جهاني ناشنوايان هم رسالت خود 
را ارتقاي حقوق ناشــنوايان، حق استفاده از زبان اشاره، 

دسترسي به موقعيت هاي برابر و داشتن جايگاه اجتماعي 
در زندگي تعريف مي كند. در ايران هم برنامه هاي مختلفي 
براي اين قشر از جامعه توسط سازمان بهزيستي برگزار 
مي شود اما اگر پاي درددل ناشنوايان بنشينيم، مي بينيم 
كه آنها با كارت بهزيستي مي توانند بليت اتوبوس و مترو 
نيم بها يا رايگان دريافت كنند، اما بيمه و تامين اجتماعي 
آنها با افراد شنوا فرقي ندارد. كم توجهي به حقوق افراد 
داراي معلوليــت در فرودگاه هــا، ترمينال ها و خطوط 

حمل ونقل و نبــود زيرنويس در بوردهــاي اعالن نيز 
مشكل آفرين است و يك گاليه ديگر جامعه ناشنوايان، 
رعايت نشدن ســهميه 3درصدي استخدام افراد داراي 
معلوليت در ســازمان ها و ادارات دولتي است. چرا كه 
حدود 80درصد ناشنوايان بيكار و 20درصد مابقي نيز 
شغل هايي غيرمرتبط با رشته تحصيلي خود دارند. در 
كشورهاي ديگر هر ناشنوا مي تواند براي ارتباط مستقيم 
با جامعه، يك رابط داشته باشد كه زبان اشاره را بداند چرا 

كه بسياري از مردم به اين زبان آشنايي ندارند، اما در ايران 
تنها 30رابط استاندارد تربيت شده براي ناشنوايان وجود 
دارد كــه از اين بين تنهــا 3رابط به صــورت حرفه اي 
آموزش هاي الزم را گذرانده اند. بسياري از ناشنوايان از 
طريق لب خواني با ديگران ارتباط برقرار مي كنند كه در 
2سال اخير وجود ماسك روي صورت، اين راه ارتباطي را 
هم براي آنها از بين برده و با اينكــه در برهه اي راهكار 
ماسك هاي شيشه اي مطرح شد، اما اقبال زيادي از اين 
ماسك ها نشد و اين مشكل به قوت خود باقي ماند. جامعه 
ناشــنوايان به موازات محروميت از ايــن ابزار ارتباطي، 
تبعيض  در زمينه اشــتغال، تحصيل و كمبود امكانات 
اجتماعي را نيز تحمل مي كنند. همه اين محروميت ها 
تنها باعث به حاشيه رانده شدن ناشنوايان مي شود و اين 

در حالي است كه ناشنوايي ناتواني نيست.

گرينويچ

نمايش عمومي كالهبرداري يك هنرمند
موزه اي در دانمارك دو تابلوي 
سفيد و بي هيچ محتوايي را به 
نمايش عمومي گذاشــت. به 
گزارش آديتي سنترال، ماجرا 
از آنجا آغاز شــد كه مسئوالن 
موزه كنستان، از جنزهانينگ، 
هنرمند نــه چنــدان گمنام 
ساكن اين كشــور خواستند 

تا دو تابلوي مشهور اين موزه را بازســازي كند. اگرچه موزه كنستان با اين 
هنرمند قراردادي نوشــت و معادل 25هزار يورو بــه وي تحويل دادند، اما 
هنرمند يادشــده پس از گرفتن پول آن شــهر را ترك كرد و به تماس هاي 
مسئوالن پاسخ نداد. مسئوالن هم بيكار ننشستند و جداي از طرح شكايت دو 
بوم سفيد را به انضمام شرح اين كالهبرداري به ديوار موزه زدند. حاال انبوهي 
از جمعيت دانمارك و دنيا در جريان كالهبرداري اين هنرمند قرار گرفته اند.

بايكوت كشتارگاه هاي كارگرآزار
يــك گــزارش گارديــن از 
شــركت هاي توليد گوشــت 
كافي بــود تا فروشــگاه هاي 
زنجيره اي در سراسر دنيا اعالم 
كنند درصورت ادامه مشكالت 
كارگرهــاي اين شــركت ها 
خريد گوشت از آنها را تحريم 

مي كنند. در گزارش تحقيقي گاردين آمده بود كه براي نمونه در هلند حقوق 
برخي كارگرهاي مهاجر به درســتي پرداخت نمي شــود و فهرستي از اين 
توليدكننده ها تهيه شده كه در اختيار عموم قرار گرفته. اندرو اوپي، رئيس 
سازمان بي آرسي مرتبط با محصوالت گوشتي در اين باره گفت: تمام كساني 
كه به نوعي درگير توليد و توزيع محصوالت ما هستند زير چتر حمايتي ما 
هستند و ما از آنها حمايت مي كنيم حتي اگر به قيمت محروم شدن از برخي 

محصوالت باشد.

اخراج واكسن نزن ها
هيأت مديره خطــوط هوايي 
يونايتــد ايرالين در تصميمي 
قاطع اعالم كــرد 600نفر از 
كاركنان اين خطوط كه پس 
از دريافــت چند اخطار حاضر 
به تزريق واكسن نشدند از كار 
بركنار شدند. اين كارمندهاي 

ساكن آمريكا از  ماه آگوست سال جاري اخطار دريافت كرده بودند. به گزارش 
الجزيره، اين شــمار از كارمندان كمتر از يك درصد از باقي كاركنان خطوط 
هوايي آمريكا بودند. سخنگوي اين خطوط هوايي اعالم كرد به زودي 25هزار 
نفر به استخدام اين شركت در خواهند آمد. مطابق قوانين آمريكا كارفرما حق 
دارد درصورتي كه كارمندها از تزريق واكسن امتناع كردند پس از طي مراحل 

قانوني اخطارها، آنها را از كار اخراج كنند.

اول آخر

كالس هست، 
غيرت هست اما علی نيست... 

بزرگداشت قهرمان ملی، شهيد 
علی لندی در مدرسه اش. 

عكس: مهرداد صفرپور

ابتداي هفته، بهمن  كيارستمي، فيلمي به صابر محمدی
نام »زالو« را در كانال شخصي اش منتشر كرد كه 
تركش هاي آن، حــاال هم كــه در روز آخر هفته 
هستيم هنوز اين سو و آن ســو برخورد مي كند؛ 
مستندي توليدشده در سال1381 كه چهارمين 
ساخته او محسوب مي شود. البد تا حاال اين فيلم 
16دقيقه اي را ديده ايد، اما اگر نديده ايد بگويم كه 
اين فيلم 3اپيزودي با صحنه هايي از فيلم »مشق 
شب« عباس كيارســتمي در ســال1367 آغاز 
مي شــود كه طي آن، آقاي كارگردان با فرزندش 
به عنــوان يكي از دانش آموزان مدرســه شــهيد 
معصومي گفت وگو مي كند. ســپس 5سال جلوتر 
مي رويم و اين بار گفت وگوي عجيب پدر و پســر 
15ســاله اش را مي بينيم؛ اپيزودي كه به انتقادها 
عليه عباس كيارستمي دامن زده از اين بابت كه چرا 
بهمن را بابت درس نخواندن چنين به گوشه رينگ 
برده است. سرآخر به سال1381 مي آييم و اين بار 
دوربين را نه پدر كه بهمن كاشته است، اما باز هم 
دوربين رو به فرزند است و نه پدر. باز هم كيارستمي 
در حال انتقاد از عملكرد بهمن است اين بار به جاي 
تحصيل، سويه انتقاد به فيلمســازي  پسر مربوط 

اســت. آدم را ياد عنوان يكي از كتاب هاي عباس 
كيارستمي مي اندازد؛ »سعدي از دست خويشتن 
فرياد«. انگار اين بار اوست كه با انتقادي تند و تيز 
نسبت به فرزند، از دست خويشتن است كه فرياد 

مي كشد.
اين فيلم - كه البته نخستين بار هم نيست كه ديده 
مي شود- حسابي شهر را به هم ريخته است؛ چرا؟ 
چون كســي كه از او انتظار داريم صرفا به پدرش 
افتخار و از تصوير كم نقص او نزد ما محافظت كند، 
مسير ديگري در پيش گرفته بر خالف عرف مرسوم، 
به ترسيم سيمايي ديگر از پدر پرداخته است. كاري 
كه بهمن كيارستمي در فيلم زالو صورت داده، نه 
تسويه حساب شــخصي با عباس كيارستمي بلكه 
جسارت در يورش به آن چيزي است كه علي الظاهر 

همه چيز او مي توانست باشد؛ پدر مهمش.
او مي خواهد به چيزي كه ظاهــراً مهم ترين وجه 
زندگي اش محسوب مي شود، يورش ببرد: به عباس 
كيارستمي  و فرزند او بودن. او با زالو به ما مي گويد، 
عباس كيارســتمي، همه آن چيزي نيست كه او 
دارد كه اگر اينگونه بــود، در صيانت كاهالنه از آن 
مي كوشيد؛ مثل كاري كه فرزندان همه آدم هاي 
سرشناس مي كنند؛ مثل كاري كه برادرش احمد 

به آن مشغول است. بهمن كيارستمي با برافراشتن 
بيرق نقد درون خانوادگي، چه حاال كه اين فيلم را 
منتشر كرده و چه با انتشار دو كتاب پاره نامه هاي 
عباس كيارستمي كه شــكايت ديگر فرزند آقاي 
كارگردان را به اتهام »افشاي اسرار« به دنبال داشت، 
نشــان داده كه از قضا با همين »افشــاي اسرار« 
مي خواهد سنت و تابوي ترسيم سيماي بي نقص 

از بزرگان را بشكند.
به جاي همه جنجال ها و سر و صداهاي اين هفته و 
به جاي انتقاد به بهمن كيارستمي به اين بهانه كه 
آبروي خانواده اي مهم را نشانه رفته، كاش يك بار 
ديگر به حرف هاي خود عباس كيارستمي درباره 
»آبرو« ارجاع مي داديــم؛ حرف هايي كه پيش از 
اينها طي مســتندي ســاخته مرتضي فرشباف با 
عنوان »ساختن مثل يك عاشق« زده... جايي كه 
كيارستمي خود مي گويد: »آبروي خودت را ببر. تو 
نمي داني بي آبرويي چه آبرويي است در اين عصر. 
به نظر من تمام كارهــاي اتوبيوگرافيك، كارهاي 
درخشاني هســتند. به اين دليل كه الاقل تصوير 
يك نفــر را به طور دقيق بيــان مي كنند؛ يك نفر. 
درحالي كه فيلم هايي مي بينيم كه تصوير هيچ كس 
نيستند؛ از جايي نيامده اند و هيچ شناختي ندارند«.

این روایت امروز به چه درد ما می خورد؟

زالو، پيش از آنكه مستندي خوب يا بد، مستندي افشاگر يا اعتراف گونه باشد، تالشي براي بيرون زدن از حصار مطلوب اما محدود آقازادگي 

ا ست. جسارت مي خواهد درحالي كه فرزند عباس كيارستمي هستي، به جاي اينكه از اين برند نهايت بهره را ببري، صرفا واقعيت ها را ببيني 
و به تصويرشان بكشي. از اتخاذ چنين روشي، مي شود آموخت.

كيارستمي از دست 
خويشتن فرياد!

طرفين برخورد   عباس كيارستمي - بهمن كيارستمي
نوع برخورد  پدر پسري- افشاگر- مبتني بر ادبيات اعترافي

محل برخورد    يك؛ تهران، خيابان شريعتي، مدرسه شهيد معصومي
دو و سه؛ تهران، محله چيذر، خانه كيارستمي

تاريخ برخورد   سال هاي 1367، 1372و 1381

چهره به چهره
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